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Roteiro da Ciência: Comissário Moedas inaugura aceleradora de empresas TecBIS
e
Pólo
de
Energia
para
a
Sustentabilidade
O Comissário europeu Carlos Moedas está hoje em Coimbra para o segundo Dia do Roteiro
da Ciência, uma iniciativa que lhe permite conhecer casos de sucesso das comunidades
académicas e empresariais.
Hoje, o Comissário visita a Bluepharma - empresa farmacêutica que concentra os seus
esforços no fabrico, investigação, desenvolvimento e comercialização de medicamentos e
que dedica uma parte importante à investigação, desenvolvimento e registo de
medicamentos – e inaugura duas infraestruturas de apoio à inovação das empresas: a
aceleradora de empresas TecBIS, do Instituto Pedro Nunes e o edifício do Pólo de Energia
para a Sustentabilidade do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em
Ciências da Construção (ITeCons). O Comissário Carlos Moedas dá uma atenção importante
à comunidade académica, incluindo um Encontro-café com o Reitor da Universidade de
Coimbra João Carvalho e Silva sobre "Investigação, ciência e inovação" no âmbito das
celebrações dos 725 anos da Universidade de Coimbra, um almoço com os investigadores
consagrados com a bolsa de investigação pelo Conselho Europeu da Investigação (ERC) e
apresentações em duas conferências - uma no Departamento de Engenharia Civil e outra
na Faculdade de Psicologia.
O Roteiro da Ciência acontece no período em que se comemoram os 30 anos da adesão de
Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) e a etapa em Coimbra e
Cantanhede decorre na semana em que se celebra o primeiro ano da "Comissão Juncker".
Acompanhe o Roteiro da Ciência nas redes sociais com o hashtag oficial
#RoteiroCiencia. Mais informações em «Roteiro da Ciência» e «Roteiro da Ciência em
Coimbra»



61% dos portugueses acham que o Euro é favorável a Portugal
O Eurobarometro apresentado hoje pela Comissão Europeia demonstra um claro aumento
do apoio dos cidadãos da zona euro à moeda única e que uma maioria substancial é positiva
em relação a reformas económicas. Atinge-se um novo recorde no número de cidadãos que
acham que o Euro é bom para o seu país, com 61% dos inquiridos em toda a zona euro
(57% em 2014) a concordar. Este aumento de sentimento positivo aumentou em todos os
países que passaram ou ainda estão debaixo de um programa de ajustamento, liderado por
Portugal, onde 61% dos inquiridos acham que o Euro é bom para o seu país (um aumento

de 11 pontos percentuais do ano passado). Em desacordo, estão 29% dos inquiridos
portugueses. Uma maioria absoluta de 71% dos inquiridos de toda a zona euro vêm a
moeda única como algo positivo para toda a União Europeia. Em relação à necessidade de
reformas para melhorar a economia, a grande maioria (78%) dos inquiridos de toda a zona
euro dizem ser a favor de reformas em geral.71% dos inquiridos concordam que as
reformas económicas serão mais eficazes se forem implementadas de forma coordenada
ao nível da UE e 70% apoiam favoravelmente mais coordenação nas políticas
económicas. Embora 77% dos inquiridos na zona euro vejam a necessidade de poupar para
preparar as finanças públicas para uma população que envelhece e 87% achem que é
importante reestruturar o sistema de pensões, apenas 27% apoia o aumento da idade de
reforma. Este Flash Eurobarometro 429 foi realizado entre 12 e 14 de Outubro de 2015 a
cerca de 17 500 inquiridos dos 19 membros da zona Euro. Mais informação aqui.


Comissão formula orientações para as transferências transatlânticas de dados e
preconiza a rápida definição de um novo quadro na sequência do acórdão Schrems
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça europeu no processo Schrems, em 6 de
outubro, veio sublinhar a importância do direito fundamental à proteção dos dados,
incluindo quando estes são transferidos para países terceiros. Desde janeiro de 2014 que
a Comissão Europeia tem vindo a trabalhar, com base em 13 recomendações, para tornar
mais seguras as transferências de dados dos cidadãos europeus. Após o acórdão ter sido
proferido, a Comissão intensificou as negociações com os EUA para criar um novo quadro
mais seguro para a transferência de dados pessoais. A Comissão tem por objetivo concluir
essas negociações no prazo de três meses. Até essa data, as empresas terão de respeitar
o acórdão e de utilizar os instrumentos alternativos existentes para a transferência de
dados. A Comissão publicou hoje orientações sobre as possibilidades de efetuar
transferências transatlânticas de dados na sequência do acórdão até ser estabelecido um
novo
enquadramento.
Para
mais
informações:
Comunicado
de
Imprensa e MEMO/15/6014



UE defende disposições ambiciosas na TTIP em matéria de desenvolvimento
sustentável,
trabalho
e
ambiente
«O comércio diz respeito não são só aos nossos interesses económicos, mas também aos
valores que defendemos. É por isso que propomos uma abordagem muito ambiciosa do
desenvolvimento
sustentável
nas
negociações
comerciais
UE-EUA.»
defende
Cecilia Malmström, a Comissária da UE responsável pelo comércio. A Comissão Europeia
publicou hoje a sua proposta sobre desenvolvimento sustentável na TTIP que inclui
disposições laborais e ambientais, nas negociações comerciais em curso com os EUA. O
capítulo sobre desenvolvimento sustentável que a UE propõe inserir na Parceria
Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) prevê as disposições mais ambiciosas de
sempre apresentadas a um parceiro comercial sobre estas questões. No seguimento da
nova estratégia comercial da UE, «Comércio para todos», a UE defende agora políticas
comerciais mais responsáveis à escala interna e mundial. Ao mesmo tempo, a Comissão
Europeia apresenta o primeiro relatório circunstanciado deste tipo sobre a mais
recente ronda de negociações da TTIP que decorreu em outubro. O documento faz uma
síntese das questões debatidas nas três áreas abrangidas pelo acordo - acesso ao mercado,
regulamentação e regras. Para mais informações consultar: Comunicado de
Imprensa. Proposta de capítulo sobre desenvolvimento sustentável na TTIP. Artigo
publicado no blogue da Comissária Malmström: Relatório circunstanciado sobre a 11.º
ronda de negociações da TTIP



Financial support for managing migration: Commission awards €10.17 million in
emergency
funding
to
Slovenia

The European Commission last night awarded €10.17 million in emergency funding to
Slovenia to help the country to manage the exceptional migratory flows it is currently
facing. The funding comes from the Internal Security Fund – Borders and Visa (ISF) and
the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) which contribute €4.918 million and
€5.256 million respectively. This money will finance measures to increase the police
presence at the Croatian-Slovenian border which improve first reception capacities for
asylum seekers, boost the accommodation capacity in Slovenia by about 7,500 places, and
cover the accommodation costs of police officers deployed from other Member States. A
press release can be found here.


State of Play: Measures to Address the Refugee Crisis
Find here today's update on the priority actions to implement the European Agenda on
Migration to be taken within the next six months presented by the European Commission
on 23 September. This included both short term actions to stabilise the current situation
as well as longer term measures to establish a robust system that will bear the test of
time. The list was endorsed by the informal meeting of Heads of State and Government
of 23 September 2015 and again on 15 October 2015 and now need to be swiftly and
effectively implemented at all levels. For a state of play of the commitments made at the
Western Balkans Route Leaders' Meeting, see here. Available also: all press materials on
the EU Migration Agenda and a Memo – Q&A on Emergency Relocation. A press release
can be found here
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