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Comissário Moedas visita Jerusalém e Ramallah para reforçar laços no
domínio da investigação
No próximo domingo, Carlos Moedas, Comissário responsável pela Investigação,
Ciência e Inovação, iniciará uma visita de três dias a Jerusalém e Ramallah. A
viagem inclui-se num esforço mais geral de reforço da diplomacia científica na
região e terá como base a boa cooperação entre a UE e as organizações locais de
investigação. Em Jerusalém (domingo e segunda-feira), está previsto um
encontro com Reuven Rivlin, Presidente do Estado de Israel, e o debate da
cooperação científica e em matéria de investigação com o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Espaço, Ofir Akunis, e outros representantes do Governo e membros
da comunidade científica. O Comissário Moedas visitará ainda alguns dos mais
bem-sucedidos parceiros de investigação israelitas participantes em programas
de investigação da UE, incluindo a Universidade Hebraica de Jerusalém, o Instituto
Weizmann para a Ciência, a Mobileye Vision Technologies e a Jerusalem Venture
Partners. Nestas visitas serão debatidas as melhores práticas e a forma de
beneficiar da respetiva experiência em domínios como a inovação aberta e
parcerias público/privadas de inovação. A sua viagem terminará com uma visita
a Ramallah, onde reunirá com o Dr. Sabri Saidam e com o Ministro palestiniano e
Vice-Ministro da Educação e do Ensino Superior, Mohammed Abu Zaid, com o
objetivo de debater um eventual programa de reforço das capacidades de
investigação e inovação para a Palestina, ao que se seguirá um seminário no
Instituto Nacional de Educação e Formação.



Comissão lança nova plataforma para resolução alternativa de litígios
entre consumidores e os comerciantes em linha
Amanhã, 9 de janeiro, a Comissão Europeia abre a sua nova plataforma de
resolução de litígios em linha (RLL) aos organismos alternativos de resolução de
litígios. A plataforma permitirá aos consumidores e aos comerciantes resolver os
seus litígios em linha com um clique, tanto no que se refere às compras nacionais
como às transfronteiriças, sem necessidade de passar por processos judiciais
morosos e dispendiosos. Um mês após a Comissão ter proposto regras modernas
para contratos digitais no sentido de simplificar e promover o acesso a conteúdos

digitais e às vendas em linha em toda a UE (comunicado de imprensa), esta
plataforma em linha irá também reforçar a confiança nas compras por via
eletrónica e, assim, dar um importante contributo para a estratégia do Mercado
Único Digital da UE.
(Desenvolvimento na Direção-Geral dos Consumidores)
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