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Como candidatar a minha empresa a Fundos Europeus?
A GCDRC e o GlEbA promo
veram, no âmbito das Come
morações do Dia da Europa,
dia 9 de maio, em Aveiro, a
Conferência «Gomo candida
tara minha empresa a Fulidos
Europeus?», que contou com
a presença na sessão de aber
tura do Doutor Jorge de
Almeida Castro, Diretor da
AEVA e Presidente do GlEbA
e da Doutora Ana Abrunliosa,
Presidente da CCDRC. O
primeiro painel foi constituído
pelo Dr. Jorge Brandão, Vogal

Executivo do Centro 2020,
apresentou ‘O Investimento
Empresarial apoiado pelo
Portugal 2020 na Região
Centro: ponto de situação e
perspetivas de futuro, e Dr,~
Elisabete Rita, Diretora Geral
da Associação Industrial do
distrito de Aveiro cuja comu
nicação versou sobre ‘Os
projetos coletivos como
alavanca para as empresas’,
a Dr,a Conceição Carvalho,
Secretária Técnica do Centro
2020 abordou ‘Da Estratégia

Empresarial aos Instrumentos
de financiamento: fragilidades
recorrentes das candidaturas
apresentadas e Dr. Luis
Duarte, Secretário Técnica do
Centro 2020 deu destaque ‘A
importância dos recursos
humanos para a estratégia de
Inovação das émpresas’,
Veja a reportagem fotográfica
e mi: w w w - e u r o p e - d ir e c t aveiro.aeva.eu
Presidente da CCDRC
Ana Abnrnhosa

Plano de Investimento para a Europa
O Plano de investimento
para a Europa: nova EFSI
foi assinada na
Dinamarca, França,
Portugal, Espanha e
Suécía.

ciar muito pequenas, peque
nas e médias empresas na
Dinamarca, França, Portugal,
Espanha e Suécia, Cada tran
sação beneficia do apoio do
Fundo Europeu para os
investimentos estratégicos
(EFSI), o coração do plano de
o Fundo Europeu de Investi investimento para a Europa,
mento (FEl) assinou vários Em Portugal e Espanha, o
novos acordos para benef i acordo é com Growth Equity

Fund Nmasl Capital Privado
para fornecer 400 niilhões
de euros para orientar a
tecnologiade média capitali
zação em Espanha e Portu
gal Mais informações sobre
cada um desses acordos
estão disponíveis em:
https:/fec,e u rapa - eu/com mi
ssioril2ol 4-2019/katainen/
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an nou ncements_en;
Para aceder ao Plano de investimento para a Europa consulte:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and
investment/i nvestment-plan_e ii

Dê a sua opinião sobre as tarifas da terminação:
parte fundamental da sua conta de telefone
na Europa
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A Comissão lançou uma
consulta pública sobre as
tarifas de terminação figa e
móvel,
Estas tarifas são os custos que
os operadores de telecomuni
cações cobram entre si para
fornecer chamadas entre
redes, Estas estao incluídas
nos preços das chamadas dos
consumidores e constituem,
por conseguinte, unia parte
essencial das suas contas
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telefónicas,
Os resultados da consulta
pública irão ajudar a Comis
são a rever a 2009 Recomen
dação «Tarilas da Termina
ção,,
A consulta está aberta até 7
de junho.de 2016.
o questionário está disponí
vel em inglês, francês e
alemão, podendo as respos
tas ser enviadas em qualquer
língua oficial (la UE. -
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https://ec,europa.eu/dlgital
singlernarket/en/news/have-yoursay-Ii xed-and-niobile-te rm in
ation-rates
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