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S e g u ra n ç a r o d o v i á r i a
Cumpra as regras para umas férias descansadas
A União Europeia celebrou no dia 25 de julho o
quarto Dia Europeu da Segurança Rodoviária. Visite
a página da Comissão Europeia para a Segurança
Rodoviária e veja as dicas de segurança e as normas de circulação em cada Estado-Membro.
Mais detalhes

O que se passa na Europa?
- Agenda Europeia
- Kids’ Corner
- Natureza, clima e energia
- Economia
- Cidadão
- Saúde, Ciência e Educação

Concurso fotográfico

- Diversos

Ao submeter uma fotografia de um projeto financiado por fundos europeus no
Facebook da Comissão Europeia habilitase a um prémio de 1000 euros ou a uma
viagem a Bruxelas para duas pessoas.

- UE e o resto do mundo
- Iniciativa de Cidadania
de Cidadania Europeia:

Mais detalhes

Concurso de criatividade
Os jovens que completam
20 anos em 2012 ainda se
podem habilitar aos prémios do concurso Geração
1992: Tu no Mercado
Único Europeu.
Candidaturas até ao dia
9 de setembro de 2012.

Viajar na Europa
Mais detalhes

Tudo o que precisa de
saber nas suas deslocações
dentro da União Europeia

Prémio Access Cities 2013
Candidaturas à terceira edição do prémio até 5 de setembro de 2012.
Podem candidatar-se cidades
com pelo menos 50.000 habitantes que promovam políticas e ações que tornem o
ambiente urbano mais acessível a todos.
Mais detalhes

Comissão Europeia lança prémios para distinguir
pessoas, instituições e boas-práticas no âmbito do

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.

Consulta pública
Dê a sua opinião
sobre os seus direitos e o seu futuro
até 9 de setembro

