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O que dizo artigo 50°?
O artigo 50.’ do Tratado da União
Europeia define o procedimento que
permite a uni Estado-Membro
retirar-se da União Europeia, se o
desejar. Foi introduzido pela primei
ra vez pelo Trotado de Lisboa cm
2007.
Como é que um Estado-Menibm’o
pode acionar a aplicação do
artigo 50.0?
O Estado-Menil,ro deve notificar o
Conselho Europeu da sua intenção

do Tra ado d UE...
udoo u recisa s
dc se retirar da União. N~o existem
requisitos especifleos no que respeita
à ft,mla desta notificação.

o

que acontece quando o an~o
é acionado? o acordo sobre as condições de salda
é negociado nos termos do artigo
212. • n.° 3, do flatado sobre o
Funcionamento da União Europeia.
50.0
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Mais em:
http://bitly/art5øue
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Plano de Investimento para a Europa
o seu impacto na nossa vida!

-

Os projetosportugueses Plano
de Investimento para a Ettropa
-o seu I.sipaeto na tiossa Vidal,
liderados pelo EDIC Aveiro e
KDIC Coya da 8Õir~teaIizado~
cm parceria com os EDIC de
Lamego, Oeste, Alta Estrema
dura. Beira Interior Stil, Alente’
jo Contnst e litoral e Madeira
foram apresentados no passa
do dia 30 de março, co’ Bruxe
las por Maria Manuel Azevedo,
coordenadora do bUlcAveiro.
Esta sessão dc romsaçso lm,titn’
lada ‘Comunicar a UE que
protege, eapaeita e defende’
contou eoni a presença dc
cerco de 200 centros da Rede

Eorope Direet e Altos Coniissd•
rios.
‘Plano dc Investimento para a
Europa
o seu mi ‘ cto ‘la
nossaWda’, eulniin rnaatspos
Ia ao convite fonnulndo pela
Comissão Europeia de prnmo
ver unia campanha de sensibili
zação n’ais alargada dirigida a
uni públieu mais vasto para
divulgar as ações concretas da
União Europeia e os resultados
eonacguidos no terreno, no.que
diz respeito ao plano de investi’
nento para a Europa.
(ontarmí co3n diversas iniciati
vos a divulgar mnuito brcvernems
te.

Acompanhe todoa.as informa
ções e novidades em’

Europa, no twltter eon~ o liastag
#IisvestcEtJ: no yotmtobe e gougle..

www.tnveate.co, no faeeboolc
Plano dc investlinemsto para a
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Tem a ver com a Eur
Tem a ver Consig
colinanciodo por:

www.europe-direct-civei

ROMA

1

•

