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Plano Juncker mobiliza 264,3 mil milhões de euros em investimento com 589 000
PME a beneficiar de financiamento
O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) – o elemento central do Plano de
Investimento para a Europa – deve agora alavancar 264,3 mil milhões de euros em
investimentos, após as mais recentes transações serem aprovadas pelo Conselho de
Administração do Banco Europeu de Investimento (BEI). Este valor representa cerca de
84 % do objetivo inicial: mobilizar 315 mil milhões de euros de investimentos até ao verão
de 2018. As transações que vão beneficiar de uma garantia do orçamento da UE
representam agora a 53,2 mil milhões de euros em financiamento e realizam-se em todos os
28 Estados-Membros.
(Mais informações neste sítio Web)



Fabrico de baterias de condução na UE: 2.ª reunião entre a Comissão e os EstadosMembros sobre a Aliança Europeia para as Baterias
Na segunda-feira, 12 de fevereiro, a Comissão Europeia organiza a segunda reunião de alto
nível sobre a Aliança Europeia para as Baterias. Participam nesta reunião representantes
políticos dos Estados-Membros interessados e o Banco Europeu de Investimento. A reunião
tomará por base os anúncios feitos durante a primeira reunião em outubro, quando os
representantes da indústria da UE e os Estados-Membros acordaram trabalhar em conjunto
no sentido de criar uma cadeia completa de baterias na Europa. A reunião tem por objetivo
concretizar o compromisso político assumido pelos Estados-Membros a favor da criação de
capacidades de produção em grande escala de baterias na Europa, discutir as atividades
atuais, incluindo projetos transfronteiriços emergentes, e partilhar e combinar instrumentos
de apoio a nível nacional e a nível europeu. Após a reunião, o Vice-Presidente Maroš
Šefčovič dará uma conferência de imprensa sobre o resultado da mesma em Bruxelas. A
conferência de imprensa, com início previsto para as 15h00 (Lisboa) será transmitida em
direto no sítio Web da Europe by Satellite (EbS).



Cooperação europeia em matéria de supercomputadores acelera: Chipre é o 15.º
país a aderir
Os esforços europeus de criação e implantação da próxima geração de supercomputadores
acessíveis em toda a Europa e capazes de, pelo menos, 1018 cálculos por segundo passam a
uma velocidade superior. No início desta semana, Chipre tornou-se o 15.º país a participar
ao assinar a declaração europeia em matéria de computação de alto desempenho (HPC). Os

supercomputadores são a base de inovações importantes em muitos domínios como a
medicina personalizada, a poupança de energia ou o planeamento urbano inteligente.
(Mais informações em IP-18-64, em MEMO-18-3 e neste sítio Web)



Comissão presta informações sobre progressos realizados no âmbito dos
compromissos globais para o desenvolvimento urbano sustentável
Hoje, no Fórum Urbano Mundial, na Malásia, a Comissão faz o balanço do que foi alcançado
no âmbito dos três compromissos assumidos pela UE e pelos seus parceiros há 15 meses.
Desde a sua apresentação na Conferência Habitat III das Nações Unidas em outubro de
2016, foram feitos progressos significativos no âmbito dos três compromissos para explorar
as potencialidades de uma rápida urbanização. A cooperação entre cidades está a florescer
nos diferentes continentes, já se avançou de forma significativa no sentido de uma definição
única do conceito de cidade a nível mundial, e a UE está a mostrar ao mundo o caminho para
um desenvolvimento urbano sustentável através da aplicação da Agenda Urbana da UE.
(Desenvolvimento em IP-18-662)
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