COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 28/04/2015



Agenda europeia em matéria de segurança
A Comissão Europeia apresenta hoje uma agenda europeia em matéria de segurança para o período de
2015-2020, para apoiar a cooperação entre os Estados-Membros no combate a ameaças à segurança e
intensificar os esforços comuns na luta contra o terrorismo, a criminalidade organizada e a
cibercriminalidade. A agenda estabelecerá as ferramentas e medidas concretas que irão ser utilizadas
neste trabalho conjunto para assegurar a segurança e fazer face, de forma mais eficaz, a estas três
ameaças mais prementes. A agenda será apresentada pelo Primeiro Vice-Presidente Frans Timmermans
e pelo Comissário Dimitris Avramopoulos, numa conferência de imprensa, que terá lugar no Parlamento
Europeu, em Estrasburgo, pelas 16h30 (CET) aproximadamente, que será transmitida em direto no EbS.



UE anuncia o apoio de 110 milhões de euros, em benefício das PME e do Espírito
Empresarial na Ucrânia
Como parte do pacote de apoio da UE à Ucrânia, no valor de 11 mil milhões, a Comissão Europeia
adotou uma medida especial de desenvolvimento e aproximação do setor privado no valor de 70 milhões
de euros. Esta medida constitui uma resposta à necessidade urgente de apoiar a recuperação e o
desenvolvimento económico na Ucrânia e irá ajudar as PME em todas as regiões daquele país a estimular
o crescimento e o emprego. Esta ajuda será complementada por um mecanismo de garantia de
empréstimo de 40 milhões de euros, que irá também facilitar o acesso das empresas ucranianas ao
financiamento.
(Desenvolvimento em IP-15-4868)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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