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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 
 Programa para o Ambiente e Ação Climática (LIFE) - retificação.  

 Quadro para o Clima e Energia 2030.  

 UE – Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica com a Ucrânia – renovação. 

 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no setor da IDI. 

 UE - Acordos de participação no âmbito do H2020.  

 Domínio das espécies vegetais.  

 Alimentação Sustentável.  
  

 

 Programa para o Ambiente e Ação Climática (LIFE) - retificação.  
Retificação do Regulamento (UE) nº 1293/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
dezembro de 2013, que estabelece um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que revoga 
o Regulamento (CE) n.º614/2007 (JO L 347 de 20.12.2013). 

 

Quadro para o Clima e Energia 2030. 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o «Desenvolvimento do sistema de 
governação proposto no contexto do quadro para o clima e a energia em 2030» (parecer 
exploratório a pedido da Comissão Europeia). 
 

 UE – Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica com a 
Ucrânia – renovação. 

Informação relativa à entrada em vigor da renovação do Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia. 
 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no setor da IDI. 

Regulamento Delegado (UE) 2015/1516 da Comissão, de 10 de junho de 2015, que estabelece, 
nos termos do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
percentagens forfetárias aplicáveis às operações financiadas pelos Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento no setor da IDI. 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.251.01.0018.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.291.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.233.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.233.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.239.01.0065.01.POR


                                            
 

  

 
 

 

UE - Acordos de participação no âmbito do Horizonte 2020.   
Informação relativa à entrada em vigor dos Acordos entre a União Europeia e a República da 
Albânia, a Bósnia e Herzegovina, o Montenegro, a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a 
República da Sérvia e a República da Turquia sobre a participação, respetivamente, da Albânia, 
da Bósnia e Herzegovina, do Montenegro, da Antiga República Jugoslava da Macedónia, da Sérvia 
e da Turquia no Programa da União «Horizonte 2020 — Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)». 
 

Domínio das espécies vegetais.  
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre as «Implicações das políticas de clima e de 
energia nos setores agrícola e silvícola» (parecer exploratório). 
 
Regulamento Delegado (UE) 2015/1557 da Comissão, de 13 de julho de 2015, que altera o 
Regulamento (CE) nº 543/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas da 
produção vegetal. 
 

Alimentação Sustentável.  
 Resolução sobre alimentação sustentável.  
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