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 Presidente Juncker participa na reunião informal dos 27 Chefes de Estado ou de
Governo da UE
No âmbito da Agenda dos Líderes, os líderes da UE, incluindo o Presidente Juncker, têm
hoje um debate informal sobre questões institucionais, incluindo a composição do
Parlamento Europeu após a saída do Reino Unido da UE e a nomeação do Presidente da
Comissão Europeia. Os dirigentes debaterão também o futuro do Quadro Financeiro
Plurianual (QFP) após 2020. Para preparar o debate de hoje a Comissão publicou, na
semana passada, o seu contributo com propostas sobre ideias para uma União Europeia
mais eficiente e as opções para um novo e moderno orçamento da UE a longo prazo. Em
relação a este último ponto, a Comissão apresentará a sua proposta formal para o
próximo orçamento da UE a longo prazo a 2 de maio. Entretanto, a Comissão continuará a
ouvir todas as partes interessadas, inclusive através das consultas públicas sobre as
prioridades da UE que foram lançadas em janeiro de 2018. O
Presidente Juncker participará na conferência de imprensa com o Presidente Donald Tusk,
atualmente prevista para as 17h00 (Lisboa), que pode ser acompanhada em direto
na EbS.

 Comissão Europeia organiza mesa redonda sobre criptomoedas
Na segunda-feira, 26 de fevereiro, a Comissão Europeia organiza uma mesa redonda
sobre «Criptomoedas — Oportunidades e riscos», em Bruxelas, sob a presidência de
ValdisDombrovskis, Vice-Presidente da Comissão responsável pelo Euro e Diálogo Social,
Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais. Os
participantes trocarão pontos de vista sobre o modo como as instituições da UE, as
autoridades de supervisão e os Estados-Membros devem responder aos desafios colocados
pela rápida evolução tecnológica e aproveitar as oportunidades que estas oferecem. As
chamadas criptomoedas (moedas virtuais) e a tecnologia de cadeia de blocos subjacente
afetam vários setores da economia, incluindo as finanças. Neste contexto, o objetivo da
Comissão é garantir a proteção do investidor, a integridade do mercado e a estabilidade
financeira, tirando pleno partido destes novos desenvolvimentos tecnológicos. O VicePresidente Dombrovskis dará conta aos jornalistas dos resultados da reunião em
Bruxelas, podendo o ponto de imprensa ser acompanhado no sítio Web da EbS na
segunda-feira, pelas 12h30 (Lisboa).
 Mecanismo de Proteção Civil da UE obtém sistema de telecomunicações por satélite
O Comissário responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises,
Christos Stylianidesreuniu com os Ministros luxemburgueses Daniel Kersch, responsável
pelos Assuntos Internos, Função Pública e Reforma Administrativa e Romain Schneider,
responsável pela Segurança Social, Cooperação para o Desenvolvimento e Ação
Humanitária e Desporto, no âmbito de um novo contributo luxemburguês para reforçar o
Mecanismo de Proteção Civil da União: telecomunicações móveis, através da plataforma
de satélite emergency.lu. Esta plataforma irá estabelecer comunicações Internet e

telefónicas diretamente no rescaldo de uma crise — se e quando os instrumentos
tradicionais de comunicação ficarem temporariamente fora de serviço.
(Desenvolvimento em IP-18-1081)
 União Europeia mobiliza comunidade internacional para a região do Sahel
A Conferência internacional de alto nível sobre o Sahel que decorre hoje em Bruxelas sob
a égide da União Europeia, das Nações Unidas, da União Africana e do grupo de países do
G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Maurtânia, Níger e Chade) permitiu confirmar o
compromisso político ao lado dos países do Sahel, mobilizar um montante de 414 milhões
de euros de apoio à força conjunta do G5 Sahel e reforçar a coordenação e a eficácia da
ajuda ao desenvolvimento sustentável da região. Com 8 mil milhões de ajuda ao
desenvolvimento (2014-2020), a UE é o principal doador para os países do G5 Sahel. O
discurso de abertura do Presidente Juncker está disponível neste sítio Web e os
comentários da Alta Representante Mogherini podem ser consultados aqui.
(Desenvolvimento em IP-18-1142, em MEMO-18-942, em STATEMENT-18-1166 e
neste sítio Web)
 Inflação desce para 1,3 % na área do euro, 1,6 % na UE e 1,1 % em Portugal
A taxa de inflação anual na área do euro foi, em janeiro deste ano, de 1,3 %, uma descida
dos 1,4 % registados em dezembro de 2017. Em janeiro do ano passado, a taxa de
inflação na área do euro foi de 1,8 %. Na União Europeia, a taxa de inflação no mês
passado foi de 1,6 %, uma descida também do valor registado em dezembro de 2017 (1,7
%). Em janeiro do ano passado, a taxa de inflação na UE foi de 1,7 %. Em Portugal, a
taxa de inflação anual no mês de janeiro deste ano foi de 1,1 %, uma descida do valor de
1,6 % registado em dezembro de 2017. Em comparação com janeiro de 2017, ou seja em
termos homólogos, a taxa de inflação passou de 1,3 % (em janeiro de 2017) para 1,1 %
no mês passado. Estes dados são do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-18-1161)
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