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Consulte o resumo das informações de carácter geral ou específico com eventual interesse para 
a comunidade de Ciências, publicadas recentemente no Jornal Oficial da União Europeia.    

 

Resumo 
 Acordo de continuidade UE/Centro Internacional de Ciência e Tecnologia.  

 Ambiente. 

 Cidades inteligentes. 

 Financiamento para o Desenvolvimento. 

 Dados e Ética Digital.  

 Domínio das espécies vegetais.   
  

 

Acordo de continuidade UE/Centro Internacional de Ciência e 
Tecnologia  
Decisão (UE) 2015/1989 do Conselho, de 26 de outubro de 2015, relativa à assinatura, em nome da 
União Europeia, do Acordo de continuação das atividades do Centro Internacional de Ciência e 
Tecnologia. 
 
Decisão (Euratom) 2015/1990 do Conselho, de 26 de outubro de 2015, que aprova a celebração, pela 
Comissão Europeia, em nome da Comunidade Europeia da Energia Atómica, do Acordo de continuação 
das atividades do Centro Internacional de Ciência e Tecnologia. 
 

Ambiente  
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Protocolo de Paris — Um roteiro para o combate 
às alterações climáticas ao nível mundial para além de 2020». 
 
Decisão de Execução (UE) 2015/2097 da Comissão, de 26 de outubro de 2015, relativa à criação do 
Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação «Sistema Integrado de Observação do 
Carbono». 
 
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre as «Alegações ambientais, sociais e de saúde no 
mercado interno» (parecer de iniciativa). 
 
 

Cidades inteligentes  
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o tema «As cidades inteligentes como motores de 
uma nova política industrial europeia» (parecer de iniciativa). 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0007.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0074.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0074.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0019.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0019.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0019.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0024.01.POR


                                            
 

  

 
 

 

 
 

Financiamento do Desenvolvimento  
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o Financiamento do desenvolvimento — A posição 
da sociedade civil (parecer de iniciativa). 
 
 

Dados e Ética digital  

 
Resumo do Parecer nº 4/2015 da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados «Rumo a uma nova ética 
digital: dados, dignidade e tecnologia».  

 
 

Domínio das espécies vegetais  
Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — 34ª edição integral. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.392.01.0009.01.POR
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