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O que se passa na Europa?

Concurso de criatividade para jovens
Os jovens nascidos em 1992, o ano
da criação do mercado único, são
convidados a usar toda a sua criatividade e expressar a sua visão sobre a construção mercado único e o seu futuro. Através
de um artigo, uma foto, um vídeo, um cartoon ou uma
aplicação para smartphones poderão ganhar, para além
do prémio final, um dos prémios sorteados todos os
meses entre as candidaturas submetidas.

Mais detalhes

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

Portugal, a Europa e os 50 anos da PAC
No próximo dia 3 de maio, às 21h15 e na Quinta da Bonjóia, os
Professores Arlindo Cunha, Leonardo Costa e Miguel Sottomayor
discutem a Política Agrícola Comum respondendo à questão
«Preparados para o Futuro?».
Este Serão dará o mote para a Semana da Europa no Porto, cujas atividades decorrerão de 7 a 11 de maio e resultam da parceria entre o Europe Direct Porto, o Centro de Documentação
Europeia da Católica Porto e a Associação Portuguesa de Economia Agrária.
Mais detalhes

A PAC for all Seasons? Os primeiros 50 Anos, por Arlindo Cunha
Leia a crónica do Prof. Doutor Arlindo Cunha na edição de Abril da revista Porto Sempre.

Mais detalhes

A Europa continua a ir às escolas da região do Porto e tem recolhido contributos e trabalhos dos
alunos que assistem às sessões. Telmo Fontes, aluno da Escola Secundária do Padrão da Légua,
descreveu a sessão que decorreu no 12 de março e respondeu ao repto «O que é a Europa?»:

Através de políticas completas e atualizadas, a UE enfrenta os mais sérios problemas de hoje,
na certeza de proporcionar aos cidadãos europeus um amanhã que consiga satisfazer as suas
necessidades. Estes têm, na verdade, o livre direito a circular, residir e trabalhar por todos os
cantos da Europa, sem ter de enfrentar restrições que outrora os limitavam e na certeza de
que os seus direitos fundamentais lhes serão sempre reconhecidos.
Continuar a ler...
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.

