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Concurso Euroscola ‘30 anos de adesão de PT à UE’
#euroscolaPT3o.. e Q VENCEDOR é:
“O trabalho ainda não
acabou, mas a sua
marca já deixou.”,
da autoria da aluna
Gabriela Marques da
Silva

Foi a trase vencedora e a Escola Básica e o nosso muito obrigado a todos os parti
Secundária de Sever do Vouga já foi cipantes no Concurso Euroscola 300
convidada a identificar um grupo de 18 a aniversário da Adesão de Portugal à UE
24 alunos e 2 professores acompanhan Distrito de Aveiro #euroscolaPT3o
les, para participarem na sessão Eurosco
la de Dezembro de 2016, Parabéns!
-

Exposição Portugal e a Europa em Cartoons até
O Centro de Informação
Europe Direct Aveiro e o
Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal convi
dam a visitar a exposição
‘Portugal e a Europa em
cartoons, patente até 30 de
maio, Guio curador é Crislina
Sámpaio.
Trata-se de uma exposição
original sobre a Europa em
cartoons, desenhados por
artistas portugueses na
última década, cujo objetivo
consiste em dar a conhecer a

visão de conceituados auto
res desta arte António Jorge
Gonçalves, Cristina Sampalo,
Fernando Relvas, Rodrigo de
Matos e Teimo Ferreira
sobre a União Europeia e a
integração de Portugal na
mesma, abordando-se temas
concretos como o Alarga
mento, o Tratado de Lisboa,
o Euro e a Estratégia 2020.
numa seleção de 28 traba
lhos.
Oferece uma abordagem
inovadora, através do traço
-

-

30

maio

singular e ciltico dos cano
ons e do conceito que cada
autor hes imprimiu, dos
acontecimentos mais recen
Les do processo da história
da integração europeia que
se pretende tão fami iar
quanto possível.
CIEDA
Rua fl’Visconde da Granja,

4, Vera Cruz, em Aveiro

qo

Horário: 09h30-1 8h30

Pacote do Semestre Europeu da Primavera de

2016
ELIROPEAN SEMESTER 2016

A Comissão Europeia
apresenta a sua
proposta de recomendações
especificas
por pais de 2016,
onde dirige individualmente aos EstadosMembros onientações
de política económica
para os próximos 12 a
18 meses. Para além
dos esforços já identificados e em curso ao

nível europeu, estas
orientações incidem
em reformas pnioritárias para reforçar o
processo de recuperação das economias
dos
EstadosMembros afravés do
relançamento
do
investimento, da realização de reformas
estruturais e do prosseguimento na via da

responsabilidade orçamental. No que se
refere a Portugal e
Espanha, a Comissão
recomenda ao Conselho que recomende
uma correção sustentável do défice excessivo em 2016 e 2017,
r es p e ti v a m e n te,
mediante a tomada das
medidas
estruturais
necessárias e da

uthização de Iodos os
ganhos extraordinários para reduzir o
défice e a dívida. Em
linha com o seu dever
de acompanhar a
execução do procedimento relativo aos
défices excessivos ao
abrigo do artigo 1 26.°
do Tratado, a Comissão voltará a anali~r a
situação destes dois
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~ ~ t ad os
Membros no
inicio
de
julho.
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