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 Comissário Carlos Moedas entrega prémio Capital Europeia da
Inovação 2016
O Comissário Carlos Moedas, responsável pela Investigação, Ciência e
Inovação, entrega hoje o Prémio Capital Europeia da Inovação - iCapital,
juntamente com Markku Markkula, Presidente do Comité das Regiões
Europeu. O prémio iCapitalcelebra e distingue cidades que tomam
medidas ambiciosas e criativas para desenvolver a sua capacidade de
inovação. A cidade vencedora receberá 950 000 euros, destinados a
contribuir para intensificar e alargar os esforços das cidades no âmbito
da inovação. As cidades em segundo e terceiro lugar receberão prémios
no valor de 100 000 e 50 000 euros, respetivamente. O Comissário
Carlos Moedas disse: «A competição será muito cerrada e os resultados
alcançados pelos nove finalistas são uma fonte de inspiração para as
outras cidades. São exemplos notáveis de como as cidades podem pôr a
inovação a contribuir para melhorar a vida das pessoas e o trabalho das
empresas». Este ano, as nove cidades finalistas são Amsterdão,
Eindhoven, Glasgow, Berlim, Oxford, Paris, Milão, Turim e Viena.
Encontram-se disponíveis as apresentações em vídeo de cada uma das
nove cidades em questão. O evento terá lugar nas instalações do Comité
das
Regiões
pelas
14h20
(CET)
e
poderá
ser
seguido
em #iCapitalAwards.
(Mais informações disponíveis no website).
 Quais os obstáculos que enfrentam as regiões fronteiriças?
Comissão divulga resultados da consulta pública
Em setembro de 2015, a Comissão Europeia lançou uma Análise
Transfronteiriça para estudar os obstáculos que as pessoas das regiões
fronteiriças ainda enfrentam. Parte desta Análise foi uma consulta
pública alargada cujos resultados foram hoje divulgados. Os
participantes que responderam identificaram claramente questões

transfronteiriças pendentes, mas indicaram também ideias concretas
para as ultrapassar que se encontram reunidas neste relatório.

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