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Semana Euro eia para a Redução de
A edição de 2016 da Semana
Europeia para a redução de
resíduos (E~R) decorre de 19 a
27 de novembro de 2016 A
EWWR visa promover ações de
sensibilização sobre os recursos
sustentáveis e gestão de residuos
A edição deste ano está focada na
redução de resíduos de embala
gens. Os resíduos de embalagens
ligados às tendências de consumo
atual é problemático, especial
mente quando tais resíduos são
devido à embalagem desnecessá
ria de muitos produtos. Os organi
zadores Incentivam as autoridades

públicas, empresas privadas,
sociedade civil bem como os
próprios cidadãos a envolver
se,

Prd,p~s embalados apresentam sérios
Impactos no nosso ambiente.
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201~ dá destaque à
redução dos resíduos de
embalagens
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As partes Interessadas devem
registar o seu evento antes de 4
de novembro de 2016.
Mais lnlormações disponibiliza’
das em: vnvw,evnvr,eu
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Isto pode ser evitado e o desperdldo reduzido!
Faça a Diferença: Use menos produtos embalados 1
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BLC3 vence Regio Stars 2016 com o pr&eto ‘Ce t o
O tenlro Rio: Bioindústria, bio
refinarias e bio produtos’ um projeto
da empresa 81,63, sediada em Clivei
ra do Hospital, foi um dos vencedo
“~j.çes do Prémio da Comissão Europeia
RegioStars 2016. na Categoria Cres
cimento Sustentável Economia
6 rcular” Promovidos pela Gomis
sao Europeia os RegioSlars são
abertos a todas as regiões da União
Europeia, apresentando protelas que
tenham beneficiado de investimentos
desde 1 de Janeiro de 2000. A
ComissárIa Europeia de Política

Regional, Corina Cretu afirmou projeto da região cenlro do país, que
‘Estou especialmente contente por representa um inveslimento público
~
numa das categorias. O Centro Rio é O concurso RegioSlars é lançado
sobre reciclagem, uma temática que anualmente com o objetivo de
é muito importante para o nosso reconhecer as boas práticas no desen
planeta e para os nossos cidadãos. volvimenlo regional e de distinguir os
Além disso, este projeto mostra que projetos inovadores apoiados pelos
a inovação funciona não apenas nas lundos da política de coesão da União
grandes cidades, mas também nas Europeia que tenham um impacto
zonas rurais. E é algo que represenla positivo na vida dos cidadãos.
o futuro para todos nós:
Mais informações em: v~wr.europe
O Centro Rio foi um dos eleitos entre direct-aveiro.aeva,eu
os 23 finalistas de toda a Europa 0
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Celebração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
O Núcleo Distrital de Aveiro da EAPN
Rede Europeia Anti’Pobreza —
Portugal, o Centro Europe Direct de
Aveirof AEVA e as entidades respon
sáveis pela implementação dos
Contratos Locais de Desenvolvimen
to Social 36 no distrito de Aveiro
encontram-se a organizar um encon
tro denominado. “Participação e
Desenvolvimento Social — a cenlrali
dade da participação dos cidadãos
nos processos de inclusão social” o
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qual decorrerá no próximo dia 24 de
outubro, entre as 1400 e as 17h30,
em Sta, Maria da Feira Europarque.
Sala.1 - O encontro insere-se na
celebração do Dia Intemacionjl para
a Erradicação da Pobreza 17 de
outubro, e é dirigido às organizações
e cidadãos envolvidos no trabalho
realizado pelas entidades pron~olb..
ras, e tem os seguintes objetIvos:
Partilhar experiências de processos
de participação social a nível local,

naciona eeuropeu:
informação em:
A iniciativa é aberta ao público em
- Refletir sobre o papel dos cidadãos
htlps://combatepobreza.wordpress,co geral Para mais informaçoes
nesses processos;
m.
aveiro@eapn.pt
Idenliticar elementos de Iransíeribili
r OnCCNVDLVIMr.ktC s&Mt.
dade dessas experiências.
P*”~~’o~ÇAot,0~
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0 encontro integra ainda a iniciativa
Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão
Sociai. que decorrerá entre 15 e 23 de
outubi’o,-lratan~o.se de uma ação de
ámbito nacional para assinalar
igualmente o Dia Internacional para a
/
Erradicação da Pobreza (mais
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