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Fazem a diferença na Comemoraçãodo Dia Mun • ial da Água
Nos passados dias 22 e 23 de
março. a UWA, atrases das
sisaIs marcas. Centro tio
hifariasação Eni-ope Direct
de Aveiro, Escola Profissio
sal de Aveiro e Canal Gentral
associaram-se à organização
da iniciativa ‘Coniciais iraçãsi
do Dia Mundial da Agita’,
promovida pela Acifl A em
parceria com Aguas do
Vcniga,
Associação dos
Munícipios tio Carvoeiro e
da (‘Sniara Msinic usai dc

Aveiro, destinada a cerca cio
800 crianças do pré-escolar
dais escolas do iminíeipio.
Dois dias repletos de alivída
des lúdico didtitleas que
contaram com a colaboração
dos alunos do Conseflio
EcoEscolas tia Escola Profis
sional de Aveiro e Lima peça
de leal ‘-o intitulada Viagens à
Origem da ~gua da ‘l’orneira’
encenada pela l’antopeia.
de peqisenino que se
torce o pepiiio’.
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A Secretaria de Estado dos
Assuntos Europeus promove
um conjunto de Ires debates
pubiscos pai-a um maior escla
rceinsento sobre o impacto
ceolsomico, social e ambiental
do CETA - Acoido Económico e
Comercial Global UK-Canada,
Depois do 1° Debate, dia 23 dc
março, em Lisboa, e do 2°
Debate, dia 5 de abril, em Leça
da Palmeira, convidamos a
estar presente lio ploximo
debate, dia Ii de abril, as IV
horas no Edificio Nerlei co’
Lcii’ia (As Bernardo Pimenta)
Coniirmnçâo de pi’eseisça ate
hoje, dia U de ahi’il (nsanliã),
para o eniail..
gabinete.seaeur@mne.gov.pt
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o futuro da Política Agrícola Comum

Participe!
Até 2 de MAIO!
A Consissão Europeia lançou
a primeira fase da modero—
.asJo e sinspliúcaçiio da
Polit,ca Agrícola Conitim
( AC com a ahcriura de unia —
consulta pública dc Ires
nicles As
contribuições
rceebidas permitira., apoiar
os trabalhos da Com latão a fim de
dclii,ir as prioridades da política
agrícs~la pala o futuro. Lima l’olitica
Agrícola Comtim modernizada e
sinip,lilieada devera) dar resposta aos
desafios que a agrietiltoi-a e
traia enfrentam, contribuin
nea,ncnle para as p,’iurida
da Coniisaâo, entre elas, o

ciiiprcgo e o crescimento, o cleseis
solvi mento stistentavei. um orça—
mentia centrado los resultados, na
simpli fleaç~o t lia sLlbSld ariedade
Aceda à consulta pública em:
Isltp: hil ly l°~C 17
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Tem a ver com a Euro a
Tem a ver Consigo
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colinoncicido por:

www.europe-direct-aveiro.aeva.eu

