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Semana Verde Europeia
Entre 4 e 7 de junho celebra-se a Semana Verde Europeia
2013. Especialistas reunidos em Bruxelas vão rever abordagem europeia à proteção ambiental.
Ao longo dos anos, as regras da UE contribuíram para
reduzir a poluição atmosférica na Europa. Mesmo assim,
em algumas das cidades e regiões mais densamente povoadas, as pessoas continuam expostas a um ar de muito má qualidade. Os cidadãos europeus são da opinião
de que a UE deve propor medidas mais eficazes para
combater a poluição atmosférica.
Mais detalhes
Aveiro organiza evento «Conheces os ar que respiras?»
no âmbito da Semana Verde

Qualidade das águas balneares aumenta

Atendimento Presencial
Europe Direct Porto no

Gabinete do Munícipe

Segundo o relatório anual sobre a qualidade das
águas balneares na Europa da Agência Europeia
do Ambiente, 94 % das águas balneares na União
Europeia cumprem as normas mínimas para a
qualidade da água.
Saiba mais sobre a qualidade da água da sua
praia no mapa interativo disponível aqui.

Está a planear uma deslocação em trabalho ou em férias na União
Europeia? Consulte aqui a publicação Viajar na Europa 2012-2013
Prémio Cidade Acessível 2014. Candidaturas até 10 de
setembro. Mais informações aqui

Segunda a sexta-feira
9h30-13h00 e 14h30-17h00
Praça General Humberto Delgado, 266

Registe as atividades intergeracionais da sua escola
até 30 de junho. Mais informação sobre os prémios aqui

Acontece em junho...
Atividades sobre a UE na EB 2,3 Irene Lisboa, Porto, 13 junho
Convenção dos CIED Norte, 7 junho, Paços de Ferreira
Organização Europe Direct Tâmega e Sousa (mais informações aqui)
Volta de Apoio ao Emprego, 11 junho, Lamego
(mais informações aqui)
Café Europa, 21 junho, 18h30, FNAC Norte Shopping, Matosinhos
Organização Espaço Europa (mais informações aqui)
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