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

 Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica UE/Confederação Suiça  
Decisão do Conselho, de 4 de dezembro de 2014, relativa à assinatura, em nome da 
União Europeia, e aplicação provisória do Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e 
a Confederação Suíça, que associa a Confederação Suíça ao Horizonte 2020 — 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação — e ao Programa de Investigação e 
Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica que complementa o 
Horizonte 2020, e que rege a participação da Confederação Suíça nas atividades do 
ITER realizadas pela Empresa Comum Energia de Fusão 
 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica e a Confederação Suíça, que associa a 
Confederação Suíça ao Horizonte 2020 — Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação — e ao Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica que complementa o Horizonte 2020, e que rege a participação da 
Confederação Suíça nas atividades do ITER realizadas pela Empresa Comum Energia 
de Fusão 
 
Decisão do Conselho, de 4 de dezembro de 2014, que aprova a celebração pela 
Comissão, em nome da Comunidade Europeia da Energia Atómica, do Acordo de 
Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica e a Confederação Suíça, que associa a Confederação 
Suíça ao Horizonte 2020 — Programa-Quadro de Investigação e Inovação — e ao 
Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica 
que complementa o Horizonte 2020, e que rege a participação da Suíça nas atividades 
do ITER realizadas pela Empresa Comum Energia de Fusão 
  

 

 Mar – Estratégia UE de segurança   
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Estratégia da UE de 
segurança dos mares» 
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 Aquacultura e produção biológica 
Regulamento de Execução (UE) n.o 1358/2014 da Comissão, de 18 de dezembro de 
2014, que altera o Regulamento (CE) n.o 889/2008 que estabelece normas de execução 
do Regulamento (CE) n.o  834/2007 do Conselho no respeitante à origem dos animais 
de aquicultura utilizados na produção biológica, às práticas de produção aquícola, aos 
alimentos para animais de aquicultura utilizados na produção biológica e aos produtos 
e substâncias que podem ser utilizados na aquicultura biológica 

 
 

 Mecanismo “Interligar a Europa”   
   Convites à apresentação de propostas no âmbito do programa de trabalho para a 

concessão de subvenções no domínio das redes transeuropeias de telecomunicações, 
ao abrigo do Mecanismo Interligar a Europa, para o período de 2014-2020 [Decisão 
C(2014) 2069 da Comissão, alterada por C(2014) 958 

 
 

 Voluntariado europeu  
Regulamento Delegado (UE) n.o 1398/2014 da Comissão, de 24 de outubro de 2014, 
que estabelece normas relativas aos candidatos a voluntários e aos Voluntários para a 
Ajuda da UE  
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