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50 anos da PAC

O que se passa na Europa?

- Agenda Europeia

Política Agrícola Comum
A Comissão Europeia lançou a campanha CAP@50 para
comemorar os 50 anos da política agrícola comum, pedra angular da integração europeia, que proporcionou
aos cidadãos europeus meio século de segurança alimentar e um espaço rural vivo. A campanha de comunicação, que durará um ano, inclui um sítio Web interativo, uma exposição itinerante,
materiais audiovisuais e impressos e ainda uma série de
eventos em Bruxelas e nos
Estados-Membros.

- Kids’ Corner
- Natureza, clima e energia
- Economia
- Cidadão
- Saúde, Ciência e Educação
- Diversos
- UE e o resto do mundo

Mais detalhes

Europeus prontos para o «envelhecimento ativo»
Para assinalar o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações
2012, a Comissão apresentou este mês um novo inquérito Eurobarómetro que revela que
71% dos europeus estão conscientes do envelhecimento da população da Europa, mas
apenas 42% estão preocupados com o facto. Esta constatação contrasta com a perceção
dos decisores políticos, que consideram o envelhecimento demográfico como um desafio
crucial.
Mais detalhes

Envie os seus contributos, apresente projetos ou
dê a conhecer iniciativas que se enquadrem na
celebração de 2012, Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações!

Exposição nos Paços do Concelho até 6 de fevereiro
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

