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Palestra ‘E o Mundo sem Engenharia, já
pensaste como seria?
A AEVA através das suas
marcas Centro de Informa
ção Europe Direct de Aveiro
e Citizens Prõject, promo
veu recentemente em
parceria com a Ordem dos
Engenheiros de Aveiro, a
Universidade de Aveiro,
promoveu mais uma pales
tra subordinada ao tema ‘E
um Mundo sem Engenharia,
já pensaste como seria?’,

dirigida a 3 turmas do 8° ano
da Escola Básica João
Afonso de Aveiro. O painel
de convidados contou com a
presença do Eng. Senos da
Fonseca, da Ordem dos
Engenheiros, da Universida
de de Aveiro a Eng. Paula
Vilarinho e a aluna Francisca
Costa, jovem estudante de
Engenharia Mecânica e,
ainda, a Eng. Licinia Lopes,

da Konstantorems Fashion
Accessories. Assistiu-se ‘-a
uma sessão de partilha de
saberes e experiência na área,
que visou sensibilizar os
jovens para a importância da
Engenharia na vida da socie
dade e do inundo, sobre os
desalios e oporluniclades de
carreira nesta área e, s’mulla
neamente, atrair mais rapari
gas para cursos.
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Alunos da E.B, João Afonso de Aveiro, Auditório IPDJ Aveiro

#EUgeração3o -3 o° aniversário da adesão de
PortugalàUE
0 Gabinete de Informação
do Parlamento Europeu em
Portugal e a Representação
da Comissão Europeia em
Portugal lançaram o passa
tempo
#EUgeração3O
comemorativo do 300
aniversário da adesão de
Portugal à União Europeia.
Participe partilhando as

suas expectativas, projetos e
aspirações para o futuro do
projeto europeu e habilite-se
a ganhar um dos três passes
Interrail Global para viajar na
Europa durante um mês.
Podem participar neste
pàssatempo residentes dos
Estados-Membros da União
Europeia, que tenham conta

ativa no Facebook.
Cada vencedor receberá um
passe tnterrait Global de 1’
Classe para viajar em 30
países da Europa durante um
mês contínuo
Parficipe até
29 de abril de 2016
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Nova plataforma de rçsolução de litígios em linha
A Comissão Europeia
lançou uma nova platafor
ma para ajudar os consu
midores e os comerciantes
a resolverem litígios relati
vos a transações efetuadas
em tinha.
A Plataforma de Resolução
de Litígios em Linha (RLL)
oferece um ponto de entra
da único para os consumi
dores e comerciantes que
pretendam resolver litígios
decorrentes de compras
efetuadas em linha, tanto a

nível interno como alémfronteiras. Para o efeito, os
litígios são transmitidos aos
organismos nacionais de
resolução alternativa de
litígios (RAL), que estão
ligados à plataforma e que
foram selecionados pelos
Estados-Membros
em
tunção de critérios qualitati
vos antes de serem notifica
dos á Comissão.
Para mais informações
sobre assuntos europeus:
http://ec.eurooa.eu/portuoal

sou

um

consumidor

Que,o ,píeSeI,?flr 5,, n., rwtIamaÇ~C, co,ilro urt,

Sou um
O tstr o

comerciante

op~c-sen
ia,
teu ;,r.~iç;lo contos
,jrTi cons,J rnldor

