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CIEDA presente no IV EREDS da CIDAADS, em Sever do Vouga
A Associação CIDAADS em
parceria com a Câmara Muni
cipal de Sever do Vouga e o
apoio de diversos parceiros
realizaram nos dias 17.18 e
19 de junho, em Sever do
Vouga, o IV Encontro Regio
nal de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável
(IV EREDS), aproveitando, a
comemoração do solstício de
Verão, O IV EREDS leve como
finalidade debater estratégias
de desenvolvimento susten
tável com vista ao reconheci
mento e valorização do patri

mónio ambiental e histórico-
cultural da região de Sevér do
Vouga, tendo a ação sido
creditada para formação de
docentes e um programa rico
e.diversificado.
O Centro de Inlormação
Europe Direct de Aveiro
marcou presença dinamizan
do duas ações, entre elas ‘A
ação do Europe Direct na
Região Cenlro~ apresentado
por Maria Manuel Azevedo,
Coordenadora do CIEDA e ‘A
União da Energia’ que Ficou a
cargo de Eszler Sódor, volun

tária húngara, formada em
Relações Internacionais,
colocada na AEVA-CIEDA, no
âmbito do SVE - Serviço
Voluntário Europeu.
A União da Energia, uma das
10 prioridades da Comissão
Europeia de Jean Claude
Juncker, foi apresentada de
forma sucinta, clara e objeti
va, em português, a todos os
presentes, na sua maioria
professores, de forma a
disseminar a informação
junto dos seus alunos.

0 Gabinete de Informação do
Parlamento Europeu em Portugal
empenhado em assegurar o equi
líbrio geográFico das suas ativida
des, aposta em realizar no distrito
de Aveiro e durante o mês de
Julho algumas ações emblemáti
cas destinadas a promover a
consciencialização dos jovens
para o modelo de democracia
europeu, bem como a divulgar a
diversidade cultural e lúdica euro

Juntamente com o Plano de
Investimento para a Europa, o
Mecanismo Interligar a
Europa desempenha um
papel preponderante para
colmatar o défice de investi
mento na Europa, o que cons
titui uma das principais prio
ridades da Comissão. A
Comissão Europeia concreti

peia. Neste contexto e em
parceria com o Centro de Infor
mação Europe Direct Aveiro
exibe no dia 15 de julho. pelas
19h00, o filme Vencedor de
Cinema Europeu 2013, no
Cinema NOS Forum Aveiro.
O Prémio de Cinema Lux Foi
criado em 2007 foi criado pelo
Parlamento Europeu em 2007
para fomentara distribuição de
filmes em toda a Europa,

za de forma inequívoca a
principal prioridade do Presi
dente Juncker de criar postos
de trabalho e impulsionar o
crescimento na União Euro
peia. revelando uma lista de
195 projetos no setor dos
transportes que receberão
6,7 mil milhões de EUR de
financiamento ao abrigo do

eslimulando simullaneamente a
reflexão e o debate público ao
nível europeu.

Inscrições abortas
sujeilas a contirniação de vaga:

europe-direct-avelro@aev&eu

Mecanismo Interligar a
Europa (MIE). Os projetos
selecionados contribuirão
nomeadamente para a digita
lização e a descarbonização
dos transportes, em conso
nância com a agenda política
mais alargada da Comissão.
Os Estados-Membros elegí
veis para o FLindo de Coesão
receberam quase 85 % do
financiamento, o que contri

buirá para co matar as dispari
dades na UE em termos de
infraestruturas. Voleta Bulc,
Comissária da UE responsável
pelos Transportes, declarou: «0
investimento total de 9,6 mil
milhões de EUR pode criar até
100 000 postos de trabalho na
economia europeia até 2030. Os
projetos tornarão as infraestru
turas europeias mais seguras,
mais sustentáveis e mais

eficientes tanto para os passa
gelros como para as empre
sas. Apraz-me ver que a região
dos Balcãs Ocidentais receberá
também uma parte do finan
ciamento, aproximando as
suas infraestruturas de trans
portes das da.UE.»

Mais informações em:
http://ec.eitropa eu/transport)
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A Comissão injeta 6,7 mil milhões de EUR


