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“A Europa és tu” - Encontro Transfronteiriço Algarve, 
Baixo Alentejo e Huelva  

“A Europa és tu” - Encontro Transfronteiriço Algarve, Baixo Alentejo e Huelva reúniu 
jovens para comemorar 30 anos da entrada de Espanha e Portugal na U.E. Cerca de 120 
jovens vindos das regiões Algarve, Baixo Alentejo e Huelva participaram no Encontro 
Transfronteiriço Espanha-Portugal, realizado no dia 7 de abril de 2016, no Centro Inter-
pretativo Andévalo, em Espanha. Este encontro já vai na 8ª edição é promovido pelos 
CIED´s, Huelva, Baixo Alentejo e Algarve. O 30º aniversário da entrada da Espanha e de 
Portugal na União Europeia foi o tema principal do encontro, que através de dinâmicas e 
atividades, os jovens trabalharam assuntos e acontecimentos das três décadas de ade-
são dos seus países na União Europeia. Através de trabalho em grupo, os jovens pude-
ram avaliar, discutir e ver a evolução dos seus países, dos resultados e benefícios de 
pertencerem à União Europeia. Durante a iniciativa, os participantes fizeram um tour pe-
las instalações do Centro Interpretativo Andévalo, tendo tido contacto com as diferentes 
raças de porcos ibérico e tiveram a oportunidade de fazer uma caminhada na qual apreci-
aram a flora desta área da província de Huelva, semelhante ao dos territórios portugue-
ses. 

            
             Volta de Apoio ao Emprego-2016 
    

Decorreu no dia 13 de abril de 2016, a 4ª edição da Volta de Apoio ao Emprego-VAE, 
Melhoria da Empregabilidade, em contexto Europeu, durante a Feira de Emprego da 
Universidade do Algarve-UALG Careers Fair, no Campus da Penha, em Faro, e em Por-
timão, no dia 14 de abril, na StartWork– mostra de Emprego, Empreendedorismo e For-
mação, (Portimão Arena). A Volta do Apoio ao Emprego é uma parceria entre a Repre-
sentação da Comissão Europeia em Portugal, o Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional e a rede de Centros de Informação Europe Direct, visando sublinhar o com-
prometimento continuado das instituições europeias com o emprego e a melhoria da 
empregabilidade.O público alvo foram jovens até aos 35 anos, preferencialmente licen-
ciados ou que estejam a estudar.O tema comum foi a Melhoria da Empregabilidade em 
contexto europeu: A mobilidade profissional na UE: Rede Eures”. Programa ERASMUS 
+,  Kit Europass - passaporte para a mobilidade ,Na sessão de Faro estiveram cerca de 
40 participantes e na Portimão 57 participantes. 



 

 

Convites à apresentação de candidaturas a programas comunitários 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS — EACEA 14/2016: 
Iniciativa Voluntários para a Ajuda 
da UE: Projetos destinados a des-
tacar Voluntários para a Ajuda da 
UE, juniores e seniores, com vista 
a apoiar e complementar a ajuda 
humanitária em países terceiros, 
centrados no reforço da capacida-
de e da resiliência das comunida-
des vulneráveis ou afetadas por 
catástrofes e das organizações de 

execuçao 

 
       Mais informações: 
 
   Prazo de candidatura: 17 de  
       Maio 2016 
 
        J.O.N.º101/2016 Série C, de 17 de 
                        Março 

 
Convite à apresentação de pro-
postas no âmbito do programa 
de trabalho do ECSEL Joint 
Undertaking  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mais informações: 
 
   Prazo de candidatura: 24 de  
         Maio 2016 
 

 
 
 

J.O.N.º 84/2016 Série C, de 4 de 
 Março 

 

Convite à apresentação de candi-
daturas 2016 Terceiro Programa 
de ação da União no domínio da 

saúde (2014-2020) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  Mais informações: 
 
 

Prazo de candidatura: 21 de  
         Junho 2016 

 
 
 
 

J.O.N.º100/2016 Série C, de 16 de 
 Março 

 
 

Convite à manifestação de 
interesse para a seleção dos 

membros do Conselho  
Orçamental Europeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais informações: 
 
 

Prazo de candidatura: 30 dias 
a contar da data de publica-

ção 
 

J.O.N.º140/2016 Série C, de 21 de 
 Abril 

Convite à apresentação de can-
didaturas 2016 Terceiro Progra-
ma de ação da União no domí-

nio da saúde (2014-2020) 

 
 
 
 
 

 
           
         Mais informações: 
 
 
      
 
Prazo de candidatura: 2 de  
         Junho 2016 
 

 
 

J.O.N.º84/2016 Série C, de 4 de 
 Março 

 

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: 19 de 
Maio 2016 

 
 
 

J.O.N.º89/2016 Série C, de 5 de 
 Março 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.101.01.0006.01.POR&toc=OJ:C:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0009.01.POR&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0009.01.POR&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.100.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.100.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2016:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.140.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:140:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.140.01.0005.01.POR&toc=OJ:C:2016:140:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2016:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2016:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.POR&toc=OJ:C:2016:089:TOC
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REGULAMENTO DE EXECU-
ÇÃO (UE) 2016/292 DA COMIS-
SÃO de 19 de fevereiro de 2016 
relativo à inscrição de uma de-
nominação no Registo das de-
nominações de origem protegi-
das e das indicações geográfi-
cas protegidas [Alheira de Mi-

randela (IGP)] 

 
 
 
 
 
 
 
J.O.N.º55/2016 Série L, de 2  
 de Março  
 
 

Legislação 

REGULAMENTO (UE) 2016/300 
DO CONSELHO de 29 de feve-
reiro de 2016 que fixa o regime 
pecuniário dos titulares de al-
tos cargos públicos da União 

Europeia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.O.N.º58/2016 Série L, de 4 de      
Março 

REGULAMENTO (UE) 2016/371 
DA COMISSÃO de 15 de março 
de 2016 que recusa autorizar 
determinadas alegações de sa-
úde sobre os alimentos que não 
referem a redução de um risco 
de doença ou o desenvolvimen-

to e a saúde das crianças 

 
 
 
 
 
 
 
  
J.O.N.º70/2016 Série L, de 16 de   
Março 
 
 
 
 

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_.2016.055.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.055.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:070:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2016:070: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 
 
 

UE apoia investigação sobre o vírus Zika com 10 milhões de euros 

A Comissão Europeia libertou hoje 10 milhões de euros para apoiar 
investigação sobre o vírus Zika, que, atualmente, afeta vastas regi-
ões da América Latina O financiamento proveniente do Programa-
Quadro Horizonte 2020, o programa de financiamento da investiga-
ção e inovação da UE, será dirigido para projetos que deverão ser 
os primeiros a provar que existe uma ligação entre o vírus e os ca-
sos notificados de malformações cerebrais graves em recém-
nascidos. Se essa ligação ficar provada, os investigadores poderão 
passar em seguida à luta contra o vírus Zika, incluindo o desenvol-
vimento de instrumentos de diagnóstico e o ensaio de possíveis 
tratamentos e vacinas.  
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-808pt.htm 

 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-313_pt.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-808_pt.htm
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Europa News 

Pesca: Comissão descentraliza e simplifica as medidas técnicas de conservação 

Comissão dá cumprimento à agenda «Legislar melhor» em maté-
ria de pescas. A Comissão Europeia, continuando a cumprir o 
seu compromisso de «Legislar melhor», apresentou 
uma proposta de novas medidas de conservação das pescas nos 
mares europeus. Estas regras estabelecem como, quando e onde 
os pescadores podem pescar, determinando também as artes de 
pesca, a composição das capturas e as formas de lidar com as 
capturas acessórias.  
 
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-721_pt.htm 

 
A Comissão Europeia propôs hoje que a União Europeia ratifique a 
Convenção de Istambul do Conselho da Europa. Esta Convenção 
constitui um tratado internacional abrangente sobre o combate à 
violência contra as mulheres e a violência doméstica  
 
 
 
 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-549_pt.htm 
 

A Comissão apresentou hoje um roteiro pormenorizado das 
medidas concretas que devem ser tomadas para restabelecer a 
ordem na gestão das fronteiras externas e internas da UE. A 
criação do espaço Schengen sem fronteiras internas trouxe 
importantes benefícios para os cidadãos e para as empresas 
da União, embora nos últimos meses o sistema tenha sido pos-
to a uma rude prova pela crise dos refugiados.  
 
 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_pt.htm 

A Comissão propõe a adesão da UE à Convenção internacional para o combate à 
violência contra as mulheres 

Restabelecer o espaço Schengen: a Comissão propõe um roteiro para o regresso a 
um funcionamento integral do sistema Schengen 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/technical_measures/index_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-721_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-549_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_pt.htm


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contacte os nossos serviços ou a 

 
REDE EUROPE DIRECT 

 
 
 
 

Número verde: 
00 800 6 7 8 9 10 11   

__________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Produzido por: 

Contactos: 

Praça da Liberdade, nº 2 —8000-164 Faro 

Telef: 289 895 272/ Fax: 289 895 279 

E-mail: europedirect@ccdr-alg.pt 

Web: www.ccdr-alg.pt/europedirect 

 

 

Visite-nos! 
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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/

