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CIEDA promove Feira EEE em Sever do Vouga
No dia lide abril realizou-se
em Sever do Vouga
(Vougapark), o segundo dia
dali edição da Feira da Educa
ção, Emprego e Empreende
dorismo promovida pela
AEVA, através de três das
suas marcas, o CIEDA
Centro de Informação Europa
Direct de Aveiro e o CATEG
Campo Tecnológico
de
-

-

Aveiro. Esta edição contou,
mais uma vez, com o Certa
me EFE e a realização de
diversos Workshops. Esta
feira acolheu a IV Volta de
Apoio ao Emprego 2016,
uma iniciativa promovida
pela Representação da
Comissão Europeia em
Portugal, o IEFP, a Rede
EIJRES e a Rede Europe

Direci portuguesa.
Através do Centro de Informa
ção Europe Direct Aveiro a
Volta de Apoio ao Emprega.
marca presença na região de
Aveiro, tendo apresentado
soluções para prosseguimen
to de estudos e inserção no
mercado de trabalho.

Concurso Euroscola: 30° Aniversário da Adesão de Portugal à U.E.
Se estás a frequentar o 110
ano do ensino secundário
regular ou o equivalente do
ensino protissional, no distri
to de Aveiro, não percas a
oportunidade de participar
numa sessão Euroscola, em
Estrasburgo!
Envia uma frase original
alusiva ao “30° Aniversário
da Adesão de Portugal à
União
Europeia”
para
europe-direct
aveiro@aevaeu e habilita a
tua Escola a ganhar.

concurso “Euroscola: 30°
Aniversário da Adesão de
Portugal à União Europeia” é
uma iniciativa do Gabinete de
informação do Parlamento
Europeu em parceria com o
Centro de Informação Europe
Direct Aveiro destinada a
contribuir de uma forma
construtiva e criativa para a
reflexão sobre a integração
de Portugal na União Euro
peia.
o

CI: D recebe alunos
O Núcleo de Estudantes de
Administração Pública, da
Universidade de Aveiro, vai
promover a VII edição das
Jornadas de Administração
Pública, com efeito nos dias
19,20e21 deAbrilde2üi6.
Vários temas estarão em
destaque, nomeadamente o
‘Plano Nacional de Reformas
em Portugal”. “O que se
passa com as 35 horas na
Função Púbhda”, “A influên
cia dos Paraísos Fiscais na
Economia’ e “0 desenvolvi
mento dos Municípios”. Com
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Visa selecionar um estabeleci
mento de ensino secundário
regular ou profissional do
distrito de Aveiro, cujos
alunos, participantes no
concurso, serão convidados
para uma sessão Euroscola,
em Estrasburgo, com deslo
cação financiada pelo Parla
mento Europeu.

c

Aniversário da 4de
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Regulamento e Ficha de
inscrição disponiveis em:
www.europ,E-direct
aveiro.aeva.eu
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o intuito de fortalecer laços e
promover o espírito crítico
dos estudantes serão realiza
das várias actividades práti
cas, ngmeadamente uma
Simulação da Assembleia da
República, um Desafio ao
Conhecimento e, ainda, uma
visita a várias organizações.
entre elas, ao Centro de Infor
mação Europe Direct Aveiro,
que visa dar a conhecer a
Rede Europe Direct, nomea
damente o trabalho realizado
pelo CIEDA, mas também
participar no Lançamento da
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Exposição Portugal e a
Europa em cartoons’. inicia
tiva promovida em parceria
com o Gabinete do Parla
mento Europeu em Portu
gal, agendado para o dia 21
de abril, ás i7horas, no
CIEDA.
Esta visita servirá de base
para futuras pesquisas dos
estudantes de Administra
ção Pública e um enriqueci
mento a nível europeu.’
Contamos com a sua
presença!
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Visite-nos!
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Inscrições: www.europe-direct-avelro.aeva.eu
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