RAPID – BOLETIM INFORMATIVO
Representação em Portugal - 28.02.2018
Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, em Lisboa
Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente da Comissão Europeia responsável pelas pastas do pelo Euro e do Diálogo
Social, assim como pela Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capital, está em
Lisboa nos dias 1 e 2 de março.
Esta visita insere-se no quadro do Semestre Europeu e das coordenação das politicas económicas e sociais dos
Estados-Membros, e tem uma agenda dedicada ao aprofundamento da União Económica e Monetária, à política
social, ao mercado de capitais e às empresas FinTech.
Dombrovskis inicia esta visita oficial na tarde desta quinta-feira, dia 1 de março, com uma reunião no Banco de
Portugal. Segue-se uma reunião bilateral com o Ministro do Trabalho, José Vieira da Silva, e depois outra reunião
com o Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno. Não estão previstas declarações à
imprensa nestas reuniões bilaterais.
Entre as 18h00 e as 19h00, Valdis Dombrovskis junta-se a Mário Centeno para um diálogo com os cidadãos, O
evento decorre no Auditório Caixa Geral de Depósitos, no ISEG (Rua do Quelhas, 6, 1200-781 Lisboa). A
participação é livre mas sujeita a inscrição em www.dialogocidadaos.negocios.pt.
No dia 2 de março, pela manhã, Valdis Dombrovskis tem uma audição com os deputados da Comissão dos
Assuntos Europeus na Assembleia da República. Segue-se uma reunião bilateral com o Primeiro-Ministro António
Costa. Ao final da manhã, Dombrovskis recebe os parceiros sociais e os membros do Comité Económico e Social
na Representação da Comissão Europeia em Portugal. Dombrovskis reúne ainda com Gabriela Figueiredo Dias,
Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Não estão previstas declarações à imprensa
nestas reuniões bilaterais.
Pelas 14h30, o Vice-Presidente recebe cerca de 20 CEOs de FinTechs e de instituições bancárias na
Representação da Comissão Europeia em Portugal (Largo Jean Monnet, 1, 10.º, Lisboa). O evento é aberto à
imprensa, devendo os jornalistas interessados neste evento enviar a credenciação para Carla Ribeiro
(Carla.RIBEIRO1@ec.europa.eu).
Pelas 16h30, Valdis Dombrovskis visita a instalações da SIBS em Alfragide (Estrada Casal do Canas, lote 6, 2720092 Amadora). O evento é aberto à imprensa, devendo os jornalistas interessados neste evento enviar a
credenciação para Raquel Pavão Nunes (raquel.nunes@sibs.pt), até às 12h de quinta-feira, 1 de março.
Contacto para jornalistas: Raquel Patrício Gomes, raquel-maria.patricio-gomes@ec.europa.eu, +351 933 323
636 | + 351 930 488 927
Siga a visita do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, a Lisboa com #deepeningEMU,
#EUDialogues, #FutureofEurope e @VDombrovskis.

Este é o Boletim Informativo da Representação da Comissão Europeia em Portugal.
Se este Boletim lhe foi reenviado e gostaria de o receber diretamente pode criar, gerir ou eliminar
a sua assinatura aqui.
Contacto para a imprensa através desta caixa de correio eletrónico.

