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Comissão Europeia lança uma
consulta sobre a União dos
Mercados de Capitais
A Comissão Europeia lançou o seu prqjeto de refe
rencia pan. dcsbloquear financiamento destinado às
empresas da Europa e a estimular o crescimento dos
28 Estados-Membros da DE, através da criação de
um verdadeiro mercado único dc capilais.
A União dos Mercados de Capitais visa eliminar as
barreiras que bloqueiam os investimentos Iransfron

‘KEurops no

teiras na DE e que impedem as empresas de terem
acesso ao financiamento O atual contexto é difïeil
pata as empresas que permanecem fortemente depen
dentes dos bancos e relativamente menos dependen
tes dos mercados de capitais. O oposto acontece nou
tras partes do mundo. Um exemplo das possibilidades
que um mercado único de capitais plenamente opera
cional poderia oferecer se os mercados de capital de

nseo da IJE fossem tão profundos como os dos LUA,
um montante adieionbl de 91) mil milhões de EUR de
fundos teria estado à disposição das empresas entre
2008 e 2013.

Desbloquear financiamento para o
crescimento da Europa

de Aveiro’

Sessão de hiformação sóbre
Projetos Europeus
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Erasmus+

25 Fev 2015
14h50 Nota de Abertura
Programa de Aprendizagem ao Longo d~
Vida e Erasmus +
15:00 Projeto Sznart Pack
15:30 Projeto SSEAC
16:00 Projeto 505 Water
16:30 Pausa
obilida Individual de,Alunos
FCT Tr
lo”
17:15 Serviço Voluntário Europeu
17:45 Notas finais
18:10 Encerramento
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Como participar?
Dúvidas?
Projetos em curso?
AEVA-EPÂ
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Email europe.direet-aveiro@aeva.eu

www~cuso e-direet-aveiro.aeva.eu
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CULTIVE UMA CIDADANIA EL ROPEIA ACTIVA!

Rua 1’ Visconde da Granja. n”4 - 3800-214 Aveiro
rei 351 234 373 1701 I’~ +351 234 373 179
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Visite-nos!

li b

•1t

5

di

.,ved,,4?~

—uns
‘ct’sj,~gs

