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nós, europeus

A Europa, no mês de janeiro:
- Cidadão

Europe Direct Porto atribui
Prémios de Criatividade a
escolas do 1.º ciclo da região
que produziram trabalhos
sobre cidadania da União
Europeia.

- Economia

Sessão de entrega dos prémios decorre no dia 31 de
janeiro, às 15 horas, nos Paços do Concelho do Porto.

- Agenda

- Saúde, Ciência e Educação
- Diversos
- Natureza, clima e energia
- UE e o resto do Mundo

Mais detalhes

Nova rede Europe Direct com 18 centros em Portugal
O lançamento da nova geração de 18 centros Europe Direct
em Portugal tem como objetivo promover e facilitar a informação aos portugueses sobre os seus direitos na União Europeia e as vantagens de se viver, morar e estudar na UE.
Dos atuais 18 centros (mais três do que em 2012), nove juntam-se pela primeira vez à rede, alguns em regiões onde até
agora não existia qualquer apoio. Em toda a Europa, a rede
Europe Direct contará, ao longo dos próximos cinco anos e
nos 27 países da UE e Croácia, com 500 centros.
Mais detalhes

Ano Europeu dos Cidadãos 2013

Prémios e Concursos:
Até 28/01
Prémio Europeu Carlos
Magno para a Juventude
Até 15/02 Prémio desenhos
“O que é para mim a
floresta” crianças 6-10 anos
Até 15/02 Prémio Europeu
para inovação na
administração pública

Mais detalhes sobre o Ano Europeu dos Cidadãos
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.

A partir de 15/04
Prémio para mulheres
inovadoras 2014

