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3 investigadores portugueses distinguidos pela Comissão
Europeia
O Conselho Europeu de Investigação (CEI) atribui hoje as suas Subvenções
para Investigadores Avançados a 277 investigadores de topo, dos quais 3
são portugueses. O financiamento, num montante total de 647 milhões
de euros, irá permitir-lhes continuar a trabalhar nas suas ideias mais
promissoras e realizar investigação de fronteira com impacto
potencialmente inovador para a ciência e a sociedade. Portugal está
representado por 3 bolseiros, os Profs. Carlos Caldas, Cristiana
Bastos e Luis Silva. Os três investigadores estão a desenvolver projetos
nas áreas das Ciências da Vida, Ciências Sociais e Humanidades e Ciências
Físicas e Engenharia. Carlos Moedas, Comissário europeu responsável
pela Investigação, Ciência e Inovação, disse: «No âmbito do programa
Horizonte 2020, o CEI financia o trabalho das mentes mais brilhantes em
termos de investigação de fronteira, pessoas cujas descobertas podem dar
origem a novas indústrias e a novos mercados e contribuir para o bemestar do planeta».
(Desenvolvimento no sítio Web do CEI)

Parlamento Europeu vota a adoção da Diretiva relativa ao
Registo de Identificação dos Passageiros
O Parlamento Europeu vota hoje a proposta da Comissão de uma Diretiva
da UE relativa ao Registo de Identificação dos Passageiros (PNR). A Diretiva
PNR da UE irá permitir melhorar a segurança dos cidadãos europeus,
incluindo simultaneamente uma forte proteção em matéria de privacidade
e de proteção dos dados, garantindo o cumprimento integral do direito à
proteção de dados. A Comissão tinha apresentado em 2011 a sua proposta
de uma Diretiva relativa à utilização do Registo de Identificação dos
Passageiros para efeitos de prevenção, deteção, investigação e acusação
contra infrações terroristas e criminalidade grave. Em dezembro de 2015,
o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo político sobre
um texto alterado da proposta de diretiva.
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-1404)

 Novas regras da UE em matéria de proteção de dados pessoais
O Parlamento Europeu adotou hoje o Pacote de medidas da União visando
reformar a proteção de dados, apresentado pela Comissão Europeia em
janeiro de 2012. A reforma inclui o Regulamento Geral sobre a proteção de
dados e a Diretiva relativa à proteção de dados para as autoridades policiais
e de justiça penal, o que irá permitir uma melhor troca de informações
entre as autoridades policiais e judiciárias dos Estados-Membros. A adoção
foi saudada pela Comissão Europeia, através de uma Declaração conjunta
do
Primeiro
Vice-Presidente
Frans
Timmermans,
e
dos
Comissários Andrus Ansip e VěraJourová.
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-1403 e em MEMO-15-6385)

Comissão Europeia entrega os prémios aos 28 vencedores do
concurso anual de tradução Juvenes Translatores
O Comissário europeu responsável pela Educação, Cultura, Juventude e
Desporto, Tibor Navracsics, entregou hoje os prémios aos 28 vencedores
do concurso anual de tradução da Comissão Europeia Juvenes Translatores,
felicitando os jovens tradutores, bem como os seus pais e os seus
professores, pelos extraordinários resultados obtidos. No total, 28 alunos
do ensino secundário, um de cada Estado-Membro da União Europeia,
receberam um prémio após terem competido com mais de 3 000
participantes de todo o continente.Portugal está representado nesta
cerimónia por Mariana Vaz da Escola da Quinta das Flores, em Coimbra,
que foi a vencedora da edição deste ano do concurso.
(Desenvolvimento no sítio Web do Concurso e em IP-16-162. Imagens e
vídeo da cerimónia disponíveis na EbS)
 Percentagem de pessoas em situação de privação material grave
desce para 8,2% na UE
Em 2015, 8,2% da população, ou seja cerca de 41 milhões de pessoas na
União Europeia, encontrava-se em situação de privação material grave,
isto é, tinha condições de vida limitadas por falta de recursos o que, por
exemplo, implicava a impossibilidade de pagar faturas, assegurar um
aquecimento adequado da habitação ou fazer uma semana de férias fora
de casa. Já naquele ano, a proporção de pessoas em situação de privação
material grave na UE tinha continuado a tendência descendente que se tem
verificado desde o seu pico em 2012 (9,9%). Em Portugal a percentagem
de pessoas nessa situação em 2015 também desceu para 9,6% em
comparação com o valor de 10,6% registado no ano anterior.

(Desenvolvimento em STAT-16-1388)

Março de 2016 - Taxa de inflação anual da zona euro e da UE
sobe para 0,0%
A taxa de inflação da zona euro foi de 0,0% em março de 2016, uma subida
em relação ao valor registado no mês anterior (-0,2%). Em março de 2015
essa taxa foi de -0,1%. A inflação anual da União Europeia foi também de
0,0 % em março de 2016, em comparação com -0,1 % em fevereiro.
Em Portugal, a taxa de inflação em março de 2016 foi de 0,5% contra
0,2% no mês anterior e 0,4% em março de 2015.
(Desenvolvimento em STAT-16-1401)
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