
Iniciativa servirá para apresentar resultados do inquérito de opinião no âmbito do 'Projecto-EU'

Faculdade de Ciências debate '(Re)industrialização
e Economia Verde' em Sines

A"(Re)industrialização

e

Economia Verde" é o

tema do debate que a Fa-

culdade de Ciências da Uni-

versidade de Lisboa, em par-
ceria com a Câmara Municipal
de Sines, vai levar a efeito, no

próximo dia 2, a partir das

9hoo, no Auditório do Centro

de Artes de Sines.

"Serão apresentados os re-

sultados do recentemente ter-

minado inquérito de opinião,
uma das acções do 'Projecto-
UE: sustentabilidade e uso efi-

ciente dos recursos'. Estes re-
sultados serão o móbil da dis-

cussão ao longo do evento", re-

vela a autarquia sobre o even-

to, que contará com as parti-

cipações de Miguel Borralho,
director da ZILS, Mónica Brito,

directora da Sines Tecnopolo,
Fernanda Santos, médica de

Saúde Pública, Manuel Ferrei-

ra de Oliveira, director executi-

vo da Galp Energia, e Cristina

Ferreira, jornalista, na quali-
dade de moderadora, além de

Humberto Rosa, na qualidade
de keynote speaker e de mem-
bro da Direcção-Geral de Acção

Climática da Comissão Euro-

peia. A sessão de abertura es-

tará a cargo de Nuno Masca-

renhas, presidente da Câmara

Municipal de Sines.

Este é o terceiro de uma série

de debates do "Projecto-UE: sus-

tentabilidade e uso eficiente de

recursos", uma iniciativa da Co-

missão Europeia - através do

Centro de Informação Europeia

Jacques Delors - coordenada

pela Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa, pelo

Instituto de Ciências Sociais da

Universidade de Lisboa e pelo
Centro de Investigação de Tec-

nologias de Informação para
uma Democracia Participativa. O

Projecto-UE enquadra-se na Es-

tratégia Europa 2020. Trata-se

de "uma oportunidade privile-

giada para reforçar a voz dos ci-

dadãos no que toca à definição
das prioridades políticas euro-

peias". Todas as informações so-

bre o projecto e suas actividades

estão disponíveis em: http://eu-

ropasustentavel.fc.ul.pt.

As inscrições para este ter-

ceiro debate podem ser feitas

através do formulário cons-

tante no site do projecto ou

através do email apdmar-
ques@fc.ul.pt. 0 debate será

ainda transmitido via webcast.


