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Auxílio estatal: Comissão abre uma investigação aprofundada
relativamente ao apoio à empresa portuguesa de manutenção dos
caminhos-de-ferro EMEF
Na sequência de uma denúncia, a Comissão Europeia abriu uma investigação
aprofundada para apreciar se as medidas públicas a favor da empresa pública
portuguesa de manutenção dos caminhos-de-ferro EMEF conferiram à empresa
uma vantagem seletiva relativamente aos seus concorrentes, em violação das
regras da UE em matéria de auxílios estatais.
(Desenvolvimento em IP-16-2007)



Uma nova agenda europeia para a economia colaborativa
A Comissão Europeia apresentou hoje orientações destinadas a encorajar os
consumidores, as empresas e as autoridades públicas a participar com confiança
na economia colaborativa. Estes novos modelos de negócio podem dar um
importante contributo para o crescimento e o emprego na União Europeia, se
forem incentivados e desenvolvidos de maneira responsável. Tal como anunciado
na sua Estratégia para o Mercado Único, a Comissão publicou hoje orientações
para os Estados-Membros, que se destinam a ajudar a assegurar um
desenvolvimento equilibrado da economia colaborativa.
(Desenvolvimento em IP-16-2001)



Comissão ajuda regiões a unir esforços para investir na modernização
industrial
Na Conferência Regiões Inteligentes de hoje, a Comissão Europeia lança a
plataforma temática de especialização inteligente dedicada à modernização
industrial. Esta nova iniciativa oferece apoio prático às regiões para promover a
cooperação inter-regional com base na correspondência com as prioridades de

especialização inteligente relacionadas com a modernização industrial. O objetivo
desta iniciativa consiste em criar uma reserva de projetos de investimento
maduros em novas áreas de crescimento em toda a UE, através de
aconselhamento personalizado e da ajuda às regiões na criação de ligações com
o mundo empresarial e as comunidades de investigação.
(Desenvolvimento em IP-16-2004)



Comissão lança consulta sobre fundos de investimento transfronteiriços
Os serviços da Comissão Europeia lançam hoje uma consulta pública no intuito de
reforçar o passaporte para o mercado único relativamente aos fundos de
investimento transfronteiriços. Estes fundos têm um importante papel a
desempenhar na construção da União dos Mercados de Capitais: canalizar a
poupança para empresas e projetos cruciais para o relançamento económico da
Europa. Os fundos têm um maior potencial de crescimento quando operam
transfronteiras e uma maior concorrência pode também assegurar uma melhor
relação custo/benefício, mais possibilidades de escolha e mais inovação para os
investidores. A consulta pública está aberta de 2 de junho de 2016 a 2 de outubro
de 2016.



Orquestra de Jovens da União Europeia poderá continuar as suas
atividades
A Comissão Europeia encontrou soluções a curto e a longo prazo para manter em
atividade a Orquestra de Jovens da União Europeia. A Orquestra tem sido um
símbolo da diversidade cultural da Europa nos últimos 40 anos. A Orquestra tem
sido apoiada pelas instituições europeias desde o seu início, em 1976. A Comissão
pretende manter vivo o espírito da orquestra, permitindo-lhe a formação dos
melhores músicos europeus na Europa, para benefício de todos os territórios
europeus. Contamos com a orquestra nestes tempos difíceis para adaptar as suas
atividades e divulgar o espírito europeu de liberdade, a criatividade e a abertura
na Europa e para a Europa.
(Desenvolvimento em IP-16-2035)



Preços da produção industrial recuam 0,3% na zona euro, 0,4% em
Portugal e 0,2% na UE
Em abril de 2016, em comparação com março do mesmo ano, os preços da
produção industrial diminuíram 0,3% na zona euro, 0,4% em Portugal e 0,2%
na UE, segundo as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União
Europeia. Em março de 2016, os preços tinham aumentado 0,3% na zona euro e
0,4% na UE e descido 0,2% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2036)
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