
A Cimeira Social do Porto será o ponto
alto da Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia e visa

definir a agenda europeia para a
próxima década e fazer com que

possamos enfrentar os desafios do
presente e do futuro sem deixar

ninguém para trás.
 

A Cimeira visa reforçar o empenho dos
Estados-Membros, das instituições

europeias, dos parceiros sociais e da
sociedade civil na implementação do

Plano de Ação para o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais.

A União Europeia lançou um conjunto de
prémios até 30 mil euros, no âmbito da
iniciativa Novo Bauhaus Europeu, para
projetos que ilustrem os conceitos de
'sustentabilidade, estética e inclusão'.

 
Os prémios servem para exemplificar os
pilares fundamentais da iniciativa e, por

conseguinte, inspirar o seu desenvolvimento
futuro. A edição 2021 contribui para a fase

de conceção desta iniciativa.
 

Mais informações: http://prizes.new-
european-bauhaus.eu/

O jornalista bielorusso Roman
Protasevich e a sua namorada russa Sofia

Sapega foram detidos numa aterragem
forçada de um voo da Ryanair, no

domingo, 23 de maio de 2021, em Minsk.
 

O Presidente do Parlamento Europeu,
David Sassoli, exige a sua libertação

imediata e defende uma resposta firme e
unificada da União Europeia.

http://prizes.new-european-bauhaus.eu/


O certificado digital COVID da UE
alcançou outra meta importante com a
entrada em funcionamento do sistema

técnico a nível da UE, que permite
verificar os certificados de uma forma

segura e que protege a
confidencialidade dos dados.

 
Saiba mais em:

https://www.sns24.gov.pt/servico/obte
r-certificado-digital-covid-da-ue/

O ReopenEU é uma plataforma que
fornece informações sobre as várias

medidas em vigor, incluindo os requisitos
de quarentena e testes para viajantes, o

certificado de COVID Digital da UE e
muito mais. Esta ferramenta é uma
grande ajuda se está a planear uma

viagem para a Europa.
 

Saiba mais em:
https://reopen.europa.eu/pt

O plano europeu de luta contra o cancro é  
um passo importante rumo a uma União

Europeia mais forte, na área da saúde,
mais segura, mais bem preparada e mais

resiliente.
 

Saiba mais em:
https://europa.eu/!Tr87gv

Certificado Digital COVID 
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