Lisboa, 21/10/2011
Galileo: Europa lança os seus primeiros satélites para um sistema de navegação
inteligente
Às 12h30 CET, em Kourou, na Guiana Francesa, a Europa deu um importante passo na
História ao lançar os dois primeiros satélites operacionais Galileo, com um lançador
Soyuz que os colocará em órbita a 23 000 quilómetros. A Europa encontra-se agora
mais perto de obter o seu próprio Sistema Inteligente de Navegação por Satélite, que
trará inúmeros benefícios para as nossas economias e vidas quotidianas. A indústria
europeia será a primeira beneficiária do programa Galileo, que proporciona às empresas
e aos cidadãos o acesso directo a um sinal de navegação por satélite produzido pela
Europa. (Desenvolvimento em IP/11/1220, MEMO/11/717)
Comissão quer proteger empresas da UE contra burlas e outras práticas desleais
Muitas pequenas empresas de toda a Europa são vítimas de comerciantes desonestos
que recorrem a práticas desleais, como a publicidade enganosa. Os burlões escudam-se
atrás das fronteiras nacionais, explorando a vulnerabilidade das empresas, em particular
das PME, quando exercem a sua actividade noutros países da UE. Algumas profissões
liberais, como os médicos e os advogados, assim como as organizações da sociedade
civil, também podem ser vítimas deste tipo de fraudes. Para assegurar uma melhor
protecção, a Comissão lançou uma consulta pública destinada a recolher informações
junto das empresas e outros interessados sobre o carácter e a dimensão dessas práticas
desleais, incluindo as fraudes praticadas através da Internet. (Desenvolvimento em
IP/11/1224)
Serviços financeiros e mercados de combustível: nota negativa dos consumidores
da UE
Os serviços financeiros, os investimentos (incluindo pensões e valores mobiliários), as
hipotecas e os serviços imobiliários são os mais susceptíveis de gorar as expectativas
dos consumidores em toda a União Europeia, de acordo com o último Painel de
Avaliação dos Mercados de Consumo. De entre os mercados de produtos, os veículos
automóveis em segunda mão e os combustíveis são os mais mal classificados.
(Desenvolvimento em IP/11/1221, MEMO/11/718)
Medidas a nível da UE para prevenir uma contaminação dos alimentos e dos
alimentos para animais pela dioxina
A protecção dos consumidores e da indústria contra uma eventual contaminação pela
dioxina será em breve bastante reforçada. Os Estados-Membros subscreveram hoje,
no Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, uma proposta da
Comissão nesse sentido. Em especial, quatro medidas, que devem ser aplicadas em toda

a União Europeia até meados de 2012, reduzirão grandemente os riscos de
contaminação da cadeia alimentar. (Desenvolvimento em IP/11/1230)
Comunidade da energia: cinco anos de cooperação regional
A Comunidade da energia celebra o seu quinto aniversário no próximo dia 24 de
Outubro. Instituída para reforçar a estabilidade socioeconómica e a segurança do
aprovisionamento, a Comunidade da energia constitui um bom exemplo de cooperação
regional na qual a UE e os países da Europa do Sudeste podem diversificar os seus
recursos energéticos. (Desenvolvimento em IP/11/1223)
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