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Comissão propõe assistência do Fundo de Solidariedade da UE na sequência das
inundações no Reino Unido
A Comissão Europeia propôs hoje ao Reino Unido uma ajuda no valor de 60 milhões de
euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia, na sequência das inundações em
dezembro de 2015 e em janeiro de 2016. As inundações afetaram infraestruturas
essenciais, sobretudo no setor dos transportes, bem como edifícios públicos, habitações
privadas, empresas e terrenos agrícolas em diversas regiões da Inglaterra, da Irlanda do
Norte, Escócia e País de Gales.
(Desenvolvimento em IP-17-13)



Comissão concede 100 milhões de euros em assistência macrofinanceira à
Moldávia
A Comissão Europeia decidiu hoje aceder a um pedido da República da Moldávia, propondo
um programa de assistência macrofinanceira (AMF), no montante máximo de 100 milhões
de euros. A assistência proposta destina-se a contribuir para que o país possa satisfazer
as suas necessidades de financiamento de curto prazo. Até 40 milhões de euros de
assistência macrofinanceira será concedida sob a forma de subvenções e até 60 milhões
de euros sob a forma de empréstimos a médio prazo, com condições de financiamento
favoráveis
(Desenvolvimento em IP-17-40)



Inquérito sobre atitudes dos consumidores da UE em relação aos produtos do
mar revela hábitos alimentares e de compras invulgares
A maioria dos europeus declara comer peixe porque é saudável. O consumo de peixe está
a aumentar, com 42 % dos europeus a afirmar que se alimentam de peixe e de produtos
da aquicultura, pelo menos, uma vez por semana em casa. Este facto realça a necessidade
de garantir o abastecimento sustentável de peixe no mercado da UE. Um novo inquérito
do Eurobarómetro sobre as escolhas dos consumidores europeus no que diz respeito aos
produtos da pesca e da aquicultura revela que as pessoas na UE consomem alimentos de
origem marinha com bastante regularidade, embora a questão da distância a que vivem
do mar tenha implicação na frequência com que comem peixe.
(Mais informações neste sítio Web)



Taxa de poupança das famílias estável em 12,6 % na área do euro
A taxa de poupança das famílias na área do euro foi de 12,6 % no terceiro trimestre de
2016, estável em comparação com o segundo trimestre do mesmo ano. A taxa de
investimento das famílias na área do euro foi de 8,5 % no terceiro trimestre de 2016,
contra 8,6 % no trimestre anterior. Em comparação com o terceiro trimestre de 2015,

registou-se um aumento da taxa de poupança das famílias (de 12,3 % em 2015 para 12,6
% em 2016) e da sua taxa de investimento (de 8,3 % em 2015 para 8,5 % em 2016).
Estes dados são provenientes de uma primeira versão das contas trimestrais corrigidas
de sazonalidade do setor europeu do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-17-61)


Taxa de investimento das empresas desce para 21,9 % na área do euro
No terceiro trimestre de 2016, a taxa de investimento das empresas foi de 21,9 % na
área do euro, contra 22,2 % no trimestre anterior. A margem de lucro das empresas na
área do euro foi de 40,6 % no terceiro trimestre de 2016, em comparação com 40,5 %
no segundo trimestre do mesmo ano. Em comparação com o terceiro trimestre de 2015,
registou-se um ligeiro aumento da taxa de investimento das empresas (de 21,8 % em
2015 para 21,9 % em 2016) e da sua margem de lucro (de 40,3 % em 2015 para 40,6
% em 2016).Estes dados são provenientes de uma primeira versão das contas trimestrais
corrigidas de sazonalidade do setor europeu do Eurostat, o Serviço de Estatística da União
Europeia, e do Banco Central Europeu (BCE).
(Desenvolvimento em STAT-17-53)
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