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 3 PME inovadoras portuguesas contempladas com 50 000 euros
cada
Na mais recente ronda de resultados do Instrumento PME do Programa
Horizonte 2020 foram selecionadas para financiamento 189 pequenas e
médias empresas (PME) de 26 países, entre os quais Portugal. Em Portugal,
são três as empresas que beneficiarão de um financiamento de 50 000
euros cada para estudos de viabilidade: a Aveleda, de Penafiel, que
pretende produzir um vinho frutado inovador com baixo teor alcoólico;
aGrowingFormula, de Cantanhede, uma startup na área da biotecnologia
que detém uma tecnologia que permite a multiplicação de células
estaminais, o que permitirá o aumento do sucesso dos transplantes que
visam o tratamento do cancro; e a CoolFarm, de Coimbra, detentora de
uma tecnologia inteligente e flexível que permitirá controlar, de forma
precisa, variáveis ambientais num ambiente de estufa artificial permitindo
um crescimento saudável, eficiente e efetivo das culturas.
(Desenvolvimento neste sítio Web)
 Acordo de Paris assinado amanhã em Nova Iorque
A União Europeia irá assinar o Acordo de Paris sobre as Alterações
Climáticas amanhã, dia 22 de abril, em Nova Iorque. A cerimónia de
assinatura, convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Kimoon, surge na sequência da adoção por 195 países do primeiro acordo
mundial sobre o clima em Paris, em 12 de dezembro de 2015. A União
Europeia foi a primeira grande economia a apresentar o seu
compromisso na perspetiva da Conferência de Paris sobre o clima (COP
21), e aguarda com expectativa a ratificação do Acordo e a sua célere
entrada em vigor. O Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável
pela União da Energia, Maroš Šefčovič, e o Comissário europeu responsável
pela Ação Climática e Energia, Miguel Arias Cañete, participarão na
cerimónia de alto nível, em nome do Presidente da Comissão, Jean-Claude
Juncker.
(Desenvolvimento em IP-16-1485)

 Convite à manifestação de interesse para a seleção dos membros
do Conselho Orçamental Europeu
Dando seguimento à execução do Relatório dos Cinco Presidentes, a
Comissão publica hoje um convite à manifestação de interesse para a
seleção dos membros do Conselho Orçamental Europeu. A Comissão
decidiu, em outubro do ano passado, criar esteConselho Orçamental
Europeu independente, como previsto no Relatório dos Cinco Presidentes.
O papel deste Conselho consistirá em avaliar a execução do quadro
orçamental da UE; aconselhar a Comissão sobre a orientação orçamental
prospetiva adequada para a zona euro no seu conjunto; cooperar com os
conselhos orçamentais nacionais dos Estados-Membros e prestar
aconselhamento pontual, a pedido do Presidente da Comissão Europeia,
Jean-Claude Juncker.

Dados relativos ao défice orçamental e à dívida pública para
2015
Em 2015, o défice orçamental e a dívida pública da zona euro e da UE
diminuiu, em termos relativos, comparativamente com 2014. Na zona
euro, o défice orçamental em relação ao PIB desceu de 2,6% em 2014 para
2,1% em 2015. Na UE, registou-se também uma descida de 3,0% para
2,4%. Na zona euro, o rácio da dívida pública em relação ao PIB passou
de 92,0% no final de 2014 para 90,7% no final de 2015 e na UE de 86,8
% para 85,2 %. Para o mesmo período, Portugal registou um défice
orçamental de 4,4% e a dívida pública atingiu 129% do PIB. Em termos
homólogos, ou seja, comparando com os resultados de 2014, o défice
orçamental em Portugal passou de 7,2% para os 4,4% registados em
2015 e a dívida pública passou de 130,2% para 129% do PIB.
(Desenvolvimento em STAT-16-1510)
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