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A CIP – Confederação Empresarial de Portugal elabora esta publicação com o objetivo de 

sintetizar as notícias mais relevantes da semana, com base nos comunicados de imprensa 

emitidos pelas Instituições Europeias. 

 

NOTÍCIAS 

 

Mediterrâneo Ocidental: Ações para o desenvolvimento sustentável da economia azul 

A Comissão Europeia lançou no dia 19 de abril uma nova iniciativa para o desenvolvimento 

sustentável da economia azul na região do Mediterrâneo Ocidental. A região abrange centros 

de atividade económica como Barcelona, Marselha, Nápoles e Tunes e inclui destinos turísticos 

como as ilhas Baleares, a Sicília e a Córsega. De notar que a biodiversidade marítima está sujeita 

a fortes pressões; segundo um relatório recente de cientistas do Centro Comum de 

Investigação, nos últimos 50 anos sofreu uma perda de 50 %. Há ainda que referir as recentes 

preocupações de segurança decorrentes do aumento da migração de Sul para Norte. Esta 

iniciativa permitirá à UE e aos países vizinhos trabalhar em conjunto para aumentar a segurança 

marítima, promover o crescimento azul sustentável e a criação de emprego e preservar os 

ecossistemas e a biodiversidade. A iniciativa é o resultado de anos de diálogo entre dez países 

do Mediterrâneo Ocidental, prontos e decididos a trabalhar em conjunto nestes interesses 

partilhados para a região: cinco Estados-Membros da UE (França, Itália, Portugal, Espanha e 

Malta) e cinco países parceiros do Sul (Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia). Dá 

seguimento à Declaração Ministerial sobre a Economia Azul, aprovada pela União para o 

Mediterrâneo (UM) em 17 de novembro de 2015. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão Europeia.  
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