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Centro de InfOrmação de Aveiro

Tertúlia Europeia ‘A UE na Saúde:
um investimento na dignidade’
No dia 30 dc Abril. o Centro dc Informação Europc Direet

voluntária italiana colocada na AEVA, ao abrigo do Servi

tIo Aveiro, no âmbito do “Ano Europeu do Desenvolvi
nsento” promoveu a Tertúlia Europeia intitulada ‘A UE na

ço Voluntário Europeu, apresentou unia visito do contribu

regime universal de cuidadot dc saúde, com especial desta
que para a saúde das mulheres e das criançtts, Sondo a saú

to da União Europeia na área da saúde, com o objetivo de

de uma inegável condição para o desenvolvimento. impõe.

Saúde um investimento na dignidade” 1-ederica Guida,

mostrar o esforço da União Europeia. pata assegurar um

se unia estreita relação com a educação, com vista a sattdá
veis padrões de comportamento
Mana José Peneira. Presidente da
Missão Saúde para 1-luinanidade
(MSH), com experiência sofrida no
terreno. consegttiu traittmtlir e conta
gior os presentes com exemplos que
retrataram a grandeza do necessário
empenho e das elevadas dificuldades
encontradas pelas organizações que se
dedicam a causas tão humanas. A
MSH é uma organização não
governnnienrnl, qtie te,,, conso linali—
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Fedenca Gu,da, Serviço Voluntário Europeu
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Jorge de Alnieidtt Cavns~ 1)ireror ALWA
José Ribau Estevra, Presidente da Cinunt ?i lunicitntl mIe Aveiro
Scsaao de It,forniaçílo sobre Segurança Rostoviiiriti
(‘orcei Freire, Escola de Condsiçlo Santa Joana
Luis Silva, Cornisatrio da Policia de Segurança l’siblica-l’Sl’
Lati, Caetano, Cotssandaiste do Dcsetcan,eoeo de ‘l’ritsaieo de Aveiro — GNR
11 Ida) Workshop
121t410 Co,,clusilo da Sessão

consistência a consciencializaçito de
que a saúde é vital. n,as não é unia

ISHOG—CATEC -AudieórioEstddio MunicipaldeAveiro

tiplos

15h10 Nora de Boas Vindas e Apresenritçlo da Iniciativa
filaria Manuel Aaes’edn, Coordenadora (‘lEDA
Seasao de litfonaaçao sobre Segurança Radovitiria
Goreti Freire, Escola de Conduçao Santa Joana
Diii Silva, Cornisalrio da l’olícia de Segurançai Pública—l’SP
Luis Caetano, Comandante do Drnacanscnro de ‘INosiro de Aveiro — GNR
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tarefa fácil. Por isso qualquer contri
buição ‘é uma gota de água no occa
no’.
Muitos são os obstáculos sentidos,
nomeadamente, a existência de múl
dialetos

inviabilizam sarna

ação de ampla dimensão. Mas isso
não impede que esta e outras organi
zações, assim como a União Euro
peia, diariamente tentem nsudar a
realidade débil destas populações

161m410 Worleslsop
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p.,rtt’os
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como estrategicaniente prioritários
para a cooperação portaguesa Desta
pedagógica intervenção, adquiriu

10H00 Assdit6rioEng. Viceor Matos AEVA
101,10 Sessão de Abertura

da SEGURANÇA
O O~ RIA
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Maria José Ferretra, Presidente da Missão Saúde para a Humanidade

çito. a presençilo da doença e o desen
volvimento psico-sócio-educativo dos
individuos nos palses classiftcados
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dade a promoção da saúde e da educa
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