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a 7 maio milhares de jovens celebram iniciativa europeia, que está também presente no nosso distrito.

-ri 2017. toda a Europa catará,
cm siniultãiico, a comemorar
a Semana Europeia da Juven
(ode, com centenas de cvcuitos
e alividades entre os dias 2 e 7
de niaio.
Mais dc 30 países europeus
ontanizans evenlos e divida
des para os jovens ‘uma
semana dedicada à juventude
la Europa. Com workshups,
sessões de esclarecimento e
partilha de testemunhos,
~~Spera5e LjLIC OSjOVCflS consi—
gama perceber e integrar se da

istelhor forma na constrtmçào
do projeto Eurol)eu.
Nesie
Amhito,
a AEVA,
enquanus Multiplicador Euro
desk, proniove cm parceria
colo o Cem ti-o de lnlbrniaçiio
Europe Direci dc Aveiro dois
~‘venWs, o primeiro aconteceu
no dia 2 dc maio,, na Escola
Profissional de Aveiro, 110
Auditório Eng. Victor Matos o
o segundo terá Ligar, no dia 4
de maio, à~ ISli, na Biblioteca
da Escola Secuodária 1 tomem
.Crislo de Aveiro.

Intitulados ‘Momentos que
passais,, experiências (lue
licamnl’ eontans com a partici
p-ação dc cercado 200jovens e
pretende trazer até às associa
ções e jovens bicais mais
iisfl,miaçâo acerca das oportini idades Erasinus., poten —
dando a dinâmica local das
organizações de ju#eiitodc
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competências tramisver
saIs e empreendedoras,
bem como a apresenta.
çilo dos resultados e
principais
vantagens
dos projetos europeus.
Catch lii - tem por
missão ‘ isielhorar os
condições dc emprega
bilidade dos jovens;
ActYouth EU pretende
desenvolver um siatensa
com o propósito de

/
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DIA DA EUROPA
9 de MAIO
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l’ariiclpe!
Inscrições abertas:
1165003 89
emmrope’dirccl -avetro@larva.eu

Das lShOOàs 12h00
Auditório Eng. Victor Matos
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reconhecer, avaliar
desenvolver eonipel Cm,
cias transversais dc
jovens,
estudantes e
graduados e por último
Social
Etitrepreneur
ship Supprwt Europe
pretende fomentar a
e ni p r e g a b iii d a d e
através da moderniza
ção e desenvolvimento
de competências no
domínio do empreende-

dorismo social, almejan
do a criação dc suna
Europa com uma eccino’
nua mais inteligente.
sustentável e inclusivo.
A sessão destina-se a
profissionais da área do
ensino,
psicólogos
educacionais,
alunos,
jovens empreendedores e
público em geral.
A entrada é livre, mas
sujeita a Inscrição.
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Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
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participação mia aprendiza
goin ao longo da vida.
Esta Iniciativa destina-se a
jovens do ensino secundário.
estudantes
universitários,
professores e stafl’.
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Realiza-se no próximo
dia tO de maio, naAEVA
Escola Profissional de
Aveiro o evento Abor
dagens e ferramentas
para competências para
a
enipregabilidade’,
promovido pela Utuver
sidade de Aveiro. o
evento visa a apresenta
ção de um conjunto de
ferramentas promotoras
do desemsvolvimcisto de
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Inscrições alserlas atraves dc: 060031811 e cnrolte’dirvel aveiro@lacva.eu

30° aniversario ERASMUS
Victor
Matos,
Barrocas,
Aveiro,
A iniciativa pretende acinsa
dc tudo dar a conhecer as
oportumsidades
íacohtadss
pe1o programa Erasmus+,
boa como os diFerentes tipos
de ações.,pstiipular a parijei
pação ctc jovens no progra—
nia, partilhar a viva voz
diversas experiências de
múltiplos beneficiários do
progralsia.
promoiover
a
aprendizagem e a diversida
de das línguas e aumentar a
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Inscrições Abertasl
Vagas limitadas!

Comemoração do Dia a
O Centro de Inforniação
Europc Direct de Aveiro
promove uni parceria com o
Eurodesk Aveiro e a Escola
Prolissiojial de Aveiro, a
comemoração do Dia da
Europa celebrado, anualniente, a lide maio, por toda
a Európa.
Eis, 2017, a organização
decidiu dar destaque ao 30.0
Aniversario do Programa
Erasinus, decorrendo no dia
9 dc inalo, entre as ISh e as
tSli, na AEVA - Auditorio Eng.
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www.europe-direct-aveiro.aeva.eu

