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Lisboa, 18 de abril de 2016

UE apoia Equador na sequência do terramoto que provocou
inúmeras vítimas
Após o terramoto que causou um elevado número de mortos e feridos no
Equador, a Comissão tomou medidas imediatas para prestar apoio
coordenado a nível europeu para as ações de socorro. A UE disponibilizou
hoje 1 milhão de euros para uma primeira ajuda humanitária às vítimas do
terramoto no Equador enquanto avalia em pormenor as necessidades no
terreno. Esta assistência será prestada através dos parceiros humanitários
da UE naquele país.
(Desenvolvimento em IP-16-1450)

Contratos públicos: novas regras da UE aplicáveis a partir de
hoje
A partir de hoje, os Estados-Membros e as respetivas autoridades públicas
têm de respeitar o disposto nas três diretivas em matéria de contratos
públicos e concessões, adotadas em 2014. As autoridades que já fizeram
a transição para a contratação pública eletrónica constatam poupanças
entre 5% e 20%. Atendendo à dimensão do mercado global dos contratos
públicos na UE (1,9 biliões de euros por ano), 5% de poupança podem
representar cerca de 100 mil milhões de euros poupados ao erário público.
(Desenvolvimento no sítio Web da DG Growth)

Comissão Europeia e Banco Mundial assinam acordo para
reforçar a cooperação para o desenvolvimento
A Comissão Europeia e o Grupo do Banco Mundial assinaram um acordoquadro na passada sexta-feira, 15 de abril de 2016, para intensificar a
cooperação em matéria de execução de projetos de desenvolvimento em
todo o mundo. O acordo estabelece os termos em que o Banco Mundial irá
disponibilizar os fundos do orçamento da UE em projetos de
desenvolvimento no terreno.
(Mais informação em comunicado de imprensa e fotografias na EbS)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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