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Comissão apresenta ventilação dos 8,5 mil milhões de euros destinados
à investigação e à inovação em 2017
A Comissão Europeia apresentou hoje uma atualização do programa de trabalho
para 2017 do Horizonte 2020, o programa de investigação e inovação da UE, que
irá investir 8,5 mil milhões de euros neste domínio no próximo ano. Novidades
importantes incluem, entre outras, a introdução de dados científicos abertos em
todos os novos convites à apresentação de propostas do Horizonte 2020. Carlos
Moedas, Comissário europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação,
disse: «A resposta que obtivemos aos convites à apresentação de propostas do
Horizonte 2020 foi enorme, tendo sido apresentadas mais de 90 000 propostas
elegíveis nos últimos dois anos e meio. Estamos agora a dar um impulso adicional
à inovação, tornando os dados científicos abertos a norma a ser seguida: a partir
de agora, a comunidade científica e as empresas inovadoras podem aceder a
informações sobre investigação de forma mais fácil e menos dispendiosa. Além
disso, através do reforço da investigação em matéria de migrações
demonstramos, mais uma vez, que o programa Horizonte 2020 se pode adaptar
rapidamente aos novos desafios emergentes». Mais informações sobre a
atualização do programa de trabalho, o memorando para a imprensa, a ficha de
informação sobre as novas questões relacionadas com a migração e uma
infografia sobre dados abertos estão disponíveis em linha. O Comissário Carlos
Moedas proferiu hoje também um discurso introdutório na sessão plenária da
conferência Euroscience Open Forum.



Nova ferramenta em linha para medir custos de combustível e emissões
de CO2 da sua viagem de automóvel
No cumprimento da ambição da Comissão Europeia de transitar para veículos
com nível zero ou baixo de emissões, tal como indicado na Estratégia Europeia
para a mobilidade com baixas emissões adotada na última quarta-feira, o Centro
Comum de Investigação da Comissão (JRC) desenvolveu uma ferramenta em

linha para ajudar os cidadãos a calcular, por exemplo, os custos de combustível
e as emissões de CO2 decorrentes das suas deslocações diárias ou das viagens
de lazer em automóvel. A iniciativa «Green Driving Tool» foi lançada em apoio
das iniciativas da Comissão para a descarbonização dos transportes na Europa.



Comissário Avramopoulos no Senegal para debater cooperação em
matéria de gestão das migrações
O Comissário europeu responsável pela Migração, Assuntos Internos e
Cidadania, Dimitris Avramopoulos, estará amanhã em Dacar, no Senegal, no
contexto do diálogo político de alto nível em curso entre o Senegal e a União
Europeia. Trata-se da primeira visita oficial a um país prioritário no âmbito do
novo quadro de parceria lançado recentemente com os países terceiros em
matéria de gestão dos fluxos migratórios e que contribuirá para o reforço da
cooperação com o Senegal.

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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