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Diálogo com os Cidadãos
A Europa e o Futuro discutidos no dia 22 de fevereiro, às
10 horas, na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra
Viviane Reding, Vice-Presidente da Comissão Europeia,
estará em Coimbra para um Diálogo com os Cidadãos, no
qual todos são convidados.
Os cidadãos vão poder colocar questões ao vivo em Coimbra, por vídeo nas sessões paralelas - na Ilha Terceira,
em Aveiro e no Luxemburgo - ou ainda através de internet e redes sociais.
Participe no debate! As inscrições e informações sobre o
diálogo estão disponíveis no sítio do evento:
www.dialogo-cidadaos.pt

Dê o seu contributo para o debate no Facebook e Twitter
O Europe Direct Porto marca o início
da atividade nos meios sociais digitais
pedindo aos cidadãos que coloquem
questões sobre a Europa. Participe no
debate!
www.facebook.com/EuropeDirectPorto
www.twitter.com/EDirectPorto

Concurso Multimédia para os jovens
As escolas devem apresentar os trabalhos até 21 de junho de 2013,
sendo os trabalhos repartidos por três
categorias: cartazes, fotografias e
vídeos.
http://www.migrantsineurope.eu/pt

Aconteceu…
Escolas da região premiadas por
trabalhos sobre a Cidadania
Europeia
Publicado artigo sobre o
Ano Europeu dos Cidadãos 2013
na revista municipal Porto Sempre
(p. 68)
Atividade em números - janeiro
2013:
Contacto direto com 530
cidadãos
12 sessões A Europa vai à
Escola! com 378 alunos da
região
Distribuídos 1557 livros e
brochuras sobre a UE

Atendimento Presencial Europe
Direct Porto
no Gabinete do Munícipe

Divulgação projetos europeus:
Até 28 de fevereiro jogo on-line em
que os 3 participantes com os 27 cromos de países com a maior pontuação
ganham um iPad Wi-Fi 16 GB.
www.jogo-euro-master.com

Formação e Coaching em
Empreendedorismo para
Spin-offs Universitárias
www.spin-up.eu

Recrutamento
em Ambiente de
Diversidade
Cultural
www.redive.eu

Segunda a sexta-feira
9h30-13h00 e 14h30-17h00
Praça General Humberto Delgado, 266
4000-286 Porto

Mais detalhes sobre os
projetos europeus Advancis
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