COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 8 de julho de 2016



Comissão injeta 6,7 mil milhões de EUR em infraestruturas de transporte
para impulsionar o emprego e o crescimento
Hoje a Comissão Europeia concretiza de forma inequívoca a principal prioridade
do Presidente Juncker de criar postos de trabalho e impulsionar o crescimento
na União Europeia, revelando uma lista de 195 projetos no setor dos transportes
que receberão 6,7 mil milhões de EUR de financiamento ao abrigo do
Mecanismo Interligar a Europa (MIE). Prevê-se que este investimento libertará
um cofinanciamento suplementar, público e privado, num montante total
combinado de 9,6 mil milhões de EUR. Os projetos selecionados contribuirão
nomeadamente para a digitalização e a descarbonização dos transportes, em
consonância com a agenda política mais alargada da Comissão.
(Desenvolvimento em IP-16-2198)



Comissão Europeia autoriza aquisição do Banif pelo Banco Santander
Totta
A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da
UE, a aquisição de determinados ativos e passivos do Banif, pelo Banco
Santander Totta (BST), parte do Grupo Santander, em Espanha. Tanto o Banif e
como o BST estão ativos no setor serviços bancários aos particulares e às
empresas e dos serviços de pagamento com cartão em Portugal. O Banif tem
uma forte presença na Madeira e nos Açores. A Comissão concluiu que a
operação proposta não suscitaria preocupações em matéria de concorrência,
dado que as sobreposições entre as atividades do Banif e do BST são limitadas
a nível nacional. Para a Madeira e os Açores não surgem preocupações, uma vez
que o Banif e o BST não são concorrentes próximos e que a maioria dos bancos
portugueses estão igualmente presentes na Madeira e nos Açores e têm uma
política uniforme de preços para todo o país. A operação proposta foi examinada
no âmbito do procedimento normal de revisão do Regulamento das

Concentrações. Para mais informações, consultar o sítio da DG Concorrência da
Comissão Europeia, no registo público de processos, processo número M.7947.



Agricultura: Comissão publica relatório sobre perspetivas a curto prazo
A Comissão Europeia publicou hoje as perspetivas a curto prazo relativas aos
mercados das culturas arvenses, dos laticínios e da carne em 2016 e 2017.
Graças ao aumento das exportações para a China, prevê-se que as exportações
de carne de suíno da UE atinjam um nível recorde em 2016 de 2,4 milhões de
toneladas (+18% numa base anual). As negociações em curso sobre o acesso a
outros mercados de exportação poderão vir a melhorar ainda mais a situação.
(O relatório completo pode ser consultado neste sítio Web)



Prémios RegioStars 2016: 23 finalistas selecionados como principais
projetos regionais financiados pela UE
A Comissão Europeia anunciou hoje os finalistas da edição de 2016 dos Prémios
RegioStars, o concurso anual que distingue os projetos regionais da Europa mais
inspiradores e inovadores apoiados pelos fundos da política de coesão da UE. O
júri independente dos Prémios RegioStars, presidido pelo deputado do
Parlamento Europeu Lambert Van Nistelrooij, selecionou 23 finalistas de entre
um total de 104 candidatos, com base em quatro critérios principais: inovação,
impacto, sustentabilidade e parceria. Os 23 finalistas selecionados provêm de
regiões e cidades em 14 Estados-Membros: Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca,
Alemanha, Irlanda, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Espanha,
Suécia e Reino Unido. As cinco categorias são as seguintes: Cat. 1 Crescimento
inteligente: Oportunidades emergentes na economia mundial; Cat. 2
Crescimento sustentável: Economia circular; Cat. 3 Crescimento inclusivo:
Vida integrada — construção de comunidades inclusivas; Cat. 4 Citystar:
Soluções inovadoras para o desenvolvimento urbano sustentável; Cat. 5 Gestão
eficaz: Fazer a diferença com uma gestão diferente. Os vencedores serão
anunciados na cerimónia de entrega dos prémios no dia 11 de outubro durante
a «Semana Europeia das Regiões e dos Municípios» de 2016, que terá lugar na
capital belga de 10 a 13 de outubro de 2016.



Comissão lança novos inquéritos antidumping sobre produtos
siderúrgicos laminados a quente
A Comissão Europeia lançou um inquérito para determinar se as importações de
produtos siderúrgicos laminados a quente originários do Brasil, do Irão, da
Rússia, da Sérvia e da Ucrânia foram objeto de dumping no mercado da UE.
Estes produtos são utilizados como fator de produção para outros produtos
siderúrgicos bem como diretamente numa variedade de aplicações industriais,
incluindo para a construção civil, construção naval, contentores para gás,
recipientes sob pressão e infraestruturas de transporte de energia. Este inquérito
surge na sequência dos inquéritos antidumping e antissubvenções em produtos

semelhantes provenientes
respetivamente.
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População da UE aumentou para um pouco mais de 510 milhões em 1 de
janeiro de 2016
Em 1 de janeiro de 2016, a população da União Europeia foi estimada em 510,1
milhões, em comparação com 508,3 milhões em 1 de janeiro de 2015. Durante
o ano 2015, registaram-se cerca de 5,1 milhões de nascimentos na UE e mais
de 5,2 milhões de pessoas perderam a vida, o que significa que a UE registou
pela primeira vez uma variação natural negativa da sua população. A variação
restante (positiva) é essencialmente determinada pelo saldo migratório. Portugal
representa 2% da população europeia e registou, entre 2015 e 2016, um
crescimento negativo, o que leva a sua população a ser estimada em 10 341 300
habitantes.
(Desenvolvimento em STAT-16-2449)

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