COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 28 de setembro de 2016


Comissão informa sobre os progressos realizados no âmbito da Agenda
Europeia da Migração
A Comissão informa hoje sobre os progressos alcançados a nível dos regimes de
recolocação e de reinstalação da UE e a implementação da Declaração UETurquia. Ao mesmo tempo, assinala as medidas a adotar pela Grécia, na
perspetiva de uma futura retoma das transferências de Dublim a partir de outros
Estados-Membros e informa sobre os controlos fronteiriços temporários
efetuados nas fronteiras internas de Schengen em conformidade com a
recomendação do Conselho de 12 de maio de 2016.
(Desenvolvimento em IP-16-3183)



UE assina as subvenções no valor de 600 milhões de euros para ajudar
refugiados nos domínios da educação e da saúde
A Comissão Europeia assinou hoje duas subvenções diretas no valor de 600
milhões de euros para apoiar os refugiados sírios e as comunidades de
acolhimento na Turquia nos domínios da educação e da saúde. Desde março
deste ano, a UE mobilizou mais de 2 mil milhões de euros do seu orçamento total
de 3 mil milhões de euros ao abrigo do mecanismo em favor dos refugiados na
Turquia.
(Desenvolvimento em IP-16-3191)



Comissão propõe criar um registo de transparência obrigatório para
todas as instituições da UE
A Comissão Europeia propôs hoje criar um registo de transparência obrigatório
que abranja as três instituições da UE — Parlamento Europeu, Conselho e
Comissão — dando assim cumprimento ao importante compromisso assumido
pela Comissão Juncker em matéria de transparência. A Comissão já tinha dado
o exemplo ao condicionar a realização de reuniões com os seus responsáveis
políticos à inscrição pública dos representantes de interesses no registo de
transparência. Apelamos agora ao Parlamento Europeu e ao Conselho para que
sigam o exemplo, tornando o registo obrigatório para todos os representantes
de interesses que procuram influenciar as decisões políticas tomadas em
Bruxelas.
(Desenvolvimento em IP-16-3182 e em MEMO-16-3181)



Comissão investe em sinergias entre as infraestruturas de transporte e
de energia
A Comissão Europeia lançou hoje o primeiro convite à apresentação de propostas
do programa de financiamento da UE para as infraestruturas, o Mecanismo
Interligar a Europa, para apoiar projetos que promovam sinergias entre as
infraestruturas de transporte e as de energia. O convite disponibiliza 40 milhões
de euros para estudos de apoio a um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo, em consonância com a estratégia «Europa 2020», bem como para que
a UE possa alcançar os seus objetivos de desenvolvimento sustentável, através
da criação de sinergias entre os setores dos transportes e da energia.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Regime de redução da produção de leite totalmente levada a cabo pelos
agricultores
O regime de redução da produção de leite, anunciado pela Comissão para
incentivar a redução da produção de leite, foi quase totalmente subscrito
(98,9%), com pedidos feitos para reduzir a produção em 1,06 milhões de
toneladas no último trimestre de 2016. As notificações recebidas pela Comissão
revelam que mais de 52 000 produtores de leite em 27 Estados-Membros
pediram para participar no regime. Embora os sinais de recuperação sejam já
evidentes, especialmente em alguns dos preços dos produtos de base, o objetivo
principal continua a ser a melhoria do sentimento do mercado traduzido no
aumento dos preços no produtor em seu benefício. Para mais informações,
consultar o comunicado e as estatísticas por país. Com um orçamento de 150
milhões de euros, o regime de redução da produção de leite faz parte do pacote
de auxílio de 500 milhões de euros a favor do setor dos produtos lácteos,
apresentado pela Comissão em julho.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Ciência e conceção de políticas: rumo a um novo diálogo
Decisores políticos, profissionais e académicos de renome mundial irão participar
na segunda edição da Conferência da International Network for Government
Science Advice, que terá lugar em Bruxelas, a 29 e 30 de setembro. Organizada
conjuntamente pela Comissão Europeia e pela International Network for
Government Science Advice (INGSA), a Conferência irá analisar os princípios e
as práticas dos pareceres científicos num vasto leque de contextos políticos e de
desafios atuais. Carlos Moedas, Comissário Europeu responsável pela
Investigação, Ciência e Inovação, declarou: «Pareceres científicos de elevada
qualidade e oportunos são essenciais para a elaboração de políticas. Durante o
atual mandato da Comissão, criámos um sistema fiável e independente, o
Mecanismo de Aconselhamento Científico, que irá contribuir para a qualidade da
legislação da UE. Esta conferência constitui uma oportunidade ideal para
partilhar melhores práticas e princípios fundamentais com a comunidade
internacional, para que todos possamos tornar os processos de aconselhamento
tão eficazes quanto possível.»



Dia Mundial do Mar - Metade do comércio de mercadorias da UE é
realizado por via marítima
O transporte marítimo desempenha um papel essencial no comércio
internacional de mercadorias da União Europeia. Em 2015, o volume do comércio
de mercadorias da UE com países terceiros (não pertencentes à UE) por via
marítima representou aproximadamente 51% do comércio de mercadorias da

UE. As percentagens mais elevadas de comércio de mercadorias com países
terceiros por esta via foram registadas em Portugal (81 % das trocas
comerciais). Por ocasião do Dia Mundial do Mar, que se celebra hoje, dia 29 de
setembro, o Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, publica uma
seleção de dados sobre o comércio internacional de mercadorias por via
marítima, bem como sobre o transporte marítimo.
(Desenvolvimento em STAT-16-3208)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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