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O Deputado Carlos Zorrinho foi designado relator da De-
cisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui 
um programa sobre soluções de interoperabilidade para 
as administrações públicas, as empresas e os cidadãos 
europeus (ISA2). Este programa mobiliza 130 928 mi-
lhões de Euros e será executado por procura directa 
entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 2020. 
A boa prática portuguesa será apresentada na audição 
pública que decorrerá dia 17 de Novembro no Parlamen-
to Europeu. Este programa constitui uma oportunidade 
para a Administração e para as Empresas portuguesas. 
A audição decorrerá na Comissão ITRE.
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Durante a campanha eleitoral falei com muita 
gente que me pediu para que a comunicação 
entre os deputados europeus e a sociedade 
civil que os elege seja mais directa e baseada 
na utilidade da informação partilhada. Z News 
é um infomail que pretende proporcionar aos 
agentes económicos e sociais em Portugal, 
informação útil para a sua relação com as 
instituições europeias e para o acesso aos 
programas e financiamentos disponíveis, nas 
áreas de minha acção como Eurodeputado. Não 
tem periodicidade fixa e está aberto a todas as 
sugestões para cumprir melhor a sua função. 
Espero que seja útil.

CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO
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MeMbro eFeCtIVo
    iTre comissão da indústria, da investigação e da energia

    D-Br Delegação para as relações com a república Federativa do Brasil    |   Vice-presidente da Delegação Ue/Brasil
    Dacp Delegação à assembleia parlamentar paritária acp-Ue

    DLaT Delegação à assembleia parlamentar euro-Latino-americana   |   coordenador s&D no eurolat e presidente da Delegação dos socialistas portugueses no pe

MeMbro supleNte
    enVi comissão do ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar

    DMer Delegação para as relações com o Mercosul

infomail

alenka bratusek 
questionada sobre 

regulação nos 
setores da energia e 

informação
Zorrinho questionou a comissária indigitada para a 
União da energia, alenka Bratusek, sobre a ligação 

estratégica entre energia e informação e o seu impacto 
na regulação dos mercados. entretanto Bratusek 

foi chumbada pelo parlamento europeu, em votação 
extraordinária, por manifesta desadequação ao cargo.

Carlos Moedas questionado 
sobre cortes no programa 
Horizonte 2020

“Como pensa evitar os cortes e que parte do programa 
de 300 mil milhões de euros anunciado espera poder 
usar como reforço do Horizonte 2020?”,  perguntou 
Carlos Zorrinho  na audição no Parlamento Europeu  ao 
indigitado Comissário Carlos Moedas, estabelecendo 
simultaneamente  a ligação deste programa com o com-
promisso de Juncker, num momento em que o Conselho 
propõe cortes inaceitáveis no Horizonte 2020.  

Recorde-se que na agenda da sua Presidência, Jean 
Claude Juncker comprometeu-se com a aplicação de um 
programa de 300 mil milhões de euros para pôr em práti-
ca um Plano Tecnológico Europeu, de forma a incentivar a 
reindustrialização, a inovação limpa e as novas energias.

Segundo Carlos Zorrinho “a concretização deste plano é 
crucial para incrementar o crescimento verde e o cresci-
mento azul na União Europeia, criando novos empregos 
qualificados.”

Ao Comissário indigitado Carlos Moedas caberá a exe-
cução de 80 mil milhões de euros orçamentados para 
a investigação, a ciência e a inovação, “pilar fundamen-
tal” do Horizonte 2020, na perspectiva do eurodeputado 
socialista.

“Se do ponto de vista ambiental, as centrais nucleares 
são fontes de energia antigas, criadoras de resíduos 
altamente nocivos e com inúmeros riscos associados 
e conhecidos de todos, do ponto de vista do direito da 
concorrência da UE, ao verificarem-se as ajudas estatais 
calculadas em 10 mil milhões de Libras em garantias 
bancárias, estaremos perante uma das estações de 
energia mais caras do mundo em detrimento de energias 
limpas bem mais baratas e acessíveis”.

“Não considera a Comissão que poderemos estar 
perante uma potencial distorção das regras de mercado 
e a dar um sinal claro de apoio do nuclear em detrimento 
das energias renováveis?”

“Estando a Comissão a três semanas de cessar funções 
e do Conselho que vai aprovar o Pacote Clima e Energia 
2030, não deverá esta decisão ser deixada para o novo 
Colégio de Comissários, tendo em conta a relevância do 
assunto em discussão?”

Após esta interpelação feita pelo deputado no dia 6, o 
Colégio de Comissários votou favoravelmente, no dia 8, o 
aval à ajuda de estado britânica à construção do reactor 
nuclear Hinkley Point C.

erasmus para jovens 
empreendedores

está a pensar iniciar o seu próprio negócio ou fê-lo recentemente? está 
já a desenvolver um negócio de sucesso e gostava de expandi-lo para 
novos mercados ou obter novas ideias?
o programa erasmus para Jovens empreendedores ajuda os empreen-
dedores europeus que pretendam criar o seu próprio negócio a adquirir 
as competências necessárias para iniciar e/ou gerir com sucesso um 
pequeno negócio na europa.

oportuNIdades

aplicação interactiva de selecção de 
financiamento mais apropriado
à sua pMe

Motor de busca personalizado para encontrar oportunidades de acesso 
a programas de financiamento.

Instrumento para as pMes
do Horizonte 2020 

este programa destina-se a projectos empresariais inovadores e 
ambiciosos com vista à sua internacionalização.
Áreas abrangidas pelo instrumento para as pMes: nanotecnologias, 
agro-alimentar, emprego azul, energia low-carbon, infrastructura 
urbana, icT, etc.
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Interpelação à 
Ce sobre apoio a 

investimentos em 
centrais nucleares

carlos Zorrinho formulou nesta terça-feira uma 
pergunta escrita prioritária à comissão europeia no 

contexto da eventual ajuda de estado à construção de 
um reactor nuclear no reino Unido.

eis as questões suscitadas:
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