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Em janeiro aconteceu... 

#DiálogosnaescolaEE2019 são debates nas escolas secundárias da região onde
oradores convidados nos veem falar e ajudar a refletir sobre temas, escolhidos pelos
alunos relacionados com as Eleições Europeias. Este mês estivémos em Alte e em
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Faro. Na Escola Profissional de Alte com o Dr António Ramos falou-se do 
Orçamento Comunitário e de Política Regional. Na Escola Secundária João de Deus
em Faro com a Drª Jamila Madeira o tema foi o Parlamento Europeu e a importância
do voto.  

Falamos das Eleições Europeias. Fala connosco!  #EE2019

NOTÍCIAS

#EleiçoesEuropeias2019 - 26 maio 2019 

  

DiscoverEU leva 14 500 jovens à descoberta da Europa 

Mais de 14 500 jovens, selecionados entre 80 mil candidatos, vão receber um passe de viagem

DiscoverEU. Os participantes vão poder viajar até 30 dias, entre 15 de abril e 31 de outubro de 2019,

sozinhos ou em grupos de, no máximo, cinco pessoas.

  

Em 2019 muda a liderança de quatro instituições europeias e decide-se o

futuro da Europa 

A União Europeia prepara-se para um ano único. Todas as lideranças institucionais serão renovadas no

próximo ano. Procura-se novo presidente para a Comissão Europeia, para o Conselho Europeu, para o

Parlamento Europeu e para o Banco Central Europeu.  + INFO

  

Programa de trabalho 2019 

A Comissão Europeia é o órgão executivo que defende os interesses gerais da União Europeia. Conheça

as 10 prioridades Politicas para o periodo 2015-2019. Conheça o Programa de trabalho para 2019 as

grandes prioridades e as novas iniciativas

  

Corpo Europeu de Solidariedade 

O Corpo Europeu de Solidariedade é a nova iniciativa da União Europeia dirigida aos jovens, dando-lhes

a oportunidade de fazer voluntariado ou de trabalhar em projetos, no próprio país ou no estrangeiro, em

benefício de pessoas e comunidades de toda a Europa. 

 #EuropeanSolidarityCorps 

  

#destavezeuvoto - 26 maio 2019 

Desta vez, ter esperança num futuro melhor não chega. Desta vez, temos de assumir as nossas

responsabilidades. É por isso que, desta vez, não lhe pedimos apenas que vote, pedimos também que

incentive outros a votar. Se todos votarmos, todos ganhamos.  #EleicoesEuropeias2019 

#FutureOfEurope

  

Orçamento da UE para 2019 

O Orçamento Europeu para 2019 foi aprovado e contribuirá para gerir de forma eficaz a migração,

beneficiar os investigadores e os jovens e apoiar o crescimento económico em toda a Europa. Reforço de
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€688,5 milhões destinados a programas para impulsionar o crescimento e o emprego, nomeadamente o

Erasmus + (+€ 240 milhões), Horizonte 2020 (+ €150 milhões de euros), Iniciativa para o Emprego dos

Jovens (+€ 116,7 milhões, elevando o total para € 350 milhões) e COSME (apoio às PME, + € 5 milhões).

  

Roménia assume a Presidência do Conselho da UE  -  #RO2019EU  
O Presidente da CE Juncker participou nas festividades de arranque da Presidência Romena, dia 10 de

janeiro. A Roménia assumiu, a 1 de janeiro, a presidência do Conselho da UE e guiará os destinos da UE

até  junho de 2019. Para conhecer as prioridades aprsentadas pela primeira-ministra romena Viorica

Dancila leia aqui.

  

Preocupa-o o futuro da Europa? Fale connosco! PARTICIPE ! 
Os “Encontros ou Diálogos com os Cidadãos” pretendem dar aos cidadãos europeus a oportunidade de

expressar as suas preocupações e expectativas quanto ao futuro da União Europeia (UE).

  

Consulta pública sobre regras para a igualdade de remuneração entre

homens e mulheres - até 5 abril 
A Comissão Europeia lançou uma consulta pública para recolher informações sobre o impacto das regras

da União Europeia (UE) em matéria de igualdade de remuneração entre homens e mulheres que proíbe a

discriminação direta e indireta em razão do sexo.

  

A 14 de fevereiro participa no 3º Diálogo Transfronteiriço Portugal-
Espanha! O teu voto importa , Enamora-te da Europa.  

Informações AQUI

Porquê votar? Damos-lhe #60 boas razões! Todas as
semanas, todos os temas. Perto da Europa... perto de
mim .  
 

B k h NEW

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/romenia-assume-presidencia-do-conselho-da-ue-ro2019eu
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20181210STO21440/presidencia-romena-do-conselho-da-ue-expectativas-e-influencias-no-futuro-da-ue
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/preocupa-o-o-futuro-da-europa-fale-connosco-participe
https://encontroscidadaos.pt/de-que-se-trata/
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/consulta-publica-sobre-regras-para-igualdade-de-remuneracao-entre-homens-e-mulheres-ate-5
mailto:europedirect@ccdr-alg.pt?subject=3%C2%BA%20Di%C3%A1logo%20Transfronteiri%C3%A7o%2014%20de%20fevereiro&body=Como%20posso%20participar%3F
https://www.facebook.com/europedirectalgarve/
https://www.jornaldobaixoguadiana.pt/category/rubricas/perto-da-europa/
https://www.jornaldobaixoguadiana.pt/category/rubricas/perto-da-europa/
https://publications.europa.eu/pt/web/general-publications/publications
http://eepurl.com/dvVWSH
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
javascript:;


Bookshop NEW 
Conheça os seus direitos  
 
Procura material didático sobre a União
Europeia?  
Quer criar um espaço de publicações
atualizado?

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
Comissão Europeia 
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