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Lançamento do Relatório Europeu sobre a Droga de 2017
O Comissário europeu responsável pela Migração, Assuntos Internos e Cidadania,
Dimitris Avramopoulos, juntamente com Laura d’Arrigo, Presidente do Conselho
de Administração do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
(OEDT), e Alexis Goosdeel, Diretor daquela instituição, lançam hoje a edição de
2017 do Relatório Europeu sobre Droga. A parte do relatório relativa a Portugal
está disponível neste sítio Web.



Bancos devem fornecer informação de retorno às PME sobre acesso ao
financiamento
À medida que se prepara para publicar o plano de ação da revisão intercalar da
União dos Mercados de Capitais em 8 de junho, a Comissão está a intensificar os
seus esforços para melhorar as condições de financiamento para as pequenas
empresas. Atualmente, as pequenas e médias empresas, muitas vezes, não
conseguem obter financiamento junto dos bancos e, ainda assim, não recebem
informações adequadas sobre a razão pela qual o financiamento não foi atribuído,
o que dificulta tentativas futuras. A Comissão tem vindo a trabalhar no sentido de
resolver este problema, fazendo com que o setor financeiro faça mais para ajudar
as pequenas empresas a navegar no complexo panorama financeiro.
(Mais informações neste sítio Web)



Comissão e China iniciam diálogo sobre controlo dos auxílios estatais
A Comissária europeia Margrethe Vestager, responsável pela Concorrência, e He
Lifeng, Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China,
assinaram na sexta-feira, 2 de junho, em Bruxelas, um Memorando de
Entendimento para encetar um diálogo em matéria de controlo dos auxílios
estatais. O diálogo em matéria de auxílios estatais prevê um mecanismo de
consulta, cooperação e transparência entre a UE e a China no domínio do controlo
deste tipo de auxílios.
(Mais informações neste sítio Web)



Volume de vendas a retalho sobe 0,1 % na área do euro, 0,5 % na UE e
1,5 % em Portugal em abril de 2017
Em abril de 2017, em comparação com o mês anterior e em valores corrigidos de
sazonalidade, o volume das vendas a retalho aumentou 0,1 % na área do euro,

0,5 % na UE e 1,5 % em Portugal, de acordo com as estimativas do Eurostat, o
Serviço de Estatística da União Europeia. Em março de 2017, o volume das vendas
a retalho tinha aumentado 0,2 % na área do euro, diminuído 0,1 % na UE e
diminuído também 2,0 % em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-17-1539)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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