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A Comissão Europeia vai atribuir cerca de 4 milhões de euros
a um consórcio de 14 institutos de investigação europeus,
associações e empresas de consultoria - incluindo dez PME para um projeto de três anos designado «CIVITAS Capital».
O projeto CIVITAS Capital– um acrónimo de «cidades,
vitalidade, sustentabilidade» - vai reunir os conhecimentos
existentes através de grupos vocacionados para temas
específicos, que deverão elaborar guias de boas
práticas;
e mitir recomendações sobre as futuras prioridades
em matéria de Investigação e Desenvolvimento, desenvolver
pacotes de formação e organizar a colocação e o intercâmbio
de profissionais especializados em mobilidade urbana. O
projecto vai ainda
g erir um fundo de atividade de cerca de
500 000 euros para apoiar o alargamento das medidas a
outras cidades
criar cinco novas redes nacionais e regionais e

prosseguir a gestão das cinco redes atualmente existentes.
O CIVITAS é financiado pelo programa-quadro de
investigação da União Europeia para apoiar as cidades nos
seus esforços de inovação com vista a uma mobilidade
urbana mais sustentável. Coimbra, Porto e Funchal são
algumas das cidades portuguesas apoiadas pelo projecto
Civitas.

Ambiente
Terraprima ganha em Portugal concurso
europeu
O projeto "Pastagens Semeadas Biodiversas" promovido
pelo grupo empresarial Terraprima- Sociedade Agrícola
sedeado em Caria, Belmonte, foi o vencedor em Portugal do
concurso promovido pela Comissão Europeia "Um mundo que
me agrada". A Comissão considerou que o projeto
apresentou a melhor solução para o clima em Portugal, uma
vez que "transformar as pastagens de baixa produtividade
em pastagens semeadas biodiversas não só aumenta a
produtividade, mas também ajuda a evitar as emissões de
CO2 e a reduzir a erosão".
As Pastagens Semeadas Biodiversas envolvem mais de 1000
agricultores que semeiam e preservam as pastagens
biodiversas, recebendo em troca um determinado montante.
São mais férteis e resistentes à erosão do que as pastagens
naturais e ajudam a fixar o CO2 no solo. Até agora, já foram
semeados 50 000 hectares, essencialmente nas zonas sul e
centro de Portugal, que se encontram em elevado risco de
desertificação.
O concurso «Um mundo que me agrada» faz parte da
campanha pan-europeia de sensibilização do público "Um
mundo que me agrada com um clima de que gosto" que visa
promover soluções práticas, inovadoras e económicas para
as alterações climáticas. O concurso distinguiu um projeto
sobre o clima em cada um dos cinco países-alvo da
campanha – Portugal, Bulgária, Itália, Lituânia e Polónia. Os
vencedores nacionais serão agraciados com uma campanha
publicitária na respetiva capital; o vencedor europeu
receberá como prémio o Pacote Mediático Europeu.

Nomeação
UE tem novo Provedor de Justiça
A União Europeia tem um novo Provedor de Justiça. A
irlandesa Emily O'Reilly sucede a Nikiforos Diamandouros,
que se reforma após mais de dez anos como Provedor de
Justiça Europeu.
«A Europa enfrenta não apenas uma crise económica, mas
também uma crise de legitimação política. Negativismo e
divisão estão a aumentar na Europa, a confiança dos
cidadãos nas instituições europeias está em declínio e
muitos sentem que a sua voz não conta. Um dos meus
papéis proativos como Provedora é o de realçar as
preocupações dos cidadãos e de ajudar a preencher e
ultrapassar o fosso existente entre estes e as instituições
da EU", afirmou Emily 0'Reilly.
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Todos os anos, o Provedor de Justiça Europeu recebe cerca
de 2 500 queixas de cidadãos, empresas, ONG,
universidades, municípios e outras entidades. Cada ano, a
instituição abre mais de 450 inquéritos. Muitas destas
investigações têm por base reclamações sobre falta de
transparência nas instituições da UE, incluindo recusa de
acesso a documentos ou a informação. Outras dizem
respeito a problemas relacionados com programas ou
projetos da UE, discriminação ou, ainda, conflitos de
interesses na administração da UE.
O Provedor de Justiça Europeu procede a inquéritos sobre
casos de má administração nas instituições, órgãos e
organismos da União Europeia. Qualquer cidadão, residente,
empresa ou associação num Estado Membro pode
apresentar uma queixa ao Provedor de Justiça da UE.
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