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Prioridades Europeias
Eszter Sõdor, voluntária
húngara, colocada na
AEVA-CIEDA, no âmbito do
Serviço Voluntário Europeu,
até ao final de Julho, é
formada em Relações Inter
nacionais e foi a primeira
convidada a dinamizar o ‘À
Conversa sobre..., que visa
esclarecer o público sobre
as prioridades de comuni
cação definidas pela CE de

Jean Claude-Juncker para
2016.
Esta primeira conversa foi
dedicada ao Mercado Unico
Digital e decorreu no
DEGEI-UA. Em destaque e a
propósito da comemoração
do Dia Europeu da Proteção
de Dados e do Dia Europeu
da Internei Segura, celebra
dos, anualmente a 28 de
janeiro e 9 de fevereiro,

À Conversa sobre..

respetivamente, Ezster Sódor
aprofundou estes doi~ tópicos
mostrando as vantagens da
UE ter um mercado único
digital, mas também alertou e
facultou dicas para se evitar
uma exposição e divulgação
de dados pessoais e, por
conseguinte, deter uma maior
segurança na internet.

#WeA eAl mmigra
A Europa lem uma longa
história de imigração.
O Portal Europeu da juven
tude quer que as pessoas
mostrem essa diversidade
rica e destaquem as suas
histórias, inserindo o seu
concurso de fotografia em
#WeAreAlllmmigrants.

Os participantes são convida O prazo para inscrições é até à
dos a fazer o upload de um meia-noite, hora de Bruxelas,
retrato e uma história de de 16 de março de 2016.
migração de 100 palavras
sobre si mesmo ou sobre
Participei
alguém, que eles conhecem.
o vencedor receberá um
voucher de viagem.

s
EUROPEAN YOUTH

http :1/europa euIyouth/spIa $ h

Empregabilidade jovem em destaque...
No ãmbito das prioridades
de comunicação definidas
pela Comissão Europeia de
Jean-Claude
Juncker,
nomeadamente ‘Emprego,
Crescimento e investimen
to e ‘Mercado Unico’ e dos
Projetos do Programa
Erasmus ÷, Ação Chave,
intitulados Otimização da
Mobilidade Transnacional
VET em Rede II e TraveI
Training VII, decorre no
próximo dia 14 de março,
às 18h00, na AEVA Audi
-
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tório Eng. Victor Matos, em
Aveiro, a terceira de várias
‘Conversas Abertas’ com
empresários da região, uma
iniciativa promovida por
duas marcas da AFVA, o
Citizens Project e o Centro
de Informação Europe
Direct de Aveiro.
Pretende-se com esta inicia
tiva preparar os jovens para
a internacionalização e para
a sua primeira experiência
no âmbito da Formação em
contexto de Trabalho trans-

nacional. Estará, assim, em
foco a Empregabilidade
Jovem e as competências
transversais fundamentais à
ingressao plena no mercado
de trabalho nacional e transnacional. O orador convidado
é o Eng. Pedro Cavadas da
empresa Ouromin.

Empr.flbi!l
joy~
Ç9~n.pdandsP.nsv.rai.n. logr.aIb
no mvc.dod.7v.b.
tnsn~cio4iai

Conversa Aberta com...

Eng. Pedro Cavadas
DUROMIN

Inscrição gratuita, mas
prévia até 11 março:
europe-direct
aveiro@aeva.eu
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