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O que se passa na Europa?
Datas de sessões nos 1.º e 2.º períodos já estão preenchidas

O projeto do Europe Direct Porto junto das escolas da
região do Porto tem-se revelado um sucesso. A resposta
das escolas tem sido extremamente positiva, pelo que já
não existe possibilidade de agendar sessões nos dois primeiros períodos do ano letivo 2012/2013.
Mais detalhes

Para marcar o
50.º aniversário
da Política Agrícola
Comum
(PAC), a Comissão
Europeia
lança uma nova
iniciativa
que
celebra as boas práticas na área da comunicação da sua política agrícola e de desenvolvimento rural, a Política Agrícola
Comum. Candidaturas até 22 de outubro.

- Agenda Europeia
- Kids’ Corner
- Natureza, clima e energia
- Economia
- Cidadão
- Saúde, Ciência e Educação
- Diversos
- UE e o resto do mundo

Mais detalhes

Semana do Mercado Único: 15-19 de outubro
A Representação da Comissão Europeia em Portugal organiza, no dia 15,
uma conferência no Centro Cultural
de Belém, por ocasião da semana que
comemora os 20 anos do Mercado
Único. Consulte o programa e aceda
ao sítio oficial das comemorações.

Mais detalhes
Prémio Europeu para jovens

A Fundação Porto Social promove,
entre os 16 e os 30 anos
com o apoio da Representação da
Comissão Europeia em Portugal, do
Europe Direct Porto e da Porto Lazer
- EM, uma grande ação de voluntariado na cidade do Porto. Depois do
sucesso em 2011 - Ano Europeu do
Voluntariado -, a ação repete-se em
2012 - Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações.
Saiba mais e inscreva-se!
Resposta a questões sobre a União Europeia e envio de contributos
ou sugestões para a Newsletter através:
- do sítio http://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/europedirect, do telefone
222 090 412 ou do endereço europedirect@cm-porto.pt.
- do atendimento presencial no Gabinete do Munícipe, nos dias úteis,
das 9h30 às 13h e das 14h30 às 17h.
Para descarregar os números anteriores da Newsletter, clique aqui.
Para remover o seu contacto da nossa lista de correio, clique aqui.

