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Comissão anuncia 7 cientistas de renome para chefiar o seu novo
Mecanismo de Aconselhamento Científico
A Comissão Europeia anunciou hoje os 7 cientistas de renome que irão constituir
o grupo de alto nível à frente do novo Mecanismo de Aconselhamento Científico
da Comissão (MAC) e assinalou também o lançamento oficial do próprio
mecanismo. Elvira Fortunato, Professora no Departamento de Materiais da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, foi a cientista
portuguesa nomeada por Carlos Moedas, Comissário responsável pela
Investigação, Ciência e Inovação, que supervisionará o trabalho do grupo.
Congratulando-se com o presente anúncio, Carlos Moedas afirmou: «É uma
enorme satisfação ver nascer o Mecanismo de Aconselhamento Científico, uma
estrutura anunciada pelo Presidente Juncker há apenas alguns meses. O apoio da
comunidade científica tem sido enorme, com muitos cientistas dispostos a ajudar
a Comissão Europeia. Os sete cientistas que designei para o grupo darão
pareceres independentes na elaboração das políticas da Comissão Europeia.
Contamos por isso com o seu aconselhamento e experiência nas políticas
europeias em que é necessária informação científica de alto nível».O mecanismo
científico de consultoria está a ser lançado seis meses após o Presidente Juncker
e o Comissário Carlos Moedas terem apresentado os planos para um novo sistema
de aconselhamento científico independente na Comissão.



Processo de alargamento é fundamental para reforçar a estabilidade
económica e política da região dos Balcãs Ocidentais e da Turquia
Numa série de relatórios anuais adotados hoje, a Comissão Europeia avaliou se
os países dos Balcãs Ocidentais e a Turquia se encontram preparados para cumprir
os critérios de adesão à UE, e define as medidas que têm de ser adotadas para
responder aos desafios remanescentes. A região tem sido gravemente afetada
pela crise dos refugiados. A Turquia está a dar um apoio substancial a mais de 2
milhões de refugiados sírios no seu território. Os países dos Balcãs Ocidentais,
nomeadamente a antiga República jugoslava da Macedónia e a Sérvia, geriram
um volume substancial de nacionais de países terceiros que transitam pelos seus

países desde o início do ano. O desafio migratório justifica mais do que nunca um
reforço da cooperação com os países do alargamento, e a UE está a prestar um
apoio significativo para esse efeito.
(Desenvolvimento em IP-15-5976 e Discurso do Johannes Hahn)


Tribunal de Contas Europeu aprova as contas da UE pelo oitavo ano
consecutivo
O Tribunal de Contas Europeu validou, hoje, as contas da UE pelo oitavo ano
consecutivo. Tanto as receitas como as despesas administrativas estão isentas de
erros significativos. A taxa global de erro dos pagamentos diminuiu pelo segundo
ano consecutivo, passando para 4,4% em 2014. O Tribunal sublinha igualmente,
no seu relatório anual sobre a execução do orçamento da UE em 2014, os
progressos realizados pela Comissão para reforçar a transparência e a absorção
relativamente à gestão dos fundos da UE.
(Desenvolvimento em IP-15-6024)



Rota Migratória dos Balcãs Ocidentais: Comissão Europeia contribui para
o Fundo para a Infância das Nações Unidas (UNICEF) com um montante
adicional de 2 milhões de euros para cuidados infantis
A Comissão Europeia disponibilizou hoje um apoio financeiro adicional para a
UNICEF, concedendo 2 milhões de euros para ajudar 170 000 bebés, crianças e
mães com espaços operacionais e seguros abertos em permanência onde as
famílias podem descansar, receber primeiros socorros e bens de primeira
necessidade durante os meses de inverno, tais como vestuário e cobertores. Este
financiamento segue-se às medidas conjuntas da Comissão e do ACNUR, com
vista a implementar os compromissos assumidos na Reunião de líderes sobre rota
de migração dos Balcãs Ocidentais, e ao plano de ação de 17 pontos aí definido.
(Desenvolvimento em IP-15-6028)



Comissão propõe possibilidades de pesca no Atlântico e no mar do Norte
para 2016
A Comissão Europeia propõe quotas de captura (totais admissíveis de capturas)
para 2016 no Atlântico e no mar do Norte. A Comissão propõe manter ou
aumentar as quotas de captura no caso de 35 unidades populacionais e reduzir
as capturas de outras 28 unidades, com base nos pareceres científicos recebidos.
A Comissão propõe um aumento das possibilidades de pesca para ajudar os
pescadores no processo de transição para a nova obrigação de desembarcar todas
as capturas. É a primeira vez que a Comissão propõe quotas «extra» para todas
as pescarias sujeitas à obrigação de desembarque a partir de 2016. Estas quotas
«extra» têm por objetivo compensar o número de peixes suplementar que os
pescadores terão de desembarcar. Com base nos pareceres científicos recebidos
até meados de novembro, a Comissão proporá, até finais de novembro, o
aumento das capturas, incluindo todas as quantidades sujeitas a desembarque.
(Desenvolvimento IP-15-6016)



Ministros da UE adotam novas regras para reduzir poluição atmosférica
proveniente de médias instalações de combustão
O Conselho de Ministros da UE aprovou a proposta da Comissão relativa à
limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de
médias instalações de combustão, completando assim o quadro regulamentar
para controlar a poluição atmosférica proveniente da combustão de combustíveis.
As médias instalações de combustão são utilizadas para uma ampla variedade de

aplicações estando instaladas próximo de locais habitacionais, produzindo por
exemplo eletricidade, aquecimento e refrigeração no setor doméstico/residencial
e calor e vapor para processos industriais, podendo influenciar de forma
significativa a qualidade do ar.

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber a nossa newsletter, clique aqui por favor.
Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, n.º 1-10, 1269-068 Lisboa
Telefones: geral (+351) 213 509 800; direto (+351) 213 509 820 / (+351) 213 509 833
Internet: http://ec.europa.eu/portugal - E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Siga a Representação no Facebook e no Twitter

