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Destaque  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos  

   o Convite à manifestação de interesse de cientistas para integrar os Painéis Científicos 
e o Comité Científico da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos  

  
 

Domínio da produção biológica 
o Regulamento de Execução (UE) n.o 354/2014 da Comissão, de 8 de abril de 2014, 

que altera e corrige o Regulamento (CE) n.o 889/2008 que estabelece normas de 
execução do Regulamento (CE) n.o 834/2007 do Conselho relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção 
biológica, à rotulagem e ao controlo 

 
o Retificação da Decisão da Comissão, de 9 de dezembro de 2013, que altera a Decisão 

2010/206/UE que nomeia os membros do grupo para consultoria técnica no 
domínio da produção biológica e estabelece a lista de reserva  

 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior - Carta ERASMUS 
2014-2020 
o Convite específico à apresentação de 

candidaturas — EACEA/15/2014 — 
Carta Erasmus para o Ensino 
Superior 2014-2020 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.106.01.0021.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.106.01.0021.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.106.01.0007.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.106.01.0007.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.106.01.0007.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.106.01.0007.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.106.01.0007.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.101.01.0020.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.101.01.0020.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.101.01.0020.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.108.01.0017.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.108.01.0017.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.108.01.0017.01.POR�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.108.01.0017.01.POR�


 
 
Agência Europeia de Medicamentos - Recrutamento  

 o Recrutamento para a Agência Europeia de Medicamentos (Londres)  
 
 

Países Terceiros – Investigadores, estudantes e outras categorias de nacionais     
o Parecer do Comité das Regiões — Investigadores, estudantes, voluntários e outras 

categorias de nacionais de países terceiros 
 
 

Programas Europeus de Navegação por Satélite – Acordo de Cooperação  
o Informação relativa à data de assinatura do Acordo de Cooperação entre a União 

Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Confederação Helvética, por 
outro, sobre os programas europeus de navegação por satélite 

 
 
TIC / Contratos Públicos  
o Decisão de Execução da Comissão, de 3 de abril de 2014, relativa à identificação das 

especificações técnicas das TIC elegíveis para referência nos contratos públicos  
 
 

Outros / Sociedade 
o Convite à apresentação de candidaturas 2014 — EAC/S11/13 — Programa 

Erasmus+: Prorrogação do prazo para a apresentação de candidaturas (Desporto) 
 

o Regulamento de Execução (UE) n.o 327/2014 da Comissão, de 26 de março de 2014, 
relativo à inscrição de uma denominação no Registo das denominações de origem 
protegidas e das indicações geográficas protegidas [Requeijão da Beira Baixa  
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