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Europe Direct presente nos eventos que marcaram este
verão...

Escrevemos para si....A Europa perto de mim

Foi notícia ...

Excerpts:

A nova Comissão Europeia toma
posse a 1 de novembro
Ursula von der Leyen será a nova Presidente da Comissão Europeia e a
primeira mulher neste cargo 40 anos após Simone Veil ter sido eleita a 1ª
mulher e única até ao momento Presidente do Parlamento Europeu. A eleição
decorreu ontem em Estrasburgo, por voto secreto, e a alemã obteve um
resultado à tangente: 383 votos a favor e 327 contra (22 abstenções e 1 nulo). 
Read on »
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Dia Internacional da Juventude – O
que faz a Europa pelos jovens?
A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da
Juventude (IPDJ), em parceria com o movimento associativo juvenil, preparou
um programa de atividades que vai decorrer ao longo de todo o dia. O Europe
Direct Algarve associa-se esta noite à celebração deste dia no Festival do
Marisco de Olhão 2019, como parceiro da rede MOVE – informação e
mobilidade na Europa, com a campanha #oqueaEuropafazpormim desafiando
a descobrir #oqueeupossofazerpelaEuropa. 
Read on »

Precisa de esclarecimentos sobre o
BREXIT?
O Call Center  “Europe Direct Contact Centre” (telefone: 00 800 67891011) –
serviço da União Europeia destinado aos cidadãos, empresas e outros
interessados, foi reforçado para incluir esclarecimento de perguntas sobre o
Brexit. Funciona de segunda a domingo das 8h00 às 17h00 nas seguintes
línguas: inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Pode também contactar o
seu centro EDirect no Algarve europedirect@ccdr-alg.pt 
Read on »

Ursula von der Leyen será a primeira
Mulher Presidente da Comissão
Europeia
Ursula von der Leyen, apresentou ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no
dia 16 julho as suas orientações políticas para o mandato da próxima
Comissão Europeia. Com estas orientações, Ursula von der Leyen estabelece
a sua visão e o plano de ação para uma parceria política e um diálogo
interinstitucional sobre as prioridades da União para os próximos cinco
anos: multilateralismo, o comércio justo, a ordem baseada no Estado e Direito.
"Se estivermos unidos entre nós, ninguém nos dividirá do exterior e podemos
transformar os desafios de hoje em oportunidades de amanhã". 
Read on »

Tetra Pak já tem palhinhas de papel 
A Tetra Pak é a primeira empresa de embalagens cartonadas a produzir palhas
de papel na Europa. Fabricado com papel reciclado e certificado, a nova palha
de papel estará inicialmente disponível para embalagens cartonadas de
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tamanho único em volumes limitados. A empresa também anunciou que está a
explorar opções biodegradáveis, como os polihidroxialcanoatos (PHA). Ler + 
Read on »

Ministros europeus do Ambiente na
Finlândia defendem Economia
Circular
O segundo dia da reunião informal dos Ministros do Ambiente e do Clima da
UE a 11 e 12 julho em Helsinquia centrou-se na expansão da economia
circular para novas áreas. Os ministros discutiram as soluções oferecidas pela
economia circular para mitigar a mudança climática e impedir a perda de
biodiversidade. Presidência finlandesa quer soluções sustentáveis. Leia +  
Read on »

RGPD - uma ano depois
Mais de um ano passou desde que o RGPD entrou em vigor, e com ele uma
série de novidades e preocupações junto das empresas e também dos
particulares, mudando a visão que se tinha, até então, sobre a importância dos
dados nas nossas vidas. Agora já não falta nenhuma "peça" para a aplicação
real em Portugal do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está em
vigor desde maio de 2018. A Lei de execução do RGPD está aprovada e as
multas podem chegar a 20 milhões euros. 
Read on »

De SIMPLEX a iSIMPLEX2019
O SIMPLEX foi lançado em 2006 como uma estratégia de modernização
administrativa transversal ao Governo e serviços da administração pública
central e local. Entre 2006 e 2011 foram implementadas diversas medidas de
simplificação com impactos positivos na vida dos cidadãos e das empresas,
como o cartão de cidadão, a empresa na hora, a informação empresarial
simplificada ou o licenciamento zero.  
Read on »

UE e Mercosul chegam a acordo
sobre o comércio
A União Europeia e o Mercosul chegaram a um acordo político com vista a um
acordo comercial ambicioso, equilibrado e abrangente. O novo quadro
comercial — que faz parte de um acordo de associação mais vasto entre as
duas regiões — irá consolidar uma parceria estratégica ao nível político e
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económico e criar importantes oportunidades de crescimento sustentável para
ambas as partes, respeitando o ambiente e preservando os interesses dos
consumidores e dos setores económicos sensíveis da UE. 
Read on »

Juvenes Translatores - Até 20 de
outubro
O concurso Juvenes Translatores éum concurso de tradução em linha dirigido
às escolas secundárias da União Europeia. O período de inscrição começa a 2
de setembro e termina às 11h00 de 20 de outubro de 2019 (hora de Lisboa).
As escolas que participarão no concurso serão sorteadas entre as escolas
inscritas. Cada escola selecionada pode inscrever entre dois e cinco
concorrentes. 
Read on »

900 vagas para estágios
remunerados na CEuropeia - 30 de
Agosto
As vagas são para Bruxelas e abrangem várias áreas de trabalho: psicologia,
desporto, engenharia, economia, gestão, direito, entre outras. Candidaturas até
30 de Agosto.Os estágios remunerados têm a duração de cinco meses, a
realizar de 1 de Março a 31 de Julho de 2020. Em causa estão perto de 900
vagas. As candidaturas terminam a 30 de Agosto. + Info 
Read on »

Fazer bem sem olhar a quem -
voluntariado europeu em qualquer
idade
Os Voluntários do Serviço ECHO da  UE ajudam voluntários e organizações de
diferentes países, fornecendo apoio prático a projetos de ajuda humanitária e
contribuindo para o fortalecimento da capacidade local e resiliência das
comunidades afetadas por desastres. Os participantes na iniciativa Voluntários
da Ajuda da UE devem ter mais de 18 anos de idade e ser cidadãos de um
Estado-Membro da UE ou residente de longa duração na UE. 
Read on »
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Fazer bem sem olhar a quem -
Voluntariado europeu até aos 30
Se tens entre 17 e 30 anos inscreve-te no Corpo Europeu de solidariedade . É
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. Aos 17 anos já te podes inscrever no Corpo Europeu de
Solidariedade, mas só podes participar num projeto depois de fazeres 18 anos:
prevenção das catástrofes naturais ou a reconstrução na sequência de
catástrofes deste tipo, a assistência em centros de requerentes de asilo ou a
resposta a outras questões sociais a nível da comunidade. 
Read on »

10.000 milhões para a Economia
Circular
Os maiores bancos e instituições nacionais de fomento da UE e o Banco
Europeu de Investimento lançam uma iniciativa de 10.000 milhões para
acelerar a transição para uma economia sustentável e circular.A ICEC -
Iniciativa Conjunta para a Economia Circular servirá+ara apoiar o
desenvlmento de projetos de economia circular na UE com o objetivo de
eliminar os resíduos, aumentar a eficiência no uso os recursos e fomentar a
inovação mediante a promoção da circularidade em todos  os setores da
economia. 
Read on »

Prémio para sociedade civil projetos
sobre Mulheres - até 6 setembro
O Comité Económico e Social Europeu dedica o seu emblemático Prémio para
a Sociedade Civil de 2019 à emancipação das mulheres e à luta pela
igualdade entre homens e mulheres. O prémio e de 50.000 euros. Leia tudos
aqui. 
Read on »

#Ideas4EU  - até 26 julho
“Somewhere, something incredible is waiting to be known”,Carl Sagan.
Procuram-se ideias para melhorar a comunicação na Europa! O registo é até
26 de julho! Os selecionados terão a oportunidade de apresentar as suas
soluções inovadoras em Bruxelas durante o #EURegionsWeek. É
hora Hackathon! Aceite o desafio! (escnder link) 
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Read on »

#Youth4Regions - até 15 julho
Trata-se de uma oportunidade única para jovens jornalistas ou estudantes de
jornalismo ganharem experiência e aprenderem mais sobre as políticas da UE,
especialmente a Política de Coesão. É uma das políticas da UE mais visíveis,
implementada ao nível mais próximo dos cidadãos. O objetivo é inspirar jovens
jornalistas a escrever sobre projetos financiados pela UE e sobre como a UE
está a trabalhar para melhorar a vida quotidiana dos cidadãos, no terreno. 
Read on »

ESPOBAN Business Angels - Até 14
julho
O maior programa de apoio a startups e empreendedores do Algarve, Alentejo
e Andaluzia, no contexto da rede de Business Angels ESPOBAN, está a
receber inscrições para o seu programa de formação para Empreendedores
até 14 fevereiro. Se pretende desenvolver a tua ideia de negócio, só tem que
se inscrever. O programa da rede de Business Angels ESPOBAN inclui
formação, consultoria e elaboração de planos de negócio, e permite aos
participantes, mais tarde, fazer parte de um Fórum para captação de
investimento para os seus projetos. 
Read on »

Semestre Europeu e Semestre
Nacional - Portugal
O Semestre Europeu nasceu em 2010, na sequência da necessidade de
aprofundamento da coordenação e da governação económica entre os
Estados-Membros da União Europeia (UE). De facto, o Artigo 136.º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia refere a possibilidade de adoção de
medidas de reforço da coordenação e supervisão da disciplina orçamental para
os países da zona Euro. 
Read on »

Faça parte do futuro da Europa! Faça a sua parte!
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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

Número verde 00800 6 7 8 9 10 11

europedirect@ccdr-alg.pt
Copyright © 2019 Europe Direct Algarve, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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