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Arranque com sucesso para o euro na
Estónia
Em 1 de Janeiro, a Estónia adoptou o euro como divisa
oficial, estando a mudança a decorrer normalmente de
acordo com o programa previsto. A anterior moeda
nacional – a coroa – será eliminada progressivamente
durante um período transitório de duas semanas em que
ambas as moedas terão um estatuto de curso legal na
Estónia. No final do dia 2 de Janeiro cerca de 26% dos
pagamentos nas lojas foram efectuados apenas em euros
e mais de 90% dos clientes estavam a receber o troco em
euros. Não foram assinalados problemas nos bancos ou
no sector retalhista.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referenc
e=IP/10/1777&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=fr
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Projecto MYRCAS: Curso-Piloto em Agricultura Biológica

Uma das actividades previstas no âmbito do projecto MYRCAS - Transferência e adaptação de itinerários formativos para a qualificação no meio rural -, é a realização de um curso-piloto subordinado à
Agricultura Biológica, a realizar durante o mês de Fevereiro de 2011.
De modo a responder às necessidades e interesses de potenciais formandos, agradecemos que todos
os interessados em participar entrem em contacto com a ADRAT (E-mail: geral@adrat.pt ou
marco.fachada@adrat.pt; telefone: 276 340 920, Fax: 276 340 929) e procedam à pré-inscrição.
Posteriormente, os inscritos serão contactados, com vista à elaboração final do programa e calendário formativo.
Para mais informações sobre este projecto Leonardo da Vinci (Transferência de Inovação), podem
consultar a página Internet: http://www.myrcas.com/pt-pt

B2N - Business to Nature

O Projecto B2N lançou a 1.ª newsletter do projecto, onde são apresentados os 11 parceiros do projecto, bem as actividades (visitas de estudo e boas práticas) desenvolvidas durante o primeiro ano de
vida do projecto.
http://tranz.it/load.php?id=KibStDENfGvqWmPT716593
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Menos burocracia para os cidadãos: Comissão Europeia pretende facilitar o reconhecimento dos documentos públicos – certidões de nascimento e títulos de
propriedade – no estrangeiro

Os europeus que vivem fora dos seus países de origem vêem-se muitas vezes confrontados com obstáculos de ordem burocrática: por exemplo, têm de esperar que seja colocado um carimbo oficial
numa decisão judicial ou num título de propriedade, pagar a tradução de uma certidão de nascimento, de casamento ou de óbito, ou lutar com as autoridades públicas para obter o reconhecimento de
um apelido. Num momento em que a circulação dos europeus é cada vez maior - cerca de 12
milhões de cidadãos da UE vivem actualmente num Estado-Membro que não é o seu EstadoMembro de origem - o reconhecimento oficial dos documentos públicos suscita inúmeras queixas.
Em alguns Estados-Membros, os cidadãos têm de pagar uma taxa para que os seus documentos, que
são já oficialmente emitidos por um Estado-Membro, sejam reconhecidos como autênticos. Outro
problema é que certos Estados-Membros podem exigir documentos administrativos que nem sempre existem no país de origem do cidadão. Todos estes obstáculos entravam diariamente o direito de
circular livremente, garantido pelos Tratados da UE. A Comissão Europeia, que está empenhada na
supressão destes obstáculos, publicou hoje um documento de orientação que propõe várias opções
para melhorar a livre circulação de documentos importantes para os cidadãos. É agora possível ao
público em geral transmitir as suas observações sobre a forma de melhorar a situação, para garantir
que os documentos são reconhecidos independentemente do local onde os cidadãos residam ou
para onde se desloquem na UE. É possível responder até 30 de Abril. A Comissão tomará estas respostas em consideração quando propuser legislação em 2013.

8 de Janeiro: A Comissão, em colaboração com a Presidência húngara, lança o
Ano Europeu do Voluntariado - 2011.
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Agenda Digital: Plano de acção para a administração pública electrónica
vai facilitar o acesso aos serviços públicos em toda a EU

A Comissão Europeia delineou um programa ambicioso de trabalho com as autoridades públicas dos
Estados-Membros para expandir e melhorar os serviços que estes oferecem através da Internet. O
novo plano de acção para a administração pública em linha prevê a adopção de 40 medidas específicas nos próximos cinco anos para que os cidadãos e as empresas possam utilizar recursos em linha a
fim de, por exemplo, registarem uma empresa, apresentarem pedidos e beneficiarem dos serviços
de segurança social e de saúde, efectuarem a sua inscrição numa universidade ou apresentarem propostas de bens e serviços no âmbito de concursos públicos. A promoção da administração pública
em linha pode contribuir para o aumento da competitividade da Europa e permitir que as autoridades públicas ofereçam serviços melhores e mais económicos, num período de restrições orçamentais. Por estes motivos, a administração pública em linha é uma componente fundamental da Agenda Digital para a Europa, que visa aumentar, até 2015, a utilização dos serviços públicos em linha
pelos cidadãos para 50% e pelas empresas para 80%. O novo plano de acção baseia-se na experiência adquirida com o plano de acção europeu para a administração pública em linha de 2006.

10 de Janeiro: Conferência Instituto de Defesa Nacional: «A União Europeia - As questões institucionais», sede do IDN, Lisboa.

11 de Janeiro: Inauguração do Ano UE-China da Juventude em 2011. Responsáveis europeus e chineses assinam uma declaração comum sobre o reforço do diálogo e da cooperação em torno de
questões relativas à juventude.

12 de Janeiro: A Comissão adopta o «Balanço anual do crescimento» que marca o primeiro ciclo de
coordenação das políticas macroeconómicas, orçamentais e das reformas estruturais dos EstadosMembros, conhecido pelo nome de «semestre europeu».
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