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Edição de 2016 do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo: o
funcionamento do mercado melhorou, mas são necessários esforços
adicionais nos setores das telecomunicações e da energia
A Comissão Europeia publicou hoje a edição de 2016 do seu Painel de Avaliação
dos Mercados de Consumo relativo ao funcionamento de 42 mercados de bens e
serviços. Resulta dessas apreciações que o funcionamento dos mercados
melhorou desde o último painel de avaliação publicado em 2014. A tendência
positiva observada desde 2010 continua a intensificar-se, apresentando os
serviços financeiros os maiores progressos. Os três principais mercados de bens
que os consumidores privilegiam são os livros, revistas e jornais, os artigos de
lazer (por exemplo, os brinquedos e jogos) e os grandes eletrodomésticos, como
os frigoríficos. No respeitante aos serviços, os três mercados melhor classificados
são os relacionados com os tempos livres, que vão desde os alojamentos de
férias até aos serviços culturais e de entretenimento, passando pelos serviços
relacionados com o desporto, como os ginásios.
(Desenvolvimento em IP-16-2931)



UE atinge resultados importantes na Cimeira do G20 em Hangzhou, na
China
A União Europeia conseguiu alcançar resultados importantes na Cimeira dos
líderes do G20 que teve lugar a 4 e 5 de setembro em Hangzhou, na China. O
Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pediu na Cimeira uma
ação firme a nível mundial nos domínios da sobrecapacidade na indústria do aço,
de uma fiscalidade justa e da crise global de refugiados. O comunicado de
imprensa dos líderes do G20 hoje publicado define medidas imediatas nestes três
domínios. À margem da Cimeira, o Presidente Jean-Claude Juncker reuniu com
o Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau, para debater o novo acordo de
comércio livre entre a UE e o Canadá, conhecido por AECG, que o Presidente

Juncker descreveu como o «melhor e mais avançado» que a UE negociou até à
data.



Comissão define política de utilização responsável para o fim das tarifas
de roaming em junho de 2017
Tal como previsto nas regras que põem fim às tarifas de roaming em junho de
2017 (comunicado de imprensa), a Comissão Europeia apresentou hoje um
projeto de ato de execução que define várias medidas destinadas à sua boa
implementação. Os parâmetros específicos incluem uma política de utilização
razoável de forma a evitar utilizações abusivas. O projeto de ato de execução
hoje apresentado será debatido com os Estados-Membros, após consultas com
o Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE),
antes de a Comissão o poder adotar em 15 de dezembro deste ano.
(Mais informações sobre roaming neste sítio Web)



Volume do comércio a retalho sobe 1,1% na zona euro, 1,0% na UE e
1,8% em Portugal
Em julho de 2016, em comparação com o mês anterior e em valores corrigidos
de sazonalidade, o volume do comércio a retalho aumentou 1,1% na zona euro,
1,0% na UE e 1,8% em Portugal, segundo as estimativas do Eurostat, o Serviço
de Estatística da União Europeia. Em junho, o volume de comércio retalhista
tinha diminuído 0,1% na zona euro, 0,2% na UE e tinha subido 3,6% em
Portugal. Em termos homólogos, ou seja, em comparação entre julho de 2015
e julho de 2016, a zona euro registou uma subida do volume do comércio a
retalho de 2,9%, a UE de 3,5% e Portugal de 4,2%.
(Desenvolvimento em STAT-16-2961)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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