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Inovação Sustentável: Cientistas europeus criam plataforma online para auxiliar na renovação de
edifícios históricos.

No âmbito do projeto pan-europeu “PAS2020”, que juntou vários investigadores de Portugal, Eslovénia e
da Holanda, especialistas em reabilitação de edifícios e eficiência energética, surgiu o “Green Menu”,
plataforma online que visa tornar o processo de renovação de edifícios históricos “mais simples,
atraente e escalável”.

O projeto é o resultado de uma parceria entre o CENSE – Centro de Investigação em Ambiente
e Sustentabilidade, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, em Portugal, o
E-Zavod – Institute for Comprehensive Development Solutions, na Eslovénia, e o De Groene Grachten,
Holanda; tendo obtido financiamento do EIT Climate-KIC, sendo selecionado no concurso europeu
extraordinário para Projetos de Regeneração pós-Covid-19.

De acordo com João Pedro Gouveia, investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
NOVA de Lisboa, “a melhoria da eficiência energética nos edifícios é fundamental para os esforços
globais de mitigação das alterações climáticas e a manutenção do aumento de temperatura abaixo de 1,5
°C. A atual crise pandémica veio também reforçar a importância de se investir na resiliência dos
sistemas socioeconómicos e em estilos de vida saudáveis. A renovação de edifícios é uma medida
essencial identificada pela Comissão Europeia no Pacto Ecológico Europeu, sendo uma iniciativa
essencial para atingir as metas de energia e clima europeias e globais”.

Por meio do “Green Menu”, os donos de moradias históricas podem localizar informações sobre como
tornar as suas habitações mais sustentáveis, incluindo soluções técnicas, oportunidades financeiras e
regulamentação sobre património local.

Fonte: Lisboa Green Capital 2020

https://lisboagreencapital2020.com/noticias/cientistas-da-fct-nova-criam-uma-plataforma-de-apoio-a-renovacao-sustentavel-de-edificios-historicos/
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StartUp: União Europeia anuncia a criação do Europe StartUp Nations Alliance.

Em entrevista concedida em Belém no dia 19 de março de 2021, o primeiro-ministro português, António
Costa, anunciou, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o lançamento de
uma estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo, denominada de “Europa Startup Aliança das
Nações”, cuja representação permanente será sediada em Lisboa.

Segundo António Costa, “a estrutura permanente, localizada em Lisboa, contribuirá para reforçar a
marca europeia na área do empreendedorismo, evitar a fuga de empreendedores para outras geografias,
reter e atrair talento, estimular o investimento, e promover a implementação das melhores práticas,
harmonizando as ações dos 27 [Estados-membros] destinadas a alcançar um mesmo objetivo. Em suma,
um novo modelo operacional de acompanhamento do ecossistema de empreendedorismo, mais eficaz,
focado em atingir resultados”

António Costa anunciou ainda que em junho de 2021, quando da denominada “Assembleia Digital”, será
assinado um princípio de acordo para este fim intitulado “Declaração de Lisboa”, que será “uma base de
entendimento para promover o respeito pelos valores europeus e pelos valores fundamentais no
ambiente digital, fomentar a digitalização da economia como fator de prosperidade e competitividade, e
encorajar a cooperação internacional nesta área”... “Será, aliás, também nessa data inaugurado o cabo
Ellalink, que ligará a Europa, África e a América do Sul, que contribuirá de forma determinante para uma
maior autonomia digital europeia, no que respeita a infraestruturas e dados”.

Lembre-se que atualmente Lisboa já é a sede de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, o Web
Summit.

Fonte: Portugal Digital

https://portugaldigital.com.br/costa-anuncia-estrutura-permanente-em-lisboa-da-europa-startup-alianca-das-nacoes/
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Energias Renováveis: Nordeste brasileiro bate recorde em geração solar fotovoltaica.

Não restam dúvidas que o mundo precisa de energias renováveis, até por conta dos riscos e danos
ambientais, cada vez mais severos, impactando todos os setores da sociedade.

Nesse sentido, o Brasil, com todo o seu ecossistema, tem potencial para figurar entre os gigantes também
nas energias renováveis, o que mostraria ao mundo que nossa preocupação com as questões ambientais
é legítima.

Exemplo do potencial energético do Brasil foi presenciado no último dia 03/03/2021, quando a região
Nordeste do Brasil bateu recorde na geração de energia fotovoltaica, produzindo 541 megawatts
(“MW”), equivalente ao percentual de 4,6% de toda a demanda por eletricidade na região.

Frise-se que o recorde anterior era de 532 MWmédios, obtido em 03 de abril de 2020.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”), estima-se que até o fim de 2021 a
geração de energia solar fotovoltaica represente 2,3% da matriz elétrica brasileira, com tendência de
crescimento nos próximos anos.

Empresas e pessoas físicas já podem se beneficiar de energia solar fotovoltaica, cujas vantagens
ultrapassam emmuito os investimentos.

Fonte: Valor Econômico

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/05/regio-nordeste-bate-recorde-de-gerao-solar-fotovoltaica.ghtml
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Incentivo empresarial: Portugal estabelece regras para antecipação dos apoios da “bazuca europeia”.

Por intermédio da Portaria 48/2021, de 04 de março, o Governo de Portugal estabeleceu os
procedimentos de antecipação de fundos europeus de inscrição orçamental e de assunção de encargos
plurianuais, abrangendo os seguintes instrumentos financeiros europeus enquadrados no Next
Generation EU: (i) Plano de Recuperação e Resiliência (“PRR”); e, (ii) Assistência da Recuperação para a
Coesão e os Territórios da Europa (“REACT-EU”).

Como se sabe, o PRR assente em pilares como a transição climática e a transição digital, bem como na
competitividade e coesão territorial, aposta no potencial produtivo e no combate às vulnerabilidades
sociais, configura um desafio sem precedentes à Portugal, ao nível da programação, da compatibilização
dos instrumentos e da execução e tendo em conta o disposto no Regulamento (UE) 2021/241, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, que cria o Mecanismo de Recuperação e
Resiliência.

Trata-se de importante instrumento de enfrentamento da crise acarretada pela Pandemia decorrente da
COVID-19, cujos reflexos econômicos são desastrosos, o que justificou a antecipação dos financiamentos,
em que pese ainda não ter sido aprovada a proposta apresentada à Comissão Europeia.

As medidas estabelecidas vão vigorar até à aprovação a nível europeu dos instrumentos constantes e da
respetiva operacionalização.

Fonte: Governo de Portugal.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158772231/details/maximized
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Smart Cities: Está a nascer uma nova cidade na margem sul do Tejo, com vista para Lisboa.

A margem sul do Tejo, entre o Monte da Caparica e o Porto Brandão, no concelho de Almada, foi o local
escolhido para a implantação do projeto “Innovation District”, elaborado em uma parceria entre a
Universidade NOVA de Lisboa e um grupo de proprietários da região, cujo objetivo é a criação de uma
nova centralidade e a internacionalização da região.

Para José Ferreira Machado, vice-reitor da Universidade NOVA de Lisboa “O principal ativo para triunfar
na economia do conhecimento são as pessoas, o seu talento e as redes que estabelecem entre si. É esta a
génese do ‘Innovation District’”.

De acordo com o projeto, o ‘Innovation District’ será “uma cidade única e plural, desenhada para elevar a
qualidade de vida de cada um dos seus habitantes”, com base no conceito `live-work-play´ [local para
viver, trabalhar e para o lazer), sendo que os diversos pontos de atração estarão a uma curta distância de
15 minutos.

O projeto, previsto para 2030, estima um investimento de 800 milhões de euros, com a criação de 17.000
postos de trabalho em Almada.

Em nota distribuída pelos organizadores, é ressaltado que “tendo como ponto central o Campus da NOVA
School of Science & Technology [FCT], o ‘Innovation District’ pretende ser uma nova centralidade que
coloca o conhecimento, o talento qualificado e a inovação como motor de desenvolvimento e
transformação urbana”.

Com certeza o projeto já possui grandes entusiastas e deve proporcionar uma maior visibilidade para a
belíssima região.

Fontes: Jornal Económico; Visão.

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/vai-nascer-uma-nova-cidade-na-margem-sul-do-tejo-num-investimento-de-800-milhoes-714507
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2021-03-17-innovation-district-promete-investimento-de-800me-e-17-000-postos-de-trabalho-em-almada/


Litígios Empresariais: Uber reconhece vínculo dos motoristas do Reino Unido.

Após uma contundente derrota no Supremo Tribunal do Reino Unido, a empresa Norte-Americana Uber
decidiu se antecipar à eventual “efeito cascata” de ações, informando que passará a reconhecer seus
motoristas pelo estatuto de assalariados, concedendo-lhes o direito de receber, ao menos, o salários
mínimo, além de outros benefícios.

Segundo Jamie Heywood, chefe da Uber para a Europa do Norte e Oriental, trata-se de “um dia
importante para os condutores do Reino Unido”. Segundo Jamie a “Uber é apenas uma parte da indústria
de reservas de automóveis e esperamos que outros operadores se juntem a nós para melhorar as
condições de trabalho destes trabalhadores que são essenciais para a nossa vida quotidiana”.

Essa decisão vai ao encontro de experiências já feitas na Califórnia, onde, em que pese independentes, os
condutores têm direito a uma compensação. O objetivo da Uber é replicar tal modelo por toda a Europa,
evitando-se, assim, novas demandas judiciais, como em França onde o Tribunal de Cassação reconheceu
um antigo motorista como empregado.

Embora se trate de um passo importante, temos que verificar qual será o impacto financeiro da medida,
eis que atualmente a Uber sequer apresenta lucratividade.

Aos condutores do Reino Unido, sem dúvidas tratou-se de uma importante vitória, ainda mais com a
redução de viagens decorrente da Pandemia causada pela Covid-19.

Fontes: Jornal de Notícias.

https://www.jn.pt/economia/uber-reconhece-estatuto-de-assalariados-a-motoristas-do-reino-unido-13466477.html
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