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Bolsa do Empreendedorismo 2013
Representação da Comissão Europeia celebra o Dia
da Europa com evento dedicado aos empreendedores
No dia 9, a Bolsa do Empreendedorismo 2013 permitirá a
quem tenha uma ideia de negócio receber aconselhamento especializado junto de empresários experientes,
responsáveis de sistemas de incentivos e quadros de topo da banca privada.
Os empreendedores que participarem nesta iniciativa que
acontece na Aula Magna poderão ainda candidatar o seu
projeto a prémios no valor total de € 15 000.
Clique aqui para saber mais

Estudante de Rio Tinto recebeu prémio Jovens Tradutores

Atendimento Presencial
Europe Direct Porto
no Gabinete do Munícipe

Catarina Pinto, estudante da
Escola Secundária de Rio Tinto, foi a vencedora portuguesa
do prémio Jovens Tradutores,
com uma tradução a partir do
espanhol e recebeu o prémio
juntamente com os restantes
26 premiados de toda a União
Europeia.
Mais detalhes

Aumentar a confiança nos produtos ecológicos

Segunda a sexta-feira
9h30-13h00 e 14h30-17h00

A Comissão propôs a criação de normas comuns para determinar o impacto ambiental de determinados produtos e, assim, apoiar o mercado dos
produtos ecológicos. A Comissão sugere que empresas e estados, numa
fase inicial, introduzam as normas de
forma voluntária.
Mais detalhes
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Dia da Europa no Porto conheça o Programa aqui
Entre 9 e 17 de maio o Europe Direct Porto
promove um conjunto de atividades para comemorar o Dia da Europa e celebrar o Ano
Europeu dos Cidadãos 2013. O Mural da Cidadania vai estar disponível para receber o contributo escrito de todos os que passem pela
Praça General Humberto Delgado a seguir à
interpretação do Hino da Europa pela Orquestra Juvenil da Bonjóia.
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