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 Comissão Europeia e Comissão da União Africana reúnem-se
para enfrentar desafios comuns
A Comissão Europeia e a Comissão da União Africana encontram-se
amanhã, em Adis Abeba, sede da União Africana, para a sua reunião
colegial anual. Este é o principal acontecimento do ano nas relações
entre África e a União Europeia. A Comissão da União Africana e a
Comissão Europeia encontram-se amanhã, em Adis Abeba, sede da
União Africana, para a sua reunião colegial anual. Ambas as Comissões
trabalham em conjunto como motor das relações África-UE, colaborando
na resolução dos desafios que os dois continentes enfrentam. Este
encontro anual é a maior reunião política do ano entre África e a UE. O
debate incidirá nos principais temas da atualidade, como a migração, a
paz, a segurança e o crescimento sustentável, e noutros domínios de
intervenção consagrados na Estratégia Conjunta África-União
Europeia (ECAUE).
(Desenvolvimento em IP-16-1226; MEMO-16-1208)
 UE apoiará mais de 2 300 000 crianças em 42 países através
de educação em situações de emergência
A Comissão Europeia anunciou hoje um pacote de 52 milhões de euros
de ajuda humanitária especificamente destinado a projetos educativos
para crianças em situações de emergência em 2016. Este pacote traduz
o compromisso previamente assumido pela Comissão de afetar 4 % do
seu orçamento para a ajuda humanitária à educação. O financiamento
apoiará mais de 2 300 000 crianças em 42 países de todo o mundo e
será orientado para regiões em que as crianças correm maior risco de
exclusão escolar ou de perturbação do processo educativo: Médio
Oriente (especialmente Síria e Iraque), África Oriental, Central e
Ocidental, Ásia, Ucrânia, América Central e Colômbia.
(Desenvolvimento em IP-16-1224 e MEMO-16-1229)

UE anuncia pacote de desenvolvimento de 100 milhões de
euros para o Sudão

Durante a sua visita ao Sudão, o Comissário da UE responsável pela
Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica, irá discutir
o reforço da cooperação da UE com o Sudão sobre questões de interesse
comum. O comissário anunciará ainda uma medida especial de 100
milhões de euros para o país, a ser aplicado no âmbito do Fundo
Fiduciário de Emergência para África, criado no ano passado para
resolver as causas profundas da migração irregular e das deslocações
forçadas.
(Desenvolvimento em IP-16-1206)
 A Europa como Destino de Investimento
O Centro Europeu de Estratégia Política (CEEP) organiza uma conferência
de Alto Nível sobre «A Europa como Destino de Investimento» na quartafeira, 6 de abril de 2016, centrando-se nas principais prioridades da
Comissão Juncker. Este evento irá explorar a forma como o Plano de
Investimento para a Europa e o Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos (FEIE) contribuem para a recuperação económica da Europa
e promovem, em simultâneo, a inovação, a tecnologia e as competências.
(Para mais informações consultar o Programa da Conferência)
 Volume do comércio a retalho aumentou 0,2% na zona euro
Em fevereiro de 2016, em comparação com janeiro de 2016, em valores
corrigidos de sazonalidade, o volume do comércio a retalho aumentou
0,2% na zona euro e diminuiu 0,1% na UE, de acordo com as estimativas
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em janeiro, o
comércio a retalho tinha aumentado 0,3% na zona euro e 0,7% na
UE. Portugal registou em fevereiro de 2016 um aumento de 2,7% em
comparação com o mês anterior. Em termos homólogos, ou seja quando
comparado o mês de fevereiro de 2016 com o mesmo mês de 2015,
Portugal registou um aumento de 3,4% do volume do comércio a
retalho.
(Desenvolvimento em STAT-16-1230)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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