
Conto com a Europa

Juntamente com mais de 440 milhões de 
europeus, investimos em…

...e muitas outras coisas que não conseguiríamos 
fazer sozinhos.

pequenas empresas, intercâmbios internacionais de 
estudantes, investigação médica para encontrar uma cura 
para o cancro, maior e mais rápido apoio em caso de catástrofe, 
a proteção da biodiversidade, exploração espacial, descobertas no 
domínio da Física, tratamento de doenças raras, caminhos de ferro, pontes 
e docas, água mais limpa, ar mais limpo, novas vacinas, inovação nos cuidados de 
saúde, saúde em linha, segurança alimentar, envelhecimento saudável, alternativas seguras aos 
pesticidas, inteligência artificial, tecnologias limpas, saúde e segurança no local de trabalho, redução do 
lixo marinho para salvar os nossos oceanos, agricultura sustentável, aprendizagem ao longo da vida, eficiência energética...   
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