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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISSÃO EUROPEIA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS — EAC/13/11
Rede europeia para a consecução das competências essenciais da educação escolar
(2011/C 180/15)
1. Objectivos e descrição
O objectivo global do presente convite à apresentação de candidaturas é estabelecer uma rede à escala
europeia de organizações competentes dos países que participam no programa «Aprendizagem ao Longo da
Vida». A rede tem por finalidade prestar assessoria estratégica com vista à execução da Recomendação de
2006 sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida no ensino escolar. A rede
deve tratar as questões suscitadas pela Comunicação de 2009 «Competências essenciais para um mundo em
evolução» (1) e fomentar uma cooperação de alto nível entre os decisores dos Estados-Membros responsáveis
pelas questões essenciais do desenvolvimento escolar.
A rede deverá, por conseguinte, congregar organizações, investigadores e grupos interessados, cujas activi
dades se centram em áreas como o desenvolvimento curricular, a formação de professores, o acompanha
mento e avaliação, o apoio à aprendizagem, e qualquer outra área considerada essencial para a definição de
uma política coerente para a promoção das competências essenciais.
A rede deve estudar e formular recomendações quanto ao modo como as políticas podem ajudar as escolas
a assegurar que todos os estudantes desenvolvem as suas competências essenciais, tal como definido na
recomendação mencionada.
2. Candidatos elegíveis
O presente convite à apresentação de candidaturas está aberto aos ministérios da educação e a outros
organismos públicos, como sejam os organismos responsáveis pelo desenvolvimento curricular, formação de
professores, acompanhamento e avaliação, aos centros de investigação e universidades, às fundações e
associações dotadas de personalidade jurídica e com sede social num dos países que participam no programa
«Aprendizagem ao Longo da Vida» (2).
3. Orçamento e duração
O período de vigência da convenção-quadro será de 2012 a 2014.
A dotação total destinada ao co-financiamento desta rede é de 500 000 EUR para 2012. A assistência
financeira da Comissão não pode exceder 75 % do total dos custos elegíveis.
A duração máxima dos projectos é de 36 meses.
4. Prazo
As candidaturas devem ser enviadas à Comissão até 30 de Setembro de 2011.
(1) COM(2009) 640 final.
(2) Decisão n.o 1720/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Novembro de 2006, que estabelece um
programa de acção no domínio da aprendizagem ao longo da vida.
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5. Outras informações
O texto integral do convite à apresentação de candidaturas e os correspondentes formulários estão dispo
níveis em inglês no seguinte sítio web:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
As candidaturas devem obrigatoriamente respeitar as condições previstas na versão integral do presente
convite e ser apresentadas no formulário previsto para o efeito.

Convite à apresentação de propostas — MOVE/SUB/01-2011, no domínio da segurança rodoviária
(2011/C 180/16)
A Comissão Europeia tenciona conceder subvenções num montante global indicativo de 1 000 000 de EUR
para promoção da segurança rodoviária, conforme anunciado no programa de trabalho que adoptou para
2011.
As informações relativas a este convite à apresentação de propostas encontram-se disponíveis no sítio da
Direcção-Geral da Mobilidade e dos Transportes, no seguinte endereço:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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