Comemorações dos 20 anos do Mercado Único Europeu: «5 dias, 5 temas, 5 públicos»
Em 2012 celebra-se o 20.º aniversário da realização do
Mercado Único Europeu. Desde 1992 foram progressivamente abolidas as fronteiras internas entre os países da União
Europeia e o Mercado Único – baseado na livre circulação
de pessoas, mercadorias, serviços e capitais – passou a ser
uma realidade.
Ao longo das últimas duas décadas, o Mercado Único contribuiu para mudar a forma como os europeus vivem, viajam,
trabalham, estudam e fazem negócios. Assinalar os 20 anos
do Mercado Único é uma oportunidade, não só para fazer o
balanço dos resultados alcançados, mas sobretudo para estimular uma reflexão que o ajude a melhorar e a torná-lo mais
capaz de enfrentar os desafios de hoje e de amanhã.
Por ocasião deste aniversário, serão levadas a cabo iniciativas, em Portugal e na União Europeia, que visam expor e
discutir novas medidas capazes de estimular o crescimento na
Europa, bem como dar voz às perspetivas e expectativas das
empresas e dos cidadãos, em particular dos mais jovens, a
respeito do futuro do Mercado Único da UE.

Agenda de eventos
15 de outubro - Jovens
Evento de abertura - Mercado Único, 20 anos de crescimento: balanço e perspetivas
9h30-12h30
Centro Cultural de Belém, Lisboa

Apresentação do Prémio «Geração 1992» e sessão dedicada ao tema «Os jovens e a liberdade de circulação»
14h30-17h00
Centro Cultural de Belém, Lisboa

Nessa medida, em cada dia estão agendados eventos que
terão por objeto refletir sobre temáticas associadas ao Mercado Único Europeu que produzam impacto nas vidas e atividades dos diferentes públicos selecionados: Jovens, Administração Pública, Seniores, Consumidores e Empresas.

Saber mais
http://www.singlemarket20.eu/pt
http://temas.eurocid.pt/20anosmercadounico

10h00-17h00
Praça Duque de Saldanha, n.º 31 – 1º andar, Lisboa

19 de outubro - Empresas
Conferência «Mercado Único – Uma via para reforçar
negócios e cooperação na Europa»
14h30-17h00
IAPMEI, Estrada do Paço do Lumiar, Campus Lumiar – Edifício A, Lisboa

Conferência sobre «Arbitragem e Direito da Concorrência – Arbitragem e Conflitos de Consumo»

16 de outubro - Administração Pública
Mesa-redonda «Cooperação da administração pública
sobre o processo de transposição das diretivas da UE»
10h30-12h30

Os 20 anos do Mercado Único em Portugal
A iniciativa «5 dias, 5 temas, 5 públicos» compreende um
conjunto de eventos, que terão lugar ao longo de toda a
semana, e que se encontram distribuídos em função do tipo
de público que pretendem alcançar.

Dia Portas Abertas - Centro Europeu do Consumidor

Representação da Comissão Europeia em Portugal, edifício Jean Monnet,
Lisboa

17 de outubro - Seniores
Workshop «Mercado Único – oportunidades e desafios»
10h00-12h00
Sala de Formação Jacques Delors, Palácio da Cova da Moura, Rua da
Cova da Moura, 1, Lisboa

18 de outubro - Consumidores

10h00-16h30
Representação da Comissão Europeia em Portugal, edifício Jean
Monnet, Lisboa

Workshop «Competitividade regional e empreendedorismo na Europa: como convergir de forma sustentável?»

9h30-13h00
Hotel EVA, Av. República, 1, Faro
Bolsa do Mercado Único - Apresentação das redes de
informação europeia e workshops sobre o funcionamento do Mercado Único

15h00-18h00

Seminário «Mercado Único - Proteger a saúde e reforçar a segurança dos consumidores»
10h00-12h30
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Arco Cego, Lisboa

Hotel EVA, Av. República, 1, Faro

