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Viviane Reding no Porto
A Vice-Presidente da Comissão Europeia Viviane Reding
visitou a cidade do Porto no dia 20 de fevereiro
Nas vésperas do Diálogo com os Cidadãos em Coimbra, a
Comissária Europeia afirmou em declarações ao Europe
Direct Porto que na Europa «cada voz conta», podendo
os cidadãos socorrer-se dos Europe Direct ,«os ouvidos e
o coração da Europa», para se informarem sobre os seus
direitos e fazer a sua voz ser ouvida na Europa.
Vídeo com as declarações de Viviane Reding
Vídeo do Diálogo com os Cidadãos em Coimbra
Vídeo sobre o Debate sobre o Futuro da Europa

Os portugueses e a cidadania Europeia
Foi publicado o relatório do Eurobarómetro
78, maioritariamente centrado no tema da
cidadania. São analisados dados relativos a
Portugal comparando-o com os outros países da União Europeia, com especial atenção para a perceção relativamente aos direitos de cidadania europeia e aos benefícios que esta proporciona.
Veja aqui o relatório para Portugal

Rotulagem dos Alimentos
A Comissão elaborou um plano da UE
para, durante um mês, coordenar um
programa de controlo de produtos
com o objetivo de detetar carne de
cavalo não declarada e carne de cavalo com vestígios de fenilbutazona, um
anti-inflamatório cuja utilização é proibida.
Mais detalhes

Aconteceu…
Visita de Viviane Reding ao Porto
na TVPorto
Participação no Dia do Clube
Europeu da ES Aurélia de Sousa

Atividade em números
fevereiro 2013:
7 sessões A Europa vai à
Escola! com 329 alunos da
região
Contacto direto com 483
cidadãos
Distribuídos 533 livros e
brochuras sobre a UE

Atendimento Presencial
Europe Direct Porto
no Gabinete do Munícipe

Vai acontecer em abril...
Ciclo de debates sobre Assuntos Europeus nos
Serões da Bonjóia
Dias 11 e 18 de abril, às 21h15 na Quinta da Bonjóia,
os dois primeiros Serões do ciclo promovido pela Fundação Porto Social e o Europe Direct Porto.
Co-organizados com a Advancis sobre “Os desafios ao
crescimento das Spin-Offs universitárias” (11/04) e
“Fronteiras na diversidade no mercado de trabalho Europeu “ (18/04).
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Segunda a sexta-feira
9h30-13h00 e 14h30-17h00
Praça General Humberto Delgado, 266
4000-286 Porto

europedirect@cm-porto.pt
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