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Somos União!
 

Ver este mail no seu navegador

Juntos elegemos o novo Parlamento Europeu. Só em união
construímos a Europa que queremos. Somos União é a
comunidade onde a sua opinião conta! Participe! Registe-se!

Eleições Europeias: Balanço e Perspectivas
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....cerca de 80% do investimento público ter origem em fundos de coesão
europeus e, segundo algumas estimativas, uma percentagem ainda maior da
legislação em vigor no nosso país ter fonte europeia...

...nota de relevo a retirar deste ato eleitoral é a do aumento, em relação a 2015,
de 8% (para 51%) da participação eleitoral dos europeus.  Leia estas e outras
razões# no Diarionline

As razões que recolhemos no #DestaVezEuVoto
tornam-se as (boas) razões para construir. (Re)Leia
no Região Sul
 

Há agora 21 portugueses que se vão sentar no
Parlamento Europeu. Quem são?
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No rescaldo das eleições para o Parlamento Europeu, os chefes de governo
definiram o perfil do futuro  presidente da Comissão Europeia: “credibilidade” e
“experiência” mas não chegaram ainda a acordo. O presidente do Conselho
Europeu, Donald Tusk, agendou nova cimeira para 30 de junho. Quem será o
novo Presidente da Comissão Europeia?

E o que podemos esperar do futuro?

Os chefes de Estado em Sibiu na
roménia deixaram votos para  uma
Europa mais unida mais forte e mais
democrática.  Agenda Estratégica
da UE 2019-2024  fixa os desafios e
as prioridades da UE par os próximos
anos. Leia aqui.

Como podemos contribuir? Oportunidades
com prazo para mudar o mundo!

O saber  não ocupa lugar...
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O EDirect Algarve visitou o 7º ano do CIV - Colégio Internacional
de Vilamoura e ajudámo-los a descobrir #OqueaEuropafazpormim:
quando uso o EURO, quando viajo para países que usam uma
mesma moeda, quando as instituições europeias trabalham
legilslação comum, quando a face das moedas ajuda a preservar
a cultura de cada um..Mas também se falou do futuro da Europa
e da importância de conhecer para participar!

Ver para crer ...

A exposição de fotografias “Singular
do Plural” retrata 20 profissões, 20
pessoas, 20 ciganos e ciganas”.
Promovida pela EAPN Portugal /
Rede Europeia Anti Pobreza em
colaboração com o Europe Direct
Algarve. Pretende fazer refletir sobre
a existência de outras realidades e o
direito  à  igualdade de
oportunidades, como caminho de
construção de uma sociedade mais
inclusiva.

Até 30 junho! 
Contribuir para as soluções e experimentar estar do outro lado!
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Até 9 de julho!
VOTAR no que de melhor a Europa faz por
nós!

Propor alternativas positivas para os
problemas comuns!
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NOTÍCIAS

Somosunião.eu - faça parte!  
Do Pilar dos Direitos Sociais à Autoridade Europeia do Trabalho  
Orçamento da UE para 2020  
Que futuro para a Europa?  
100 milhões de euros para investigação climática, mobilidade e novas universidades   
O legado da Comissão Juncker e a Agenda 2019-2024  
Semana Europeia da Mobilidade 18 a 22 setembro 2019 - registo até 13 setembro  
Exposição de fotografia de retrato “singular do plural” patente na CCDR Algarve - até 30

junho  
Tens um diploma universitário? Estagios Schuman - até 30 junho  
 Escola Embaixadora do Parlamento Europeu ? - até fim 31 agosto  
Sabe o que são as Mobility Actions ?  
DestavezeuVoto diz-se agora somosunião.eu - Quer participar?  

Facebook Twitter Website
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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
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