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Compreender as politicas da União Europeia-  
            -Parlamento dos oceanos  

Brincámos ao Parlamento Europeu e foram propostos aos meninos para refle-
xão dois pequenos filmes sobre os plásticos e sobre o lixo marinho e a cada um 
deles se seguiu uma explicação e resposta a perguntas pelos especialistas bió-
loga  da SCIENA uma Engª Química da APA. A reflexão e resposta a 2 questões 
no “grupo parlamentar” foi o trabalho que desenvolveram sozinhas mas com 
muita seriedade estas crianças de 7 a 10 anos da Escola do Ancão – ilha de fa-
ro. Que plásticos conheces? Que situação mais vos impressionou no filme e o 
que podes fazer para mudá-la? Os porta-vozes partilharam e a todos se explicou 
a responsabilidade de cada um de fazer a mudança. Receberam o crachá de vi-
gilantes da natureza e no domingo vão apanhar lixo na praia, na segunda-feira 
organizam uma manifestação e em breve irão limpar uma ribeira! A trabalhar 
para o mar salvar! Explicámos para que servia o parlamento a sério levando a 
sério as disposições que manifestaram. Falou-se de direitos e deveres como 
cidadãos da Europa e do mundo. A fita dos desejos serviu para formular bons 
votos!. 

Compreender as políticas da Europa- ONU_Pescas 
    

Utilizando a dinâmica do role play simulou-se a Assembleia Geral das Nações 
Unidas com grupos de países menos desenvolvidos, lobbies, a EU, os EUA. 
Os grupos tinham que a partir de um filme teaser e de informação escrita pre-
parar a defesa de uma das 3 resoluções sobre a situação das pescas mundial. 
A votação deu um impasse e foi marcada nova Assembleia Geral! Os alunos 
interessaram-se vivamente e decidiram tornar realidade a próxima Assembleia 
em data a marcar pela associação de Estudantes. Explicou-se comparando o 
funcionamento da AG da ONU e o do PE, o papel dos grupos de pressão, o 
jargão, a importância de agir em conjunto: cidadãos da europa cidadãos do 
mundo. 



 

 

Convites à apresentação de candidaturas a programas comunitários 

CONVITE ESPECÍFICO À APRE-
SENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 
— EACEA/08/2016 
Carta Erasmus para o Ensino Su-
perior 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
Mais informações: 
 
Prazo de candidatura: 31 de  
       Março 2016 

 
 
 
 
 
 

J.O.N.º40/2016 Série C, de 3 de 
 Fevereiro 

CONVITE À APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS 2016 PRO-
GRAMAS SIMPLES Ações de 
informação e de promoção dos 
produtos agrícolas no mercado 
interno e em países terceiros 
em conformidade com o Regu-

lamento (UE) n.
o
 1144/2014 

 
 
 
 
 
Mais informações: 
 
Prazo de candidatura: 28 de  
         Abril  2016 
 

 
J.O.N.º41/2016 Série C, de 4 de 

 Fevereiro 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS 2016 PROGRAMAS 
MULTI. Subvenções a ações de 
informação e de promoção dos 
produtos agrícolas no mercado 
interno e em países terceiros em 
conformidade com o Regulamen-

to (UE) n.
o
 1144/2014 

 
 
 
 

Mais informações: 
 
Prazo de candidatura: 28 de    
      Abril  2016 

 
 
 
 
 

J.O.N.º41/2016 Série C, de 4 de 
 Fevereiro 

CONVITE À APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS EACE-
A/34/2015 
no âmbito do Programa Eras-
mus+.Ação-chave 3 (Apoio à 
reforma de políticas) — Inicia-
tivas para a inovação política 
Experimentações políticas 
europeias nos domínios da 
educação, da formação e da 
juventude lideradas por auto-
ridades públicas de alto nível 
 
 
Mais informações: 
 
 

Prazo de candidatura: Abril a 
Out.  2016 
 
 
 

J.O.N.º415/2015 Série C, de 15 de 
Dezembro 

Convites à apresentação de 
propostas no âmbito do progra-
ma de trabalho para a conces-
são de subvenções no domínio 
das redes transeuropeias de 
telecomunicações, ao abrigo do 
Mecanismo Interligar a Europa, 
para o período de 2014-2020  

 
 

 
Mais informações: 
 
 
     Prazo de candidatura: 15 de  
         Março 2016 

 
 
 
 
 
 

J.O.N.º382/2015 Série C, de 17 de 
 Novembro 

AVISO DE VAGA N.O CDR/
AD14/6BIS/2016 relativo ao lu-
gar de DIRETOR (M/F)da Dire-
ção da Comunicação Publica-
ção nos termos do artigo 29.

o
, 

n.
o
 2, do Estatuto dos Funcioná-

rios O aviso é publicado simul-
taneamente nos termos do arti-
go 29.

o
, n.

o
 1, do Estatuto dos 

Funcionários 

 
 

Mais informações: 
 
 

Prazo de candidatura: 10 de 
Março 2016 

 
 
 

J.O.N.º52A/2016 Série C, de 11 de 
 Fevereiro 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.040.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0020.01.POR&toc=OJ:C:2015:415:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.052.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:052A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.052.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2016:052A:TOC
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REGULAMENTO DE EXECU-
ÇÃO (UE) 2016/7 DA COMIS-
SÃO de 5 de janeiro de 2016 
que estabelece o formulário-
tipo do Documento Europeu 

Único de Contratação Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.O.N.º3/2016 Série L, de 3  
de Janeiro  
 
 

Legislação 

REGULAMENTO (UE) 2016/56 
DA COMISSÃO de 19 de janeiro 
de 2016 que altera o anexo II do 
Regulamento (CE) n.

o
 1333/2008 

do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que diz respeito à 
utilização de extratos de ale-
crim (E 392) em matérias gor-

das para barrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
J.O.N.º13/2016 Série L, de 20 de 
Janeiro 

REGULAMENTO DE EXECU-
ÇÃO (UE) 2016/85 DA COMIS-
SÃO de 25 de janeiro de 2016 
que suspende a apresentação 
de pedidos de ajuda à armaze-
nagem privada de carne de suí-
no prevista no Regulamento de 

Execução (UE) n.
o
 2015/2334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.O.N.º17/2016 Série L, de 26 de 
Janeiro 
 
 
 

REGULAMENTO DE EXECU-
ÇÃO (UE) 2016/224 DA COMIS-
SÃO de 17 de fevereiro de 2016 
que altera os Regulamentos de 
Execução (UE) n.

o
 947/2014 e 

(UE) n.
o
 948/2014 no que diz 

respeito ao último dia para a 
apresentação de pedidos de 
ajuda à armazenagem privada 
de manteiga e de leite em pó 

desnatado 

 
 
 
 
 
 
J.O.N.º41/2015 Série L, de 18 de 
Fevereiro  
 
 
 

REGULAMENTO DELEGADO 
(UE) 2016/232 DA COMISSÃO 
de 15 de dezembro de 2015 que 
complementa o Regulamento 
(UE) n.

o
 1308/2013 do Parlamen-

to Europeu e do Conselho no 
que se refere a certos aspetos 
da cooperação entre produto-

res. 

 
 
 
 
 
 
 
 

J.O.N.º44/2016 Série L, de 19 de 
Fevereiro  

 

REGULAMENTO (UE) 2016/246 
DA COMISSÃO de 3 de feverei-
ro de 2016 que altera o anexo I 
do Regulamento (CE) 
n.

o
 794/2004 no que respeita 

aos formulários de notificação 
de auxílios estatais nos setores 
agrícola e florestal e nas zonas 

rurais 

 
 
 
 
 
 
 

J.O.N.º51/2016 Série L, de 3 de 
Fevereiro 

 
 
 

Legislação 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.017.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.017.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.013.01.0046.01.POR&toc=OJ:L:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.017.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.017.01.0010.01.POR&toc=OJ:L:2016:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0008.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:044:TOChttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:044:TOChttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.051.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.051.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:051:TOC
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Europa News 

Combinar os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) com o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) – perguntas mais frequentes 

O que são os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento? 
Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) contribuem 
significativamente para os objetivos da UE de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. Durante o período de 2014-2020, serão investi-
dos 454 mil milhões de euros em 500 programas orientados para domí-
nios estratégicos que gerem crescimento, incidindo principalmente na 
investigação, no desenvolvimento e na inovação, no apoio às PME, na 
economia de baixo teor de carbono, e nas tecnologias da informação e 
comunicação.  
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-313_pt.htm 
 

Rumo a uma União da Energia: A Comissão apresenta pacote sobre segurança 
energética sustentável 

 
A Comissão apresentou hoje o seu pacote sobre segurança ener-
gética com as propostas necessárias para preparar a UE para a 
transição energética global, bem como para possíveis interrup-
ções do aprovisionamento energético. A segurança energética é 
uma das pedras angulares da Estratégia para a União da Energia, 
uma das grandes prioridades políticas da Comissão 
Juncker.  Implementar a União da Energia: A Comissão apresenta 
pacote sobre segurança energética  
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_pt.htm 
 
 

Direito a um processo equitativo: novas regras para garantir a presunção de inocência 

Os ministros dos Estados-Membros da UE adotaram hoje novas 
regras que garantirão a presunção de inocência às pessoas que a 
polícia ou as autoridades judiciárias acusam ou suspeitam de terem 
cometido um crime. A diretiva assegura igualmente que todos bene-
ficiem do direito de comparecer no seu próprio julgamento. As no-
vas regras, propostas pela Comissão em 2013 (IP/13/1157), irão as-
segurar que esses direitos fundamentais serão plenamente respei-

tados no terreno e em condições de igualdade em toda a UE. 

 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-291pt.htm 

 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-313_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1157_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-291_pt.htm
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Europa News 

Aplicação da Agenda Europa da Migração: progressos realizados nas ações 
prioritárias 

Aplicação da Agenda Europa da Migração: progressos realizados 
nas ações prioritárias.A crise de refugiados mais grave desde a 
Segunda Guerra mundial, envolvendo em todo o mundo mais de 
60 milhões de refugiados ou pessoas deslocadas internamente, 
exige um reforço radical do sistema de migração da UE e uma 
resposta europeia coordenada. 
 
 
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-271pt.htm 

A Comissão Europeia apresentou propostas legislativas para garan-
tir que os fabricantes de automóveis cumprem estritamente com to-
dos os requisitos da UE em matéria de segurança, ambiente e pro-
dução. Ao abrigo das regras atuais, as autoridades nacionais são as 
únicas que podem certificar que um veículo cumpre com todos os 
requisitos necessários para ser colocado no mercado, sendo tam-
bém estas que controlam a conformidade dos fabricantes com as 
regras da UE.  
 
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-167pt.htm 
 
 

No seu primeiro ano de existência, Erasmus+, o programa para 
o ensino, a formação, a juventude e o desporto, de maior di-
mensão e mais adequado, já cumpre as expectativas. Dotado 
de uma verba de mais de 2000 milhões de euros no seu ano 
inicial, o programa Erasmus+ já proporcionou a mais de um 
milhão de pessoas a oportunidade de participar em 18 000 pro-
jetos financiados.  
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-141pt.htm 
 

Comissão Europeia quer automóveis mais seguros e menos poluentes 

Erasmus+: criar mais e melhores oportunidades em apoio das futuras gerações 
europeias 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-271_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-167_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-141_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-141_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-141_pt.htm
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Mais informações sobre assuntos europeu: 
  

http://ec.europa.eu/europedirect/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_pt.htm
mailto:europedirect@ccdr-alg.pt
http://www.ccdr-alg.pt/europedirect/

