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Dia da Europa 2016 no Baixo Guadiana
   Todos Somos (+) Europa

A campanha #30anos30iniciativas teve o seu dia grande a 9 de Maio com um programa celebrado em 
simultâneo em 4 concelhos da fronteira Algarve- Andaluzia: Ayamonte, Vila Real de Santo António, 
Castro Marim e Alcoutim. 

Europa significa "Rosto largo" e foi um olhar largo o que se abriu durante todo o dia 9 sobre os vários 
aspetos da integração europeia e em particular da história comum de Portugal e Espanha com atividades 
para todos os públicos.

  A iniciativa desta campanha partiu do Centro Europe Direct do Algarve e do Jornal do Baixo Guadiana.

Leia mais aqui 



Invadir Alte com (muita) energia - 30 de Maio

Invadir alte com (muita) energia levou a Alte, por iniciativa do CIED Algarve, a celebração dos 30 anos de 
adesão à União Europeia a 30 de maio. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS e 
a #EnergyUnion preconizada pela Comissão juncker foram os tópicos que inspiraram as atividades 
desenvolvidas por cada parceiro sob o mote “SORRIR NÃO GASTA ELECTRICIDADE E GERA MUITO 
MAIS LUZ. 

Esta invasão de energia chegou à Biblioteca de Loulé com uma Exposição de trabalhos e audiovisuais 
que estará patente até 30 de junho animada por alguns workshops 

Participaram nesta aventura diversos parceiros regionais: ALGAR, Agência Portuguesa do Ambiente, 
Almargem, Escola EB1 de Alte e Benafim, Câmara Municipal de Loulé, Centro Infantil e Centro de Dia e 
Lar de Alte, Centro de Ciência Viva do Algarve, CIED/CCDR Algarve, DECO, EPALTE, Junta de 
Freguesia e Polo Museológico de Alte, In Loco e Universidade do Algarve.

Leia mais aqui

Convites à apresentação de candidaturas a programas 
comunitários

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



A documentação dos respetivos convites está disponível no sítio web CEF Telecom: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-
proposals
As propostas devem ser apresentadas até 15 de Setembro de 2016
Mais informações em:

Legislação

REGULAMENTO (UE) 2016/791 DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de 11 de maio de 2016

que altera os Regulamentos (UE) n.o 1308/2013 
e (UE) n.o 1306/2013 no que respeita ao regime 
de ajuda à distribuição de fruta e produtos 
hortícolas, bananas e leite nos estabelecimentos 
de ensino
Leia mais em:

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/921 
DA COMISSÃO

de 10 de junho de 2016

que estabelece novas medidas de apoio, 
excecionais e temporárias, aplicáveis aos 
produtores de determinados frutos e produtos 
hortícolas
Leia mais em:

Europa News

Uma nova agenda europeia para a 
economia colaborativa

A Comissão Europeia apresentou hoje 
orientações destinadas a encorajar os 
consumidores, as empresas e as autoridades 
públicas a participar com confiança na economia 
colaborativa.

Estes novos modelos de negócio podem dar um 
importante contributo para o crescimento e o 
emprego na União Europeia, se forem 
incentivados e desenvolvidos de maneira 
responsável.

Leia Mais em:

Oito novas denominações de produtos 
protegidas como indicações 
geográficas

Estes oito novos nomes elevam para 1 349 o 
número de denominações de produtos 
alimentares protegidas (DOP, IGP e 
especialidades tradicionais garantidas).A 
Comissão Europeia aprovou hoje o registo de 



oito novos nomes de produtos – da Croácia, de 
França, da Alemanha, de Portugal e de Espanha 
– como indicações geográficas protegidas (IGP) 
e denominações de origem protegidas (DOP). O 
registo como indicação geográfica (IG) confere 
ampla proteção aos nomes registados, e 
funciona como um direito de propriedade 
intelectual sobre os produtos com uma origem 
geográfica específica e com qualidades ou uma 
reputação que são devidas a essa origem. Os 
nomes registados gozam de proteção contra a 
sua utilização abusiva, imitação ou evocação.
Leia mais em:

10 ações para 
melhorar as 
competências 
dos cidadãos 
europeus
A Comissão adotou 
hoje uma nova e 
abrangente Agenda 
de Competências 
para a Europa. 
Pretende-se com 
esta iniciativa 
garantir que, desde 
cedo, as pessoas 
adquirem um vasto 
conjunto de 
competências, e tirar 
o máximo partido do 
capital humano 
europeu, o que 
contribuirá para 
aumentar a 
empregabilidade, a 
competitividade e o 
crescimento na 
Europa.

Leia mais em:

A Comissão 
injeta 6,7 mil 
milhões de EUR 
em 
infraestruturas 
de transporte 
para impulsionar 
o emprego e o 
crescimento

Juntamente com o 
Plano de 
Investimento para a 
Europa, o 
Mecanismo Interligar 
a Europa 
desempenha um 
papel preponderante 
para colmatar o 
défice de 
investimento na 
Europa, o que 
constitui uma das 
principais prioridades 
da Comissão.

Leia mais em:

Candidaturas a Bolsas e 
Estágios

Vários a 
decorrer
Veja mais em:

Vários a 
decorrer

Veja mais em:
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