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Auxílios estatais: relatório intercalar do inquérito setorial
sobre mecanismos de capacidade no setor da eletricidade revela
lacunas significativas
O inquérito da Comissão sobre mecanismos de capacidade revela que
estes podem aumentar a segurança do aprovisionamento de
eletricidade, mas que muitos Estados-Membros têm de ser mais
rigorosos tanto na avaliação da sua necessidade, como na sua conceção,
a fim de assegurar que são bem orientados e rentáveis.
(Desenvolvimento em IP-16-1372 e MEMO-16-1367)

Ajuda pública ao desenvolvimento concedida pela UE atinge
a percentagem mais elevada de sempre do rendimento nacional
bruto
Dados preliminares indicam que a ajuda pública ao desenvolvimento
(APD) coletiva concedida pela UE (instituições da UE e EstadosMembros) aumentou para 68 mil milhões de euros em 2015 (mais 15%
relativamente aos 59 mil milhões de euros em 2014), registando um
crescimento pelo terceiro ano consecutivo (e atingindo, assim, o seu
nível mais elevado até à data). A APD coletiva da UE atingiu 0,47% do
rendimento nacional bruto da UE (RNB) em 2015, o que corresponde a
um aumento relativamente ao valor de 0,43% em 2014. Este valor é
significativamente superior à média de 0,21% de APD/RNB para os
países do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) fora da UE.
(Desenvolvimento em IP-16-1362 e MEMO-16-1363)

Participação da Comissão Europeia nas reuniões da
primavera do FMI/Banco Mundial em Washington
O Presidente Juncker e vários membros da Comissão Europeia deslocamse a Washington DC (EUA) para as reuniões da primavera do Fundo
Monetário Internacional e do Banco Mundial que terão lugar de 15 a 17
de abril. O Presidente Jean-Claude Juncker, os Vice-Presidentes
Kristalina Georgieva e Valdis Dombrovskis e os Comissários Johannes
Hahn, Pierre Moscovici e Neven Mimica, irão representar a Comissão em
diversos eventos organizados no âmbito deste conjunto de reuniões. Os

Ministros das Finanças do G20 e os Governadores dos Bancos Centrais
reúnem separadamente à margem destas reuniões da primavera.

Produção industrial diminui 0,8% na zona euro e 0,7% na
UE e sobe 0,4% em Portugal
Em fevereiro de 2016 e em comparação com o mês anterior, a produção
industrial, em valores corrigidos de sazonalidade, diminuiu 0,8% na zona
euro e 0,7% na UE, segundo as estimativas do Eurostat, o Serviço de
Estatística da UE. Em janeiro de 2016, a produção industrial tinha
aumentado 1,9% na zona euro e 1,5% na UE. Em fevereiro de 2016, em
comparação com fevereiro de 2015, ou seja em termos homólogos, a
produção industrial aumentou 0,8%, tanto na zona euro como na UE.
EmPortugal, registou-se um aumento em fevereiro de 2016 (0,4%),
em comparação com o mês anterior, no qual se tinha verificado um
aumento de 0,3%. Em termos homólogos, a produção industrial
em Portugal foi superior à da zona euro e da UE (ambas 0,8%), tendo
atingido 1,2%.
(Desenvolvimento STAT-16-1370)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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