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Conferência: o impacto dos programas de
investigação e inovação da UE
 
Descubra como a investigação e a inovação a nível da UE melhoram a vida quotidiana na
conferência organizada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia que terá
lugar a 27 de novembro.
 
Na terça-feira, 27 de novembro, o Parlamento Europeu (PE) acolherá uma conferência sobre o
impacto da investigação e da inovação na vida quotidiana. A conferência será aberta ao
público.
 
 
 Ao longo dos últimos 30 anos, a União Europeia (UE) investiu 200 mil milhões de euros em
projetos de investigação e inovação destinados a melhorar a vida de todos.
 
Desde o Galileo – o GPS europeu – ao Casper, um robot que ajuda as crianças na luta contra o
cancro, os benefícios da investigação são muito variados. No ano passado, mais de 60 % dos
projetos concluídos financiados pelo Conselho Europeu de Investigação (CEI) foram
considerados descobertas científicas importantes.
 

A conferência reunirá investigadores e políticos, a fim de refletir sobre as realizações passadas
e atuais. Haverá painéis sobre vários temas, designadamente:
 

Saúde e bem-estar 
Ambiente sustentável 
A comercialização de produtos inovadores 
Uma sociedade segura para todos
 

Para mais informações, consulte o programa e a plataforma de registo nas ligações abaixo.
 
Para participar no debate em linha sobre investigação e inovação, utilize o marcador
#ResearchImpactEU.
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A excelência da UE no domínio da ciência
• Nos últimos 10 anos, mais de 80 cientistas e investigadores da UE foram galardoados com o
Prémio Nobel.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_pt.htm
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=sf-20160802-monarch&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=40577


Para saber mais
Página de registo
Programa da conferência (atualizado a 26-11-2018)
EPTV – Programação das transmissões de vídeo

Vídeo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/shaping-europe-s-future-through-research
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLCResearch
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181126RES20174/20181126RES20174.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/schedule?filterBy=other

