SOMOS EUROPA

NEWSLETTER do CIEDPS – Centro de Informação Europe Direct da Península de Setúbal

Nº 1

Junho 2016

EDITORIAL
Este é o primeiro número da Newsletter do CIEDPS – Centro de Informação Europe Direct da Península de Setúbal. De periodicidade mensal, pretendemos, com
ela, criar mais um elemento de comunicação e informação das atividades do Centro e de temas relacionados com a União Europeia.
Os centros de informação Europe Direct têm como objetivo a divulgação de informações sobre a União Europeia, através de um trabalho de proximidade com as
populações locais. Facultamos informações de carácter geral sobre a União Europeia (UE) e damos resposta a pedidos de esclarecimento dos cidadãos,
pessoalmente, por telefone ou E-mail.
O Europe Direct Península de Setúbal abrange os concelhos de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.

No centro de informação Europe Direct Península de Setúbal, pode:








Aceder a documentos e publicações da UE.
Conhecer os seus direitos enquanto cidadão europeu.
Informar-se sobre as instituições europeias, legislação, programas e possibilidades de financiamento.
Obter convites para assistir a sessões de informação.
Participar no desenvolvimento de redes organizadas a nível local.
Solicitar contactos de organizações e de outras fontes de informação a nível europeu.

FOI HÁ 31 ANOS…
Comemorou-se, no dia 12 de
Junho, a passagem de 31 anos
sobre a assinatura do tratado
de adesão à Comunidade
Económica Europeia (CEE) por
Portugal.
Veja o que mudou nestes 31 anos, pelas palavras de algumas
individualidades da sociedade portuguesa.

Veja aqui: https://www.youtube.com/watch?v=8-elqd8NbCU

Foram abertas candidaturas
aoSIFIDE
II : Sistema
de
Incentivos
Fiscais
em
Investigação
e
Desenvolvimento Empresarial
Esta candidatura visa aumentar a competitividade das
empresas, apoiando o seu esforço em Investigação e
Desenvolvimento através da dedução à coleta do IRC das
respetivas despesas.
A data-limite de candidatura é 31 de julho de 2016.
Para mais informações poderá aceder ao registo desta
candidatura na base de dados Infoeuropa e/ou no sítio Internet
do programa.
Se quiser aceder a mais candidaturas em aberto pode fazê-lo
através do nosso site Oportunidades de Negócio na UE.

Ligue-nos
Telefone +351 212 337 930

GPS latitude 38.567176 / longitude -8.927754

ESTE É O SEU CENTRO EUROPE DIRECT
VENHA VISITAR-NOS

Escreva-nos
Morada postal Apartado 91 – 2951-901 Palmela
Email europedirect.psetubal@adrepes.pt

Funcionamos de Segunda a Sexta, das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30

Visite-nos
Espaço Fortuna – Artes & Ofícios
Estrada Nacional 379
2950 – 807 Quinta do Anjo – Palmela

