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Phil Hogan revela auxílio à agricultura portuguesa
O Comissário Phil Hogan, afirmou hoje que a aplicação dos instrumentos
financeiros em Portugal pode mobilizar até 400 milhões de euros sob a forma
de novo investimento para o setor da agricultura portuguesa, através de uma
cooperação com o Banco Europeu de Investimento. Um fundo de garantia garante
a segurança dos empréstimos a fornecer pelos bancos ou outros organismos,
geralmente para 80% do valor do empréstimo. O Comissário Hogan apresentou
o caso da Roménia onde o fundo de garantia financiado através da política de
desenvolvimento rural ajudou a disponibilizar 426 milhões de euros em
empréstimos, fornecendo apenas 116 milhões de euros como garantia. Deste
modo, mais de 700 beneficiários viram já 740 projetos apoiados, criando ou
mantendo mais de 10 000 postos de trabalho. O instrumento de modelo de
garantia, concebido pelo BEI e revelado hoje pode ser adaptado e utilizado
imediatamente pelos Estados-Membros, se estes assim o entenderem. Nesse
caso, compete-lhes criar instrumentos financeiros nos respetivos programas de
desenvolvimento rural, de acordo com as suas necessidades e financiados pelos
próprios orçamentos dos programas. Segundo o Comissário Hogan, os montantes
gerados pelos instrumentos financeiros poderão ser utilizados em Portugal para
lançar grandes investimentos necessários para a reestruturação do setor leiteiro
após o fim das quotas do leite, auxiliar jovens agricultores a realizar os primeiros
investimentos essenciais, comprar equipamento mais eficiente em termos de
recursos e desenvolver cadeias de abastecimento curtas.



UE discute o futuro da Política Europeia de Vizinhança em reunião
ministerial informal com os parceiros do Sul
A Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e
Vice-Presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, e o Comissário
responsável pela Política Europeia de Vizinhança e Negociações de Alargamento,
Johannes Hahn, copresidirão as consultas com parceiros meridionais da PEV na
reunião de ministros informal sobre o futuro da Política Europeia de Vizinhança
(PEV), na segunda-feira, 13 de abril, em Barcelona. A reunião é organizada
conjuntamente pela União Europeia, incluindo a Presidência letã do Conselho da
UE e a Espanha, e contará com a participação dos Ministros dos Negócios

Estrangeiros da UE e dos países parceiros da PEV. Esta reunião permitirá um
debate aprofundado no âmbito do atual processo de consulta sobre a revisão da
PEV; a situação na vizinhança meridional também será abordada. Está prevista
uma conferência de imprensa às 14:00 horas no local da reunião (Palácio Real de
Pedralbes, em Barcelona). A cobertura será assegurada pela EbS.
(Desenvolvimento em IP-15-4757)
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