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Linha Interna entre Pedralva e Alfena em Portugal incluída nos projetos
aprovados pela União Europeia
Os Estados-Membros chegaram hoje a acordo sobre uma proposta da Comissão de
investimento de 217 milhões de euros em grandes projetos de infraestruturas energéticas
transeuropeias, principalmente na Europa Central e do Sudeste. No total, 15 projetos
foram selecionados na sequência de um convite à apresentação de propostas no âmbito
do Mecanismo Interligar a Europa (MIE), um programa de financiamento da UE para as
infraestruturas. Entre estes 15 projetos, encontra-se um estudo ambiental e de
engenharia para o desenvolvimento interno do duplo circuito de linhas aéreas de 400 kV
entre Pedralva e Alfena pela REN (Rede Elétrica Nacional, S.A.), num montante de 250
000 euros. Os projetos selecionados aumentarão a segurança energética e contribuirão
para pôr termo ao isolamento de certos Estados-Membros das redes de energia da UE.
(Desenvolvimento em IP-16-94 e no sítio Web da União da Energia)



Comissão autoriza aquisição da Axa Portugal pela Ageas
A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da UE, a
aquisição da Axa Portugal, a atividade do grupo segurador Axa, em Portugal, pela Ageas
SA/NV. A Axa Portugal fornece serviços de seguros a clientes em Portugal. A Ageas é um
grupo segurador a nível mundial. A Comissão concluiu que o projeto de aquisição não
suscitaria quaisquer problemas de concorrência, dada a limitada quota de mercado
combinada das empresas resultante da operação de concentração e a presença de fortes
concorrentes. O processo foi apreciado ao abrigo do processo simplificado de revisão do
Regulamento das Concentrações. Mais informação disponível no sítio da DG Concorrência
da Comissão Europeia, no registo público sob o número de processo M.7855.



Colégio de Comissários debate proposta para facilitar a troca de registos
criminais de cidadãos extra-União através do Sistema europeu de informação
sobre os registos criminais (ECRIS)

O Colégio de Comissários debaterá hoje uma ação-chave anunciada na Agenda para a
Segurança. O Sistema europeu de informação sobre os registos criminais (ECRIS) será
melhorado no sentido de facilitar a troca de registos criminais de cidadãos não nacionais
da UE. Este sistema foi criado em 2012 e permite às autoridades judiciais nacionais
receber informações sobre condenações criminais anteriores noutros Estados-Membros
quer para processos de julgamento, quer para investigações criminais, o que contribui
para melhorar a prevenção e a luta contra o crime e o terrorismo transfronteiriço. O pleno
potencial do ECRIS deve ser utilizado para responder melhor às crescentes ameaças
terroristas que necessitam de uma coordenação transfronteiriça mais eficaz para garantir
a segurança dos cidadãos. Às 14h30 (hora de Lisboa) realiza-se uma Conferência de
Imprensa na sala de imprensa do Parlamento Europeu em Estrasburgo que pode ser
seguida online neste sítio Web. Após a reunião do Colégio será publicado online um
Comunicado de Imprensa e um documento de perguntas e respostas.



Propostas mais recentes de simplificação da Política Agrícola Comum para a
introdução de um sistema de sanções mais equitativo e transparente
Em consonância com os esforços de simplificação da Política Agrícola Comum (PAC), o
Comissário Hogan apresentou ontem à noite as suas últimas propostas aos membros da
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, em
Estrasburgo. O objeto do recentemente anunciado pacote de simplificação prende-se com
o regime de sanções no sentido de ter em conta as preocupações razoáveis dos
agricultores em caso de erros involuntários, reduzindo, ao mesmo tempo, a frequência de
erros e, por conseguinte, protegendo os fundos públicos. Três elementos complementares
resultarão num sistema de sanções mais proporcionado e transparente: controlos
preliminares da aplicação dos auxílios, simplificação do sistema de sanções
administrativas e, por último, um sistema de «cartão amarelo» para primeira infração com
sanções reduzidas. Mais informações sobre as propostas e as medidas de simplificação
anteriores já aplicadas estão disponíveis no sítio Web da Direção-Geral da Agricultura e
Desenvolvimento Rural



Inflação anual sobe para 0,2% na zona euro e na UE e desce para 0,3% em
Portugal – dados de dezembro de 2015
A inflação anual da zona euro foi de 0,2% em dezembro de 2015, contra 0,1% em
novembro do mesmo ano. Em dezembro de 2014, a inflação anual tinha sido de -0,2%. A
taxa anual de inflação da União Europeia foi de 0,2% em dezembro de 2015, contra 0,1%
em novembro. Um ano antes, este valor tinha sido de -0,1%. Em Portugal, a inflação
anual foi em dezembro de 2015, de 0,3%, tendo descido do valor de 0,6% registado no
mês anterior. Em comparação com dezembro de 2014, a inflação anual em Portugal
passou de -0,3% naquele mês para o 0,3% que se registou em dezembro do ano passado.
Estes dados provêm do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-102)



Produção na construção sobe 0,8% na zona euro, 0,7% na UE e desce 0,4% em
Portugal – dados de novembro de 2015
Em novembro de 2015, em comparação com outubro o mesmo ano e em valores corrigidos
de sazonalidade, a produção no setor da construção aumentou 0,8% na zona euro e 0,7%
na UE, de acordo com as primeiras estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da
União Europeia. Em outubro de 2015, a produção na construção, crescera cerca de 0,6%
na zona euro e 0,2% na UE. Em Portugal, a produção na construção desceu, em

novembro de 2015 e em valores corrigidos de sazonalidade, 0,4% em comparação com o
mês anterior. Em termos mais gerais, no terceiro trimestre de 2015, a produção na
construção desceu 0,5% no nosso país em comparação com o trimestre anterior. Em
comparação com novembro de 2014, ou seja em termos homólogos, a produção na
construção diminuiu 4,5% em Portugal, a maior descida da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-101)
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