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CANDIDATURAS
Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida
Candidaturas entre Fevereiro e Abril de 2007
Está

aberto

o

período

para

a

apresentação

de

Prazos para candidatura

candidaturas no âmbito do programa de acção no

Estatuto Universitário Erasmus – 28 de Fevereiro/07

domínio da aprendizagem ao longo da vida (ver Flash

Programa Jean Monet – 15 de Março/07

de Novembro de 2006).

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig –

Todos os países da União podem candidatar-se,

30 de Março/07

estimando-se uma dotação total de 784 milhões de

Programa Transversal e Medidas de Acompanhamento

euros para a concretização dos projectos. O montante

– 30 de Abril/07

das subvenções atribuídas, assim como a duração dos
projectos pode variar em função do tipo de projecto e
do número de países envolvidos.

L

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html#call
Jornal Oficial C 313 de 20 de Dezembro de 2006.

Europa para os cidadãos 2007-2013
Candidaturas à acção 2
No âmbito do programa “Europa

Acções do programa

para os cidadãos”, estão abertas

Acção 1 – Cidadãos activos pela Europa

candidaturas

Acção 2 – Sociedade civil activa na Europa

para

apoio

a

projectos de organizações da

Acção 3 – Juntos pela Europa

sociedade

Acção 4 – Memória europeia activa

civil

até

15

de

Fevereiro de 2007.
Candidatos elegíveis: autoridades e organizações locais, grupos de cidadãos,
Este

programa

irá

apoiar

organizações

da

sociedade

civil,

organizações

não

governamentais,

actividades e organizações que

sindicatos, organizações activas no domínio do trabalho voluntário, etc, dos

promovam a “cidadania europeia

27 Estados Membros da UE.

activa”, ou seja, o envolvimento
dos cidadãos e organizações da
sociedade civil no processo da
integração europeia.

Orçamento
O programa dispõe de um orçamento global de 215 milhões de euros para o
período de 2007-2013. Para a Acção 2 está previsto cerca de 31% do
orçamento global.

L

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/call1206/action2.htm
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/guide2007.htm

PORTUGAL
Quadro de Referência Estratégico Nacional
O Conselho de Ministros de 11 de Janeiro aprovou o

−

Agenda para os Factores de Competitividade, que

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)

visa a qualificação do tecido produtivo, por via da

que define a aplicação dos 21,5 mil milhões de euros

inovação,

dos fundos da União Europeia entre 2007 e 2013.

empreendedorismo e da redução dos custos de

desenvolvimento

tecnológico,

do

contexto;

Foram definidas três Agendas:
−

do

Agenda para o Potencial Humano, destinada a

−

Agenda para a Valorização do Território que visa

promover as qualificações escolares e profissionais,

dotar o país de melhores condições de atractividade

o emprego, a inclusão social e a igualdade, com

para o investimento produtivo e de condições de

cerca de 37% dos fundos (mais 10% do que no

vida para as populações.

Quadro anterior);

L

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Conselho_de_Ministros/
Comunicados_e_Conferencias_de_Imprensa/20070111.htm

Criação de Estrutura de Missão
Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para todos
No

âmbito

da

designação

de

como definir a estratégia, as prioridades e as acções a

2007 como o Ano Europeu da

desenvolver neste Ano.

Igualdade

A RCM determina também que esta Estrutura assegure

para

de

Todos,

Ministros

Oportunidades
o

(RCM

de

“a articulação com entidades locais, regionais, parceiros

88/2006)

sociais e ONGs que devam ser envolvidas nas acções

Conselho
nº

resolveu criar uma Estrutura de Missão para “preparar

relativas ao Ano Europeu”.

e garantir a execução de um programa de acção”, bem

L

Diário da República nº 137, I Série, de 18 de Julho de 2006

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS)
Foi aprovado em Conselho de Ministros de 28 de

um grupo de trabalho operacional, coordenado pelo

Dezembro de 2006 a versão final da ENDS que tem

Prof. António Gonçalves Henriques, enquanto que o

como objectivo “aproximar Portugal aos padrões de

acompanhamento e a avaliação da sua execução são da

desenvolvimento dos países mais avançados da UE,

responsabilidade da equipa do projecto, presidida pelo

colocando-o,

Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do

em

2015

num

patamar

de

Plano Tecnológico.

desenvolvimento mais próximo da média europeia”.
O acompanhamento e monitorização estarão a cargo de

L

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Newsletter/Newsletter_12_06_ENDS.htm

Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidades 2006-2009

incapacidade

O 1º Plano de Acção para a Integração

acessibilidade a equipamentos e serviços; qualificar,

das

formar e empregar pessoas com deficiência; e qualificar

Pessoas

com

Deficiências

ou

Incapacidades tem como objectivos a

os recursos humanos.

promoção dos direitos humanos e do

No nosso país, em 2001 existiam 634.408 pessoas com

exercício da cidadania; a integração das

deficiência, ou seja, cerca de 6,13% da população

questões

portuguesa.

nas

da

políticas

deficiência
sectoriais;

e

permitir

da
a

L

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/MTSS/Comunicacao/
Programas_e_Dossiers/20060201_MTSS_Prog_PAIPDI.htm

EUROPA
Presidência alemã da UE
Sob o lema “Unida, a Europa acontece” a Alemanha

segurança, justiça e estabilidade para todos os europeus

assume a Presidência do Conselho da UE no primeiro

e o controlo das alterações climatéricas.

semestre de 2007. Na agenda está a fixação de um

O início desta presidência é marcado pela introdução de

calendário para a adopção da Constituição Europeia. A

um novo sistema de presidência tripartida. Ou seja, a

chanceler Ângela Merkel declarou que a questão da

Alemanha consultará Portugal e a Eslovénia com o

Constituição tem de ficar resolvida antes das próximas

objectivo de melhorar a planificação das actividades

eleições

a

desenvolvidas. Por outro lado, à semelhança do que

reformulação do texto não esteja concluída durante o

aconteceu com as presidências anteriores, o Programa

primeiro semestre deste ano. Contudo, a Alemanha

de Trabalho desta presidência é comum às duas

pretende criar condições para que a Constituição seja

seguintes (Portugal - segundo semestre de 2007 e

ratificada até 2009.

Eslovénia – primeiro semestre de 2008).

para

o

Parlamento

Europeu,

embora

Esta Presidência tem também como prioridades o
crescimento e o emprego, o reforço da liberdade,

L
http://www.eu2007.de/en/The_Council_Presidency/Priorities_Programmes/index.html

Regras dos instrumentos financeiros da coesão
Foi publicado no Jornal Oficial da UE o regulamento da Comissão Europeia sobre a aplicação dos Fundos
Estruturais e do Fundo de Coesão para o período 2007-2013, representando um conjunto único de
regras pormenorizadas relativas à administração dos instrumentos financeiros da coesão.

L
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_pt.htm
JO L 371 de 27 de Dezembro de 2006

Programa Juventude em Acção 2007-2013
O Programa Juventude em Acção para o período 2007-

Grandes prioridades

2013 tem como objectivos promover a cidadania activa,

−

Cidadania europeia;

desenvolver a solidariedade e promover a tolerância,

−

Participação dos jovens;

incentivar a compreensão mútua, contribuir para o

−

Diversidade cultural;

desenvolvimento da qualidade de apoio às actividades e

−

Inclusão de jovens com menos oportunidades.

capacidade de organizações, dos e entre os jovens. O
programa pretende também fomentar a cooperação

Orçamento

europeia em matéria de políticas de juventude.

O programa dispõe de uma dotação global de 885
milhões de euros para o período de 2007-2013.

L
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/index_en.htm

Relatório Anual sobre igualdade e não discriminação
O relatório anual de 2006 sobre

apresenta casos práticos sobre a forma como são

igualdade

aplicados na prática.

e

não

discriminação

apresenta o desenvolvimento e a

Na segunda parte, o relatório de 2006 apresenta os

situação actual da legislação nos

principais objectivos do Ano Europeu da Igualdade de

25 Estados Membros da UE sobre

oportunidades para todos, explica o que vai acontecer e

anti- discriminação.

quando. Aí são ainda feitas algumas questões a actores

Esta publicação analisa como os

chave no campo da luta contra a discriminação sobre as

direitos

sobre

suas expectativas e esperanças para o Ano, bem como

igualdade de tratamento são tratados na legislação da

sobre a forma como planeiam estar envolvidos nesta

UE, bem como a forma para os proteger e reforçar. Por

acção.

individuais

outro lado, explica conceitos inseridos na legislação e

L

http://www.stop-discrimination.info/index.php?id=4587

PUBLICAÇÕES
Guia do projecto Trampolim
Trabalhar com jovens com poucas qualificações escolares e profissionais e em risco de exclusão
social – práticas e reflexões – elementos de apoio à organização e promoção de actividades de
inserção socioprofissional é o título do Guia do projecto Trampolim.
Este Guia pretende ser um instrumento de consulta e apoio a todos os profissionais que intervêm com
jovens em situação de abandono/ insucesso escolar e com dificuldades de inserção.
Este guia está disponível no Centro de Documentação da REAPN.

L

Centro de Documentação
armandina.heleno@reapn.org

REAPN
Seminário internacional
Mediação de conflitos: um novo paradigma de intervenção, gestão e resolução da conflitualidade
O Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN, juntamente com a Associação Fórum-Mediação, o Centro Social e Paroquial Vera
Cruz e a Câmara Municipal de Aveiro, irá promover um seminário no âmbito da resolução de conflitos, que terá lugar nos
dias 24 e 25 de Janeiro no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.
Inscrições
Seminário

Seminário e Workshop

Associados: 20 euros

Associados: 40 euros

Não associados: 35 euros

Não Associados: 70 euros

L
Tel: 234 426 906

Fax: 234 382 369

E-mail: raquel.ferreira@cspveracruz@pt

Divulgação e pedidos de informação

Para a divulgação e solicitação de documentação (todos os documentos mencionados no boletim estão disponíveis no GI) contactar:
Gabinete de Informação da REAPN

Tel: 225 420 800/2

Fax: 225 403 250

Site: www.reapn.org

E-mail: angelina.lopes@reapn.org

