
 
 

 
 

A Presidência Francesa 

 
A Presidência Francesa do Conselho da União Europeia decorre de 1 de Julho até 31 de 
Dezembro de 2008. 
 
Com ela inicia-se um novo Programa Tripartido de 18 meses, abrangendo a França, a 
República Checa e a Suécia. 
 
As prioridades da Presidência Francesa são: 
 

1. Fazer da Europa um modelo de desenvolvimento sustentável a nível social, 
ecológico e económico; 

2. Promover os direitos, a segurança e as aspirações dos cidadãos no espaço 
europeu; 

3. Reforçar o papel da Europa no cenário internacional. 
 
No que respeita à Rede Europeia de Administrações Públicas (EUPAN), a França apresenta 
como prioridades genéricas: 

1. Assegurar a continuidade e consistência com o Programa de Médio Prazo 2008-2009, 
as presidências anteriores e o trabalho a desenvolver pelas futuras presidências; 

2. Promover a EUPAN e o valor do seu trabalho.  
 
Relativamente aos grupos de trabalho, um enfoque especial é dado ao Diálogo Social e à 
continuação do seu período experimental, bem como ao aperfeiçoamento do funcionamento 
da rede, tendo como base a Resolução de Directores-Gerais das Administrações Públicas da 
União Europeia, assinada em Brdo, em Maio de 2008, no âmbito da Presidência Eslovena. 
 
Há a destacar, ainda, a realização de dois eventos durante a Presidência Francesa: 

• A 5.ª Conferência da Qualidade (5QC), que decorrerá em Paris, de 20 a 22 de Outu-
bro, sob o tema "O Cidadão no Centro de Serviços Públicos de Qualidade" ("Le Citoyen 
au coeur de la qualité publique"). As inscrições para a 5.ª Conferência da Qualidade 
estão abertas de 19 de Maio a 10 de Outubro e podem ser efectuadas on-line no site 
disponibilizado pela organização - www.5qualiconference.eu; 

• Uma Conferência Internacional sobre a cooperação administrativa, abrangendo três 
áreas geográficas: Balcãs ocidentais, Europa de Leste e os países do Mediterrâneo 
(MEDA - Norte de África, Médio Oriente e Turquia), que terá lugar em Paris, no dia 19 
de Dezembro de 2008. 


