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Volta de Apoio ao Emprego no Porto
Dia 11 de setembro, às 9h00, no Pequeno Auditório do
Rivoli Teatro Municipal. Iniciativa da Comissão Europeia, IEFP, Europe Direct Porto e Cidade das Profissões.
Nos últimos meses, localidades de norte a sul de Portugal receberam ações de divulgação de oportunidades
concretas de emprego e de apoio à empregabilidade,
contribuindo para responder àquela que é a principal
preocupação dos cidadãos: o desemprego. No dia 11 de
setembro é a vez da região do Porto. As inscrições são
gratuitas, mas obrigatórias.
Mais detalhes e inscrições

Atendimento Presencial
Europe Direct Porto no

Café Europa em Matosinhos
A Europa da Governação Económica

Gabinete do Munícipe

O terceiro Café Europa realiza-se na FNAC do NorteShopping,
em Matosinhos, dia 6 de setembro, às 21h30. Com os eurodeputados portugueses Elisa Ferreira, Diogo Feio e Marisa
Matias, num debate moderado pelo jornalista e diretor adjunto da Agência Lusa Ricardo Jorge Pinto.

Mais informações aqui

Europeus aderem cada vez mais à Internet via Wi-Fi
Novo estudo da Comissão Europeia concluiu que as pessoas estão a
aderir em massa à Internet via Wi-Fi com tendência para se manter.
Em 2012, 71 % do tráfego total sem fios na UE destinou-se a telemóveis e tabletes que utilizam Wi-Fi, prevendo-se que essa percentagem
possa aumentar para 78 % em 2016.
Mais detalhes

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

Está a planear uma deslocação em trabalho ou em
férias na União Europeia?
Consulte aqui a nova publicação
Viajar na Europa 2013-2014

4000-286 Porto

europedirect@cm-porto.pt

22 209 04 12

Prémio Cidade Acessível 2014. Candidaturas até 10 de
setembro. Mais informações aqui

6 de setembro Europe Direct Porto participa em
rubrica dedicada ao Ano Europeu dos Cidadãos 2013
do programa Sociedade Civil da RTP2, respondendo
à questão «O que é a iniciativa de Cidadania?»
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