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Corno candidatar a sua empresa a Fundos Europeus?
A Comissão de Coordenação
‘e Desenvolvimento Regional
do Centro e o Centro de infor
mação Europe Direct de
Aveiro promovem, no dia da
Europa, dia 9 de Maio, em
Aveiro, a Conferência «Como
candidatar a minha empresa a
Fundos Europeus?», no Audi
tório Eng. Victor Matos, na
AEVA Associação para a
-

Educação e Valorização da
Região de Aveiro.
A entrada é gratuita, com
inscrição obrigatória, até ao
dia 6 de maio, em
https://goo.glIOMyedg
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Para verificar o programa
consulte o site:
www.e u rope-direct
aveiro.aeva.eu
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Comemorações do Dia da Europa na UA
O Dia da Europa é assinalado
no dia 5 de maio, às 15 horas,
no Auditório da Livraria da
Universidade de Aveiro, com
a sessão”A União Económica
e monetãria no processo de
integração europeia’.
O orador convidado é o Prof.
Nuno Oliveira Pinto, Senior
Researche AND
VisiUng
Professor CEI (ISCTE-IUL),
Europe Direct (DC COMM).
A comemoraçao agrega o

seminário e uma exposição
dos alunos da Licenciatura
em Economia, no âmbito da
unidade curricular Economia
EuroØeia. O objectivo da
sessão é despertar para o
nteresse’ da discussão de
temas europeus e, sobretu
do, para uma reflexão sobre
o passado e presente da
‘ntegraçao europeia, agora
que se celebram os 30 anos
da adesao de Portugal à UE.

A exposiçao estará patente no O debate está aberto a toda a
átrio da livraria da UA de 5 a comunidade académica e não
16 de maio e no mês de junho académica.
no Europe Direct Aveiro,
Inscrição gratuita e
Trata-se de uma organização
disponível através:
da regente da UC Economia
europe-dlrect
Europeia, Prol. Marta Ferreira
aveiro@aeva.eu
Dias e o NEEC-AAUAv, com a
colaboração do Centro de
Documentação Europeia da
Universidade de Aveiro e do
Centro de Informação Europe
Direct”de Aveiro.
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CIEDA recebe Exposição Portugal e a Europa em Cartoons
O Centro de Informação
Furope Direct Aveiro e o
Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal convi
dam a visitar a exposição
‘Portugal e a Europa em
cartoons’, patente até 30 de
maio, cujo curador é Cristina
5am paio.
Trata-se de uma exposição
original sobre a Europa em
cartoons, desenhados por
artistas portugueses na
última década, cujo objetivo
consiste em dar a conhecer a
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visão de conceituados auto
res desta arte António,Jorge
Gonçalves, Cristina Sampaio,
Ferhando Relvas, Rodrigo de
Matos e Teimo Ferreira
sobre a União Europeia e a
integração de Portugal na
mesma, abordando-se temas
concretos como o Alarga
mento, o Tratado de Lisboa,
o Furo e a Estratégia 2020,
numa seleção de 28 traba
lhos.
Oferece uma abordagem
inovadora, através do traço
-

-

singular e crílico dos carto
ons e do conceito que cada
autor lhes imprimiu, dos
acontecimentos mais recen
tes do processo da história
da integração europeia que
‘se prelende tão familiar
quanto possível.
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CIEDA
flua 1° Visconde da Granja,
n° 4, Vera Cruz, em Aveiro
Horário: 091130-1 8h30
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