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BARCELOS
| Redacção | 

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave inaugura amanha, o Es-
paço Europe Direct Minho, no Campus de Barcelos. A cerimónia,
que decorre em formato online e presencial, inclui um debate sobre o
Modelo Social Europeu. O encontro tem como tema ‘O Início do
Modelo Social Europeu? O Plano de Acção Sobre o Pilar Europeu
dos Direitos Sociais’ e conta com a presença de Francisco de Assis
(presidente do Conselho Económico e Social), José Manuel Fernan-
des (eurodeputado) e Paulo Cunha (presidente da Câmara Municipal
de Famalicão). A moderação está a cargo de Paulo Monteiro, director
do jornal Correio do Minho. O debate tem início às10 horas.

O objectivo do debate é promover uma reflexão sobre a exequibili-
dade de um modelo social para a União Europeia e a importância da
implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais para reduzir as
assimetrias sociais e económicas da União Europeia (UE), no âmbito
da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Antes do debate, com início agendado para as 9.45 horas, a presi-
dente do IPCA, Maria José Fernandes, e a coordenadora do Europe
Direct Minho, Alzira Costa, irão apresentar a missão e funções deste
serviço, que sucede ao antigo Centro de Informação Europe Direct
(CIED).

O espaço Europe Direct Minho vai permanecer no campus do IPCA
até 2025 e vai fornecer informações sobre as competências, políticas
e prioridades da UE, através da organização de eventos, seminários e
outras acções de interacção com os cidadãos, seja presencialmente ou
por via online.

O fornecimento de informações regulares e conteúdos relevantes
sobre a União Europeia aos órgãos de comunicação social e aos in-
fluenciadores das redes sociais e boguistas, são algumas das princi-
pais funções do Europe Direct Minho.

Outras das acções a desenvolver consistem no envio à Comissão
Europeia de informações relevantes sobre temáticas sensíveis a nível
local e na colaboração com escolas da região para a divulgação de
material didático acerca da União Europeia.
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Serviço aberto ao público
O Europe Direct Minho está aberto ao público e disponível para responder a
quaisquer questões ou pedidos privados de reuniões, bem como encaminhar
os cidadãos para as redes da União Europeia apropriadas (ou para o Centro de
Contacto Europe Direct). Será também mais activo nas redes sociais, promo-
vendo a interacção com o público.
Os Europe Direct são uma nova geração dos CIED, que têm como principal ob-
jectivo promover a aproximação da UE aos cidadãos.
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