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NOVOS PROGRAMAS EUROPEUS
PARA A JUVENTUDE

Programas Sócrates, Leonardo
e Juventude para a Europa III
Depois de catorze meses de negociações, foram adoptados os três
programas europeus em matéria de educação, formação e juventude para o
período de 1995-99. Em Dezembro transacto, os ministros da UE tinham
autorizado o programa Leonardo (formação), com um orçamento de 620
milhões de ecus. Os programas Sócrates (educação) e Juventude para a
Europa III, que exigiam a aprovação conjunta do Conselho de Ministros e do
Parlamento Europeu, foram formalmente aprovados em 10 de Março, com
orçamentos de 850 milhões de ecus e 126 milhões, respectivamente. O orça
mento do programa Sócrates será revisto ao fim de dois anos.
O programa Sócrates apoia a cooperação euro
peia em todos os níveis da educação, incluindo o
ensino superior, o ensino escolar, a aprendizagem
linguística, a educação de adultos, o ensino aberto e
à distância, a escolaridade dos filhos de trabalhado
res migrantes e ciganos, etc..
O programa Leonardo representa a primeira apli
cação de uma política de formação profissional euro
peia em conformidade com o Tratado de Maastricht.
Assente no conceito de formação contínua, o pro
grama cobre, a um tempo, a formação inicial e a for
mação permanente por meio de projectos-piloto
transnacionais e de programas de colocações e
intercâmbios.
O programa Juventude para a Europa III visa os
jovens não integrados nas estruturas formais de
ensino e formação, e animadores de juventude, que,
de outra forma, teriam poucas oportunidades de par
ticipar em iniciativas comunitárias.
O que se segue à adopção de programas?
Essencialmente o seguinte:
^ Para cada programa, os participantes potenciais
carecem dos documentos operacionais
Vademecum e Guia do Candidato que explicam
os critérios de elegibilidade, as actividades
abrangidas e as disposições práticas envolvidas.
Estes documentos estão em fase avançada de
preparação e serão apresentados para aprova
ção final no final do mês de Março, nomeada
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mente aos comités relevantes dos programas.
Depois da tradução para as línguas oficiais'da
UE, serão distribuídos em Maio/Junho.
Para cada programa, o Vademecum e o Guia do
Candidato poderão ser obtidos nas unidades
de contacto nacionais que estão a ser criadas
em cada Estado-Membro. Serão também aces
síveis on-line via Internet (Erasmus Master
Gophenerasmus.ulb.ac.be, ou via Gopher home
page: “International Organizations”) e redes uni
versitárias.
Em Maio, serão realizadas conferências de lan
çamento dos três programas a nível europeu
(em Bruxelas) e a nível nacional (em cada
Estado-Membro).
Nos meses de Maio e Junho, serão organizadas
reuniões informativas em cada Estado-Membro
da UE, na forma de conferências nacionais, que
contarão com oradores da Comissão Europeia,
ao mesmo tempo que outras acções de informa
ção serão consagradas a grupos mais específi
cos, como universidades, escolas e professores.

Para mais informações, contactar com: Comissão
Europeia, DG XXII, rue Bellíard 5, B-1049
Bruxelas, telefax: (33-2)296.42.58.
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