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Férias

O que se passa na Europa?

Dicas úteis para um verão descansado

- Agenda Europeia

Com o início da temporada de férias e milhões de pessoas
a viajar dentro e fora da União Europeia, convém relembrar algumas informações que os europeus devem ter em
conta. Quer se trate de subscrever um seguro de saúde,
resolver litígios de viagem com um operador ou viajar
com animais de estimação, as dicas que se seguem constituem informações úteis sobre a forma como a UE está a
trabalhar para ajudar os viajantes europeus.

- Kids’ Corner

Mais detalhes

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

Cibercriminalidade

de Cidadania Europeia:

Uma nova sondagem Eurobarómetro revela que os utilizadores da
Internet estão muito preocupados com a cibersegurança: 89 % evitam
divulgar dados de caráter pessoal em linha e 74 % concordam que o
risco de ser vítima de um ato de cibercriminalidade aumentou no ano
passado. 12 % dos utilizadores da Internet na União Europeia já foram
vítimas de fraudes em linha e 8 % foram vítimas de usurpação de identidade. Não obstante, 53 % não alteraram nenhuma das suas palavraspasse no ano passado.
Mais detalhes

Crianças com necessidades especiais e de adultos portadores de deficiência
De acordo com um relatório publicado pela Comissão Europeia, não obstante os compromissos assumidos pelos Estados-Membros para promoverem uma educação inclusiva, os sistemas de ensino ainda
não oferecem um tratamento adequado às crianças com necessidades educativas especiais e aos adultos portadores de deficiência.
Mais detalhes

Visite o site nacional do
Viajar na Europa

Consulta pública

Tudo o que precisa de saber nas suas
deslocações dentro da União Europeia

Dê a sua opinião
sobre os seus direitos e o seu futuro
até 9 de setembro

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.

