221 2JUN 20151 TERÇA-FEIRA

- -

IiLliulLiJUe iaveiro

~spaço Europe Yrect
.4*

it -b

O europe
direct
“

Aveiro

k * ~

Centro de Informação de Aveiro

O Projeto de Segurança da União
Europeia: a paz é o caminho
A quinta Tertúlia Europeia de 2015 promovida

lar a paz durante setenta anos, o perigo e Iminen

A prevenção dos conflitos, mais do que a inter

pelo Europe Direct Aveiro deu destaque à Paz e

te, face ao crescimento do comércio de armas de

venção, tem sido a opção da União Europeia.

Segurança, tema definido pela coordenação do

destruição em iliassa, do terrorismo, da corrup

Em junho, será dado destaque ao crescimento

Ano Europeu do Desenvolvimenco(#AED2O IS)

ção, de conflitos regionais e das desigualdades

sustentável, trabalho digno e empresas.

para o mês de maio, foi dinamizada por Federica

sociais que incentivam revoltas e manifestações

Contamos com a sua presença!

Guida, voluntária italiana, colocada na AEVA ao

violentas, que conta com o recrutamento de cri

Inscrições gratuitas, mas limitadas!

abrigo do Serviço Voluntário Europeu.

anças como soldados e muitos jovens sem espe

Email: europe-direct-aveiro@aeva.eu

Apesar do projeto europeu ter conseguido contro

rança de um futuro melhor.

Dar a palavra aos cidadãos: relatório da Comissão sobre as iniciativas de cidadania europeia
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Ide abril de 2012.

tões a serem debatidas de

na elaboração das políticas
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O facto de duas iniciativas

fonua
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as instituições.
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