COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 7 de julho de 2016

 Comissão Europeia apresenta atualização sobre a situação orçamental em Portugal e Espanha
Tal como anunciado na sua Comunicação de 18 de maio, a Comissão voltou a debruçar-se hoje sobre a
situação orçamental da Espanha e de Portugal. O Vice-Presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis e o
Comissário Pierre Moscovici estarão presentes na sala de imprensa, pelas 15h00 (hora de Lisboa), para
apresentar uma atualização relativamente a estes dois países, com base nas recomendações que foram
adotadas hoje pelo Colégio de Comissários, por procedimento escrito. O evento pode ser seguido em
direto na EbS. Um comunicado de imprensa estará disponível em linha, pouco depois do início da
conferência de imprensa.



Dirigentes da UE deslocam-se a Varsóvia para a Cimeira da NATO e a reunião de dirigentes UEEUA
Nos próximos dias 8 e 9 de julho, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e a Alta
Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini, juntamente com o Presidente do Conselho Europeu,
Donald Tusk, deslocam-se a Varsóvia para a Cimeira da NATO e para a reunião de dirigentes da UE e
dos EUA. Amanhã de manhã, os Presidentes Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, e a Alta
Representante/Vice-Presidente Federica Mogherini reúnem com a delegação americana chefiada pelo
Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Esta reunião constituirá uma oportunidade para reforçar
a unidade transatlântica e para debater os desafios comuns em termos políticos, económicos e de
segurança internacional. A reunião de líderes será seguida por declarações conjuntas à imprensa,
previstas para as 09h50 (Lisboa), as quais serão transmitidas em direto pela EbS.
(Mais informações sobre as relações EU-EUA neste sítio Web)



Comissão Europeia desenvolve aplicação informática para medir a qualidade dos sinais Internet na
Europa
O Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (JRC) desenvolveu uma aplicação que irá
ajudar os cidadãos da UE que viajam na Europa a verificar a qualidade dos sinais WiFi, 4G, 3G e GSM
de que dispõem nas zonas onde se encontram. A «netBravo» permite ao utilizador monitorizar diversas
variáveis, nomeadamente a intensidade do sinal, a velocidade e utilização do canal, que são depois

apresentados em diferentes cores, em função da respetiva qualidade, num mapa da Europa. A aplicação
tem uma forte política de privacidade e não recolhe quaisquer dados pessoais. Está disponível para os
sistemas iOS e Android e pode ser descarregada aqui.



"Investir e Interligar "- Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios, em Bratislava, debate o
desafio do investimento
Este ano, a Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios terá lugar a 8 e 9 de julho, em Bratislava, no
âmbito da Presidência eslovaca. A Comissão Europeia estará representada pelo Vice-Presidente
responsável pela União da Energia, Maroš Šefčovič, o Vice-Presidente Jyrki Katainen, responsável pelo
Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, e a Comissária responsável pelos Transportes,
Violeta Bulc. O investimento, tanto público como privado, é essencial para o futuro do crescimento e da
criação de emprego, sendo, por conseguinte, fundamental para uma coesão económica, social e territorial
a longo prazo. As regiões e os municípios da Europa desempenham um papel importante para colmatar o
défice de investimento.
(Mais informações no sítio Web da Cimeira)

 Produtividade dos recursos na UE aumenta 35% em 2015 em comparação com 2000
Na União Europeia, a produtividade dos recursos aumentou de 1,48 euros/kg em 2000 para 2,00 euros/kg
em 2015, o que representa um aumento em termos reais de 35,4%. A produtividade dos recursos permite
quantificar o grau de eficácia na utilização dos recursos naturais e indica se o crescimento económico é
compatível com uma utilização mais eficaz dos recursos naturais do ambiente. Em Portugal, a
produtividade dos recursos foi, em 2015, de 1,10 euros/kg, o que representa um aumento de 32% em
relação ao valor que se registou em 2000.
(Desenvolvimento em STAT-16-2442)

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