
 

 

PROGRAMA  

10:30 Chegada dos participantes e café 

11:00 Boasvindas 

Francisco Serra; Presidente da CCDR Algarve 

M. Eugenia Limón Bayo; Vicepresidenta de la Diputación de Huelva 

María Alonso Mora Núñez; Alcaldesa de El Almendro 

11:30 Apresentação do Segundo Diálogo de Cidadãos Transfronteiriço: 

criação de uma opinião pública europeia com vista às Eleições 

Europeias de 2019. 

Alessandro Giordani, Chefe de unidade “Contactar os cidadãos”; 

Comissão Europeia – Direção Geral de Comunicação 

11:45 Divisão dos participantes em 4 grupos com membros de ambos os 

países (ES-PT) e explicação das regras de participação  

[perguntas e comentários] 

12:00 Debate e discussão em 4 grupos paralelos do documento:“que tipo 

de Europa queremos?” e do documento: “guia para o debate”  

Grupo 1: A UE deve investir mais em questões globais (migração e 

defesa) ou em solidariedade interna e redistribuição de bem-estar 

(fundos de coesão e agricultura)? 

Grupo 2: A UE debve investir mais no fortalecimento da recuperação da 

Segundo Diálogo de Cidadãos 

transfronteiriço entre Espanha e Portugal  
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zona do euro ou na mobilidade dos jovens? 

Grupo 3: A UE deve investir mais em solidariedade interna e 

redistribuição social (fundos de coesão e agricultura) ou em 

competitividade e tecnologia avançada (investigação e mercado único 

digital)? 

Grupo 4: Condicionalidade dos fundos europeus: Os fundos europeus 

devem estar condicionados apenas à eficiência, eficácia e coerência 

geral ou também a valores mais amplos, como a democracia, o Estado 

de direito e os direitos fundamentais? 

13:15 Resumo e compilação dos principais argumentos a favor e contra 

cada uma das alternativas (em cada grupo) 

13:45 Apresentação dos argumentos em plenário (porta-voz) 

14:30 Conclusões  Rapporteur 

14:45 

15:00 

EU&Me - EDIC Huelva e Algarve 

Almoço ligeiro 

16:00 Visita guiada ao património do município de El Almendro no 

âmbito das comemorações do Ano Europeu do Património Cultural 

2018 

 


