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Lisboa, 12 de janeiro de 2016



Comissão aprova prorrogação do regime de garantias português
A Comissão Europeia autorizou a prorrogação, até 30 de junho de 2016, de um regime de
garantias para instituições de crédito em Portugal. O regime foi inicialmente aprovado em
outubro de 2008 e prorrogado várias vezes, a última das quais em julho de 2015. A
Comissão concluiu que a prorrogação das medidas está em conformidade com as suas
orientações em matéria de auxílios estatais aos bancos durante a crise. Em especial, a
medida prorrogada é bem orientada e proporcionada e tem uma duração e âmbito
limitados. Durante a aplicação das regras extraordinárias em matéria de auxílios estatais
aos bancos, no âmbito da crise, a Comissão autoriza regimes de garantias sobre os
passivos dos bancos, por períodos de seis meses. Cada prorrogação tem por base uma
análise da evolução dos mercados financeiros e da eficácia do regime. Serão
disponibilizadas mais informações no sítio Web da Concorrência da Comissão Europeia, no
registo público com a referência SA.43996.



Candidaturas abertas para estágio remunerado de 5 meses na Comissão
Europeia
Oportunidade para quem tem licenciatura e um bom nível de português, francês ou
alemão. Candidaturas abertas até às 10h00 (hora de Lisboa) do dia 29 de janeiro, em
http://ec.europa.eu/stages/.



Crise dos refugiados: Comissão atribui 5,6 milhões de euros a projetos de saúde
para apoiar as ações dos Estados-Membros
A Comissão está a apoiar os Estados-Membros da UE na linha da frente da crise dos
refugiados com subvenções do Programa de Saúde da UE num montante total de 5,6
milhões de euros para quatro projetos. Os fundos destinam-se a contribuir para dar
resposta a desafios comuns no domínio da saúde nos Estados-Membros mais afetados. O
Programa de Saúde apoia também ações a longo prazo em matéria de saúde e integração
dos refugiados e dos migrantes e podem ser equacionados outros projetos.



Contribuição da UE para a caravana de ajuda humanitária a Madaya, Síria
A UE está a contribuir com fundos humanitários para uma caravana de ajuda que saiu
ontem de manhã de Madaya na Síria, a fim de ajudar as populações necessitadas. A
caravana é constituída pela ONU, o Comité Internacional da Cruz Vermelha, o Crescente
Vermelho Árabe Sírio, e o ACNUR. Um total de 49 camiões fornecerá alimentos e
instrumentos médicos de emergência, bem como cobertores. Estes itens chegarão a 40
000 pessoas carenciadas de Madaya e outras 20 000 em Foah Kefraya. Todos os camiões
chegaram em segurança e ontem à noite as equipas começaram a avaliar as condições e
a distribuir a ajuda. Poderá encontrar uma nota informativa sobre a crise humanitária na
Síria e a recente declaração conjunta da Alta Representante e Vice-Presidente da
Comissão, Federica Mogherini, e do Comissário da UE responsável pela Ajuda Humanitária
e Gestão de Crises, Christos Stylianides, sobre a situação na Síria.



Comissão Europeia publica relatório trimestral sobre a zona euro
A Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia publica
hoje o seu relatório trimestral sobre a zona euro, caracterizado pela existência de análises
técnicas aprofundadas das questões económicas que afetam a zona euro. Nesta edição, a
equipa de economistas analisou o tema dos choques e ajustamentos à luz da experiência
adquirida com as crises mais recentes. O relatório analisa o funcionamento de um
importante processo de ajustamento interno na UEM, o «Mecanismo de Preços Relativos»,
bem como o «Mecanismo de Taxas de Juro Reais». Além disso, examina ainda as
diferentes implicações dos elevados níveis de endividamento. O relatório vol. 14 n.º 4 será
publicado hoje às 14h00 (hora de Lisboa).
(Desenvolvimento em )



Excedente da UE diminui para quase 163 mil milhões de euros em 2014
O excedente em termos de comércio de serviços da União Europeia diminuiu em 2014, o
que acontece pela primeira vez nos últimos cinco anos. Em 2014, este valor foi de 162,9
mil milhões de euros, em comparação com 175,6 mil milhões em 2013. Este é o resultado
de um aumento mais rápido das importações da UE de serviços do resto do mundo (de
544,1 mil milhões de euros em 2013 para 602,0 mil milhões em 2014, ou seja, +11%)
do que das exportações (de 719,6 mil milhões de euros em 2013 para 764,9 mil milhões
em 2014, ou seja +6%).
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