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Investigação
800 milhões de euros para jovens investigadores
O Conselho Europeu de Investigação (CEI) anunciou a seleção de 536 investigadores em início de carreira, para financiamento num montante total de cerca de 800 milhões
de EUR. As «subvenções de arranque» concedidas pelo
CEI, que podem atingir 2 milhões de EUR por projeto, irão
permitir aos cientistas mais promissores desenvolver ideias nas fronteiras do conhecimento e constituir as suas
próprias equipas de investigação com mais de 3 000 doutorados e doutorandos, apoiando assim uma nova geração
de cientistas de alto nível na Europa.
Mais detalhes

O que se passa na Europa?
- Agenda Europeia
- Kids’ Corner
- Natureza, clima e energia
- Economia
- Cidadão
- Saúde, Ciência e Educação
- Diversos
- UE e o resto do mundo

Prémios Europa Nostra
Candidaturas até 1 de outubro para os prémios
atribuídos, anualmente, pela Comissão Europeia,
em parceria com a Federação Europa Nostra nas
categorias: Conservação; Pesquisa; Contribuição
exemplar de um individuo ou organização e Educação, formação e sensibilização.
Mais detalhes

Semana Europeia da Mobilidade
A Autoridade Metropolitana
de Transportes do Porto e a
Agência de Energia do Porto
prepararam um conjunto de
atividades que decorrem entre
16 e 22 de setembro.
Mais detalhes

Carta do Presidente da Comissão ao Presidente do Parlamento Europeu
«No discurso que proferi hoje sobre o estado de União, defino uma visão política clara para o futuro da
nossa União. Os desafios que sublinho exigem visão, coerência e eficácia por parte das instituições da
UE. Utilizando o seu direito de iniciativa, a Comissão apresentará nos próximos meses propostas destinadas a dar resposta aos desafios identificados no meu discurso.(…)
Por conseguinte, a Comissão apresentará o seu próximo programa de trabalho através de uma série de
objetivos essenciais, que serão seguidamente realizados mediante várias iniciativas específicas. Estes
objetivos baseiam se nas reflexões do próprio Parlamento sobre ações essenciais para o futuro.»
Continuar a ler...

Resposta a questões sobre a União Europeia e envio de contributos
ou sugestões para a Newsletter através:
- do sítio http://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/europedirect, do telefone
222 090 412 ou do endereço europedirect@cm-porto.pt.
- do atendimento presencial no Gabinete do Munícipe, nos dias úteis,
das 9h30 às 13h e das 14h30 às 17h.
Para descarregar os números anteriores da Newsletter, clique aqui.
Para remover o seu contacto da nossa lista de correio, clique aqui.

