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Noticias 

1. O orçamento da União Europeia no meu país - Portugal 

O orçamento da União Europeia é uma ferramenta importante que põe em prática as políticas da União. 

Consulte a publicação “O orçamento da União Europeia no meu país – Portugal”. 

Fonte: Portal da EU, 02/10/2015 

 

2. Construir um mundo que nos agrada com um clima de que gostamos 

Uma economia com baixas emissões de carbono fomenta o crescimento económico e cria emprego. 

Consulte a publicação “Ação Climática” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União Europeia”. 

Fonte: Portal da UE, 05/10/2015 

 

3. Workshop “Custos de Contexto: a Perspetiva das Empresas” 

O Workshop “Custos de Contexto. A Perspetiva das Empresas” vai ter lugar em Lisboa, no dia 14 de outubro. O objetivo da iniciativa 

é refletir sobre a relevância das diferentes dimensões dos custos de contexto, na perspetiva das empresas. 

Consulte o Programa do evento organizado pelo Instituto Nacional de Estatística, em Mais informações 

 Fonte: INE, 8/10/2015 

4. A Escola e o Desempenho dos Alunos 

Conheça a nova edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos “A Escola e o Desempenho dos Alunos” no âmbito da coleção 

“Questões-chave da Educação”. 

No contexto do “Mês da Educação”, consulte a publicação “A Escola e o Desempenho dos Alunos” de vários autores com 

organização de Luís Catela Nunes: 

 - Determinantes da desigualdade no desempenho escolar em países da OCDE – Hugo Reis 
- Rankings das Escolas: O impacto nas Escolas públicas e privadas – Ana Balcão Reis, Carmo Seabra e Luís Catela Nunes 

- Retenção Escolar e desenvolvimento cognitivo no ensino básico – Maria Eugénia Ferrão 

- Retornos privados e sociais da educação em Portugal – Miguel Portela 

Fonte: FFMS, 8/10/2015 

 

5. Construir uma Europa aberta e segura 

As migrações para a Europa são um fenómeno muito antigo.  

Para tirar partido das oportunidades e fazer face aos desafios gerados por este tipo de mobilidade internacional, a União Europeia 

decidiu adotar uma abordagem comum em matéria de migração. A União decidiu também desenvolver um Sistema Europeu Comum 

de Asilo para proteger as pessoas que procura, um refúgio na Europa por perseguições ou por correrem o risco de sofrer ofensa 

grave no seu país de origem. O trabalho nestes domínios de intervenção implica reforçar o diálogo e a cooperação com os países 

terceiros. 

Consulte a publicação “Migração e Asilo” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União Europeia”. 

 Fonte: Portal da EU, 8/10/2015 

http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/OrcamentodaUE_Portugal.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/AcaoClimatica.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/Workshop_Custos_Contexto_PROGRAMA.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_sem_lista&tipo=r&detalhe=242221072
http://www.igfse.pt/news.asp?startAt=1&categoryID=281&newsID=4939
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/aescolaeodesempenhodosalunos.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/MigracaoeAsilo.pdf


 

 

6. Discriminação na União Europeia em 2015 

Conheça os resultados para Portugal do Eurobarómetro sobre “Discriminação na União Europeia em 2015”. 
Os aspetos abordados neste Eurobarómetro 83.4 são os seguintes: 
- Perceção da discriminação na sociedade; 
- Atitudes pessoais face à discriminação; 
- Conhecimento dos direitos em matéria de discriminação; 
- Políticas de combate à discriminação. 
 Fonte: Eurobarómetro 83.4, 7/10/2015 
 

7. Dar a prioridade aos consumidores 

Proteger a segurança dos consumidores e defender os seus direitos são uma prioridade de todas as políticas da União Europeia. 
Consulte a publicação “Consumidores” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas da União Europeia”. 
Fonte: Portal da UE, 7/10/2015 
 

8. A luta da União Europeia contra a fraude e a corrupção 

Para proteger os cidadãos europeus e o seu dinheiro, a União Europeia tem de combater a fraude e a corrupção. Nesta luta, o 
papel do Organismo Europeu de Luta Antifraude é fundamental. 
Consulte a publicação “A luta da União Europeia contra a fraude e a corrupção” no âmbito da coleção “Compreender as Políticas 
da União Europeia”. 
 Fonte: Portal da UE, 9/10/2015 
 

9. Lançamento do Site do Grupo de Trabalho Português para o Investimento Social 

No âmbito da celebração do 2.º aniversário do Laboratório de Investimento Social, foi recentemente lançado o Site do Grupo de 
Trabalho Português para o Investimento Social,  
disponível em http://grupodetrabalho.investimentosocial.pt  
Neste contexto de comemoração, consulte a “Carta aberta” do Laboratório de Investimento Social. 
Fonte: LIS, 09/10/2015 

 

 

Candidaturas abertas 

 
PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

 
 

10. Melhoria do Valor Económico das Florestas - 1º Anúncio  

Aberto de 2 de Outubro de 2015 às 12:00 a 31 de Janeiro de 2016 às 19:00 

Descarregar Anúncio (1,57 MB)  
Ver operação  
Portaria n.º 274/2015 (316,42 kB) 
OTE n.º12/2015 (4,78 MB) 
 

11. Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas - 1º Anúncio  

Aberto de 2 de Outubro de 2015 às 12:00 a 31 de Janeiro de 2016 às 19:00 

Descarregar Anúncio (1,70 MB)  
Ver operação  
OTE n.º11/2015 (5,12 MB)  
Portaria n.º 274/2015 (316,42 kB) 

 

12. Recursos Genéticos - Conservação e Melhoramento de Recursos Genéticos Animais  

Aberto de 8 de Outubro de 2015 às 15:00 a 30 de Novembro de 2015 às 19:00 

Descarregar Anúncio (1,39 MB)  
Ver operação  
Portaria n.º 268/2015 (229,34 kB) 
DR n.º 42/2015 (173,40 kB) 
 

http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/DiscriminacaonaUE2015.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/Consumidores.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/LutaFraude.pdf
http://grupodetrabalho.investimentosocial.pt/
http://investimentosocial.pt/uma-carta-aberta-na-comemoracao-do-nosso-2o-aniversario/
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/871/5854/version/4/file/01_8.1.6_2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.6-Melhoria-do-Valor-Economico-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/863/5815/version/1/file/Portaria_274_2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/881/5908/version/1/file/OTE_12_02.10.2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/869/5844/version/5/file/01_8.1.5_2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-8-Protecao-e-Reabilitacao-de-Povoamentos-Florestais/Acao-8.1-Silvicultura-Sustentavel/Operacao-8.1.5-Melhoria-da-Resiliencia-e-do-Valor-Ambiental-das-Florestas
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/879/5902/version/1/file/OTE_11_02.10.2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/863/5815/version/1/file/Portaria_274_2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/856/5790/version/2/file/01_7.8.3_2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/O-PDR2020/Arquitetura/Area-3-Ambiente-Eficiencia-no-Uso-dos-Recursos-e-Clima/Medida-7-Agricultura-e-Recursos-Naturais/Acao-7.8-Recursos-Geneticos/Operacao-7.8.3-Recursos-Geneticos-Conservacao-e-Melhoramento-de-Recursos-Geneticos-Animais
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/850/5752/version/1/file/Portaria_268_2015.pdf
http://www.pdr-2020.pt/site/content/download/875/5876/version/1/file/DR_42_2015.pdf

