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UE anuncia mais 348 milhões de euros em ajuda humanitária aos
refugiados na Turquia
O Comissário responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos
Stylianides, apresentou hoje o maior programa de sempre no domínio da ajuda
humanitária — a Rede de Segurança Social de Emergência (ESSN). O programa
será executado pelo Programa Alimentar Mundial (PAM), em parceria com a
Autoridade de Gestão de Emergências e Catástrofes do Primeiro-Ministro turco
(AFAD), o Crescente Vermelho turco e o Ministério da Família e da Política Social
daquele país (MoFSP), para suprir as necessidades quotidianas dos refugiados
na Turquia. Este é o maior programa humanitário de sempre que utiliza
transferências diretas de fundos para cobrir as necessidades básicas do
quotidiano das famílias de refugiados mais vulneráveis na Turquia.
(Desenvolvimento em IP-16-2971 e neste sítio Web)



Federica Mogherini e Johannes Hahn em Ancara para diálogo político de
alto nível
A Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e
Vice-Presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, e o Comissário
responsável pela Política Europeia de Vizinhança e Negociações de Alargamento,
Johannes Hahn, estarão amanhã em visita oficial à Turquia. Ambos presidirão ao
Diálogo Político de Alto Nível UE/Turquia onde irão debater todas as questões de
interesse comum e de preocupação com o Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Mevlüt Çavuşoğlu, e com o Ministro para a UE, Ömer Çelik. Seguir-se-á uma
conferência de imprensa que será transmitida em direto pela EbS. Federica
Mogherini e Johannes Hahn participarão também numa cerimónia em memória
das vítimas da tentativa de golpe de Estado. Nesta visita, a Alta Representante
e o Comissário terão a oportunidade de reiterar a posição da União Europeia que
condenou inequívoca e imediatamente a tentativa de golpe de estado contra as
instituições legítimas e eleitas democraticamente.



Preparação das reuniões do Eurogrupo e do Conselho informal ECOFIN
em Bratislava a 9 e 10 de setembro
O Vice-Presidente Dombrovskis, o Vice-Presidente Katainen e o Comissário
Moscovici representarão a Comissão Europeia na reunião do Eurogrupo e na
reunião informal do Conselho ECOFIN, em Bratislava. O Vice-Presidente

Dombrovskis e o Comissário Moscovici participam na reunião do Eurogrupo cuja
ordem de trabalhos inclui debates sobre os progressos do programa de apoio à
estabilidade da Grécia, a qualidade das finanças públicas, os preparativos
processuais para avaliar os Projetos de Planos Orçamentais, a situação
orçamental de Espanha e de Portugal e a evolução da taxa de câmbio. O
Comissário Moscovici representará a Comissão Europeia na conferência de
imprensa que encerra a reunião.


Jornadas Europeias do Património — qual o grau de satisfação dos
habitantes de grandes cidades da UE com as infraestruturas culturais?
«De um modo geral, diga-me se está muito satisfeito, bastante satisfeito,
bastante insatisfeito ou nada satisfeito com as infraestruturas culturais, tais
como salas de concerto, teatros, museus e bibliotecas na sua cidade?». Esta foi
a pergunta colocada a habitantes de 83 cidades europeias em 2015. Os
resultados revelam disparidades significativas entre as capitais da União
Europeia (UE), com níveis de satisfação que variam entre 34% e 97%. Neste
domínio, a cidade de Lisboa regista 59% de satisfação por parte dos inquiridos.
(Desenvolvimento em STAT-16-2987)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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