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Luto pelo atentado em Nice 
Sobre os atentados em Nice de 14 de julho, Dia da França e 
Dia Mundial da Liberdade de Pensamento, o presidente da 
Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que "o ato 
terrorista bárbaro, em Nice, chocou-me, afligiu-me, entriste-
ceu-me profundamente" e reafirmou o compromisso da Co-
missão Europeia de lutar contra o terrorismo no interior e no 
'exterior da União Europeia: "a nossa determinação perma-
nece tão firme quanto a nossa unidade". 

Governo aposta no Portugal 2020 
para sustentabilidade do setor social 
No último dia do Congresso das Misericórdias afirmou-se a coopera-
ção entre o governo e as misericórdias, tendo-se estabelecido priori-
dades que reforçam esta cooperação. 
No último dia do congresso, que se realizou no Fundão, de 2 a 4 de 
junho, afirmou-se que a cooperação entre o governo e as m isericórdi-
as vai manter-se, sendo ainda reforçado com prioridades já definidas. 
Esta cooperação tem como objetivo último "melhorar as condições 
de vida dos portugueses". 
Uma dessas prioridades é a preocupação com a susten-
tabilidade das instituições sociais. No entanto, esta preocupa-
ção não se pode construir sacrificando o compromisso com 
os mais frágeis e pobres. Uma outra prioridade é a qualidade 
de resposta aos mais idosos, sendo que se pretende desen-
volver apoios para a melhoria nos equipamentos. Os meios 
para se atingir esta prioridade, terão por base quer a aplica-
ção dos fundos do Portugal 2020 quer os apoios públicos. 
O governo prometeu ainda apoios para contrariar o peso dos equi-
pamentos que já não cumprem todas as exigências de qualidade. 

Onde está Portugal no ranking 
inovadores? 

Segundo um estudo recente do inobarómetro, que mede a 
performance dos países em termos de inovação, Portugal 
está a meio da tabela entre os inovadores "moderados". 
No inicio desta semana, a Comissão Europeia divulgou os 
resultados para 2016 do Quadro Europeu de Inovação, do 
Quadro de Inovação Regional e do inobarómetro. As princi-
pais conclusões desta análise comparada apontam para uma 
aproximação em relação ao Japão e Estados Unidos, conti-
nuando a Suécia a liderar em termos europeus como o mais 
inovador. Destaque ainda para a Letónia que regista o mais 
rápido crescimento em termos de inovação. 
Segundo o comissário Carlos Moedas, os países e as regi: 
ões líderes do estudo apoiam a inovação através do investi-
mento em diferentes setores, sendo que a Comissão Europeia 
contribuiu promovendo a inovação nos domínios políticos. 
Segundo Carlos Moedas, está ainda a ser melhorado o aces-
so ao financiamento privado através do Plano de Financia-
mento para a Europa. 

Asilo: sim ou não? 
Os comissários Carlos Moedas e Dimitris Avramopoulous defen-
dem uma política europeia de asilo firme mas justa. 
"Uma Europa melhor só pode ser construída através dos estados-
membros e com eles, sobretudo em tempos de crise.Quando for 
escrita a história da Europa relativa à época que atravessamos 
hoje, deve poder dizer-se que os europeus permaneceram uni-
dos. Que demosprovg de compaixão. Ecoe entrentáracisa crise 

anidade. Coletivamente, a UE fez pro-
gressos na gestão dos efeitos imediatos da crise, mas agora te-
mos de criar instrumentos para gerir melhor os fluxos migratórios 
a médio e longo prazo." 
"Além de dar resposta aos desafios imediatos, temos também de 
começar a assentar os pilares de uma política europeia de migra-
ção que seja sustentável. E esta semana estamos a ultimar a 
refonna do sistema europeu comum de asilo. As reformas permi-
tirão tanto a rápida identificação das pessoas que realmente ca-
recem de proteção internacional como o regresso daqueles que 
não têm direito a beneficiar de proteção na UE A nossa ambição 
é conseguir um sistema comum de asilo que seja generoso para 
os mais vulneráveis, mas rigoroso com todos os abusadores." 

Centro de Informação Europe Direct do Algarve 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro (+351) 289 895 272 
europedirect@ccdr-alg.pt  - http://europedirect.ccdfralg.pt  


