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AGENDA

12.000 bilhetes de Interrail para viajar gratuitamente pela Europa. 
A partir de 29 novembro! #DiscoverEU
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NOTÍCIAS

Previsões económicas do outono de 2018: crescimento  
Na ausência de grandes choques, a Europa deve conseguir um crescimento económico acima do nível

potencial, a criação robusta de postos de trabalho e a diminuição do desemprego. No entanto, este

cenário de base está sujeito a um número crescente de riscos interligados de revisão em baixa.

 

DiscoverEU: 12 mil passes de viagem gratuitos disponíveis para jovens de

18 anos descobrirem a Europa  
Entre 29/11 e 11/12/2018, os jovens de 18 anos de toda a Europa poderão candidatar-se, através do

Portal Europeu da Juventude,  a um passe de viagem que lhes dará a possibilidade de viajar na Europa

entre 15/04 e 31/10/2019.

 

SELFIE: A nova ferramenta da Comissão para apoiar o ensino e a

aprendizagem digitais nas escolas 

Esta nova ferramenta apresentada pela Comissão pretende ajudar todas as escolas da UE, bem como da

Rússia, da Geórgia e da Sérvia, a avaliar a forma como utilizam as tecnologias digitais para o ensino e a

aprendizagem.

 

Portugal vai beneficiar de mais de seis milhões de euros em investimentos

para o ambiente, a natureza e a ação climática 

A Comissão Europeia aprovou um pacote de investimento de 243 milhões de euros financiados pelo

orçamento da UE em projetos no âmbito do programa LIFE para apoiar a natureza, o ambiente e a

qualidade de vida na transição da Europa para um futuro mais sustentável e com baixas emissões de

carbono. Notícia completa aqui.
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4.º Convite à apresentação de propostas no âmbito das Ações Urbanas

Inovadoras  
Este convite decorre de 10/10/2018 até janeiro de 2019 e acidades vencedoras serão anunciadas no

próximo verão.

 

Comissão publica relatório sobre a aplicação das regras de concorrência no

setor agrícola 

A Comissão publicou, no passado dia26 de outubro, um relatório centrado especificamente na aplicação

das regras de concorrência da UE no setor agrícola, o qual demonstra que o trabalho das autoridades

europeias da concorrência pode ajudar os agricultores a obterem melhores condições quando vendem os

seus produtos a grandes compradores ou cooperativas. 

 

VAE – Volta de Apoio ao Emprego em VRSAntónio - 16 novembro 

O Europe Direct Algarve e IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. Algarve e

a EURES, e EURES Transfronteiriço Andaluzia – Algarve  realizam realização mais um evento VAE

inserido na #EUvetskillsweek  e na Semana Europeia do Empregador .

 
Outras Notícias:
Viajar gratuitamente pela Europa - abre a 29 novembro 
Portal Digital Único em 2020 
IVA: novos dados mostram que os Estados-Membros da UE continuam a perder quase
150 mil milhões de EUR de receitas 
Rescaldo da visita Vice-Presidente da Comissão Europeia a Lisboa 
Novas regras da UE destinadas a facilitar o livre fluxo de dados não pessoais

Porquê votar? Damos-lhe #60 boas razões!Todas as
semanas. Perto da Europa... perto de mim .  
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Novidades  no Bookshop 
 Material didático sobre a União Europeia 

Espaços de Ler a Europa - COMO POSSO TER UM?

Tem questões sobre a União Europeia?

Facebook Twitter Website

Praça da Liberdade 2, 1 Andar
8000-164, Faro 

(351) 289 895272 
 

Seg-Sex 
Manhã: 10.00 - 12-30 
Tarde: 14.30 - 16.30

O Europe Direct Algarve é um centro de informação europeia hospedado na CCDR Algarve e subvencionado pela
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Comissão Europeia 
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