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Fundos Europeus

O que se passa na Europa?

- Agenda Europeia

Medidas para facilitar o acesso
Nos últimos sete meses a Comissão Europeia
apresentou mais de uma centena de propostas
que visam facilitar o acesso aos financiamentos
europeus. Essas medidas são especialmente dirigidas às pequenas e médias empresas, aos estudantes e cientistas e às cidades e regiões.
Mais detalhes
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23% dos europeus em risco de exclusão
Os dados relativos ao ano de 2010 mostram que 23,4% da
população europeia se encontra em risco de pobreza ou de
exclusão social. Em Portugal, a percentagem é de 25,3%
da população a viver em risco de pobreza, situação de
privação material grave ou em agregados com intensidade
de trabalho muito baixa.
Mais detalhes

Sistema europeu de navegação por satélite
No dia 2 de fevereiro foram assinados os contratos que
asseguram a construção e lançamento dos satélites que
vão permitir que, em 2014, o Galileu - «o GPS europeu» esteja em funcionamento. A primeira fase do programa já
está em curso e os primeiros 2 satélites do sistema foram
lançados a 21 de Outubro de 2011.
Mais detalhes

Concurso de Financiamento para Clubes Europeus

Mais detalhes
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

