
ESAN-NEWS é um documento vinculativo entre os membros. Com um formato simplificado é amplamente distribuido e 
permite ao leitor, através das suas numerosas ligações, o acesso ao sítio e à plataformadigital da ESAN aisbl. «A EUROPA      

DAS 
SOLIDARIEDADES

»
European  Social  

Action Network 

______

Habilitados a receber
Legados e doações

______

ESAN-NEWSESAN-NEWS
N°10 N°10 

junho-2012junho-2012

As 
Instituições 
Europeias

«Confronto da Europa»  … Contacto : christian.caron@gleeds.fr

Conferência de 12 de junho de 2012 em Paris

Tema:  «O fazer juntos da nova geração dos 55-70 anos» por Alain Lipietz 
(economista e ecologista), Bruno Devret (geriatra) e Philippe Chabasse (diretor 
da ação «Jubilação, a transmissão útil para a aposentadoria»).
   

Resumo : O papel dos «reformados ativos» dos 60 aos 75 anos.
O envelhecimento da população : nova economia solidária. O papel 
intergeracional.

Conferência de 6 de junho de 2012 em Paris

Assunto: «Estratégia industrial europeia baseada na cooperação» de Philippe 
Herzog, Presidente fundador da associação Confrontations Europe.
    

Resumo : Seis propostas para uma re-industrialização europeia 
1/ Sistema europeu de promoção das capacidades humanas e das relações 
industriais ;
2/ Promoção das empresas europeias e de parcerias para o desenvolvimento 
sustentável e a competitividade industrial ; 
3/ Desenvolvimento de industrias de redes de bens públicos 
europeus;
4/ Um campo de base para a Europa na globalização, com um
 mercado renovado e politicas tecnológicas comuns ;
5/ Refundação da política comercial e de investimento internacional da Europa 
(reciprocidade e interesse mútuo);
6/ Avaliação e financiamento dos investimentos de longo prazo em ruptura com 
os dogmas de o valor para o acionista.

Conferência de 11 de maio de 2012 em Paris

Assunto: «Eficácia energética» e apresentação do projeto da diretiva europeia 
sobre os objetivos energéticos para 2020, por Michel Cruciani. 
    

Resumo : Uma diretiva europeia está em discussão no Parlamento Europeu 
sobre os objetivos energéticos para 2020 : …Redução dos consumos energéticos 
de 20 % em relação a 2005... 20 % de energias renováveis.

Oportunidades

Oportunidade interessante para a vossa participação relacionada com o 
«setor juventude». 
O «setor juventude» do Conselho da Europa desenvolveu nos últimos anos um 
projeto sobre o acesso aos direitos sociais para os jovens. 
Podem encontrar mais informações sobre este projeto aqui [www.coe.int/enter]. 
O projeto está centrado no trabalho dos jovens e nas respostas políticas aos 
problemas de exclusão social dos jovens.

Atualmente estão a ser recrutados participantes para um seminário que irá :
- Preparar um novo curso de formação, a longo prazo, que começará no próximo 
ano.
- Associar, organizações de jovens e autoridades locais/nacionais ao projeto.

O seminário terá lugar em Estrasburgo, de 18-20 de setembro de 2012.
Data limite para se inscrever: 29 de junho de 2012

NF: O seminário irá reunir diversas partes 
interessadas: os parceiros e atores no domínio da 
politica e da juventude e do trabalho dos jovens, como 
sejam as organizações de juventude, representantes 
de instituições locais e nacionais e as autoridades, 
jovens pesquisadores, jovens trabalhadores e 
formadores. O seminário será organizado 
conjuntamente pelo Ministério da Juventude e pelo 
Congresso dos Poderes Locais e regionais do 
Conselho da Europa.
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Durante o nosso seminário de 24 de maio de 2012, em Portugal, muitos dos 
membros presentes expressaram o desejo de iniciar uma reflexão sobre o que 
poderia ser uma «Opinião social europeia ». 

Para tal, o nosso presidente Léon Dujardin entrará em contacto com diversas 
pessoas que compartilham esta urgência : «constituir uma opinião europeia que 
abranja diversos assuntos, tais como… a democracia, os maus-tratos causadaos 
aos idosos, os Direitos do Homem – das crianças, das familias monoparentais, das 
crianças de rua, a transição da adolescêmncia para a idade adulta, o acesso dos 
jovens ao emprego...» .

Existem muitos documentos* sobre este tema, muitas opiniões que circulam… mas 
falta-nos colocar preto no branco uma visão partilhada por todos os membros da 
ESAN. De notar que tal visão servirá de vetor para os nossos combates futuros.
    *Por exemplo http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-3-page-99.htm

http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-3-page-99.htm
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Boas 
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O PCIE (Passaporte Europeu de Competências Informáticas) tornou-se nos 
últimos anos no standard mundial de certificação de competências básicas de 
informática. A Certificação PCIE no mundo (ECDL) representa mais de 12 
milhões de candidatos, 30 000 centros de testes autorizados, milhares de 
empresas, apoios por parte de instituições e de Ministérios (Educação, 
Trabalho, Indústria, …). 

Para obter o PCIE (Passaporte Europeu de Competências Informáticas) deve 
concluir quatro módulos, que permitem obter quatro certificados possíveis, 
desde o nível Inicial ao nível Especializado.
O PCIE é reconhecido pela Comissão Europeia. 
 Para mais informações consulte http://www.ecdl.org/ecdlfrench/
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