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Melhor proteção consular para os cidadãos europeus no estrangeiro
Após três anos de negociações, os Estados-Membros da UE adotaram a diretiva
relativa à proteção consular dos cidadãos europeus que vivem ou viajam fora da
UE. O acordo do Conselho clarifica em que circunstâncias e de que forma os
cidadãos da UE que se encontrem numa situação de dificuldade num país fora da
UE têm direito a receber assistência das embaixadas ou consulados doutros países
da UE. O objetivo é facilitar a cooperação entre autoridades consulares e reforçar
o direito dos cidadãos europeus a proteção consular.
(Desenvolvimento em IP-15-4803)



Relatório da Comissão sobre benefícios da TTIP para pequenas e médias
empresas
A Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) tem um potencial
significativo para as pequenas e médias empresas, segundo um relatório
apresentado hoje pela Comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmström. O
documento apresenta os resultados de um inquérito às pequenas e médias
empresas (PME), realizado em 2014, sobre os desafios com que se deparam
quando exportam para os Estados Unidos. Utiliza igualmente novos dados
disponíveis para analisar a dimensão das exportações das PME da UE para os
Estados Unidos.
(Desenvolvimento em IP-15-4802)



Indicadores da Educação, relativos a 2014, da Estratégia Europa 2020
O Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, publica hoje os dados mais
recentes para a UE e os seus Estados-Membros sobre a realização dos objetivos
da Estratégia Europa 2020 em matéria de educação. A percentagem de pessoas
entre os 30 e os 34 anos na UE que concluíram o ensino superior tem vindo a
aumentar de forma constante, passando de 23,6% em 2002, para 37,9% em
2014. Esta tendência foi ainda mais significativa para as mulheres (de 24,5% em
2002, para 42,3% em 2014) do que para os homens (de 22,6% para 33,6%). O
objetivo da estratégia Europa 2020 é que, pelo menos, 40% dos jovens dos 30
aos 34 anos na UE tenham concluído o ensino superior até 2020.
(Desenvolvimento em STAT-15-4798)



Produção na construção desce 1,8% na zona euro e 1,2% na UE
Em fevereiro de 2015, em comparação com o mês anterior, em valores corrigidos
de sazonalidade, a produção no setor da construção registou uma quebra de 1,8%
na zona euro e de 1,2% na UE, de acordo com as primeiras estimativas do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em janeiro de 2015, a
produção na construção tinha aumentado 1,6% e 0,6% na zona euro e na UE,
respetivamente. Em fevereiro de 2015, em comparação com fevereiro do ano
anterior, a produção no setor da construção registou uma quebra de 3,7% na
zona euro e de 2,4% na UE.
(Desenvolvimento em STAT-15-4797)
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

