COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 7 de abril de 2016
 Portugueses entre os vencedores do Prémio da União Europeia
para o Património Cultural 2016
O Comissário Tibor Navracsics, responsável pela Educação Cultura
Juventude e Desporto, anunciou hoje os projetos vencedores do Prémio
da União Europeia 2016 para o Património Cultural. Este prémio, lançado
pela Comissão Europeia em 2002 e organizado pela Europa Nostra, a
federação das ONG do património, é o mais importante prémio europeu
no domínio do património cultural. Os 28 vencedores de 16 países foram
distinguidos pelos seus trabalhos excecionais em quatro categorias:
Conservação, Investigação, Serviço Dedicado ao Património e Educação,
Formação e Sensibilização. Entre os premiados encontram-se duas
iniciativas portuguesas: areabilitação da Catedral e Museu
Diocesano de Santarém, na categoria Conservação e o projeto de
Desenvolvimento Sustentável do Planalto da Mourela no Parque
Nacional da Peneda-Gerês na categoria Educação, Formação e
Sensibilização .
(Desenvolvimento em Comunicado de Imprensa)
 Dia Mundial da Saúde
O Comissário europeu Vytenis Andriukaitis, responsável pela pasta da
Saúde e da Segurança Alimentar, de visita a Lisboa hoje e amanhã,
realça o potencial existente para a prevenção da diabetes, tema do Dia
mundial de 2016. No seu discurso o Comissário Andriukaitis realça que
na luta contra a diabetes e outras doenças evitáveis, o principal desafio
é abordar seriamente os fatores de risco, não só a obesidade, a má
nutrição, a falta de exercício, o tabaco, o abuso do álcool e o stress, mas
ainda as desigualdades sociais que ampliam os riscos para os nossos
cidadãos mais vulneráveis. O Comissário afirmou: «A minha maior
aspiração é que haja uma mudança radical do tratamento de doenças
com vista à promoção de uma boa saúde. Temos provas consistentes de
que isso é possível».
 Plano de ação em matéria de IVA: Comissão apresenta medidas
destinadas a modernizar o IVA na UE

A Comissão Europeia apresentou um plano de ação em que define formas
de relançar o atual sistema do IVA na UE para o tornar mais simples,
mais resistente à fraude e favorável às empresas.O plano de ação de
hoje constitui o primeiro passo para uma zona única de IVA na UE
equipada para combater a fraude, apoiar as empresas e contribuir para
a economia digital e o comércio eletrónico.
(Mais informações em IP-16-1022 e video)

Presidente Juncker promove o Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, instou as
empresas e os investidores de todo o mundo a tirarem partido do Plano
de Investimento para a Europa. Nos primeiros nove meses, o Fundo
Europeu para Investimentos Estratégicos já mobilizou 76 mil milhões de
euros em novos investimentos em 22 Estados-Membros da UE, enquanto
125 000 pequenas e médias empresas beneficiam de um melhor acesso
ao financiamento. O discurso do Presidente Juncker na Conferência «A
Europa como destino de investimento» encontra-se disponível bem como
o discurso de intervenção do Vice-Presidente Jyrki Katainen, também
presente no evento.
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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