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Horizonte 2020 atribui cerca de 10 milhões a projeto de energia das
ondas em Peniche
O Mecanismo de Financiamento Innovfin para Projetos de Demonstração
relacionados com a Energia (InnovFin Energy Demo Project) decidiu atribuir até
10 milhões de euros a um projeto de demonstração pioneiro que converte a
energia das ondas em energia elétrica. No âmbito da iniciativa Horizonte 2020,
a Comissão Europeia e o Grupo BEI lançaram uma nova geração de produtos
financeiros e serviços de consultoria, destinados a apoiar o acesso ao
financiamento por parte de empresas inovadoras. O financiamento permitirá
construir em Peniche uma unidade de demonstração à escala real do conceito
WaveRoller. «Investir nas tecnologias de energias renováveis é reforçar o papel
de liderança da Europa nesta área. O nosso apoio a pioneiros no domínio das
energias renováveis contribui para soluções aos desafios das alterações
climáticas globais, criando emprego e crescimento económico sustentável na
Europa e em Portugal», disse Carlos Moedas, Comissário Europeu responsável
pela Investigação, Ciência e Inovação.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Comissários Avramopoulus e Jourová irão representar a Comissão na
reunião informal do Conselho Justiça e Assuntos Internos
Os Comissários Dimitris Avramopoulos e Vĕra Jourová irão representar a
Comissão Europeia no Conselho informal da Justiça e Assuntos Internos, em
Bratislava, a 7 e 8 de julho de 2016. Na quinta-feira, os Ministros dos Assuntos
Internos irão debater a gestão das fronteiras e a migração. O Comissário Dimitris
Avramopoulos irá apresentar as próximas etapas relativas à aplicação prática
das medidas propostas pela Comissão para uma Guarda Europeia Costeira e de
Fronteiras, na sequência do acordo político alcançado pelo Parlamento Europeu
e pelo Conselho em 22 de junho de 2016. A Comissária Vĕra Jourová apresentará
aos Ministros da Justiça a proposta de revisão do Regulamento Bruxelas II-A,

que tem por objetivo criar uma melhor proteção das crianças em processos
transnacionais de direitos da família e explicará a proposta da Comissão que
altera a Diretiva relativa ao luta contra o financiamento do terrorismo, a evasão
fiscal e o branqueamento de capitais.



6 em cada 10 pessoas a trabalhar no setor da cultura são diplomados do
ensino superior
Em 2014, segundo as estimativas do Eurostat, 6 milhões de pessoas
trabalhavam no setor da cultura na União Europeia, ou seja, um pouco menos
de 3% do número total de pessoas empregadas. Neste setor, seis em cada dez
pessoas empregadas eram diplomadas do ensino superior. Dos quase 2 milhões
de artistas e escritores da UE, quase metade (49%) eram trabalhadores
independentes, uma proporção significativamente mais elevada do que a
registada no emprego total (15%). Portugal encontra-se entre os países com
índices menos elevados de pessoas empregadas neste setor (2,2%), dois quais
24% são diplomados do setor terciário.
(Desenvolvimento STAT-16-2418)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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