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I-NOTÍCIAS

MÊS DO MERCADO ÚNICO

As suas ideias podem mudar a Europa
De 23 de setembro a 23 de outubro de 2013, poderá utilizar este sítio web para se ligar a empresas,
organizações, decisores políticos e líderes da UE para debater as formas de melhorar o Mercado
Único. A UE quer ouvir a sua opinião sobre quatro temas: Emprego, Direitos sociais, Bancos e
Comércio eletrónico.
http://www.yourideasforeurope.eu/pt

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL "OS LIVROS E A
LEITURA - DESAFIOS DA ERA DIGITAL
O filósofo e sociólogo alemão, Jürgen Habermas, vai falar sobre "Democracia na Europa", na
Conferência Internacional "Os livros e a leitura - desafios da era digital", que se realiza no dia 28 de
outubro, em Lisboa, organizada pelo Programa Gulbenkian Qualificação das Novas Gerações.
Considerado pela "enciclopédia de Filosofia Stanford" como um dos mais influentes filósofos do
mundo, Habermas faz "a ponte entre a melhor tradição do pensamento ocidental e angloamericano".

Ler

mais:

http://expresso.sapo.pt/habermas-vem-a-lisboa-falar-sobre-democracia-na-

europa=f832770#ixzz2nrxHtrk8

Ler mais :
http://expresso.sapo.pt/habermas-vem-a-lisboa-falar-sobre-democracia-naeuropa=f832770#ixzz2gmDVxbJ1

PRÉMIO SAKHAROV PARA A LIBERDADE DE PENSAMENTO
2013 ,VAI PARA JOVEM PAQUISTANESA MALALA YOUSAFZAI

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento,
baptizado assim em honra do dissidente e cientista soviético
Andrei Sakharov Europeu foi este ano atribuído à jovem
Malala Yousafzai uma ativista paquistanesa para a
educação das raparigas que sofreu um brutal ataque de
extremistas .
10 de Dezembro, o dia em que se assinou a Declaração
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas é o dia
da atribuição anual do Prémio Sakharov pelo Parlamento
Europeu

como

meio

para

homenagear

pessoas

ou

organizações que dedicaram as suas vidas ou acções à
defesa dos direitos humanos e à liberdade.
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/newsroom/content/20131009IPR21810/html/Prémio-Sakharov-2013-vai-para-jovem-paquistanesaMalala-Yousafzai

A visita de estudo que realizamos no passado dia 28 de
VISITA À BATALHA-O CAMINHO
DAS ACESSIBILIDADES

Setembro constitui um estímulo para continuarmos a
realizar ações que envolvam um leque cada vez mais
alargado de cidadãos.

Os 36 participantes na visita de estudo adoraram.
O pessoal da Batalha foi excecional a começar pelo seu Presidente de Camara António Lucas que,
na hora da despedida e no ultimo dia do seu mandato, nos acompanhou durante todo o dia para
nos mostrar detalhadamente o muito que foi realizado pela sua equipa ao longo dos diversos
mandatos que o povo da Batalha lhe resolveu confiar.
Obrigado caro amigo, não apenas por nos ter recebido tão galhardamente, mas sobretudo pelo
magnífico trabalho realizado em prol das pessoas com deficiência.

Não tenho dúvidas em afirmar que a Batalha é neste campo um exemplo a nível nacional e
internacional.
O prémio Kenneth Hudson recebido este ano a nível europeu pelo Museu Concelhio da Batalha
pelas suas acessibilidades é a prova de que a Batalha já extravasou fronteiras no campo das
acessibilidades para pessoas com deficiência.
Obrigado também a todas as pessoas da sua equipa que não se pouparam a esforços para
comunicar com pessoas tão diferentes que constituíam o nosso grupo mas acima de tudo tão
interessadas em desfrutar aqueles momentos.
O momento do almoço é também para mais tarde recordar quer pelo convívio quer pela
excelência da gastronomia.
Excelente.
A visita à aldeia Pia de Urso constituiu também uma surpresa pela qualidade e cuidado posto na
sua recuperação. O Parque eco-sensorial é fica também nas nossas gratas recordações quer pelas
possibilidades de exploração para pessoas com deficiência quer pelo envolvimento natural.
Terei naturalmente de fazer um agradecimento especial a todo o pessoal do Edic da Alta
Estremadura em particular à minha amiga Alcina que mediou todo o processo de parceria com o
Centro Europe Direct de Ponte de Lima.
Um muito obrigado a todos os que nos tem permitido fazer este caminho pelas suas contribuições
desinteressadas é as diversas instituições que connosco colaboraram .
Recordando o poeta direi que "Tudo Vale a pena quando a alma não é pequena" e a as vivências
proporcionadas por esta visita de estudo valeram verdadeiramente os quilómetros que tivemos de
fazer.
Aqui deixamos um álbum da visita:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496229053807382.1073741853.389692964
460992&type=1&l=999c4c77c2

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496229053807382.1073741853.389692964
460992&type=1&l=999c4c77c2

SEMINÁRIO
”POLÍTICA E DEMOCRACIA DE JOVENS PARA JOVENS”

O CENTRO EUROPE DIRECT DE PONTE DE LIMA PARTICIPOU
NO SEMINÁRIO ”POLÍTICA E DEMOCRACIA DE JOVENS PARA
JOVENS” PROMOVIDO PELA CERCI BRAGA NO AUDITÓRIO
DA ESCOLA SÁ DE MIRANDA.
Tratou-se de mais uma participação do centro numa iniciativa
inclusiva.
A intervenção de Abraão Veloso abordou a temática do acesso à
informação como fundamental para o exercício da cidadania
europeia.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503223596441261.1073741875.389692964
460992&type=1&l=97e8b688a0

O Prémio Nobel da Paz de 2013 foi atribuído à Organização para a
Proibição das Armas Químicas

O Prémio Nobel da Paz de 2013 foi atribuído à organização para a proibição das armas químicas.
A OPCW, sigla em inglês para «Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons», foi criada
em 1997 pelos países que já participavam da Convenção de Armas Químicas (assinada em 1993). A
sede da OPCW fica em Haia, na Holanda.
O Comité Nobel norueguês quis premiar o trabalho da OPCW «pelo seu intenso esforço na
eliminação das armas químicas no mundo».
Apesar de ser uma organização internacional independente, a OPCW trabalha em estreita
cooperação com as Nações Unidas. Todos os 190 países que assinaram a Convenção das Armas
Químicas pertencem automaticamente à organização.
http://www.tvi24.iol.pt/503/internacional/nobel-paz-nobel-da-paz-premio-nobel-armasquimicas-opcw/1498193-4073.html

II - PRÉMIOS E CONCURSOS

Estão abertos concursos para reserva de
Recrutamento de 15 juristas-linguistas

recrutamento de 15 juristas-linguistas de língua

de língua portuguesa para o Tribunal

portuguesa para o Tribunal de Justiça da União

de Justiça da União Europeia.

Europeia.
Data limite: 19 de novembro às 12 horas de Bruxelas
Os candidatos devem ser nacionais de um Estadomembro da UE e possuir licenciatura em direito.
Devem ter experiência profissional no domínio do
direito, nomeadamente textos jurídicos. Os candidatos
devem ter perfeito domínio do português e
conhecimentos aprofundados de 2 das seguintes
línguas: alemão, inglês, francês ou italiano. É
obrigatório conhecimentos de francês.
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000055452/

A

Força

Aérea

Portuguesa

tem

a

A Força Aérea Portuguesa tem a decorrer até 1 de

decorrer até 1 de Novembro o concurso

Novembro o concurso de ingresso à Força Aérea para

de ingresso à Força Aérea para a

a categoria de Praças. São 360 vagas nas mais diversas

categoria de Praças.

áreas e uma delas ainda pode ser tua.

O Centro de Formação Militar e Técnica da Força
Aérea (CFMTFA) tem por missão ministrar a
formação militar, técnica e científica do pessoal da
Força Aérea.
http://www.empregopelomundo.com/noticias/forc
a-aerea-portuguesa-360-vagas-ate-final-do-mes/

III-PUBLICAÇÕES DA UE

ANO EUROPEU DOS CIDADÃOS
TEMOS DISPONÍVEIS EXEMPLARES EM BRAILLE DA PUBLICAÇÃO
“MAIS CIDADÃO”

http://bookshop.europa.eu/pt/mais-cidad-o-pbIP3013269/

DIVULGUE! CONTACTE-NOS!
europedirect.ptl@gmail.com

IV - SABIA QUE?

A principal fonte de informação em linha sobre os
PORTAL “A SUA EUROPA-CIDADÃOS”

direitos dos cidadãos no mercado interno:
• Oito temas: Viajar, Trabalho e Reforma, Veículos,
Formalidades de Residência, Educação, Saúde,
Família e Consumidores
• Linguagem acessível e atualizações constantes
• Ajuda: para cada tema, acesso aos pontos de
contacto ou redes capazes de fornecer informação
suplementar
• Informação apresentada segundo a mesma
estrutura e lógica para todos os temas e em todas
as páginas

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pt.
htm

ELEIÇÕES EUROPEIAS.
25 de Maio de 2014.
Eleições Europeias.
O projeto europeu é demasiado importante para
nos alhearmos das eleições europeias.
O

projeto

europeu

é

um

projeto

de

paz

,democracia ,defesa dos direitos humanos e bem
estar que não pode ser posto em causa por
dificuldades circunstanciais.
Os que acreditam no projeto europeu tem de fazer
ouvir a sua voz e não deixar que sejam apenas os
eurocépticos , com a sua militância , a fazer passar
as sua mensagens.

http://www.presseurop.eu/pt/content/article/42
05951-voto-contestatario-aumenta-e-assusta
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