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Centro de Informação Europe Direct do Algarve 
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 

� (+351) 289 895 272   

� europedirect@ccdr-alg.pt  

� http://www.ccdr-alg.pt/ 
 

 

Os centros de informação Europe Direct atuam como intermediários entre os cidadãos 
e a União Europeia ao nível local e dependem da Comissão Europeia – DG 
Comunicação. 
A missão desta rede é: 

� permitir, a nível local, que os cidadãos disponham de informações, orientação, 
assistência e respostas a perguntas sobre as instituições, legislação, políticas, 
programas e possibilidades de financiamento da União Europeia;  

� promover ativamente o debate sobre a União Europeia e as suas políticas, a 
nível local e regional;  

� permitir às instituições europeias melhorarem a difusão da informação 
adaptada às necessidades locais e regionais.  

� permitir ao público reagir às instituições da União Europeia sob a forma de 
perguntas, opiniões e sugestões. 

 
Os Centros de Informação Europe Direct constituem uma rede europeia de cerca de 
500 centros de informação co-financiados pela Comissão Europeia e pelas instituições 
hospedeiras Em Portugal há 15 centros ativos. Esta rede é apoiada pela Comissão 
Europeia através da sua Representação em Portugal. 
 
A CCDR Algarve é estrutura de acolhimento de Centro Europe Direct Algarve desde 
1996 com o objetivo de facilitar o acesso dos agentes/organismos locais e regionais e 
dos cidadãos em geral à informação sobre a União Europeia, sobre as suas políticas, 
prioridades, direitos e obrigações, através da realização de sessões públicas e em 
escolas, da participação em campanhas comunitárias, da organização de seminários, 
encontros-debate, conferências, da participação em feiras e exposições ou outras 
iniciativas.  
 
O programa do mês de maio – mês da europa e a celebração do Dia da Europa a 9 de 
maio realizam-se todos os anos em locais diferentes do território em articulação com 
o Programa Operacional Regional e parceiros locais nomeadamente os municípios. 
 
Os destinatários destas iniciativas são todos os cidadãos, de qualquer idade, 
organizados ou não, escolas de todos os níveis, universidades, empresas, associações, 
sindicatos, imprensa, autoridades de âmbito locais e regionais. 
 


