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#EU60: razões  de orgulho

Celebrámos a Europa e o Mar em Lagos ...
de azul
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No auditório dos Paços do Concelho LAGOS SÉCULO XXI, a conferência Ris3Azul
propõs-se debater as escolhas regionais, consubstanciadas na Estratégia Regional
de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3 Algarve), nos
projetos em curso, no posicionamento do Algarve na Política Comum de Pescas e

na valorização dos recursos do Mar.
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Mare Nostrum de Jorge Salgueiro encheu o Auditório em Lagos e transportou-nos
ao tempo das Caravelas..tocou-se magistralmente a Europa..

...na Semana Europeia da juventude, no Dia dos Oceanos

no Zoomarine, na II Algarve Nature Week, no IX ENPAR, na

ribeira de Alte, no V OPTO, nas escolas: Bemposta, D. Dinis e

Laura Ayres em quarteira, João da Rosa em olhão, na ETIC, na

Universidade do Algarve com a Volta de Apoio ao

Emprego... organizámos participámos ou apoiámos...de azul

No FLASMOB cantávamos Don´t stop believing porque Todos somos (muito +)
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Europa!

Em junho ...duas importantes conquistas!

A partir de 15 de junho qualquer cidadão europeu, em viagem para outro estado
membro, deixou de pagar tarifas de roaming. Pode falar, enviar mensagens ou
navegar na net, ao preço contratualizado para o país de origem. #roaming
#verãoUE.
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30 anos e 9 milhões de participantes no

programa ERASMUS. Em Portugal nos 2

primeiros anos ERASMUS + 640 mil projetos

e 23 mil mobilidades. Até ao final do

ano no Algarve a exposição comemorativa

dos 30 anos e um encontro das gerações

ERASMUS. #OMeuErasmus  #ErasmusPlus

Novos no BOOKSHOP  
 Material didático sobre a União Europeia 

Espaço de Ler a Europa - Publicações gratuitas. Saiba como! 
 

A Comissão Europeia apresentou recentemente um conjunto

de documentos de reflexão que descrevem diferentes

cenários sobre o futuro da Europa em diversas temáticas:

dimensão social da Europa; controlo da globalização;

aprofundamento da União Económica e Monetária, o futuro da

defesa da Europa e por último, o futuro das finanças da UE.

Conheça-os e participe no Debate. Disponíveis no

Bookshop . 

Europa: um continente com milhares de anos de
história, um património cultural grandioso e algumas
das mais belas paisagens do mundo. Inúmeras
riquezas que os viajantes podem descobrir e explorar
de uma forma agora muito mais fácil, graças à União
Europeia (UE). ..aceder facilmente a cuidados de
saúde se precisar e com o euro é mais fácil fazer
compras .... Se conduzir, a sua carta de condução e
a apólice...

Curiosidades dos Estados-Membros 
ESTÓNIA sucede a MALTA na Presidência do Conselho da UE

 
 

Em qualquer lugar  em MALTA, os barcos coloridos de pesca
(um dos ícones do país) estarão ancorados nas

Subscribe Past Issues

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary
https://twitter.com/hashtag/ErasmusPlus?src=hash
http://europa.eu/teachers-corner/index_pt.htm
http://www.ccdr-alg.pt/site/info/ed/inaugurado-espaco-de-ler-europa-na-laura-ayres-15-de-fevereiro
https://publications.europa.eu/pt/search-results?p_p_id=portal2012searchExecutor_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=O+livro+branco+do+futuro+da+Europa&facet.collection=EULex,EUPub,EUWebPage,EUSummariesOfLegislation&language=pt&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE&
http://bit.ly/2qASX2U.
https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/1e944b1b-3919-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-pt?_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_source=31460386
http://eepurl.com/NZlc9
http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
http://us7.campaign-archive1.com/feed?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154


proximidades. Cada um deles tem olhos pintados na frente,
o que aparentemente mantém os demónios longe do
pescador quando vai para o mar...

A capital da ESTÓNIA , Tallin, foi votada a mais intacta e
mais protegida cidade medieval da Europa. 
 
A ESTÓNIA  foi o primeiro país a usar a internet para uma
votação política.

A EQUIPA do CIED Algarve. QUER ORGANIZAR
UM EVENTO CONNOSCO? 

Se está interessado em organizar um evento envie-
nos um e-mail detalhando a sua ideia, o público

alvo e com a sugestão de uma data.

Facebook Twitter Website

Tem questões sobre a União Europeia?

Atendimento Presencial 
Praça da Liberdade 2, 1 Andar 

Atendimento telefonico 
(+351) 289 895 272 

LEIA + notícias oportunidades e passatempos
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8000-164, Faro 
 

Seg-Sex 
Manhã: 9.30-12-30 
Tarde: 14.30-17.30 

 
 

Número verde 00800 6 7 8 9 10 11 
 

Atendimento online 
europedirect@ccdr-alg.pt 

 

0 Europe Direct Algarve é o centro de informação europeia dinamizado pela CCDR Algarve em parceria com a
Comissão Europeia. 
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