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i’epl’cscntaçào de atititridacles tios
KsltIclos—MeiiilN—os das instituições
tia União Europeia, tios )nireeiois

sociais e da sociedade civil. incluiu
tio mais de 21) nuinstros t’ anus
( oliiissiiriiis cilrsspcns. estilo reilili
tios para debater os restultatios da
consulta pública sobre o Pilar Ermo—
peu tios DireItos Sociais. 1 )csde o
anúncio da iniciativa pelo Presiden
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Ir Puni cr clii seit’iiil,ri, tie 21)15. ti
ciictlasio. coo. as autoritiatius da
os l’Islatluis—Mciiibrtis, os pareci—
ri Is sociais, a societiade civil e Is
cidadaos_ Uni abluo debate sobre o
cultO, ~il.m e II papel do Pua,; leiii
1115 suulwe fl.niiias dc garantir a
ct1uidatie e a Justiça social lIa
Etiru ipti. A hscussão ci cena este
processo e os seus resultados ajuda’
riu, II Ci,i,iissãui a elaborar a sttaj

irlilsista tImbre

II

I~1~i~

(ltlt

c

tilInta

slpre3ielllar CIII niarçil. 1) t’resitlciite
dIu iIIliiSSãii EIIrlI1mci;I. .lt’aII—( i:iode
.iuIIIekcI;aIIuIIIeiIIIIquIcir;inrgIIIII,ar
uma 1 inicio Soei ai ,iibrt- ctilllilatle
110 elllprt’go t’ III eI’csciIIIcIItII.
IIIliIIlICIItc
111111
IS
Iriniit’ir,,

Ministr, ‘ sueco, SIt’faiu l_üívcII. (-III
(;uteiiil,tirgo, CIII li tie IiuveIIIhI’o LIS’

2017

tilais rol:
svssw.eurulit-.lln.’eI avclrIi.IuI-vIi.s’tI, eIIIiiIIIIi(’ihlotlt’ lIlIpreIlsa

ESSEN, CapitaH Verde da Europ 2017
A 21 de janeiro,ae idad ti Fsscit
(Alemanha) tomou se olieial,aenle
a Capital Verde tia Europa de 20t7
No decorrer de lula ecril000ia,
Rarnienu WIlui, Coiaisstirio rcspoli—
silvei pclci AlilIuiemIte, Assuntos
Marjtimos e Pescas, transferiu o
litutio de 2017 de tjtuisljana para
Esseu. Colo mais de dois terçits dos
europeus a residirem coi ilas oti

citiades, co rreotar tis tiesarios
aluibicuutais C’ tia maior inuponléncia
i~sseii. Memnanha
para a saúde e o bem—estar dos
Capital Verde da
citlatiãos.
Ettropa de 2017
1> galardão Capital Verde tia Europa
recol npcussa 05 esfiirçtis e o elnpe—
duo na Imleilul,ria do sumhielltc
urbano e 110 reforço da sellsil,iliza’ Mais cm:
çãcs julmnil Ii llecessidatte de iltcrações hi tp://cc.euII-opa.cu/emlviron mcmit curop
anul,ietitãis a nível das cidades.
eaiugrecneapital/

Empreendedor português em Grupo de Alto Nível
A Colnissãll Europeia anunciou o
nome dos IS membros dII nuvil
Grupo de Alto Nível que flue isresla
ol aeoriseihameiutis qualstn i~ fnmsa
de reforçar o apoio louvação de
vanguarda criadora (lo niereodu ao
abrigo d
Programa 1 InruzIunle
21)21) e programas ítitt,ruis luis
tlotiii,iios da inVestigaç~tu
tia
inovação.

anos Oliveira ii m~,niie do e~~iiure—
clutletior port ugues (Diretor Exeeu—
1 ivu da ebaoklt ‘residente da

InvestI traga e da Startup linsga)
sclecioiuiudcu para fazer parte (teste
grupo.
anlits Moedas Comissário curo
petl I’cspOOsliVei pela Investigação.
(‘iv tia
1 novação, disse Estou
010’ O sai isfeitli por termos enI se

gluido alrair mliii gI’IsplI (te ilucIvIlIlo—
res reconhecidos Isiirli ajudar a
Conussão Europeia a deíiiur os
tnelhtires instrumentos de apoio
europeu à inovação. K,stotm certo de

http//iViVW.haiIgiypIiiI,IIte.eti

t1tie este grtip~ silos ajudará a refiur—
çar a qualidade tio ilpIlilI europeu ii
jsulítiea de iuiisvtição, da (ItIal a

prosperidade tia Europa depei itlt’
cada vez mais».
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Carlos Oliveira
Diretor Excciitivt tia ei 11111k’!:
l’resideu.ic dum Investilraga da

St rtsupu Braga
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No áiuii,ito
tiosUniào
setis dos
esforços
para
alcançar
tinia
Mercados
de Capitais colo ‘um
impacto
concreto, os serviços tia Colil issão
lançaram tinia consulta púlsi iea
sobre o projetode revisão intercalar
da União dos Memtados de Capilais.
Esta consulta oferece urna oportu
nidade para as partes interessadas
darem uni eontrihtiio específico
pira conipietar e desenvolver as
lições anunciadas no plaoo de ação
para a Uniào dos Mercados de (api
tais,

revisão

reibrçar o atual quadro

político Clii matéria de (Icscnvolvt’
niento de mercados de capitais,
mediante a atualização das ações
ilropostas e da inclusão tio liietlidas

CAPITAL MARKETS UNION

coinpletsientares cIo resposta ‘t,s
desafios princit>ais. A data-hmite de
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ão é 17 de aia
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de 2017.
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(is resuiladjis (lesta eonstill a serãs,
idos e”. conl a durante a revis~o
Intercalar tio l’lalio doAção da Ui uào
dos Mercados (te capitais que a
Comissão pretende publicar ela
junho dc 20t7. O objetivo desta
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