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Festejar o dia da Europa
No dia 9 de Maio comemorou-se o aniversário da Declaração Schuman, proferida a 9
de Maio de 1950 e que constituiu o primeiro passo da cooperação europeia que faz 50
anos este ano.
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Num apelo público proferido a 9
de Maio de 1950, o Ministro dos
Negócios Estrangeiros francês,
Robert Schuman exortou os
países europeus, desgastados pela
guerra, a criarem uma autoridade
comum para gerir em conjunto a
sua produção de carvão e aço,
abrindo assim caminho para uma
cooperação europeia de âmbito
muito mais alargado. Sete anos
mais tarde, em 25 de Março de
1957, o seu sonho tornou-se
realidade, quando os líderes de
seis países se reuniram em Roma

para assinar o Tratado fundador
das então denominadas Comunidades Europeias.

Primavera da Europa sobre os
festejos organizados para assinalar
a ocasião.

Este ano, o dia da Europa teve
algo de especial a comemorar: os
50 anos da União Europeia.

No dia da Europa propriamente
dito, o continente europeu foi
animado por um festival de música e cor. Foram organizados concertos no Luxemburgo, em Barcelona, em Tallinn e em muitas
outras cidades europeias. Na
Áustria, a Ópera de Viena esteve
especialmente iluminada até à
meia-noite sob o tema “Juntos
desde 1957—50 anos da União
Europeia”. Na Eslovénia, um barco decorado com as cores do
logótipo das comemorações dos
50 anos navega pelo rio Ljubljanica. Em Portugal, mais especificamente em Santarém, decorreu a II
Feira da Europa.

Com o dia 9 de Maio devidamente assinalado nos calendários
escolares em toda a Europa,
vários deputados do Parlamento
Europeu e funcionários da União
Europeia e de diversas ONG´s
visitam várias escolas este ano a
fim de debater com os alunos a
ajuda e as acções da Europa no
domínio do desenvolvimento no
mundo exterior. A Primavera da
Europa deste ano centra-se também no dia da Europa, com as
escolas a trocarem imagens e
comentários no sítio web da

Debates sobre passado e futuro

Pelo quinto ano consecutivo, a
rede dos ministros da Educação
(European Schoolnet) organizou
um “Dia da Primavera da Europa”,
em colaboração com a Comissão
Europeia. A campanha “Dia da
Primavera da Europa”, que decorre no âmbito do 50º aniversário

do Tratado de Roma, já tem 4300
escolas inscritas. No âmbito deste
projecto, Margot Wallstrom,
Vice-Presidente responsável pelas
Relações Institucionais e pela
Estratégia de Comunicação, participou num chat na Internet com
alunos de muitos Estados-

membros. O “Dia da Primavera da
Europa” é uma campanha que visa
habilitar os jovens a terem um
conhecimento activo das questões
europeias e a integrar essas questões nos seus programas de estudos.

Mais informação em: http://www.springday2007.net
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Lançamento do Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida
Nos dias 6 e 7 de Maio, em Berlim, decorreu o lançamento europeu do programa para a educação
e formação ao longo da vida,
durante uma conferência realizada
sob os auspícios da presidência
alemã da União Europeia. A Conferência foi organizada pelo Minis-

tro da Educação e da Investigação
da República Federal da Alemanha,
com o apoio da Comissão Europeia. Este programa da UE, que
será executado no período 20072013, é o primeiro programa
europeu de financiamento que
cobre todo o espectro das possi-

bilidades de aquisição de conhecimentos, desde a infância até à
velhice.

Mais informação em:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/608&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Comissão lança concurso de tradução para as escolas do ensino secundário
A Comissão lançou a 10 de
Maio um concurso destinado a
alunos do ensino secundário
que completem 17 anos em
2007. Poderão concorrer alunos da escolas de toda a União
Europeia que queiram experimentar directamente o que é
ser tradutor. Serão seleccionados 2 760 alunos de 345 escolas
para participarem neste concurso que tem o nome de
“Juvenes Tradutores” (Jovens
Tradutores em latim), organizado pela Direcção-Geral da
Tradução (DGT) da Comissão
Europeia. O concurso é um dos
eventos comemorativos do 50º
aniversário da União Europeia
neste ano de 2007. Os estudantes seleccionados pelas suas
escolas terão de traduzir um
texto no mesmo dia—14 de
Novembro de 2007—nos 27
Estados-membros da UE.
“Trata-se de uma excelente oportunidade para que os jovens descubram por si próprios o que é a actividade de tradutor e testem as suas
capacidades linguísticas”. Afirmou
Leonard Orban, Comissário responsável pela pasta do Multilinguismo. “É também um meio perfeito para sublinhar que o multilinguismo tem sido um princípio fundamental da União Europeia desde a
sua fundação há 50 anos”.
Os alunos seleccionados poderão
escolher a língua da qual quererão

traduzir e também a língua para a
qual quererão traduzir o texto
proposto, desde que seja uma das
23 línguas oficiais da União Europeia. As traduções serão avaliadas
por tradutores profissionais da
DGT. Os autores das 27 melhores traduções—um de cada Estado-membro– ganharão uma viagem de dois dias a Bruxelas para
si e para um adulto acompanhante. O programa de visita incluirá
uma cerimónia de encerramento
do concurso, durante a qual os
vencedores receberão um certificado de excelência em línguas que
lhes serão atribuído pelo Comissário Orban.
Já está em linha um website–
Juvenes Tradutores—no qual as
escolas se poderão inscrever e
que fornece informação pormenorizada sobre o concurso: http://
ec.europa.eu/tradutores. As escolas podem inscrver-se até 15 de
Junho de 2007. Qualquer escola
que queira participar tem de
preencher o formulário de inscrição electrónico no website. No
formulário de inscrição, a escola
tem de nomear um máximo de
oito alunos para a representar e
tem também de indicar qual o par
de línguas pelo qual cada aluno
pretende optar (i.e., a língua a
partir da qual traduzirá e a língua
para a qual traduzirá).
As escolas serão seleccionadas à
sorte na lista das que se inscreverem no concurso. O número de

escolas seleccionadas de cada
Estado-membro será igual ao
número de votos de que cada
Estado-membro dispõe no Conselho da União Europeia:
- Alemanha, França, Itália, Reino
Unido: 29
- Espanha, Polónia: 27
- Roménia: 14
- Holanda: 13
- Bélgica, Grécia, Hungria, Portugal, República Checa: 12
- Áustria, Bulgária, Suécia: 10
- Dinamarca, Eslováquia, Finlândia,
Irlanda, Lituânia: 7
- Chipre, Eslovénia, Estónia, Letónia, Luxemburgo: 4
- Malta: 3
As escolas seleccionadas receberão um convite para participarem
no concurso.
Em 14 de Novembro de 2007, o
teste de tradução, realizado sob
vigilância, será realizado simultaneamente em todas as escolas
seleccionadas. Cada tradução será
avaliada por um painel composto
por tradutores profissionais da
DGT. Na sequência da avaliação,
o júri– presidido pelo Director
Geral da DGT—escolherá a
melhor tradução de cada Estadomembro. Os vencedores serão
convidados para uma cerimónia
em Bruxelas, em que Leonard
Orban fará a entrega dos pré-

Mais informações:
Concurso de Tradução: http://ec.europa.eu/tradutores
DG da Tradução: http://ec.europa.eu/dgs/tradução/
Línguas na UE: http://europa.eu/languages/
50º Aniversário da UE: http://europa.eu/50/índex_en.htm

Concurso 50 anos de Integração Europeia “O que nos Une”
Por ocasião do Dia da Europa, 9
de Maio, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Representação da Comissão Europeia em
Portugal, realizam um concurso

nacional para produção de
ensaios escritos sobre assuntos
europeus. O concurso decorre
até 31 de Maio. Os prémios contemplam a realização de estágios

Mais informações:
http://ec.europa.eu/portugal/temas/rome50years/índex_pt.htm
http://europedirect.esgs.pt
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repartidos entre Lisboa e os serviços da Comissão Europeia em
Bruxelas.

“Minichefes da UE”, um sítio Internet sobre cozinha e saúde destinado a

A Comissão propõe um roteiro para combater a desigualdade entre os sexos e a
crianças
criação de um instituto nesta área
A Comissão Europeia e a EuroToques Internacional, a associação europeia dos cozinheiros, lançou, no dia 15 de Maio,
um sítio Internet para crianças—”Minichefes da UE”, cujo
objectivo é contribuir para a
luta contra a obesidade infantil
através de uma alimentação e
cozinha saudáveis. O sítio promove o dia Europeu da Saúde
na Alimentação e na Cozinha,
que será celebrado a 8 de
Novembro de 2007. Como afirmou Markos Kyprianou, Comissário Europeu responsável pela
Saúde, “a obesidade tem vindo a
aumentar na Europa, especialmente
entre as crianças. Todos os anos, são
mais de 400 000 as crianças que se
tornam obesas ou passam a ter
excesso de peso. Inverter esta tendência é uma responsabilidade de
todos. O lançamento do sítio Internet
dedicado às crianças para as ajudar
a tomar consciência da importância
de comer e cozinhar de uma forma
saudável é uma iniciativa da Comissão Europeia e da Euro-toques Internacional. Queremos incitar as crianças, os pais e os professores a criar
bons hábitos alimentares”.
No âmbito da iniciativa
“Minichefes da UE”, a Comissão e
a Euro-toques Internacional vão
também lançar um concurso de
desenho infantil aberto às escolas.
O tema do concurso é “o prazer
de bem comer na Europa”. O
desenho vencedor tornar-se-á, em

toda a União Europeia, o cartaz
alusivo ao Dia Europeu da Saúde na Alimentação e na Cozinha.

vencedores de cada prémio
nacional. Este prémio consiste
num convite para um restaurante da Euro-Toques Internacional.

O Sítio Internet

O vencedor europeu será seleccionado por um júri em Bruxelas, estando o anúncio dos resultados previsto para Setembro de
2007. Do melhor desenho será
feito um cartaz destinado a promover a manifestção de 8 de
Novembro. Além disso, no
âmbito desta iniciativa, a turma
vencedora e o respectivo professor serão convidados a participar na cerimónia de entrega
dos prémios, que se realizará em
Bruxelas, em Setembro ou
Outubro de 2007. Além disso,
este convite inclui a visita do
parque Mini-Europa, em Bruxelas.

Concebido para as crianças,
este sítio Internet pretende
ilustrar como a alimentação
pode ser simultaneamente saudável, divertida e barata. Para
além de anunciar o Dia Europeu
da Saúde na Alimentação e na
Cozinha, o sítio Internet dos
Minichefes da UE cria um fórum
europeu da saúde na alimentação e na cozinha, que divulga
receitas sãs e conselhos culinários de grandes cozinheiros.
Está prevista a difusão electrónica de vários boletins informativos. O sítio Internet estará
disponível a breve trecho em 12
línguas e incluirá um jogo de
culinária interactivo, para que as
crianças aprendam brincando.
O Concurso de desenho infantil
Este concurso destina-se a
crianças dos 9 aos 12 anos,
fazendo-se a participação através da turma. Cabe aos professores coordenar a participação
dos alunos no concurso. O
prazo de entrega dos trabalhos
começa hoje e termina a 30 de
Junho. Os resultados serão
anunciados em Setembro de
2007. Os desenhos devem ser
entregues nas secções nacionais
da Euro-toques Internacional. A
quem compete seleccionar os
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8 de Novembro de 2007
Neste dia, na maioria dos países
da UE, os cozinheiros da EuroToques Internacional irão deslocar-se a uma escola local para
animar oficinas de culinária ou
convidar uma turma para um
almoço nos seus restaurantes e
uma conversa sobre cozinha
saudável. Estas actividades
decorrerão nos 17 países que
integram a Euro-Toques Internacional, que inclui Portugal. Prevê-se que este evento conte
com a participação de cerca de 1
00 escolas e 20 000 alunos.

Toda a informação disponível em:
http://eu.mini-chefs.eu

SOLVIT– Rede da UE para a resolução de problemas no mercado interno
Em 2006, a rede Solvit da União
Europeia continuou a propor aos
cidadãos e às empresas soluções
rápidas e eficazes para problemas
concretos relacionados com a
incorrecta aplicação da legislação
da UE por parte de administrações nacionais. No entanto, é

necessário que no plano nacional
haja mais publicidade e recursos
humanos para que as possibilidades desta rede possam ser plenamente exploradas. Estas são as
conclusões do relatório anual da
rede SOLVIT, que sublinha igualmente o número de casos trata-

dos durante o ano, a percentagem
de casos resolvidos e a duração
média de tratamento de casos,
que é consideravelmente inferior
à que se verificava no ano passado. Além disso, o crescente interesse manifestado pela rede SOLVIT incita cada vez mais Estados-

Membros a serem mais activos
no alinhamento das regras
nacionais pelo direito europeu.

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pt.htm
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Alterações Climáticas
Stravos Dimas, Comissário responsável
pela pasta do Ambiente, lançou um apelo aos países desenvolvidos e aos países
em desenvolvimento mais avançados
para que se comprometam a reduzir
substancialmente as suas emissões de
gases com efeito de estufa, na sequência
do relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC)
relativo ao combate ao aquecimento

global. O relatório adoptado por consenso no grupo de trabalho III do IPCC
confirma as análises da UE que sublinham a necessidade de as emissões
deste tipo de gases em todo o mundo
terem de decrescer nos próximos 15
anos, de modo a que seja possível, em
2050, que as emissões sejam cerca de
metade das de 1990. Só assim será possível impedir alterações climáticas glo-

bais irreversíveis e, possivelmente,
catastróficas. O relatório afirma que na
ausência de uma actuação urgente e
decidida, as emissões deste tipo de
gases em 2030 situar-se-ão 25-90% acima do nível de hoje, o que poderá levar
a níveis catastróficos de aquecimento
global.

Mais informações em:
http://ec.europa.eu/environment/index_pt.htm

A inovação ao serviço da protecção do ambiente
A Comissão Europeia publicou um relatório sobre as tendências e as evoluções
em matéria de eco-inovação na União
Europeia. Embora confirmando o forte
crescimento registado nas ecoindústrias, o relatório insiste na necessidade de haver mais inovação nas áreas
das energias limpas e da ecologia, tendo

em conta a situação do ambiente e das
alterações climáticas. O relatório salienta ainda que as empresas europeias
ocupam o primeiro lugar em vários
mercados ambientais e que a legislação
actual nesta área promove a inovação
nesses mercados. Com base no plano de
acção em prol das ecotecnologias

(PAET), o relatório propõe que haja
uma maior concentração das medidas
num certo número de prioridades e de
acções, de modo a contribuir para o
crescimento da procura de tecnologias
ambientais e de eco-inovação.

Mais informações em:
http://ec.europa.eu/environment/index_pt.htm

Lançamento do novo Programa Europa para os Cidadãos
O novo programa “Europa para os
Cidadãos” foi lançado no dia 10 de
Maio, durante um evento que se realiza
simultaneamente em Bruxelas, na Bélgica, e em Rodes, na Grécia. Mais de 500
participantes de toda a Europa reuniram-se para analisar a possibilidade de

melhorar o nível de participação cívica
dos cidadãos europeus e discutir a
importância dessa participação para a
integração europeia. Em Bruxelas, a
tónica foi colocada no fornecimento de
informações aos representantes da
comunicação social, das organizações da

sociedade civil, dos grupos de reflexão e
dos poderes locais e regionais. Em
Rodes, o evento centrou-se no lançamento do novo programa e esteve associado a uma conferência sobre a geminação de municípios, que é uma das vertentes do programa.

Toda a informação sobre o Programa “Europa para os Cidadãos” em:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l29015.htm

Estratégia Europeia para a Cultura
A Comissão Europeia adoptou uma
comunicação sobre o papel da cultura
num mundo globalizado, no qual propõe
a elaboração da primeira estratégia
europeia para a cultura. A comunicação
Informação sobre o Programa Cultura 2007:
http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007/cult_en.html

reconhece o papel central da cultura no
processo de integração europeia e propõe uma agenda cultural para a Europa e
para as suas relações com os países
terceiros. A adopção desta comunicação

dá seguimento a um vasto processo de
consultas que envolveu decisores políticos e partes interessadas de toda a
Europa.
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A sua opinião conta
Esta disponível, desde Abril, no sítio
Internet do Centro Europe Direct, um
questionário que tem como objectivo
obter uma apreciação sobre os suportes
informativos produzidos pelo Centro:
Newsletter e Ficha Europa.

No sentido de poder ir ao encontro das
expectativas dos nossos leitores, e assim
aperfeiçoar os nossos serviços, contamos com a sua colaboração activa.
Queremos conhecer a opinião dos nossos leitores.

Os questionários online estão disponíveis em:
http://europedirect.esgs.pt

Oportunidades de Financiamento:
Consumidores
Convite à apresentação de propostas para a criação de curso integrados de mestrado em questões de consumo
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/SANCO_2007_b_007.html

Educação e Cultura
Convite à apresentação de candidaturas DG EAC/05/2007—Cooperação UE– Canadá no Ensino Superior
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/DG_EAC_05_2007.html
Convite à apresentação de propostas EAC/07/07—Ano Europeu do Diálogo Intercultural 2008
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EAC_07_07.html
Convite à apresentação de propostas restrito—DG EAC/08/07—Ano Europeu do Diálogo Intercultural
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/DGEAC_08_07.html
Convite à apresentação de candidaturas DG EAC/06/07—Cooperação UE—EUA no Ensino Superior
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/DG_EAC_06_07.html
Bolsas de Estudo EIRBUS
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EIBURS.html

Juventude
Convite à apresentação de propostas EACEA/03/07—Juventude no Mundo—Juventude em Acção
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_03_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/02/07—Inovação e qualidade no domínio da juventude
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_02_07.html

Media (Programa Media 2007)
Convite à apresentação de propostas EACEA/06/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_06_2007.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/12/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_12_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/09/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_09_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/13/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_13_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/12/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_10_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/10/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_10_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/15/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_15_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/14/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_14_07.html
Convite à apresentação de propostas EACEA/11/07
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/EACEA_11_07.html

Empresas
Convite à apresentação de propostas DG ENTR—Direitos de Propriedade Intelectual
http://europedirect.esgs.pt/Grupos/Financiamento/DG_ENTR_ENT5_CIP.html

