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Nos dias 27 e 28 de abril,
decorre ‘‘o Deparlanien to do 1 )EG Kl’ItUA. a IV
Edição da Simulação do
Parlamenlo
Europeu.
iniciativa
promovida
pela Universidade dc
Aveiro ela parceria com
o Centro de Informação
Europe Dircct Aveiro e o
apoio do Gahip etc do
Parlamento Europeu eia
Portugal. Neste eoneur-
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OS estudantes são
desafiados a aprescnlar
propostas clii tensas
que são sugenidos e a
v, ‘Lar essas ‘iies’iias
proposhs. As sessões
de lral,alhci ocorrerão
lia (fui pita— feint durante
a tarde. As propostas
venced,,ras
serão
apreseni adas em plená—
rio au sexta-feira, pelas
09h36 após a coisluili50

eaçãn de convidados
para enciuadra,,ientc, de
cada lenta, Os temas viu
destaque São:
1) l3rexit: o ‘plano do
gc veria, I,rilãnico para
a salda do Reino Utiidj
da União Europeia;
2) 0 Parlamento Eurs,—
pete organização
e
funcionamento;
3) Grupos de Interesse
jutito das instituições da

União Eurci
pela: lóbis no
ecnlrc i
das
atenções;
4) Medidas
de respnsi a à
a ml e a ç a
terrorista na
Iiauopa.
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PARLAMENTO

EUROP’

DEGEIT$ 27 E 28ABRIL

ParticipeI
Inscrições abertas através dc 9655)03189 e europe-dlrect’avelroaiaeva.en

IRO recebe debate esta sexta-feira
‘Semes
uropeu a Visão do PE’

A
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O Gabinete do Parlmitento Europeu eta
PortLlgal promove o debate sobre ‘0
Semestre Europets - a Visão do Parlamen
lo Europeu, no dia 28 de abril. às I4h, no
DepartamenLo de Meeãniea da UA, em
parceria com a Universidade de Aveiro e ci
Centro de Inrurniação Rttrope Direet de
Aveiro. 0 debate contará com a preseteçit
do Chere do GaI,inete do PE cm Portugal
Pedro Valente da Silva, bem como dos
Deputados ao PE Manuel dos Santos
(S&P), Mansa Matias (tWE/ENV). Miguel

Viegas (EUF ENV) e Sofia Ribeiro (PPE).
A União Europeia eslabeleeeu sim ciclo
anual de coordenação das politicas ceonó
micas, denonilaado Semestre Europeu.
Ibdos os anos, a Coinissaci procede a uma
análise pornsenorizada dos programas de
rerc,nnas orçanienlais, oaeroeeonólaicas
e eatruturàis dos países da UE’é rói1WLiia
recomendações específicas para cada país,
para os 12 a IS meses seguintes.
Venha conlsecer as opIniões de qsialro
esirodepulaLlos sobre este Instrumento!
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Inscrições abertas através de: 965003189 e eurcpe-direet-aveiro~saeva.eu

Semana Europeia da Juvent d 20
De 2 a 7 maio milhares de jovens celebram iniciativa europeia, que está também presente no nosso distrito.
Em 2017, toda a Europa estará,
em siniultânen, a comemorar
a Semana Europeia da Juven
tude, com centenas dc evcpitos
e atividades, entre os dias 2 e 7
de maio.
Mais dc 30 países europeus
organizam evenlxs e ativida
des para os jovens numa
semana dedicada à juventude
na Europa. Com worksbups,
sessões de esclarecimento e
partilha
de testemunhos,
espera-se que osjovens consigam perceber e integrar-se da
nicilsor forma na construção

/

do projeto Etiropeu.
Neste
ambito,
a AEVA,
enquatito Multiplicador Eoro—
desk, promove eia parceria
com o Centro de Infomiação
Eurupc I)ireet de Aveiro dois
eventos, ti primeiro no dia’%dc
inato, pelas 16h30, na Escola
t’roflssi,,nal de Aveiro, no
Auditório Eng. Victor Matos e
o segundo, no dia 4 de maio, às
t5h, ia Biblioteca da Escola
Secundslrla 1 lomeni Cristo de
Aveiro.
Itititulados ‘Momentos que
passam, experiências que

ficam! eontans com a parliei
paçã° de cerca dc Zflojovcns e
pretende trazer até às associa
ções e jovens locais mais
informação acerca das opor
Umidades Erasnius., poten—
eiandi, a dinãaiica local das
organizaçíles dejuventude.
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SEMANA EUROPEIA
DA JUVENTUDE
?0j7

Inscrições abertas através de: 965003189 e enrope-direct-aveirospaeva.ea

Tem aver Consigo
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Inscrições Abertas!
Vagas limitadas!

Tem a ver com a Europa

AEVA

as,

,,www.europe-direct-aveiro.aeva.eu
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