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Estados-Membros beneficiam de 98,2 milhões de euros em investimentos para
melhorar qualidade de vida dos cidadãos
A Comissão Europeia aprovou um pacote de investimento de 98,2 milhões de euros para
apoiar a transição da Europa para uma economia circular hipocarbónica, no âmbito do novo
programa de financiamento LIFE para o Ambiente e a Ação Climática. O pacote de
investimento de hoje contribuirá para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus
em cinco domínios: natureza, água, ar, resíduos e ação climática.
(Desenvolvimento em IP-18-671 e em MEMO-18-672)



Comissão impõe direitos antidumping definitivos às importações de chapas de aço
resistentes à corrosão provenientes da China
A Comissão instituiu hoje direitos antidumping definitivos ao aço resistente à corrosão
originário da China. A investigação confirmou que os produtores chineses praticavam
dumping do produto no mercado da UE, uma constatação que levou à instituição dos direitos
provisórios em agosto de 2017. As medidas em vigor para os próximos 5 anos oscilam entre
17,2 % e 27,9 %. O aço resistente à corrosão é utilizado principalmente na indústria da
construção, engenharia mecânica, na produção de tubos soldados e no fabrico de aparelhos
domésticos.
(Desenvolvimento em IP-17-5049)



Dois projetos portugueses distinguidos pelo Conselho Europeu de Investigação
Foram hoje anunciados os 52 vencedores de um concurso de subvenções para a inovação,
onde se contam dois projetos portugueses. As chamadas subvenções «validação do
conceito» do Conselho Europeu de Investigação (CEI), no valor de 150 000 euros cada,
destinam-se a investigadores que exploram o potencial inovador das suas descobertas
científicas, o que os ajudará a trazer os resultados da sua investigação de fronteira mais
próximos do mercado. Os vencedores anunciados hoje juntam-se, assim, aos 102 outros que
já receberam subvenções em 2017. No total, 160 investigadores irão agora procurar
oportunidades de negócio, estabelecer direitos de propriedade intelectual ou testar a
viabilidade técnica para provar o seu conceito científico.
(Mais informações neste sítio Web)
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