COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 6 de maio de 2016
9 DE MAIO: CELEBRAÇÕES DO DIA DA EUROPA

A Representação da Comissão Europeia comemora o Dia da Europa que se assinala
nos 28 Estados-Membros a 9 de maio. Este ano, as celebrações revestem-se de
importância especial na medida em que se assinalam os 30 anos da adesão de
Portugal às Comunidades Europeias.

Em Lisboa, as comemorações começam com a Bolsa do Empreendedorismo, uma
ação da Representação da Comissão Europeia em Portugal. O evento visa
promover o empreendedorismo informado e qualificado, ajudando a consolidar
ideias que tragam novas soluções para o mercado, maiores condições de
empregabilidade e que, de uma forma mais ampla, em alinhamento com as
prioridades da Comissão Europeia, promovam o investimento e o crescimento, em
justas e equitativas condições sociais, no espaço europeu.

A Bolsa do Empreendedorismo decorre no Museu Nacional de História Natural e da
Ciência (Rua da Escola Politécnica, Lisboa) e terá início às 8h30 com a abertura da
área de exposição (com 20 stands). Pelas 9h30, o Comissário europeu Carlos
Moedas, responsável pelas pastas da Investigação, Ciência e Inovação, junta-se a
Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia, na abertura do evento e para o
anúncio dos vencedores dos dois prémios do concurso de ideias de negócio
"Elevator Pitch – Ideias Que Marcam". A Bolsa será ainda o momento oficial de
receção das candidaturas ao concurso de projetos de empreendedorismo "Canvas
– Projetos Que Marcam". O programa pode ser consultado aqui. A Bolsa do
Empreendedorismo é aberta à imprensa.

As celebrações prosseguem no final do dia com uma receção, presidida pelo
Comissário europeu Carlos Moedas, na qual participam membros do governo

e da Assembleia da República, embaixadores e outros parceiros da Comissão
Europeia em Portugal. Nessa oportunidade, será lançado o Prémio de Jornalismo
Fernando de Sousa, uma homenagem ao jornalista português especializado em
assuntos europeus desaparecido em 2014, com a presença de Francisco Pinto
Balsemão, da família e de amigos do jornalista.

O 9 de maio assinala o aniversário da histórica «Declaração Schuman». Num
discurso proferido em Paris, em 1950, Robert Schuman, então Ministro dos
Negócios Estrangeiros francês, expôs a sua visão de uma nova forma de
cooperação política na Europa, que tornaria impensável a eclosão de uma nova
guerra entre países europeus. A sua visão passava pela criação, numa primeira
fase e de forma a acabar com a desconfiança e a aproximar os países inimigos na
2ª guerra mundial, de uma instituição europeia encarregada de gerir em comum
a produção do carvão e do aço. Menos de um ano mais tarde, era assinado um
tratado que criava uma entidade com essas funções. Considera-se que a União
Europeia atual teve início com a proposta de Schuman. Na Cimeira de Milão de
1985, os Chefes de Estado e de Governo da então Comunidade Económica
Europeia decidiram celebrar o dia 9 de maio como "Dia da Europa".

Contactos para imprensa:

Assessor de Imprensa do Comissário Carlos Moedas:
Alfredo Sousa, alfredo.sousa@ec.europa.eu, telemóvel: +32 460 757628

Cobertura da Bolsa do Empreendedorismo
Representação da Comissão Europeia:

e

as

cerimónias

na

Raquel PATRÍCIO GOMES, Representação da Comissão Europeia em Portugal,
telemóvel: +351 933 323 636 | + 351 930 488 927, raquel-maria.patriciogomes@ec.europa.eu

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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