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 Comissão Europeia reforça quadros superiores e Presidente Juncker reorganiza a
sua equipa próxima
Após mais de 32 anos ao serviço da Comissão Europeia, Alexander Italianer, o atual
Secretário-Geral, decidiu abandonar a Comissão. Em consequência, e sob proposta do
Presidente Jean-Claude Juncker, o Colégio decidiu nomear Martin Selmayr, o atual Chefe
de Gabinete do Presidente, como novo Secretário-Geral da Comissão, numa decisão que
produzirá efeitos a partir de 1 de março. Ao mesmo tempo, o Presidente Juncker decidiu
que a sua atual Chefe de Gabinete Adjunta, Clara Martinez Alberola, tornar-se-á a sua
nova Chefe de Gabinete — a primeira mulher como Chefe de Gabinete do Presidente da
Comissão Europeia. O atual Conselheiro diplomático do Presidente Juncker,
RichardSzostak, tornar-se-á o seu novo Chefe de Gabinete Adjunto.
(Desenvolvimento em IP-18-1004 e em IP-18-1005)
 Dia Europeu da Indústria - 600 participantes, um só mote: «modernizar a nossa
indústria»
Após um primeiro resultado positivo da edição do ano passado, o Dia Europeu da
Indústriaestá de regresso com uma edição alargada. Em 22 e 23 de fevereiro, cerca de
600 participantes representando setores-chave da indústria, finanças, investigação e
inovação, bem como decisores políticos de alto nível da UE reunir-se-ão em Bruxelas. O
objetivo é fazer o balanço da ambiciosa abordagem estratégica em matéria de política
industrial, apresentada pelo Presidente Juncker no outono passado e debater o futuro da
indústria europeia no «Rumo a 2030». O Presidente Juncker participa com uma
mensagem vídeo, estando a Comissão claramente representada pelo Vice-Presidente
Maroš Šefčovič e os Comissários Jyrki Katainen, Elżbieta Bieńkowska e Carlos Moedas.
(Mais informações neste sítio Web)
 10 anos do Pacto de Autarcas: liderança local e regional nos domínios da energia
limpa e da ação climática
O Pacto de Autarcas da UE é o maior movimento do mundo para a ação climática e a
transição energética a nível local, que reúne mais de 9 200 autoridades locais e regionais
em toda a Europa, determinado a tomar medidas no sentido de ajudar a cumprir os
objetivos climáticos e energéticos da UE. Em 22 de fevereiro, o Pacto celebrará o seu 10.º
aniversário com uma cerimónia a realizar no Parlamento Europeu em Bruxelas. Os
membros do Pacto contarão com a presença do Vice-Presidente da Comissão Europeia
responsável pela União da Energia, Maroš Šefčovič e pelos Comissários Miguel
Arias Cañete (Clima e Energia) e Carlos Moedas (Investigação, Ciência e Inovação), o
que constituirá uma oportunidade para refletir sobre o êxito deste movimento ao longo
dos últimos 10 anos e para preparar o futuro. Durante a cerimónia, o Comissário Carlos
Moedas lançará o concurso Capital Europeia da Inovação (também conhecido como
iCapital), com um prémio de 1 milhão de euros para recompensar cidades e autarcas que

tenham construído os ecossistemas de inovação mais dinâmicos em benefício dos cidadãos
e das empresas da UE.
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