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 Estratégia marítima da UE no Atlântico facilita 6 mil milhões de euros em
investimentos na proteção ambiental, inovação, conectividade e inclusão social
A meio caminho na implementação do Plano de Ação para uma Estratégia Marítima na
Região Atlântica da UE, um estudo independente considera que aquele Plano facilitou mais
de 1 200 novos projetos marítimos e quase 6 mil milhões de euros de investimentos até à
data. A maioria dos projetos visa a proteção do ambiente e a inovação, bem como a
melhoria da conectividade e da inclusão social. Exemplos disso são o desenvolvimento das
energias marinhas renováveis em França ou as instalações portuárias em Espanha e na
Irlanda, a melhoria das infraestruturas turísticas no País de Gales, bem como a criação de
ligações de banda larga nas zonas remotas da Escócia ou a monitorização dos cuidados de
saúde à distância na Irlanda. Uma série de projetos financiados pelo Plano de Ação da UE
facilitam a transição para as energias limpas, conforme apresentado pelo pacote de medidas
da Comissão Juncker «Energia limpa para todos os europeus» e contribui para a criação
daUnião da Energia.
(Mais informações neste sítio Web)

 UE adota novos programas para proteger e apoiar regresso e reintegração dos
migrantes em África
A União Europeia adotou hoje novos programas ao abrigo do Fundo Fiduciário de Emergência
da União Europeia para África, diretamente na sequência dos compromissos assumidos
pelaMissão Conjunta da União Africana/União Europeia/Nações Unidas para resolver a
situação dos migrantes na Líbia. Os novos programas complementam os esforços em curso
da União Europeia para proteger os migrantes e proporcionar-lhes opções de reintegração
sustentável na Líbia, ao longo da rota do Mediterrâneo Central e na Etiópia.
Desenvolvimento em IP/18/1143)

 Comissão organiza seminário de peritos sobre formas de combater desinformação e
notícias falsas em linha
A Comissão Europeia acolhe amanhã cerca de 100 peritos oriundos do mundo académico,
jornalismo e do setor público para debater as futuras ações para de luta contra a difusão de
notícias falsas e desinformação em linha. Os debates deste colóquio irão enriquecer a
reflexão da Comissão sobre esta complexa questão global. Desde novembro último, a
Comissão tem vindo a consultar cidadãos, plataformas em linha, organizações noticiosas,
investigadores e autoridades públicas para recolher pontos de vista sobre a melhor forma de
definir uma abordagem europeia sobre este fenómeno. Em janeiro, o Grupo de Peritos de
Alto Nível sobre notícias falsas iniciou os seus trabalhos para ajudar a desenvolver uma

estratégia de luta contra a desinformação e as notícias falsas em linha.
(Mais informações neste sítio Web)
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