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Espaço Virtual
Título da página: European Union – Committee of the Regions
URL: http://www.cor.europa.eu
O Comité das Regiões da União Europeia,
criado em 1994, procura representar e
trabalhar directamente com os poderes
locais e regionais nas instâncias comunitárias, sendo actualmente composto por
344 membros de 27 países. Assume-se
como voz activa do poder local e regional,
mas sem subalternizar o envolvimento individual dos cidadãos. Assenta nos princípios da subsidiariedade, proximidade e
parceria nos níveis europeu, nacional, regional e local. Domínios prioritários para
o Comité das Regiões são a coesão económica e social, a educação e juventude, a
cultura, saúde pública, redes transeuropeias, transportes, emprego, assuntos sociais, ambiente, fundo social europeu e
formação profissional, sendo nestas matérias que o poder regional e local reivindica
uma voz mais forte perante a legislação

europeia. O seu sítio na internet faculta
informações variadas de actividades, eventos, documentos, publicações, arquivo de
imprensa, revelando a missão, presidência,
membros, delegações nacionais e aspectos
organizacionais do Comité das Regiões,
juntamente com a agenda, contactos diversos e links de grande utilidade. Destes
destacaremos o Inforegio – Regional Policy, o Programa INTERREG IIIC e o
CORDIS Regional Gateway. A informação é detalhada, organizada e completa,
transmitindo um vasto conjunto de elementos relativos à composição do Comité
das Regiões e suas lógicas de funcionamento. Encontra-se traduzida em 23 línguas diferentes, incluindo a portuguesa,
constituindo excelente recurso para todo
o tipo de procura, mais institucional ou
de carácter científico.

Título da página: EUROCITIES
URL: http://www.eurocities.org/main.php
A EUROCITIES, fundada em 1986, é uma
rede de cooperação que agrega governos
locais de mais de 130 cidades e 30 países
europeus. Constitui um espaço de partilha
de conhecimentos, troca de experiências,
análise de problemas e desenvolvimento
de soluções relativas à gestão dos espaços
urbanos e metropolitanos. O site oficial
ilustra o objectivo de funcionar em rede,
proporcionando um espaço de troca de
experiências e inter-ajuda entre os membros da EUROCITIES, subordinado à
visão de um futuro sustentável e partilhado

pelos cidadãos. É fornecida extensa e detalhada informação relativa à organização,
seu historial, membros e actividades, destacando-se a completa gama de notícias,
eventos, publicações e notas de imprensa.
O site organiza-se em torno de sete áreas
temáticas, que são outros tantos tópicos
centrais para a organização: a cooperação,
a cultura, a economia, o ambiente, a sociedade do conhecimento, a mobilidade e,
por fim, as relações sociais. Os objectivos
estratégicos da EUROCITIES são apresentados em função da dimensão social,

202 | Espaço Virtual

económica, ambiental, cultural e da “governação” com que a organização estrutura as suas intervenções. No campo da
“governação”, em concreto, apela‑se à
cooperação das cidades nos seus esforços
de desenvolvimento. Objectivo a que a

EUROCITIES tem dado importante relevo e contributo, estimulando a criação
de redes temáticas de cidades europeias,
gerindo on-line muitas dessas redes e garantindo-lhes adequado reconhecimento
e visibilidade.

Título da página: CRPM – Peripheral Maritime Regions in Europe
URL: http://www.crpm.org
O site da Peripheral Maritime Regions in
Europe pretende transmitir e dar ênfase à
ideia de união que a organização incarna.
Com mais de 150 regiões de 26 países, caracterizadas pelas dificuldades específicas
decorrentes da condição geográfica ligada
ao mar, a CRPM, criada em 1973, resulta
do esforço conjunto destas regiões para,
junto das instituições comunitárias e dos
governos nacionais, obter atenção para os
respectivos problemas e interesses. Alerta
também para a necessária cooperação entre
os seus membros, sob a forma de projectos
práticos que melhorem o desenvolvimento
e qualidade de vida de cada um.
A página on-line disponibiliza uma breve
apresentação da CRPM. São sublinhados

os eventos mais importantes no curto
prazo e é fornecida informação relativa
às Comissões Geográficas da organização.
A informação é disposta por temas e
nela se destaca a apresentação da CRPM
(objectivos, formas de trabalho, reuniões,
conferências, reportagens), das regiões-membros (localizando-as no mapa europeu), das Comissões Geográficas e das
actividades e documentação. Os temas
principais são a coesão territorial, a competitividade equilibrada, as questões marítimas, o desenvolvimento sustentável, a
governação e a cooperação externa. No
tícias, eventos, links úteis e contactos
podem também ser encontrados. O site
contém informação em inglês e francês.

Título da página: European Consortium for Political Research
URL: http://www.essex.ac.uk/ecpr
A breve apresentação do ECPR, nesta página, revela-nos uma associação independente, estabelecida em 1970, que apoia a
investigação e a cooperação de cientistas
da área política, dentro e fora do espaço
europeu. Com membros institucionais e
individuais em mais de 40 países, forma
uma rede de centenas de associados unidos pela ciência política, as relações internacionais e os estudos especializados da
Europa.

O site remete para eventos como conferências, cursos de Verão ou workshops,
a que junta diversas publicações. Com
entradas sobre a ECPR, suas publicações, contactos e actividades, constitui
uma fonte importante de informação
para investigadores da área política. Promove igualmente a divulgação científica,
através de revistas como a European Political Science, e o ensino, com a publicitação da rede de graduados e escolas
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de Verão apoiados pela ECPR. De referir que o  volume de informação não é
ainda particularmente completo, apa
rentando o site estar em fase de construção. Dentro de algum tempo um leque
mais alargado de dados sobre fundos,
prémios, eventos, serviços on-line, etc.
será, previsivelmente, posto à disposi-

ção. A informação é apresentada unicamente em inglês.
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