
   
 

As redes de información europea de Galicia e Norte de Portugal 
colaborarán nun proxecto conxunto sobre economía circular 

Europe Direct A Coruña, centro oficial de información da Comisión Europea 
pertencente á Deputación da Coruña, acolleu no día de hoxe o V Encontro de Redes 
de Información europea en Galicia e Norte de Portugal, no que se deron cita 
representantes de trece centros pertencentes ás diversas redes de información 
creadas pola Comisión Europea para poñer ó servizo da cidadanía información sobre 
as oportunidades, dereitos e políticas da Unión. 

Por parte da rede Europe Direct, estiveron presentes, ademáis dos representantes da 
entidade de acollida, Europe Direct A Coruña-Deputación da Coruña, responsables de 
Europe Direct Tâmega, Sousa e Alto Tâmega  e de Europe Direct Lugo, así como do 
Centro de Documentación e Estudos Europeos da Universidade de Santiago de 
Compostela. 

Por parte da rede Enterprise Europe Network, asistiron ó encontro representantes da 
Associação Empresarial de Portugal – AEP, así como da Axencia Galega de 
Innovación – GAIN da Xunta de Galicia. Tamén estivo presente o representante de 
Team Europe en Galicia, Julio Sequeiros. 

Asimesmo, o encontro contou coa participación dos membros da rede Eurodesk en A 
Coruña (Asociación InGalicia) e en Santiago de Compostela (Dirección Xeral de 
Xuventude-Xunta de Galicia). A rede Eures, a rede europea de mobilidade profesional, 
estivo representada polas conselleiras Eures de Braga, A Coruña e Lugo.  

No espazo de intercambio de boas prácticas, Europe Direct A Coruña presentou, con 
excelente acollida, o Mapa de financiación europea na provincia da Coruña 
(https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2018/mapa-de-
financiacion-de-la-union-europea-en-coruna), mentres que Europe Direct Tâmega-
Sousa e a AEP relataron as experiencias desenvolvidas conxuntamente no proxecto 
“Volta de apoio ao emprego” (www.vae.pt). 

No encontro tamén se acordou a organización dunha actividade conxunta para 
conmemorar o Día de Europa, o vindeiro 9 de maio. Nesta ocasión, será Galicia o 
territorio que acolla o acto que estará vencellado á economía circular no marco da 
cooperación transfronteiriza.  

Finalmente, Europe Direct A Coruña presentou a actualización anual do Folleto das 
Redes de Información Europea en Galicia (www.dacoruna.gal/europedirect/europa-en-
galicia), outra iniciativa que as redes de información do Norte de Portugal transferirán 
ó seu territorio. 

Máis información en dacoruna.gal/europedirect e en europedirect@dacoruna.gal 
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