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ACT destaca ‘Estratégia Nacional de Segurançae Saúde no Trabalho 2015-2020’
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A AEVA, através das suas
marcas CATEC e CIEDA, em
parceria com a ACT e a
AlDA, promovem o Seminá
rio ‘ESTRATEGIA NACIO
NAL DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO
2015 2020, no Edifício
VougaPark, em Sever do
Vouga, no próximo dia 25 de
fevereiro Este Seminário
visa a sensibilização dos
empresários da região de
Aveiro para os principais
objetivos da Estratégia

Nacional de Segurança e
Saúde no Trabalho para
2015-2020, onde se enqua
dra a campanha atualmente
em vigor pela ACT na Preven
ção de Riscos Profissionais
em Máquinas e Equipamen
tos de Trabalho.
Os três grandes objetivos da
E~tratégia Nacional de Segu
rança e Saúde no Trabalho
para 2015-2020 são: a dimi
nuição do número de aciden
tes de trabalho em 30%; a
promoção da qualidade de

vida no trabalho e a competiti
vidade das empresas e a dimi
nuição dos fatores de risco
associados
às
doenças’
profissionais. A Comissão
Europeia na sua comunicação
reFere, que é reforçada a
necessidade de a segurança e
saúde no trabalho continuar a
ser uma preocupação central
dos governos europeus,
visando garantir um ambiente
saudável seguro a todos os
cidadãos europeus, referindo
igualmente que ao definir uni

quadro de ação, cooperação e
intercâmbio de boas práticas
no domínio de saúde e segu
rança no trabalho para 20152020, o sucesso da sua
execução só pode ser efetiva
do com a colaboração ativa
das autoíidades nacionais e
dos parceiros sociais.
Inscrições gratuitas, mas
obrigatórias até HOJE
2310212016 em:
www.europe-direct
aveiro:aevasu

;~‘

r

~.d

~ ~

L~
,~c: Án,,np

6
~o.%~jI O1~M
~ ~

S

f
5U~JOlW

~-~-oinpaoo.id

CE lança Consulta Pública sobre os EDICs
Asua
na Europa

A atual geração de centros de na próxima geração,
informação Europe Direct A avaliação é compteinentada
(EDICs) está em curso e de por uma consulta pública. A
momento a Comissão Euro consulta termina a 4 de maio.
peia está a preparar a próxi Guerem saber o que os cida
ma geração, com início de dãos, organizações e partes
operações em 2018.
interessadas, nomeadamente
Uma equipa de avaliadores estrut’uras de acolhimento,
externos aludará a avaliar os EDICs, autoridades regionais,
resultados que os EDIOs têm locais, municipais não hospe
alcançado, bem como fazer dando EDICs, estabelecimen
ajustes táticos e estratégicos tos de ensino e organizações

de juventude, ONO, entre
outros).
Estão interessados, não só na
Tem a ver com a
visão das pessoas que estive
Europa,
ram em contacto com EDICs,
mas também na opinião de Tem a ver Consigo.
quem não, teve qualquer
contacto,
Aceda à consulta pública atra
Participe!
vés do site do Centro de Infor
mação Europe Direct Aveiro:
www. europe-direct-avei ro .aeva.eu

Juventude em Movimento vai a Ílhavo
No dia 3 de Fevereiro, o
Centro de Informação Europe
Direct Aveiro prohioveu duas
sessões do Juventude em
Movimento no Agrupamento
de Escolas de Ilhavo - Escola
Or. João Carlos Colestino
Comes, tendo contado com a
presença de quatro voluntá
rios do SVE, entre eles Ezster
Sodor, de origem húngara,
Sylvia Alonso Rangel de
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nacionalidade espanhola e
dois Italianos, Silvia Brucolli
e Nicola Leone. Para além da
apresentação do seu país,
cultura, língua, curiosidades
e tradições, partilharam a sua
experiência de mobilidade e
das oportunidades facultadas
pela UE a todos os partici
pantes, no âmbito do Progra
ma ERASMUS+
Nicolo caiu o Suou Bruçoil. voiuola’uos ultilianos
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