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Fundo de Solidariedade da UE adianta quase 400 mil euros após incêndios
florestais deste verão
A Comissão Europeia decidiu hoje conceder à ilha da Madeira 392 500 euros do Fundo de
Solidariedade da UE, como adiantamento após o pedido das autoridades portuguesas de
contribuição do Fundo, após os incêndios florestais de agosto de 2016. «O Fundo de
Solidariedade da UE é uma das nossas maiores manifestações de solidariedade em caso
de necessidade. Em 2014, o Fundo foi objeto de uma reforma para aumentar a sua
capacidade de resposta e permitir que a UE apoie os países afetados mais rapidamente,
mediante a introdução de um pagamento adiantado de 10%, a pedido das autoridades
competentes. A minha mensagem à população da Madeira é que a UE está pronta a ajudar
para que possamos começar a reconstruir em conjunto», afirmou a Comissária para a
Política Regional, Corina Crețu. O montante desse adiantamento foi calculado com base
na avaliação preliminar do pedido recebido de Portugal, em 21 de setembro, que concluiu
que a contribuição financeira do Fundo para a Madeira poderia ascender a 3,925 milhões
de euros. Em conformidade com as regras do Fundo de Solidariedade, o adiantamento
corresponde a 10% deste montante. Após concluir a avaliação do pedido, a Comissão
Europeia irá propor um montante definitivo da ajuda, a ser aprovado pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho. Mais informações sobre o Fundo de Solidariedade da UE podem
ser consultadas neste sítio Web.



Contribuição da UE para a segurança, a limpeza e a gestão sustentável dos
oceanos
A economia global dos oceanos está estimada em 1,3 mil biliões de euros. As alterações
climáticas, a pobreza e a segurança alimentar são alguns dos desafios globais que podem
ser vencidos se os oceanos estiverem mais bem protegidos e se forem geridos de forma
sustentável. A Comissão e a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança adotaram hoje uma comunicação conjunta, propondo ações para
se alcançar a segurança, a limpeza e a gestão sustentável dos oceanos. A UE,
interveniente forte ao nível mundial, apresenta uma agenda para uma melhor governação
dos oceanos baseada numa abordagem internacional intersetorial e normativa.
(Desenvolvimento em IP-16-3619)

 Comissão recolhe pareceres sobre futuras regras para dissuadir promotores de
sistemas de planeamento fiscal agressivo
A Comissão Europeia lançou hoje uma consulta pública a fim de recolher informações
sobre o caminho a seguir para a ação da UE em matéria de consultores e intermediários
que facilitam a evasão fiscal e a elisão fiscal. As recentes revelações demonstraram a

forma como certos intermediários, por exemplo os consultores fiscais, ajudam os seus
clientes a transferir lucros para o estrangeiro para efeitos de evasão fiscal.
(Desenvolvimento em IP-16-3618)
 Comissão reforça o orçamento para promoção dos produtos agrícolas da UE
A Comissão Europeia adotou a estratégia de promoção dos produtos agrícolas da UE para
2017, com um orçamento total de 133 milhões de euros. Este montante irá cofinanciar
vários programas, a maioria dos quais têm em vista regiões e países terceiros, incluindo
a China, o Médio Oriente, a América do Norte, o sudeste Asiático e o Japão. O apoio à
promoção dos produtos da UE, tanto no mercado interno como em países terceiros tem
por base a dinâmica lançada no início deste ano pela ofensiva diplomática do Comissário
Phil Hogan para encontrar novos mercados e apoiar o consumo de produtos da UE no
estrangeiro.
(Desenvolvimento em IP-16-3627)
 O que faz a UE em termos de ambiente, transportes e energia? — Um retrato
estatístico dos principais domínios de intervenção da UE
Qual a quantidade de energia produzida na União Europeia e quanta é importada de países
terceiros? Em que Estados-Membros são mais baratos o gás e a eletricidade? Qual é a
proporção de energias renováveis no consumo total de energia e qual o grau de eficiência
do consumo de energia na UE? Qual a percentagem de automóveis de passageiros com
motores a gasóleo na UE e qual é a repartição modal do transporte de passageiros e de
mercadorias? Quantas toneladas de resíduos são gerados e reciclados todos os anos por
habitante? As respostas a estas e muitas outras questões encontram-se na edição de 2016
do registo de estatística dos indicadores da energia, transporte e ambiente, hoje publicado
pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
Para mais informações sobre assuntos europeus:
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