ID: 71118493

03-09-2017

Tiragem: 5550

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,34 x 16,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Ministro do Ambiente apresenta Plano
de Acção para a Economia Circular na UA
Sexta-feira João Pedro Matos Fernandes fará a intervenção de encerramento de um dia dedicado à a sustentabilidade
nos sectores da construção e do mobiliário
O ministro do Ambiente, João
Pedro Matos Fernandes, será
um dos oradores que marcará
presença na Universidade de
Aveiro (UA), na próxima sextafeira, para participar numa sessão de apresentação do Plano
de Acção para a Economia Circular (ver caixa). A sessão tem
início agendado para as 10.30
horas e prolonga-se por toda
a manhã, encerrando com a
intervenção do representante
governativo.
De acordo com a informação
avançada pela academia aveirense, Manuel António Assunção, Reitor da UA será o responsável pela sessão de abertura de uma iniciativa em que
vão participar docentes e investigadores da instituição
aveirense, técnicos responsáveis do Ministério do Ambiente, além do presidente da
Associação Portuguesa da Indústria da Cerâmica (APICER).
Na sessão estão previstas,

D.R.

João Pedro Matos Fernandes será um dos oradores da sessão

também, as presenças José Vítor Malheiros, consultor de Comunicação de Ciência, de Vítor
Ferreira, professor do Departamento de Engenharia Civil e
presidente do Cluster Habitat,
Teresa Franqueira, professora
do Departamento de Comunicação e Arte e coordenadora
da equipa de investigadores da
UA no projeto internacional
KATCH_e.
Recorde-se que a Universidade de Aveiro é parceira do
KATCH_e - Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular
Economy and Sustainability in
Higher Education, um projecto
financiado pelo programa
Erasmus + da UE.
Ainda de acordo com o
mesmo comunicado, emitido
pela instituição de Ensino Superior de Aveiro, este projecto
é coordenado pelo Laboratório
Nacional de Energia e Geologia
(LNEG), sendo uma “aliança de

conhecimento entre o ensino
superior, empresas e centros
de investigação para criar
competências no domínio do
desenvolvimento de produtosserviços para a economia circular e a sustentabilidade nos
sectores da construção e do
mobiliário”. |

O que é
a Economia
Circular?
Economia Circular é um
conceito estratégico que
assenta na redução, reutilização, recuperação e
reciclagem de materiais
e energia e é vista como
um elemento chave
para promover a dissociação entre o crescimento económico e o
aumento no consumo
de recursos. |
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Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
Veja como na
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Maria do Rosário Rebelo, de 52 anos, residente em Ílhavo não resistiu aos ferimentos
resultantes de um acidente ocorrido ao início da manhã, na EN 109, em Verdemilho Página 3
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A Urgência do Hospital Infante D. Pedro esteve
sem especialistas de cirurgia, na passada sextafeira, o que obrigou a transferir doentes para o
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(CHUC). Adivinham-se mais dificuldades nos
próximos dias. Página 5

Ministro do Ambiente
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