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Comissão autoriza o regime português de demonstração de tecnologias de energia
dos oceanos
A Comissão Europeia concluiu que um regime português destinado a promover as
tecnologias de energias renováveis respeita as regras da UE em matéria de auxílios estatais.
O regime irá apoiar projetos de demonstração da produção de energias renováveis a partir
dos oceanos (energia das ondas, energia das marés) e tecnologias eólicas offshore
inovadoras. A Comissão concluiu, em especial, que o projeto prosseguiria os objetivos da
UE em termos de energia e ambiente sem provocar distorções indevidas da concorrência no
mercado único.
(desenvolvimento em IP-15-4836)
Comissário Navracsics debate as formas de combater a radicalização dos jovens numa
reunião com organizações de juventude
O Comissário responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Tibor Navracsics,
reúne-se hoje com diversas organizações de juventude, para discutir a melhor forma de
encorajar os jovens a desempenhar um papel ativo na sociedade democrática. A reunião
surge na sequência do compromisso assumido na reunião ministerial informal que teve lugar
em Paris, a 17 de março, após os ataques terroristas de Paris e Copenhaga e visa reforçar os
esforços à escala europeia que promovam a tolerância, a liberdade de expressão e a inclusão
social através da educação e da juventude.
O Comissário continuará o debate sobre novas ações destinadas a lutar contra a radicalização
da juventude no debate de alto nível com as partes interessadas, que terá lugar a 6 de maio,
no âmbito da Semana Europeia da Juventude de 2015. Os Ministros da Educação abordarão
também a radicalização no Conselho de maio sobre educação, cultura, juventude e desporto.
Em paralelo, a Comissão apresenta hoje os resultados a publicação do inquérito do
Eurobarómetro sobre a juventude que demonstram a necessidade de promover mais
oportunidades para os jovens na nossa sociedade.
(desenvolvimento em Política da Coesão e Flash Eurobarometer 408)

Défice das administrações públicas, em valores corrigidos de sazonalidade, situou-se em
2,4% do PIB na zona euro e em 2,6% do PIB na UE

No quarto trimestre de 2014, o défice das administrações públicas, em valores corrigidos de
sazonalidade, em relação ao PIB foi de 2,4% na zona euro, registando um aumento em
comparação com 2,2% no terceiro trimestre do mesmo ano. Na UE o rácio défice/PIB situouse em 2,6%, em comparação com 2,8% no trimestre anterior.
(desenvolvimento em STAT-15-4835)
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