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Dia Mundial do Ambiente
Qual o grau de satisfação dos habitantes das cidades capitais da UE com a qualidade do ar e os níveis de ruido?
O Dia Mundial do Ambiente
assinala-se anualmente a 5 de
junho.
Neste âmbito, o Eurostat
publicou um inquérito realiza
do à satisfação dos habitan
tes das capitais da UE em
termos de qualidade do ar e
níveis de ruido. A seguinte
pergunta foi colocada em
2015 a um universo de habi

tantes de 83 cidades euro
peias: «De um modo geral,
sente-se muito satisfeito,
bastante satisfeito, bastante
insatisfeito ou nada satisfeito
com a qualidade do ar e o
nível de ruído na sua
cidade?». Os resultados
revelam disparidades signifi
cativas entre as capitais na
união Europeia, com níveis

de satisfação no que respeita
à qualidade do ar, que vão de
22% a 88% e aos níveis de
ruido de 31% a 82%. Portu
gal revelou um nível de satis
fação quanto à qualidade do
ar de 64% na região da
Grande Lisboa e de 66%
relativamente ao nivel de
ruído.
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Comissão lança consulta sobre fundos de investimento transfronteiriços
A sua \/OZ

Os serviços da Comissao
Europeia lançaram uma
consulta pública no intuito de
reforçar o passaporte para o
mercado único relativamente
aos fundos de investimento
transfronteiriços.
Estes
fundos têm um importante
papel a desempenhar na
construção da União dos

na Europa

Mercados de capitais: cana
lizar a poupança para
empresas e projetos cruciais
para o relançamento econó
mico da Europa. Os fundos
têm um maior potencial de
crescimento quando operam
transfronteiras e uma maior
concorrência pode também
assegurar urna melhor

relação custo/benefício, mais investment-funds/index enhi
possibilidades de escolha e m
mais inovação para os investidores.
A consulta pública está aberta
de 2 de junho de 2016 a 2 de
outubro de 2016 em:
htlp://ec eu ropa. eu/finance/co
COOT~SSãQ
nsultalions/2o1 6/cross-Europeia
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Orquestra de Jovens da União Europeia
A comissão Europeia encon
trou soluções a curto e a
longo prazo para manter em
atividade a Orquestra de
Jovens da União Europeia. A
Orquestra tem sido um
símbolo da diversidade cultu
ral da Europa nos últimos 40
anos. A Orquestra tem sido
apoiada pelas instituições
europeias desde o seu início,
em 1976. A comissão preten
de manter vivo o espírito da
orquestra, permitindo-lhe a
formação dos melhores
músicos europeus na Europa,
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para beneficio de todos os
territórios europeus, conta
mos com a orquestra nestes
tempos difíceis para adaptar
as suas atividades e divulgar
o espírito europeu de liberda
de, a criatividade e a abertura
na Europa e para a Europa.
Mais info em:
https://ec. eu ro pa.eu/p rog ram
mes/creative-eu rope/
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