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Uma nová visão mais inclúsiva da
educação e da formação até 2020
Um relatório elaborado eonjuntamente pela Comissão e os Estados Membros defende o reforço da cooperação em matéila dc educação e formação até 20’O e, em espe
cial, a promoção da inclusão social nas escolas da Europa. A Comissão propõe reforçar, a nível europeu, a cooperação em matéria de educação e formação até 2020. No
projeto dc relatório conjunto com os Estados-Membros, a Comissão defende sistemas de educação e fonnação europeus mais inclusivos do ponto de vista social, en
quanto parte dos esforços mais vastos para dar resposta à radicalização subsequente aos ataques ocorridos eta 2015 em Paris e Copenhaga
Mais em:
http://cc.europa.eu/programmucsferasmus-plus/news)2t) 1 5/0422-education
-europe en.htjn

Cinco filmes financiados pela UE em destaque
no Festival Internacional de Cinema de Veneza
Cinco filmes financiados pela UE concorreram ao prestigioso 72.” Festi
val Internacional de Cinema de Veneza. A Comissão Europeia investiu
cerca de 260 000 euros através do Programa Europa Criativa (MEDIA)
para apoiar o desenvolvimento e a distribuição dos filmes Marguerite. A
Bigger Splash, L’I-icrmine, Krigea (A War) e Taj Mahal. Todos os anos,
o programa MEDIA apoia certa de 2000 projetos europeus de cinema e
televisão, incluindo séries e outras obras audiovisuais, que são distribuidos nas salas de cinema, na televisão e através de video a pedido. Em
termos globais, através do programa MEDIA, a Comissão irá investir
mais de 100 milhões de euros na indústria europeia do cinema e do audi
ovisual durante o ano de 2015.
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União Europeia rumo a um desenvolvimento
Sustelitável?
O

Eurostat. o Servtço de Estatistica da União Europeia, publicou o seu
sexto relatório de acompanlmmento da Estratégia de Desenvolvtmento
Stmstentáveí da UE. O relatório avalia os progressos na concretização dos
objetivos da Estratégia, utilizando um conjunto de mais de IDO indicado
res dc desenvolvimento sustentüvel, ogrupados em dez áreas te’náttcas A
avaliação considera dois pcriodos: o longo prazo, representando os pro
gressos realizados desde 2000 e o curto prazo, analisando as tendências
ao longo dos últimos cinco anos.
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Para n’ais informações sobre ass,,,,tos europeus:
http://ec.europa.eu/porttmgal
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