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E um Mundo sem
gen ana
já pensaste c.mo seria?
No âmbito do Programa
Erasmus+, Ação Chave 2
‘Engineer for the Future
Engine4F’, o CIEDA e o
Citizens
Project-AEVA,
promovem no próximo
dia 12 de fevereiro, entre
as 09h30 e as 11h30, rio
Instituto Português do
Desporto e Juventude de
Aveiro a iniciativa ‘E um
Mundo sem Engenha
ria... já pensaste como
seria?’, que conta com a
presença de diversos

oradores,
entre
eles,
Paula Vilarinho da Univer
sidade de Aveiro, Licínia
Lopes da KonstantDream
—
Fashion Accessories,
João Senos da Ordem do
Advogados de Aveiro e
Francisca Costa, estu
dante universitária da
Universidade de Aveiro.
Esta ação visa intervir
junto dos alunos do 8°
ano e, em especial, do
universo dos estudantes
do sexo feminino. Em

destaque estará a impor to e investimento. Neste Afonso de Aveiro (AEA).
táncia da Engenharia na evento participam cinco Inscrições: eu ro pe-d iret
vida da sociedade e no turmas da Escola João
aveiro@aeva.eu
mundo, os desafios e
oportunidades de uma
carreira nesta area dada a
E UM.MUNDOSEM ENGENF1ARIA...
falta de pessoa qualifica
JÁ PENSASTE COMO SERIA?’
do nas áreas profissionais
12 UV 10161 osilja11i131
técnicas e de engenharia,
,a
t~l
dándo enfoque a duas
prioridades de comunica
ção definidas pela Comis
são Europeia que aposta
na inovação e investiga
O
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Previsões económicas do inverno de 2016
A economia europeia está
atualmente a iniciar o
quarto ano da sua retoma e
o crescimento prossegue ç
um ritmo moderado, impul
sionado sobretudo pelo
consumo. Paralelamente,
grande parte da economia

mundial enfrenta importan
tes desafios e os tiscos
para o crescimento euro
peu são, portanto, cada
vez maiores.

As previsões de inverno dos
serviços da Comissão reve
lam que as perspetivas de
crescimento mundial pouco
alteraram desde o outono,
mas aumentou o risco do
crescimento ser inferior ãs
projeções, principalmente
em consequência de fatores
externos. Na área do euro,
prevê-se um aumento do
crescimento, que deverá
passar dos 1,6 % regista-

projeções anteriores. Entre

mo do comércio mundial e

estes, figuram os baixos
preços do petróleo, as con
dições de financiamento
favoráveis e a reduzida taxa
se mantenh~ estável em de câmbio do euro. Simulta
torno de 1,9 36 este ano, neamente, têm vindo a
aumentando para 2,0 % no acentuar-se os riscos para a
próximo ano. Alguns fatores economia e surgiram novos
favoráveis ao crescimento desafios: abrandamento do
deverão atualmente ser crescimento na China e nou
mais ~ólidcs e duradouros tras economias de mercado
do que o indicado pelas emergentes, fraco dinamis

clima de incerteza a nível

dos no ano passado para
1,7 31, este ano, aumentan
do de novo para 1,9 % em
2017. Projeta-se que o cres
cimento económico da UE

político e geoj3olitico.
Para mais informações sobre
assuntos europeus:
http:I!ec.europa.eu/portugal
ou o site:
www.eurepe-direct
ave ire.aeva e o

Medicamentos falsificados
A segurança dos medica
mentos será mais reforçada
com a introdução de novos
elementos como um identi
ficador único e um disposi
tive de prevenção de adul
terações. Esses dispositi
vos de segurança lrao
proteger os cidadãos euro
peus contra as ameaças
p?ra a saúde decorrentes
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de medicamentos falsifica
dos, Os dispositivos de
segurança devem garantir a
autenticidade do medica
mento em beneficio de
doentes e empresas e refor
çar a segurança da cadeia
de abastecimento — dos
fabricantes de medicamen
tos, passando pelos distri
buidores e Delas farmácias

e hospitais. O ato jurídico
em questão complementa a
Diretiva relativa aos medica
mentos
falsificados
(2011/62/IdE), que tem por
objetivo impedir que medi
camentos falsificados che
guem aos doentes, permitir
aos cidadãos da UE a
compra de medicamentos
na lnternet através de fontes

verificadas e garantir que

apenas são utilizados na UE
ingredientes de alta qualida
de para os medicamentos.
para nials Informações sobre
assuntos europeus:
hltp:/Ieo,europa.eu/portugal ou o
sue:
www.europe-direct-aveiro.aeva.eu
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