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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 
 Ambiente.  

 Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção (CITES). 

 Domínio das espécies vegetais.  

 A investigação e a inovação como fontes de crescimento renovado.  

 Conselho Europeu de Investigação – Conselho Científico.   

 Propriedade intelectual – Estratégia EU para a proteção e aplicação.   

 Estratégia Europa 2020 – Execução. 

 Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. 

 Microempresas e o apoio financeiro da UE. 

 Acordos EU/ Republica Democrática de Timor Leste, Santa Lúcia, Comunidade da 
Dominica, Granada, São Vicente e Granadinas, República de Vanuatu, Trindade e 
Tobago, Estado Independente de Samoa, Federação de São Cristovão e Névis - vistos de 
curta duração.   

 Voluntariado Europeu. 
 

 
 

Ambiente  
Retificação da Diretiva 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (JO L 26 de 
28.1.201). 

 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de 
Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) 
Informação relativa à entrada em vigor da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de 
Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES). 

 

Domínio das espécies vegetais  
Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — quarto suplemento à 33.a edição integral. 
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A investigação e a inovação como fontes de crescimento 
renovado  
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — A investigação 
e inovação como fontes de um crescimento renovado». 

 

Conselho Europeu de Investigação – Conselho Científico   
 Decisão da Comissão, de 10 de julho de 2015, relativa à nomeação de certos membros do Conselho 
Científico do Conselho Europeu de Investigação.  

 

Propriedade intelectual – Estratégia EU para a proteção e 
aplicação   
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu — Para um consenso renovado sobre a 
proteção efetiva dos direitos de propriedade intelectual: um plano de ação da UE» 
 
 
 
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Estratégia para a proteção e a aplicação dos 
direitos de propriedade intelectual nos países terceiros.  

 

 

Estratégia Europa 2020 – Execução 
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre os «Progressos alcançados na execução da 
Estratégia Europa 2020 e formas de atingir os seus objetivos até 2020» (parecer exploratório a pedido da 
Presidência letã). 

 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
Convite à manifestação de interesse para o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos — Prorrogação do prazo para apresentação de 
candidaturas (JO C 158 de 13.5.2015). 

 

Microempresas e o apoio financeiro da UE 
Relatório Especial nº 8/2015 — «O apoio financeiro da UE dá uma resposta adequada às necessidades dos 
microempresários?» 
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Outros: 
 
Acordos EU/ Republica Democrática de Timor Leste, Santa 
Lúcia, Comunidade da Dominica, Granada, São Vicente e 
Granadinas, República de Vanuatu, Trindade e Tobago, Estado 
Independente de Samoa, Federação de São Cristovão e Névis - 
vistos de curta duração   
 
Decisão (UE) 2015/1030 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e a República Democrática de Timor-
Leste sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração. 
Acordo entre a União Europeia e a República Democrática de Timor-Leste sobre a isenção de visto para 
as estadas de curta duração. 
Retificação do Acordo entre a União Europeia e a República Democrática de Timor-Leste sobre a isenção 
de visto para as estadas de curta duração (JO L 173 de 3.7.2015). 
 
 Decisão (UE) 2015/1031 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e Santa Lúcia sobre a isenção de visto 
para as estadas de curta duração. 
 Acordo entre a União Europeia e Santa Lúcia sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração.  
 
Decisão (UE) 2015/1032 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e a Comunidade da Domínica sobre 
a isenção de visto para as estadas de curta duração. 
Acordo entre a União Europeia e a Comunidade da Domínica sobre a isenção de visto para as estadas de 
curta duração. 
 
Decisão (UE) 2015/1033 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e Granada sobre a isenção de visto 
para as estadas de curta duração. 
Acordo entre a União Europeia e Granada sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração. 
 
Decisão (UE) 2015/1034 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e São Vicente e Granadinas sobre a 
isenção de visto para as estadas de curta duração. 
Acordo entre a União Europeia e São Vicente e Granadinas sobre a isenção de visto para as estadas de 
curta duração. 
 
Decisão (UE) 2015/1035 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e a República de Vanuatu sobre a 
isenção de visto para as estadas de curta duração. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0028.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0028.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0028.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0030.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0037.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0037.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0037.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0039.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0039.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0046.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.173.01.0046.01.POR


                                            
 

  

 
 

 

Acordo entre a União Europeia e a República de Vanuatu sobre a isenção de visto para as estadas de curta 
duração. 
 
Decisão (UE) 2015/1037 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e a República de Trindade e Tobago 
sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração. 
Acordo entre a União Europeia e a República de Trindade e Tobago sobre a isenção de visto para as 
estadas de curta duração. 
 
Acordo entre a União Europeia e o Estado Independente de Samoa sobre a isenção de visto para as 
estadas de curta duração. 
Decisão (UE) 2015/1036 do Conselho, de 7 de maio de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e o Estado Independente de Samoa 
sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração. 
Informação relativa à entrada em vigor do Acordo entre a Comunidade Europeia e a Federação de São 
Cristóvão e Nevis sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração.  
 

Voluntariado Europeu 
Convite à apresentação de propostas — EACEA 25/15 — Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE: 
Destacamento de Voluntários para a Ajuda da UE, incluindo estágios de aprendizagem para profissionais 
de nível inferior e reforço de capacidades e/ou assistência técnica destinados às organizações de 
execução. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edição: Gabinete de Cooperação e Relações Externas, Ciências ULisboa. | gcre@ciencias.ulisboa.pt. 
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