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Comissão considera que a extensão das concessões hidroelétricas
atribuídas por Portugal à EDP não envolve um auxílio estatal
A Comissão Europeia concluiu que a extensão das concessões de energia
hidroelétrica atribuídas por Portugal ao operador histórico nacional Eletricidade de
Portugal SA (EDP) não envolve um auxílio estatal. A utilização dos recursos
hídricos públicos para produção de eletricidade em Portugal está sujeita a um
contrato de concessão. O Governo escolhe um concessionário na sequência de
procedimentos específicos estabelecidos por lei. Em 2007, Portugal prorrogou
várias concessões de energia hidroelétrica para além da data de cessação que
tinha sido inicialmente acordada (2020, em média). Estas extensões foram
concedidas à EDP mediante o pagamento de 704 milhões de euros.
(Desenvolvimento em IP-17-1324)



UE anuncia 21 de maio como o Dia Europeu Natura 2000
Numa cerimónia realizada hoje, o Comissário do pelouro do Ambiente, Karmenu
Vella, a presidente da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu, AdinaIoana Valean, o primeiro vice-presidente do Comité das Regiões, Karl-Heinz
Lambertz, e o Representante Permanente Adjunto de Malta, Neil Kerr, assinaram
uma declaração conjunta que proclama o dia 21 de maio «Dia Europeu Natura
2000». Com esta proclamação, a Comissão cumpriu o seu primeiro compromisso
do recente Plano de ação para a natureza, as pessoas e a economia no sentido de
melhorar a comunicação e o alcance, envolver os cidadãos, as partes interessadas
e as comunidades. Já este ano, o dia será assinalado com centenas de eventos
locais e atividades de desenvolvimento de redes por toda a Europa.
(Mais informações neste sítio Web)
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