COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 7 de fevereiro de 2017



Dia da Internet mais segura, edição de 2017
A Comissão Europeia congratula-se com a cooperação para uma Internet mais
segura para as crianças. Milhões de pessoas, em 120 países, participam hoje no
Dia da Internet mais segura. Em 2017, o lema é «Faz a diferença: união para uma
Internet melhor». Neste espírito, a Comissão Europeia, as empresas de
telecomunicações, radiodifusão e tecnologia, as ONG e a UNICEF (que em
conjunto integram a Aliança para a proteção dos menores em linha) apresentam
hoje uma iniciativa de autorregulação para combater os conteúdos, a conduta e
o contacto em linha nocivos. Durante os próximos três meses, as empresas de
telecomunicações e tecnologia apresentarão os seus compromissos individuais
para reforçar a segurança em linha. Esta Aliança tem sido mediada pela Comissão,
de acordo com a sua estratégia para uma Internet mais segura para as crianças.



Comissão lança Prémio de jornalismo Lorenzo Natali de 2017
A Comissão Europeia anuncia hoje o lançamento do Prémio de jornalismo Lorenzo
Natali de 2017, que reconhece trabalhos de exceção sobre o desenvolvimento e
a erradicação da pobreza. O prémio está aberto a jornalistas profissionais e
amadores, operadores de radiodifusão e os bloguistas. Lançada com a hashtag
#TellMyStory, o prémio de jornalismo Lorenzo Natali distingue as melhores
tradições jornalísticas que desvendam histórias poderosas e marcantes, dando
voz às pessoas que têm muitas vezes dificuldade em ser ouvidas. Relembra-se
que a Representação da Comissão Europeia em Portugal tem a decorrer o Prémio
de Jornalismo Fernando de Sousa que pretende reconhecer peças informativas
nas duas categorias (jornalista e estudante) que tenham contribuído de forma
notável para explicar questões importantes a nível europeu ou que tenham
promovido um melhor conhecimento das instituições ou das políticas da União
Europeia em Portugal.
(Desenvolvimento em IP-17-216)



Comissão publica propostas de negociação de acordo de comércio entre
a UE e a Indonésia
A Comissão Europeia publicou hoje nove propostas iniciais europeias para o
acordo comercial em fase de negociação com a Indonésia. Juntamente com as
propostas, a Comissão disponibilizou o relatório da segunda ronda de
negociações, que teve lugar na Indonésia, entre 24 e 27 de janeiro. Os textos
agora disponibilizados representam a posição negocial inicial da UE e a sua
publicação vem no seguimento do compromisso da Comissão para uma política
de investimento e comercial mais transparente.
(Desenvolvimento nesta publicação do blog da Comissária Malmström)



Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos mobiliza mais de 168 mil
milhões de euros em novos investimentos nos 28 Estados-Membros
O Plano de Investimento para a Europa deverá mobilizar agora mais de 168 mil
milhões de euros em investimento total. Isto acontece apenas dois anos após o
início do plano da Comissão Juncker e representa mais de metade do objetivo
total de 315 mil milhões de euros em investimentos, que foram inicialmente
previstos. A proposta para alargar o EFSI (conhecida por proposta EFSI 2.0) da
Comissão Europeia já registou bastantes progressos. Na sua reunião de
dezembro, o Conselho Europeu congratulou-se pelo acordo dos Ministros das
Finanças da UE no sentido de apoiarem a proposta e solicitou a sua adoção pelos
colegisladores no primeiro semestre de 2017.

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