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Europe Direct Porto 2013-2017
Câmara Municipal do Porto é, após aprovação da Representação da
Comissão Europeia em Portugal, a entidade acolhedora do centro de
informação europeia na região do Porto nos próximos 5 anos. Desde
2005, esta é a terceira candidatura consecutiva que o município
apresenta com sucesso, tendo por objetivo dinamizar, em parceria
com a Comissão Europeia, o serviço de informação aos cidadãos sobre
as prioridades e políticas europeias.
Mais detalhes

- Agenda Europeia

União Europeia: Prémio Nobel da Paz 2012

- Economia

O que se passa na Europa?

- Kids’ Corner
- Natureza, clima e energia

- Cidadão

O Gabinete de Informação do Parlamento Europeu e
a Representação da Comissão Europeia em Portugal
realizaram uma mesa redonda "União Europeia: prémio Nobel da Paz 2012®", no dia 10 de dezembro,
coincidindo com a entrega do Prémio Nobel da Paz à
UE, em Oslo.
Mais detalhes

- Saúde, Ciência e Educação
- Diversos
- UE e o resto do mundo

Inscrições abertas
para escolas e
instituições seniores
Projeto disponibiliza gratuitamente quizzes, mapas, manuais e puzzles e desafia estudantes dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário
e a população sénior a testar os seus conhecimentos sobre a União
Europeia.
Mais detalhes e inscrições

Mais detalhes

Seminário de
Encerramento do Ano
Europeu decorreu no dia 3
de dezembro, em Braga
Mais detalhes

Ciclo de debates sobre

O Fórum 2012 - Voluntariado,
Envelhecimento Ativo e Cidadania teve
lugar no dia 5 de dezembro

Envelhecimento Ativo
6, 20 e 27 de dezembro
às 21h15

Mais detalhes

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.

Mais detalhes

