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Prémio Europeu de Inovação Social

O que se passa na Europa?

Candidaturas podem ser apresentadas até 31 de dezembro

- Agenda Europeia

Concurso organizado pela Comissão
Europeia em memória de Diogo Vasconcelos com o objetivo de recompensar
as melhores soluções em matéria de
inovação social para criar emprego e
desenvolver novos tipos de trabalho.

- Kids’ Corner
- Natureza, clima e energia
- Economia
- Cidadão
Mais detalhes

Uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em
Portugal pretende construir
um espaço de diálogo e de
debate sobre a Europa.
Um espaço para dar a conhecer as iniciativas da Representação Europeia em Portugal, procurar responder a
dúvidas e acolher opiniões e projetos.
Mais detalhes

- Saúde, Ciência e Educação
- Diversos
- UE e o resto do mundo
2 dias com os
decisores europeus

Até 30 de novembro
Candidaturas para alunos
e professores do 11.º ano

Reunião Ibérica de Redes de informação Europeia
O encontro teve lugar nos dias 18 e 19 de outubro, em
Huelva e Faro, e foi uma organização conjunta dos centros Europe Direct do Algarve e de Huelva, das instituições que acolhem estes centros e das representações da
Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em Portugal e Espanha. Nos dois dias de reunião os participantes
refletiram sobre os 20 anos do Mercado Único e a Competitividade regional e empreendedorismo na Europa.
Mais detalhes

27ª Sessão de Seleção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens em Portugal
decorre em Lisboa, de 14 a 18 de novembro
A Cerimónia de Abertura da Sessão, presidida pelo austríaco Sebastian Hosu, terá
lugar no Instituto Superior Técnico, dia 17 de novembro, pelas 9 horas.
Os melhores delegados, escolhidos entre os 80 representantes de 8 escolas portuguesas, representarão Portugal na 72ª Sessão Internacional do Parlamento Europeu
dos Jovens em Munique em Abril de 2013.
A Sessão conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Instituto Superior
Técnico, do IPDJ, do Europe Direct, do Gabinete do Parlamento Europeu e da Representação da Comissão Europeia em Portugal.
Mais detalhes
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.

