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Novas Regras sobre dupla
Tributação
A
Comissão
Europeia
congratulou-se pelo acordo
alcançado pelos Falados Mem
bros sobre novas medidaspara
ajudar a resolver problemas de
dupla tributação para Lodos os
cidadãos e empresas da IJE
Propostas pela Comissão há
apenas aeLe meses, as novas
regras irão permitir que as
empresas e os cidadãos redu
zam a dupla tribulação, um

dos principais entraves ao
funcionantento do Mercado
Unico. A dupla tribulação
oeon’e quando o mesmo
rendiinenlo é tributado por
dois ou mais Estados
Mcmbros, criando incerteza,
custos
desnecessários
e
problemas de liquidez para os
contribuintes, O Mecanismo
‘de Resolução de Litígios é
csscneiai para uma dupla

tributação justa: os individu
os e as empresas devem
pagar uma parte justa dos
seus Impostos, mas não
devem ter4de os pagar duas
vezes. Logo que o Parlamen
Lo Europeu emita o seu
parecer, as novas regras
.serào formaimenle adotadas
pelo Conselho e serão aplicá
veia a partir de 1 de julho de
2019..

Qualidade das AguaS Balneares
—

Segundo o relatório anual
sobre a qualidade das águas
balneares, publicado recente
mente, mais de 85% das zonas
balneares europeias monttorl
zadas em 2016 satisfaziam as
mais rigorosas normas dc
qualidade (qualidade «exce
icote»). o que signirica que a
maioria dás coisas balneares
está isenta de poluentes
nocivos para a saúde humana
e para o ambiente. Mais de
96% das zonas balneares
satisfazem os requlsitos nimni

mos de qualidade eslabcieci
dos ao ahrigo das regras da
União Europeia.
O relatório da Agencia Euro
pela do Ambiente (AEA) e da
Comissão Europeia eonlirma
uma tendência positiva. verifi
cada ao longo dos últimos 40
anos, com ‘ágtmas balneares
europeias. eada~
lImpas. O relatório compila
análises de amostras de água
recolhidas em mais dc 21 000
zonas balneares costeiras e
interiores e dá ‘tina boa

ma]~

indicação de quais são os
locais onde se poderá encon
trar a melhor qsialidadc da
água neste verão. As águas
balneares são objeto dc amos•
Iragem e monitoriz.adas para
deteção de contaminação por
poluição íeestprovenieotc das
águas residuais ou da agrope
tuári
‘lal como nos úllimnos anos, a
grande maioria das zonas
balneares europeias pode-se
orgulhar da boa quahdadc da
agua. Em 2016, 96$ % dos

locais cumpriram os requisi
tos mínimos de qualidade
definidos na diretiva da UE
relativa às águas balneares (ou
seja, apresentaram qualidade
«suficiente»). Este valor é
ligeiramente
superior
ao
verificado em 2015 (96,1 %).
Mnis de 115 % (85,5 %) das
tOsIais balrkares atingiram o
nível mais rigoroso da diretiva
(ou seja, qualidade ‘excelen
te»), um valor em alta race a
21)15 (84,4 %).

Exposição ‘Por um Oceano sem Plástico’
Pavilhão do Conhecimento Lisboa
-

80% do lixo oeeãnieo
provem dos hábitos de
consumo diérioa. O
plástico invadiu o nosso
dia-a-dia e uma grande
quantidade acaba por ir
parar ao oceano. Seguisdo João Aguiar Macha
do, Diretor-Geral dos
Assuntos do Mar e da
Pesca, da Comissão
Europeia, «O plástico é

um material útil nias, se
não o mantemos em
circulação na econo
mia, acaba a flutuar no
mar, tornando-se um
perigo para os seres
humanos e para os
animais»,
Sublinhou
ainda que «hoje em dia,
há mais pessoas a
trabalhar na energia
eólica com alto mar do

que pescadores. Com o
aparecimento de novos
setores e a transforma’
ção dos tradicionais,
lemos de tornar as
can’ciraa ligadas aos
oceanos mais atrativas
para as novas gerações.
Portugal
está
na
vanguarda do desenvol
vimento da economia
marítIma,
o
nosso

crescimento azul segue o
modelo
europeu,
ambientalmente susten
tável e que garante boas
condições de vida e de
trabalho e normas sociais
deva das».
Neste contexto, unia
exposição sobro o tema
estará
patenie
no
Pavilhão do Conheci
mento em Lisboa, até is

de agosto.
A exposição, produzida
pelo Aquário Nacional da
Dinamarca e pela ONG
Plastie Change, conta
com o apoio da Comissão
Europeia e do Departa
mento de Estado dos
Estados
Unidos
da
América, A mostra já
esteve em Copenhaga e
‘i’alllon.
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