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Erasmus para todos
5 milhões de pessoas em mobilidade
O novo programa da UE no domínio da educação, da formação, da juventude e do desporto proposto pela Comissão
Europeia quase duplica o número de bolsas face ao que se
regista actualmente. Entre os beneficiários estão quase 3
milhões de estudantes do ensino superior ou profissional que
poderão estudar ou receber formação no estrangeiro.
Os estudantes de mestrado também vão beneficiar de um
novo mecanismo de garantia de empréstimos criado pelo Grupo do Banco Europeu de Investimento. O Erasmus para Todos
dispõe de um orçamento de 19 mil milhões de euros e vai
vigorar entre 2014 e 2020.

O que se passa na Europa?
- Agenda Europeia e da
Representação da CE em
Portugal
- Natureza, clima e energia
- Economia
- Cidadão
- Saúde, Ciência e Educação
- Diversos
- UE e o resto do mundo

Mais detalhes

Natal 2011: o mais seguro para as crianças europeias
Desde Julho de 2011, os brinquedos vendidos na UE têm de cumprir as normas de segurança mais rigorosas do mundo.
O Vice-Presidente da Comissão Europeia Antonio Tajani lançou a campanha europeia de
segurança dos brinquedos, que visa demonstrar como comprar os brinquedos mais seguros
e utilizá-los com toda a segurança.
Um vídeo que será difundido por canais de televisão de toda a Europa explica os problemas; esta acção será reforçada pela entrega aos consumidores de toda a UE, no momento
da compra de um brinquedo, de um cartão com conselhos de segurança.
Mais detalhes

O Natal é a 27!

O Europe Direct Porto celebra o espírito natalício e a
união na diversidade com uma exposição de árvores
alusivas aos estados-membros elaboradas por 27 turmas
de escolas da cidade do Porto.

Mais detalhes

Porto encerra o Ano Europeu do
Voluntariado e Cidadania Activa com a
presença das mais destacadas
personalidades e instituições desta área.
Clique nas imagens para saber mais

Envie os seus contributos, apresente projectos de
relevância ou dê a conhecer iniciativas que se
enquadrem na celebração de 2012, Ano Europeu
do Envelhecimento Activo.
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 o número anterior da Newsletter, clique aqui.
Para remover o seu contacto da nossa lista de correio, clique aqui.

