COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 20 de maio de 2016


Plano de Investimento para a Europa: mais de 100 mil milhões de euros
de investimentos em menos de um ano de existência
O Banco Europeu de Investimento, o parceiro da Comissão Europeia para o Plano
de Investimento, aprovou ontem mais oito projetos, aumentando para 64 o
número de projetos de investimento aprovados e para 26 o número de
Estados-Membros que beneficiam do Plano. Com esta aprovação, o investimento
total até à data representa cerca de um terço do objetivo de 315 mil milhões de
euros. Os novos projetos provêm de áreas estratégicas do Plano de Investimento
para a Europa, tais como a investigação e o desenvolvimento, a eficiência
energética e as tecnologias digitais.
(Desenvolvimento em IP-16-1865)



Comissão Europeia atribui 56 milhões de euros em financiamento de
emergência para melhorar as condições dos migrantes e reforçar o
processo de registo e asilo na Grécia
A Comissão Europeia atribuiu 56 milhões de euros em financiamento de
emergência para melhorar as condições dos migrantes na Grécia, aumentar as
capacidades das autoridades gregas de registo os migrantes recém-chegados e
tratar os pedidos de asilo. É disponibilizado um montante de 46 milhões de euros
ao abrigo do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e outros 10
milhões de euros provêm do Fundo para a Segurança Interna (FSI). O
financiamento irá criar melhores condições para migrantes vulneráveis e reforçar
o registo e o processo de asilo com recursos humanos adicionais, melhores
infraestruturas, uma maior disponibilidade de interpretação e de um melhor
acesso à informação.



Exportações agroalimentares da UE continuam a aumentar
As exportações agroalimentares da UE para países terceiros representaram 11,3
mil milhões de euros, em março de 2016, o que equivale a mais mil milhões do
que em fevereiro de 2016, de acordo com o relatório mensal mais recente sobre
o comércio agroalimentar. Os valores indicam um maior aumento nas exportações
para a China — que eram 11,8% mais elevadas em março de 2016 do que em
março de 2015. Nos últimos 12 meses, as exportações para a China aumentaram

para 2,6 mil milhões de euros, um aumento de 33% em comparação com o
mesmo período no ano anterior.


Excedente da balança corrente da UE de 17,6 mil milhões de euros e de
13,2 mil milhões no comércio de serviços
Em valores corrigidos de sazonalidade, as contas correntes da balança de
pagamentos continuaram a aumentar, registando um excedente de 17,6 mil
milhões de euros em março de 2016, contra um excedente de 10,7 mil milhões
em fevereiro de 2016 e de 7,7 mil milhões em março de 2015, de acordo com as
estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-1862)
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