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A integração europeia à escala local é o tema central do debate público que juntará, nos
próximos dias 28 de fevereiro e 1 de março, em Torres Novas, participantes dos 9 países
parceiros do projeto Small Municipalities Against Euroscepticism, financiado pelo Programa
Europa para os Cidadãos.

Entre as várias atividades previstas, destaque para a conferência de Margarida Marques, Chefe
da representação da Comissão Europeia em Portugal entre 2005 e 2011 e Secretária de
Estado dos Assuntos Europeus, entre 2015 e 2017.
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As conferências e debates terão lugar no Convento do Carmo, estando igualmente previstas
visitas a vários locais no concelho. Convidam-se todos os interessados a participar e a debater
os temas com os participantes europeus que serão recebidos em Torres Novas.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser efetuadas até ao dia 20 de fevereiro,
através do link goo.gl/MuS9pP

Para mais informações, contactar os serviços municipais, através do email de.gape@cmtorresnovas.pt ou do telefone 249 839 090.

Programa
28.FEVEREIRO
09h30 Sessão de abertura – Convento do Carmo
10h00 Euroceticismo vs Eurotimismo: o contexto do projeto SMUG EU
10h30 Coff¬ee-break
11h00 Conferência e debate (Integração Europeia – o ponto de vista português) MARGARIDA
MARQUES Técnica da Comissão Europeia (1994/2005); Chefe da representação da Comissão
Europeia em Portugal (2005/2011); Secretária de Estado dos Assuntos Europeus (2015/2017);
Deputada na Assembleia da República na presente legislatura
12h45 Almoço
14h00 World Café. Que a tua voz seja ouvida: O que pode a UE fazer pelo nosso território?
15h30 Co¬ffee-break
16h00 A UE em Torres Novas: Equipamentos públicos; Empresas; Ambiente e turismo
19h30 Jantar

01.MARÇO
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09h00 A UE e a história de Torres Novas: o castelo e o museu
10h45 UE positiva. Mesa redonda entre parceiros: conclusões
12h00 Conferência de imprensa
12h45 Almoço
14h00 Atividades Futuras: Trabalho em rede e disseminação
19h30 Jantar de despedida
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