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Comissão Europeia autoriza aquisição da Açoreana Seguros pela Apollo
Management
A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da
UE, a aquisição da Açoreana Seguros, de Portugal, por filiais da Apollo
Management, dos EUA. A Apollo Management é um investidor em private equity
ativo a nível mundial em diversos setores industriais. A Açoreana Seguros é uma
companhia de seguros que exerce atividade em Portugal. A Comissão concluiu
que o projeto de aquisição não suscitaria preocupações em matéria de
concorrência, em especial devido à sobreposição muito limitada das atividades
das duas empresas. A operação foi examinada no âmbito do processo simplificado
de revisão do Regulamento das Concentrações. Mais informação disponível no
sítio Web da DG Concorrência, no registo público de processos (processo número
M.8002).



União Europeia compromete-se a agir no âmbito da Cimeira Humanitária
Mundial
Na Cimeira Humanitária Mundial, em Istambul, a União Europeia comprometeu-se
a reforçar a prevenção e o grau de preparação, a melhorar a resposta
internacional e a ajudar na procura de soluções para apoiar um sistema
humanitário sobrecarregado. A União Europeia está empenhada em alcançar
fortes progressos relativamente a cada uma das cinco principais áreas de
responsabilidade para as quais os compromissos principais foram formulados
pelas Nações Unidas.



Comissão Europeia especifica critérios para a detenção pelos bancos de
instrumentos de recapitalização interna (bail in) de fácil utilização em
caso de resolução
A Comissão Europeia deu hoje um passo importante no sentido de garantir a
eficácia das regras da chamada «recapitalização interna» (bail in) aplicáveis aos
bancos e, de um modo mais geral, de clarificar o quadro de resolução a nível da
UE. A proposta de regulamento delegado de hoje determina os critérios que as
autoridades responsáveis pela resolução dos bancos deverão ter em conta na
definição dos requisitos mínimos em matéria de fundos próprios e de passivos
elegíveis (MREL) para efeitos de absorção de perdas e recapitalização dos bancos.
(Desenvolvimento em IP-16-1752)



Plano de Investimento para a Europa: Fundo Europeu de Investimento e
British Business Bank assinam acordo de 30 milhões de libras para
empresas inovadoras
O Fundo Europeu de Investimento e o British Business Bank assinaram um acordo
InnovFin para as PME, que beneficiam de apoio do Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos, o cerne do Plano de Investimento para a Europa. O
mecanismo permitirá ao British Business Bank conceder garantias sobre
empréstimos bancários a empresas inovadoras no Reino Unido durante os
próximos 2 anos.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Comissão publica Relatório intercalar de 2016 sobre o setor digital
europeu: progressos desiguais na construção de um mercado único
digital
Com base nos resultados do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade
da UE, publicado em fevereiro (comunicado de imprensa), a Comissão apresentou
hoje o seu Relatório sobre o desempenho digital dos Estados-Membros da UE. A
Comissão tem acompanhado a aplicação das reformas digitais a nível nacional e,
antes do Conselho «Competitividade» desta semana, presta aconselhamento para
alcançar melhores resultados em áreas como a cobertura de banda larga, serviços
públicos em linha, competências digitais e comércio eletrónico. A Comissão
também publicou hoje um Relatório completo sobre um novo índice internacional
(iDESI) em matéria de desempenho digital, comparando os Estados-Membros da
UE a 15 outros países. A Comissão publicou hoje ainda um estudo Eurobarómetro
sobre comunicações eletrónicas. O estudo revela que o acesso móvel à internet
aumentou significativamente com 69% dos agregados familiares a terem agora,
pelo menos, um membro com um acesso móvel à internet.
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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