APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA
Debates sobre a Estratégia de Lisboa
Lançada em 2000, no contexto da Presidência Portuguesa da União
Europeia e relançada em 2005 como uma prioridade da Comissão
Barroso, a Estratégia de Lisboa é um ambicioso programa de
reformas que visa responder aos desafios que a União Europeia
enfrenta neste início de século, nomeadamente, o envelhecimento da
população, o choque tecnológico, a emergência de novas potências
económicas e os sucessivos alargamentos da UE.
O grande objectivo da Estratégia de Lisboa é desenvolver um modelo
de progresso económico, social e ambiental para a Europa.
A fim de dar a conhecer a Estratégia de Lisboa e as suas implicações
na vida dos cidadãos o Centro de Informação Europeia Jacques
Delors, em colaboração com o Gabinete do Coordenador Nacional
para a Estratégia de Lisboa-Plano Tecnológico, pretende promover o
debate das seguintes questões:
O que é que a União Europeia tem feito para alcançar este ambicioso
objectivo?
Que medidas têm sido desenvolvidas, a nível quer da União
Europeia, quer dos Estados-Membros?
Que recursos têm sido disponibilizados para criar mais e melhores
empregos?
Como podem as novas tecnologias de informação e comunicação
melhorar o nosso dia-a-dia?
Que propostas existem para colmatar o envelhecimento
população e suas repercussões no modelo social europeu?

da

Desenvolvimento sustentável como um imperativo à melhoria da
qualidade de vida. Até onde poderemos caminhar?
Prevê-se realizar, até final de 2006, 500 Debates sobre a Estratégia
de Lisboa, em todo o país. Em 2007, prevê-se realizar mais 1000
debates.
Os debates serão realizados com o apoio da Rede de Formadores
Jacques Delors e terão uma duração média de 1h e 30m.
Convidamos
todas
as
Entidades
Públicas
ou
Privadas
(Estabelecimentos de Ensino, Órgãos Autárquicos, Organizações da
Sociedade Civil, OIE’s, etc.) que pretendam beneficiar, a título
gratuito, desta iniciativa a manifestar o seu interesse junto do Centro
Jacques Delors, através dos contactos indicados.
Poderá consultar a agenda dos debates no portal http://www.ciejd.pt.
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