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Comissária Corina Crețu na Madeira para a Conferência dos Presidentes
das Regiões Ultraperiféricas da UE
Hoje e amanhã, a Comissária para a Política Regional, Corina Creţu, encontra-se
na Madeira, no âmbito da Conferência anual dos Presidentes das Regiões
Ultraperiféricas da União Europeia. A Comissária reúne com a Ministra francesa
dos Territórios Ultramarinos, Ericka Bareigts, com a Secretária de Estado dos
Assuntos Europeus, Margarida Marques, e irá participar num diálogo com os
cidadãos na Universidade da Madeira. A Comissária Creţu visitou hoje as zonas
afetadas pelos incêndios florestais deste verão e recordou que a União Europeia
está pronta a contribuir para a reconstrução e atenuar os encargos financeiros
relacionados com a catástrofe através do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE).
A Comissária anunciou ontem que Portugal já apresentou um pedido para
beneficiar de auxílio do FSUE. A Comissão irá agora analisar o referido pedido e
irá, em seguida, propor um montante de auxílio ao Parlamento Europeu e ao
Conselho.



Ligeiro aumento do número de requerentes de asilo pela primeira vez
nos Estados-Membros
Durante o segundo trimestre de 2016 (de abril a junho de 2016), 305 700
requerentes de asilo pela primeira vez apresentaram um pedido de proteção
internacional nos Estados-Membros da União Europeia, o que representa um
aumento de 6% em comparação com o primeiro trimestre de 2016 (em que
foram registados 287 100 requerentes de asilo pela primeira vez). Portugal
encontra-se entre os países que registaram um menor número de pedidos em
comparação com a população do país, com apenas 15 requerentes por cada
milhão de habitantes, o que representa 0,1% do total registado em toda a UE.
(Desenvolvimento em STAT-16-3146)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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