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Educação e formação na Europa: investimento na retoma mas a inclusão
continua a ser um desafio
A edição deste ano do Monitor da Educação e da Formação revela progressos
rumo a objetivos importantes da UE, mas sublinha igualmente a necessidade de
os Estados-Membros tornarem os seus sistemas de ensino mais adequados e
inclusivos, em especial no que respeita à integração de refugiados e migrantes.
Na edição de 2016 do Monitor da Educação e da Formação publicada hoje, a
Comissão Europeia analisa a situação da União Europeia e dos sistemas nacionais
e verifica que os Estados-Membros têm de fazer face à dupla tarefa de garantir a
adequação do investimento financeiro e de oferecer uma educação de alta
qualidade aos jovens de todas origens, incluindo os refugiados e os migrantes.
(Desenvolvimento em IP-16-3577)



Roteiro para a energia oceânica defende que 10% das necessidades
energéticas da UE sejam colmatadas através da energia das ondas e das
marés até 2050
O Fórum da Energia Oceânica publica amanhã um relatório que indica que 10 %
das necessidades energéticas da Europa serão colmatadas pela energia das marés
e das ondas. O Roteiro apresenta cinco fases principais para alcançar este
objetivo. Estas fases serão apoiadas por um fundo de investimento de 250 milhões
de euros e por 70 milhões de euros de um fundo de garantia. O roteiro será
disponibilizado amanhã, pelas 09h00 (Lisboa) neste sítio Web.



Volume do comércio a retalho diminui 0,2% na zona euro e na UE e 2,1%
em Portugal
Em setembro de 2016, em comparação com agosto do mesmo ano, em valores
corrigidos de sazonalidade, o volume do comércio a retalho diminuiu 0,2% na
zona euro e na UE, tendo registado uma descida de 2,1% em Portugal, segundo
as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em termos
homólogos, ou seja, em comparação entre o mês de setembro de 2016 e o de
setembro de 2015, o volume do comércio a retalho registou na zona euro uma
subida de 1,1%, de 2,2% na UE e de 2,6% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-3609)
Para mais informações sobre assuntos europeus:

http://ec.europa.eu/portugal
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