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A novas normas adotadas pela
Comissão Europeia sinlp ficarão a
vida às organizaçoes de produto
res do setor das Fruias e prodLltos
hortícolas, reduza-lhes-ão os
encargos
administrativos
conceder-lhes-ão mais apOio’
financeiro em tempo de crise,
Resultado de um estudo de dois
anos, realizado no âmbito da
iniciativa Legislar melhor da
Comissão Juncker, o regulamento
delegado, atualizado e simplifica-
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do, do setor europeu das Fruias e
produtos Isorticolas retorçarã a
atuação das organizaçoes de
produtores (OP), tornando-as mais
atrativas para os não-membros, e
melhorará o Funcionamento dá
regime de gestão de mercado, O
valor da produção anual de Fruta
produtos hortlcolas da UE, realiza
da por 3.4 milhões de explonçóes
agrícolas,em todo o seu território
(cerca de um quarto das explora
çóes agricolas). ascende a cerca de

omissó distin ue
Numa cerimónia realizada em
Bruxelas por ocasião do Dia
Internacional da Mulher, o Comis
sário europeu Carlos Moedas e o
Vice-Presidente do Parlamento
Europeu, Mairead McGuinness,
anunciaram as quatro empreen
dedoras de excelência vencedotas
do Prémio Mulheres Inovadoras

da UE 2017, financiado pelo
Programa Horizonte 2020, Este
Prémio foi atribuído no ano passa’
do à portuguesa Susana Sargento.
que esteve presente na cerimónia
e falou sobre a sua experiência. As
vencedoras deste ano são Michela
Magas, de nacionalidade croeta/
britãnica, Petra Wadstrbm, da

Português seIec~ona
A União Europeia celebrou a 7
março, o centésimo milésimo
bolseiro a beneficiar das Açóes
Marie Skíodowska-Curie (MSCA).
Para assinalar este marco na
história
das
Açóes
Marie
Sklodowska-Curje. foram selecio
nados 30 investigadores altamen
se promissores para dar a conhe
cer as açoes da UE dedicadas
excelência em investigação e a
sua mobilidade a escala mundial.
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Neste grupo de 30 investigadores,
encontra-se Nuno Camboa que irá
agora para Itália desenvolver o seu
projeto T8X18 - Begulação Trans
cricional por TBXIO no desenvolvi
mento e-na doença vascular, O
investigador portuguãs. diploma
do em Biologia pela Universidade
do Porto, prosseguiu os seus
estudos ingressando no Programa
GABBA PhD na Universidade da
Califórnia. A bolsa MSCA permitir’
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‘17 mil m,lhoes de euros. Segundo
os últimos dados disponíveis, 1
500 organizaçoes de produtores,
aproximadamente, representam
50 % da produção frutícola e
horticola da UE.

Iniciativa Legisiar Melhor:
https://ec.europa.eufcommission/
priorities/democrasic
change/better regulation en
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8ET’tER RESULIS FOR
CITIZENS AND BUSINESSES
‘THROUGH BEITER E RULES

lher-s Inóvado as 2017
Suécia. Claudia Gãrtner, da Aleuna’
nha e l<ristirsa Tsvetanova, da
Bulgária, esta última na categoria
Inovadoras em Ascensão,
Mais em:
httpJfec.europa.eu/researchfinno
vation-unioWindex_en.cim?
section—women- nnovatort&
pg flnalisss
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A Europe 2020 In~tiative

para Ações Marie
lhe-á agora mudar-se novamente
para a Europa e prosseguir o seu
trabalho no domínio da transcri
ção genética. De nbtar que, desde
o lançamento do programa há 20
anos, a proporção de mulheres
parlicipantes Foi excecionalmense
elevada, sendo i e dos investiga
dores selecionados do sexo
Feminino,
Mais em:
hitpJ/bit.ly/2mvqYTE
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Consulta Pública sobre Pro ra a Eras us+
A Comissão Europeia lançou uma
consu ta pública para recolher
opiniões sobre o programa
Erasmus+, o programa emblemá.
tico da UE para a educaçao, Forma
ção, juventude e desporto (2014’
2020), bem como os seus progra’
mas antecessores (Aprendizagem
ao Longo da Vida, Juventude em
Ação. Erasmus Mundus e outros
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programas intemacionais ao nível
do ensino superior).
Os resultados da consulta serão
tidos em conta na avaliaç%o
intercalar do programa Erasmusi-,
que deverã ser concluída até ao
final de 2017.
Periodo de consulta:
De 28 de Fevereiro a 31 de maio de
2017 em: httprl/bit.ly/2mEGFa4

ErasmUS~ 30 anos sempre a Crescer
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