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Comissão autoriza auxílios ao investimento a favor da Volkswagen
Autoeuropa em Portugal
Após uma investigação aprofundada, a Comissão Europeia considerou que o
auxílio regional de 36 milhões de euros concedidos por Portugal à Volkswagen
Autoeuropa para investir numa nova tecnologia de produção, está em consonância
com as regras da UE em matéria de auxílios estatais. A tecnologia será utilizada
para novos tipos de automóvel, na sua atual fábrica de Palmela, em especial para
a montagem de componentes automóveis. O custo total do projeto é de 673
milhões de euros e a produção terá início, o mais tardar, em 2016. Palmela está
situada numa região desfavorecida de Portugal, registando, na altura da
concessão do auxílio, um PIB per capita inferior à média nacional. A área tem, por
isso, direito a beneficiar de auxílios de incentivo ao investimento, nos termos do
mapa português de auxílios com finalidade regional em vigor no momento da
concessão do auxílio. Para mais informações, consultar o registo público de
processos no sítio Web da DG Concorrência da Comissão sob o número de
processo SA.38831.



Comissão prevê financiamento de 5,4 milhões de euros para projetos de
prevenção e combate a todas as formas de intolerância
No seguimento direto do Colóqui Anual sobre Direitos Fundamentais de 2015,
realizado em Bruxelas em outubro passado e onde estiveram o Primeiro
Vice-Presidente da Comissão, Frans Timmermans e a Comissária Vera Jourová,
e subordinado ao tema «Tolerância e respeito: prevenção e combate ao ódio
antissemita e anti-islâmico na Europa», a Comissão Europeia publica hoje um
anúncio de concurso público ao abrigo do Programa «Direitos, Igualdade e
Cidadania». A Comissão atribuirá 5,4 milhões de euros a projetos nos seguintes
domínios: formação e capacitação para reforço da resposta penal aos crimes e
discursos de ódio. Mais informações neste sítio Web.



Eurostat publica últimos indicadores para deteção precoce dos
desequilíbrios macroeconómicos
O Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, publica hoje os indicadores
do painel de avaliação do Procedimento relativo aos Desequilíbrios

Macroeconómicos (PDM). O PDM integra o regulamento six-pack relativo à
governação económica adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, em
novembro de 2011. Os indicadores do painel de avaliação do PDM proporcionam
o apoio estatístico ao Relatório Anual do Mecanismo de Alerta publicado pela
Comissão Europeia no início do Semestre Europeu 2016.
(Desenvolvimento em STAT-15-6178)


Cidadãos da UE - Nova publicação de referência do Eurostat
O Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, publica hoje a publicação
de referência Cidadãos da UE: Quem somos e como vivemos?». Os sete capítulos
facultam uma visão pormenorizada da população, das famílias, dos agregados
familiares e da habitação, que facilitam a compreensão da situação demográfica,
social e económica das pessoas que vivem na UE.
(Desenvolvimento em KS-04-15-567)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber a nossa newsletter, clique aqui por favor.
Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, n.º 1-10, 1269-068 Lisboa
Telefones: geral (+351) 213 509 800; direto (+351) 213 509 820 / (+351) 213 509 833
Internet: http://ec.europa.eu/portugal - E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Siga a Representação no Facebook e no Twitter

