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Lisboa, 8 de junho de 2017
Realização da União dos Mercados de Capitais com base nos progressos
alcançados numa primeira etapa
A Comissão toma hoje novas medidas para levar avante a União dos Mercados de
Capitais (UMC), um projeto central da Comissão Juncker para dinamizar o emprego
e o crescimento na Europa. Quase dois anos após o lançamento do Plano de Ação
UMC, a Comissão apresenta hoje uma série de novas iniciativas importantes
destinadas a garantir que este programa de reformas continua a ser adequado aos
fins a que se destina.
(Mais informações em IP-17-1529, em MEMO-17-1528, neste infográfico e neste
sítio Web)
Aviação: uma Europa aberta e conectada para o Emprego, o Crescimento,
Investimento e Liderança Global
A Comissão Europeia apresenta hoje a sua ambiciosa Estratégia Europeia para a
Aviação, ao adotar um conjunto de medidas destinadas a reforçar o apoio a
mercados da aviação abertos e conectados na UE e para lá das suas fronteiras.
Estas iniciativas têm por finalidade a concorrência e a conectividade no setor da
aviação, facilitar os investimentos nas companhias aéreas europeias e melhorar a
eficiência e conectividade dos céus europeus.
(Desenvolvimento em IP-17-1552, em MEMO-17-1473, e no sítio Web da Estratégia
para a Aviação)
«Em defesa da Europa»: Presidente Juncker em Praga para debater o
futuro da defesa da Europa
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, está hoje em Praga para
falar sobre a Defesa, após a Comissão ter apresentado ontem um documento de
reflexão sobre o futuro da defesa da Europa e ter lançado um Fundo Europeu de
Defesa. O Presidente Juncker é hoje agraciado com a Medalha de Ouro
Comemorativa da Universidade Charles em Praga no decorrer de uma cerimónia em
que o presidente discursará sobre o futuro da Europa. Todos os discursos e a
conferência de imprensa com o Presidente Juncker podem ser visionados e
utilizados no sítio Web da EbS.
Comissão saúda a decisão tomada por 20 Estados-Membros de criar uma
Procuradoria Europeia

No Conselho «Justiça» de hoje, 20 Estados-Membros chegaram a um acordo político
sobre a criação da nova Procuradoria Europeia no âmbito da cooperação reforçada.
O Parlamento Europeu deverá agora dar a sua aprovação. Uma vez em
funcionamento, a Procuradoria Europeia independente disporá de poderes de
investigação e ação penal em caso de atos lesivos do orçamento da UE,
nomeadamente corrupção ou fraude com fundos da UE ou fraude transfronteiras
com o IVA. A Procuradoria Europeia será um organismo forte, independente e
eficiente, especializado na luta contra a criminalidade financeira em toda a UE.
(Desenvolvimento em IP-17-1550 e em MEMO-17-1551)
Comissão lança novo Prémio Horizonte para ecrãs táteis de página inteira
para pessoas com deficiência visual
A Comissão Europeia anuncia hoje um novo Prémio Horizonte, concedido ao abrigo
do Programa-Quadro da UE para a Investigação e a Inovação, o Horizonte 2020: o
Ecrã Tátil. Este prémio de 3 milhões de euros será atribuído a qualquer entidade
(inovadores, PME, universidades e organizações sem fins lucrativos, individualmente
ou em conjunto com outras entidades) que apresentem o melhor ecrã gráfico tátil
que torne a informação digital compreensível e de fácil acesso para utilizadores com
deficiência visual. A solução vencedora deve produzir informação digital em Braille
e, através do toque, ilustrar gráficos e tabelas, informação matemática e espacial,
bem como simples mapas. O regulamento do concurso encontra-se neste sítio Web.
(Mais informações neste sítio Web)
PIB aumenta 0,6% na área do euro e na UE e 1,0 % em Portugal
Durante o primeiro trimestre de 2017, o PIB, em valores corrigidos de sazonalidade,
aumentou 0,6 % na área do euro e na UE e 1,0 % em Portugal, em comparação
com o último trimestre de 2016. Em termos homólogos, ou seja em comparação
com o primeiro trimestre de 2016, o PIB na aumentou 1,9 % na área do euro, 2,1
% na UE e 2,8 % em Portugal. Estes dados são retirados de uma estimativa do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-17-1565)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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