COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 9 de fevereiro de 2017
 Alcançado acordo político sobre programa de apoio às reformas
estruturais
A Comissão Europeia congratula-se com o acordo alcançado ontem à noite com o
Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros sobre o Programa de Apoio às
Reformas Estruturais. O programa prevê o financiamento da assistência técnica
que a Comissão disponibiliza aos Estados-Membros, a pedido destes, sob a
coordenação do Serviço de Apoio às Reformas Estruturais.
(Desenvolvimento em IP-17-233)


Progressos encorajadores registados nos programas nacionais de
despistagem do cancro
O relatório sobre a aplicação da recomendação do Conselho de 2003 sobre o
rastreio do cancro, publicado hoje, revela um forte aumento dos programas
nacionais de rastreio para o cancro da mama, do colo do útero e colorretal.
Atualmente, 25 países da UE dispõem de programas populacionais de rastreio do
cancro da mama e do cancro do colo do útero, 22 de programas de rastreio do
cancro do colo do útero e 20 em matéria de cancro colorretal, em comparação
com 18, 17 e 12, respetivamente, desde a publicação do primeiro relatório há 10
anos.
(Mais informações neste sítio Web)



Carlos Moedas hoje em Lisboa
Hoje, pelas 16h00, o Comissário europeu Carlos Moedas discursa na atribuição do
Prémio Maria de Lourdes Pintassilgo, no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico
(IST). O Prémio Maria de Lourdes Pintasilgo distingue anualmente duas mulheres,
formadas pelo IST. As galardoadas desta primeira edição do Prémio serão Maria
da Graça Carvalho, membro da Unidade de Aconselhamento Científico da
Comissão Europeia e Relatora do Horizonte 2020 e Inês Godet, atualmente aluna
de Doutoramento na Johns Hopkins University
(Contacto para jornalistas: Alfredo Sousa, Alfredo.sousa@ec.europa.eu)



Amanhã, Carlos Moedas com PR Rebelo de Sousa e Rei Filipe VI na
Cimeira da COTEC
O Comissário Europeu Carlos Moedas está amanhã, 6ª feira, em Madrid, para
participar na Cimeira da COTEC Europa no Palacio de El Pardo. Pelas 12h00,

participa na sessão 3 “Implementing the circular economy: new challenges for
innovation” onde, juntamente com Cristina Garmendia, Presidente da COTEC,
falará sobre a importância da inovação na economia circular.
O Comissário assiste ainda à sessão de encerramento, prevista para as 12h30,
que junta o Rei Filipe VI, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e
Sergio Mattarella, Presidente de Itália. Carlos Moedas terá ainda uma reunião com
Luis de Guindos, Ministro da Economia, Indústria e Competitividade. De tarde,
com Carmen Vela, Secretária de Estado para a Investigação, Desenvolvimento e
Inovação, visita o Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) da Universidade
Autónoma de Madrid.
(Contacto para jornalistas: Alfredo Sousa, Alfredo.sousa@ec.europa.eu)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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