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No passado dia 6 de janeiro, dcx prioridades europeias da
realizaram-se as II Jornadas de Comissão Europeia. o ‘Mercado
Ilcdcs Sociais: Aderir ou ‘0gWTM, Unico Digital.
na AEVA-Auditório Eng. Vietor

inatos.
O encontro foi coorgaoizads,
pelo Prol Fernando Mesquita da
[354 e pela Coordenadora do
CIEDA, Maria Mmmcl Azevedo.
que teve a seu cargo a rnoderr
ção da iniciativa fazendo o
devido enquadramento lo que
diz respeito a uma das dez gran’

Este evento teve come, pni,cipal
ení’oque a preocupação com o
futuro das redes sociais, os sCLtÇ

perigos e n’escolte inllticneia isa
vida dos cidadãos,
O primeiro painel de oradores
conlou eoni a presença dc Pedro
Costa, especialista marketing e
redes sociais que VCI’SOLI a SU~

apresentação sobre o futuro das

a

—

redes sociais. arsalisando o passa

excmpls,, a preparação dc curríeti

especialista cm psicologia clínica,

do co futuro das mesmas, bem
como incentivando uma seleção
cuidada consoante o interesse
final de cada uns e oüo Bem.
especialista em Comunicação e
Marlseting que alsoi-dnu a impor
lancis do era digital em que
vivemos e consequenle preocti’
paçao que os jovens devem ler
com a adaptaçõcs das suas
compctcnciaslpara integrarem si
mercado de trabalho, conso pur

los inteligentes digitais.
O segundo painel e, iii toLi coni a
presença de lorge Bernardino e
Filipe Rouxinol da l’SI’ que alerta
raio qs presentes piara os perigos
da internei e. sobretudo, da expo
sição pessoal nas redes sociais ~l’~
estão na origem de diversos
problemas, nomeadamente os
casos do cvhcrloving e cvher

de saude e edotaçao, do Ceni ro

bulling As jornadas terminaram
com ii intervençào de l’edro Sá,

Comunitário de Esmori,, que foi
m’csps,nsá~’el

por demonstrar as

essnsequeocias

psicológicas

tausadas pelo uso abusivo das

redes sociais,
1-motive ainda espaço para uns
debate, csclsmreeimento de dúvidas
e partilha de expei’iencias da
plateia com os oradores convidas
dos.
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Jovens da Esc. Sec. Dr Manuel Gomes de Almeida (Espinho) seleciónados
Os alunos da Escola .Secundária

1k Manuel Comes dc Almeida
participam na Assembleia da
Juventude de ‘A tua Europa, a
tua vozs IVour Europa Vour Say
(YEYS), O Comité Económico e
Social Europeu (CESF.) selecio’
nou a Escola Secuodária Dr
Manuel Comes de Almeida
(Espinho) pai-a participar na
edição de 2017 dc «A tua Europa,
a tua voz,,, a Assembleia da
luveotude anual do Comité que

/
AEVA

e’

dcl,ate os principais desafios
com os quais a Eom’opa se
defronta, Dc entre mais de 680
candidaturas provenientes dos
28 Estados-Membros da DE e
dos 5 países candidatos à adesão
(Albánia.
antiga
Repütta
jugoslava da Macedónia, Monte’
negro. Servia e Turquia), foram
selecionadas 33 escolas sceun
dánas, num sorteio aherts,. na
pi’csença de (.oisçalo l.obo
Xaviei~ ‘ice presmdeistc do CESE,

sem como dc Katians Viccns
Guillén e lndrê Vssrcikytê, nem
l,ros do CFSE. A edição de 20!? de
aA lua Europa. a tua voz,,, organi
zada no amnbito do 60 anivem’sá’
rio do ‘l’ratado de Itoma, dará aos
jovens a oportunidade de propor
soluções para os pi-incipais desa’
fios politicps com os c1uui,i a
Europa se dcfm-onta, Cada escola
eisviard a Bruxelas uma delegação
composta por Lr~s aluisos, com
idades entre 16 e 17 anos, e um

pi’ofcssar pai-a pmii’licipar ntmma
reunião pleimiiria dc jovens, qtmc
terá lugar nos dias 30 e SI de
mai’ço de 2017. Os alunos deba’
tero e levarão a votação os
desafios pnliliecss solsre o fotoi’n
da UE, pai-a os quais sugerirão
as suas próprias soluções. Os
pi’eparativos de «A tua Europa, a
tua voz., começarão no inicio de
2017 caiu a visita de um
membro do CESE de cada país, a
cada tinia das escolas sclceiomsts

Tem a ver com a Europa
TemaverConsigo

das, a fim de ajudar os alLiI,os a
prepai’ar a reunião plenária dc
jovens. 5) ms,cml,m’o do CRSE fará
Lima api’esentação sobre o CESE e
cxplicai’ti O seti i,apel no processo
dc decisão da Ul-~.
Ati’avr~s desta iniciativa, o CESE — a
vo, da sociedade civil — foi-á ouvir
as vozç s, ex~,cnencias e ideias da
geração mais jovem na elahor’.sção
das lsoliticas da DE.
Comunicado dc imprensa em
‘v ww.europe.direet acene aeva.eu
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