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I!rnJjLUOe Aveiro

Espaço Et~rope Yrect

VI Jo na as do Ambiente,
Alterações Climáticas e Energi
O Centro dc Informação

Europe Dureet de Aveiu’o
promoveu, em parceria
com diversas instituições,
as VIl Jornadas do Ambien’
te, Altcrações Climáticas c
Energias, no dia 28 de
novembro. no Eco Parque
Empresarial de Estarreja

A edição de 2016 foi dedica
da à’ União da Energia e do
Clima, uma das lO prionda
des da Comissão Europeia
do Presidente Jean ClaudeJunckcr O painel de convidados contou com a presença do Dr João ‘l’átõ, da
flep.wsentação da Czun,iss&i

5

Etiropeua em Portugal, Dr

o Acordo de Pai-is e o seu

Joaquim Ramos Pinto, da Concessionário

António

impacto, a Doutora Susana

ASPEA. que deu destaque ao que

Elos, especialista

em energia e ambiente que
apu’esentou a sua visão
sobre o estado das alteiações climú(io4s e a energia
lia Europa, o t)r. Carlos
Hodrigues.
turista, cuja
comunicação incidiu sobre

Peu’eira da OLGa, que projeto ‘O Clima é Connosapresentou o pi’ojeto co’. Uni agradecimento espeCentro 1310, vencedoj do cial a todos os parceirus que
RegioStars 2016, Dr.C Sara tornaram possivel e enriqueMoreno Pires da tiA,, deu ceu’am esta iniciati~’a, nomeclestacjue
ao
Pr~eto adamente o apoio da Vitor
MÁ IS Estarreja e o Dr Cuitnarães e Filhos, Lda

marcou

Peujetit
presença

com as suas viaturas
amigas do ambiente e os
Ovos moles de Aveiro, a
casa Mau-ia da Apresenta’
ção tia Cruz. 1-lerdeiros,
bem conio ao ~eu l’ai’quc
Fmpi’esarial de Estarreja
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.1010 Táta dos Anjos Dianialitino Sabiiia.Jorge Almeida Castra

A,iIoiilo Elos~ Maria Niaiiuel Azevedo, Carlos Rodrigues

Joaquim “lira Soasula Pereira, N’sri., Ma,uuielAzevedo, San Pires
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Lançamento do Corpo Europeu de Solidariedade
1
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La~cer_ LaPcl!
‘tios
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Lançado a 7 de dezeni’ (de 18a30 ano ) onde mais veis, de estruturas nado’ olidariedade, os partiu
bi-o, o Corpo Europeu de e necessario e com vários nais e locais num ‘osto pontes vão ajudar, aprendei;
Solidariedade pretende formatos — voluntariado leque de temas como conhecer novas realidades

Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
www.europe-direct-aveiro.aeva.eu
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