COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 11 de agosto de 2016
 UE mobiliza assistência através do mecanismo de proteção civil para
combate aos fogos florestais em Portugal
Portugal ativou ontem o Mecanismo de Proteção Civil da UE para ajudar a conter
a propagação dos incêndios florestais em várias partes do país. Numa resposta
imediata ao pedido de assistência, a UE mobilizou através do Mecanismo uma
aeronave de combate a incêndios gerida pela Itália no âmbito da «capacidade
tampão» da UE para reforçar as capacidades nacionais, sempre que necessário.
A aeronave chegará a Portugal esta tarde e deverá operar no norte do país. Este
meio de combate aos fogos vem juntar-se às duas aeronaves enviadas por
Espanha. Além disso, um agente de ligação do Centro de Coordenação de
Resposta de Emergência da Comissão Europeia foi igualmente enviado hoje para
Portugal. Estamos também a apoiar as autoridades portuguesas com mapas por
satélite dos locais mais críticos na ilha da Madeira, através do serviço de gestão
de emergências Copernicus da UE. Tendo em conta a gravidade da situação, a
Comissão Europeia aumentou o cofinanciamento da UE para o transporte de
assistência no âmbito do Mecanismo Civil da UE de 55% para uma taxa máxima
de 85%. «A UE apresenta-se solidária com Portugal no auxílio ao combate aos
fogos no país. Encontramo-nos em contacto contínuo com as autoridades
nacionais de diferentes Estados integrados no Mecanismo de Proteção Civil da
UE para coordenar a resposta. Os nossos pensamentos estão com aqueles que
foram afetados e com os que responderam em primeiro lugar, que se encontram
a fazer o seu melhor no combate às chamas», declarou Christos Stylianides,
Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises.
(Mais informações em MEMO-15-5411)


Dia Internacional da Juventude - 12 de agosto
A União Europeia conta com quase 90 milhões de pessoas com idades
compreendidas entre os 15 e os 29 anos, o que representa 17% da sua
população. Estes jovens encontram-se em situações muito diferentes, com
padrões de educação e emprego que variam consideravelmente entre EstadosMembros e faixas etárias. Entre os 15 e os 29 anos, verifica-se uma mudança
clara e significativa do mundo da educação para o do emprego. A informação é
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-2783)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber o nosso boletim informativo, clique aqui por favor.
Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, n.º 1-10, 1269-068 Lisboa
Telefones: geral (+351) 213 509 800; direto (+351) 213 509 820 / (+351) 213 509 833
Internet: http://ec.europa.eu/portugal - E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Siga a Representação no Facebook e no Twitter
Créditos © União Europeia, 2016

