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A ::Iscfe da Itepreso tttaçao da Com issá,, Euro
pela. Soilai (.nlarcsAI~es, está hoje ei,. Aveiro,
para uns debate com ias cidadãos da região
sobre o futuro da União l’:urupeia e a inhlsoi
táncia da sua cliniensão social.
O debate, com entrada livre, terá inicio selas
14 li e decorrerá no auditório cio Departanien—
lo de Mecãniea da Universidade de Aveiro (2”
andar).
Ao lado de Sofia colares Alvos estará Mafalda
(;ucrreiro. membro do Comité Central do
i’Ci~ o ex-Deputado Europeu Gyula 1 iegyi, °
Presidente do Centro de Informação Kurope
l)ireet deAyeiro. Jorse Castro e a l)irctora da
licenciatura em Economia da Universidade
dc Aveiro, Marta Perreira Dias. A conversa
será moderada por .loãca Pedro Simões Dias,
especialista em assuntos europeus.
O evento, organizado cota. o apoio do Centro
de 1 nlbrnaação Europe Dircel dc Aveiro. será
tinia conversa intcrativa centrada tias tiucai
tôcs e sogestães dos participantes soi,re os
possíveis cenários para o l’uturo, qual deve
soro papel da comissão Europeia e a impor
táncia da dimensão social no socesso do
projeto ettropeu.
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curope-dircct-aveiro@acva.cu
965 003 189
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Participe!
Só a sua presença

marcará a diferença!
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Promoção da inclusão social e dos
valores partilhados da UE através
da educação
De que nodo deverá a educaçao lia Europa ajuda
osjovens a prosperar clii sociedades cada vez mais
diversificadas, confrontadas com unia crescente
desigualdade social e 0000úluica, a polarização tio
debate e o exireloismnta violento?
Esta é a questão central da consulta pública lança—
da pela Comissão Europeia.
As respostas à consulta pública pode,,, ser
apresentadas através do qttest ionário ciii litilia até
II dc agosto e eontribnirão para definir uns projeto
dc recomendação do Canseilso sol,,i’ esta, qticstãn
a apresentar antes do Anal do ano. A recomendação
foi anunciada pela Comissão tia sua Comunicaiçilo
relativa ao apoio à prevenção tia, radicalização que
conduz ao cxtrctn soto violento.
Aceda à eonstmita pública ciii:
htlp://bit.ly/put,licotastiltatioo
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«do de Avei,a fornos desafiados a esta, atentas à
la de imprensa.
cantocioioptoa que marcaram a última ano e as
lesta e assuntos europeus.
órssica e Financeira. Migração, Refugiadas. SREXIT,
Cantamos com a sua visual
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