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Presidente Juncker e Colégio de Comissários participam no lançamento
do Ano Europeu do Património Cultural 2018 na Bélgica
Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018, o Presidente da Comissão Europeia,
Jean-Claude Juncker, e os membros do Colégio de Comissários participarão no
lançamento, na Bélgica, do Ano Europeu do Património Cultural, a convite de
Philippe Close, Presidente do Município de Bruxelas, e com a participação de
todas as autoridades belgas competentes. O Ano Europeu do Património Cultural
2018 porá em evidência a riqueza e diversidade do nosso património cultural,
valorizando o seu papel no desenvolvimento de uma identidade comum e na
construção do futuro da Europa.
(Desenvolvimento em IP-18-462)



Comissão atribui quase 330 milhões de euros em subvenções à
investigação para investigadores pós-doutorandos e programas de
formação inovadores
Como será a próxima geração de células solares? Qual é a forma mais eficaz
para os municípios gerirem as cheias? Estes são apenas dois dos desafios que
serão abordados pelas Bolsas Individuais Marie Skłodowska-Curie que foram
anunciadas hoje pela Comissão Europeia. Na sequência do convite à
apresentação de propostas de financiamento à investigação pós-doutoramento,
em 2017, das Ações Marie Skłodowska-Curie, a Comissão atribui bolsas no valor
total de 248,7 milhões de euros a 1 348 investigadores com o maior potencial
de impacto na sociedade e na economia. O financiamento atribuído aos
investigadores, que faz parte do Programa Horizonte 2020 da UE para a
Investigação e a Inovação, representa um aumento de 30 milhões de euros em
comparação com o convite anterior. No âmbito de outra vertente, as Ações
Marie Skłodowska-Curie para o Cofinanciamento de programas regionais,
nacionais e internacionais, a Comissão anunciou que oito programas de
formação investigativa para doutorandos e 13 programas pós-doutoramento de
qualidade excecional — de nove Estados-Membros da UE e três países
associados — receberão cofinanciamento das Ações Marie Skłodowska-Curie, no

valor de 80 milhões de euros ao longo de um período de cinco anos.
(Mais informações neste sítio Web)


Comissários Oettinger, Navracsics e Thyssen acolhem reunião sobre
Corpo Europeu de Solidariedade
Amanhã, 30 de janeiro, o Comissário responsável pelo Orçamento e Recursos
Humanos, Günther H. Oettinger, o Comissário responsável pela Educação,
Cultura, Juventude e Desporto, Tibor Navracsics, e a Comissária responsável
pelo Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, Marianne
Thyssen, organizam uma reunião em Bruxelas sobre o Corpo Europeu de
Solidariedade. Este evento constituirá uma oportunidade para reunir os
principais parceiros do Corpo Europeu de Solidariedade, onde se incluem
representantes do Parlamento Europeu e da Presidência do Conselho da UE, em
torno de um debate aberto sobre os ensinamentos retirados durante o primeiro
ano de existência do referido Corpo. Serão também debatidas questões
importantes relacionadas com a próxima fase do Corpo Europeu de
Solidariedade.
(Mais informações sobre o Corpo Europeu de Solidariedade neste sítio Web)



Estatísticas das finanças públicas — Volume das responsabilidades
contingentes e do crédito malparado nos Estados-Membros da UE
O Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, publicou hoje dados
sobre as responsabilidades contingentes e o crédito malparado dos governos da
UE para o ano de 2016. Esta publicação inclui dados sobre garantias estatais,
responsabilidades extrapatrimoniais relacionadas com parcerias público-privadas
e responsabilidades das entidades controladas pela administração pública
(empresas públicas) classificadas fora do setor das administrações públicas. As
responsabilidades contingentes são apenas passivos potenciais que se podem
tornar efetivos apenas se se verificarem condições específicas. De igual forma, o
crédito malparado (ativos públicos) podem implicar perdas para os governos
caso estes empréstimos não sejam reembolsados. Estes dados trazem, assim,
mais transparência a nível das finanças públicas na União Europeia, dando uma
imagem mais exaustiva dos impactos potenciais para as posições financeiras dos
Estados-Membros.
(Desenvolvimento em STAT-18-501)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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