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Comissão inicia trabalhos para criar a primeira lista comum da UE de
jurisdições fiscais não cooperantes
A Comissão Europeia tem vindo a avançar com os trabalhos de elaboração de
uma primeira lista comum da UE das jurisdições fiscais não cooperantes, ao
apresentar uma avaliação preliminar («quadro de indicadores») de todos os
países terceiros de acordo com indicadores-chave. Cabe agora aos EstadosMembros da UE selecionar que países deveriam ser objeto de um exame mais
aprofundado nos próximos meses, a fim de identificar com precisão os países
que não respeitam as regras em matéria de tributação.
(Desenvolvimento em IP-16-2996 e MEMO-16-2997)



Comissão publica conclusões iniciais do inquérito setorial sobre
comércio eletrónico
O relatório preliminar da Comissão Europeia sobre o inquérito setorial relativo ao
comércio eletrónico confirma o seu rápido crescimento na UE e identifica práticas
comerciais suscetíveis de restringir a concorrência e limitar a escolha dos
consumidores. A Comissão lançou o inquérito setorial sobre o comércio eletrónico
em maio de 2015, no contexto da sua estratégia para o Mercado Único Digital.
Um dos principais elementos da estratégia para o Mercado Único Digital é
garantir um melhor acesso dos consumidores e empresas a bens e serviços. O
inquérito setorial complementa as propostas legislativas da Comissão a este
respeito.
(Desenvolvimento em IP-16-3017 e em MEMO-16-2966)



Corpo Europeu de Solidariedade proporciona aos jovens oportunidade
de exercer a solidariedade
A criação de um Corpo Europeu de Solidariedade foi ontem anunciada pelo
Presidente Juncker no seu discurso sobre o Estado da União. O Corpo Europeu
de Solidariedade foi concebido para dar aos jovens com menos de 30 anos na
Europa a possibilidade de apoiar uma organização não-governamental (ONG),
uma autoridade local ou uma empresa privada ativas no combate a situações
difíceis em toda a União Europeia — por exemplo: reconstrução de comunidades
na sequência de catástrofes naturais; enfrentar os desafios sociais, tais como
exclusão social, pobreza, saúde e desafios demográficos; ou trabalhar no
acolhimento e na integração de refugiados.

(Desenvolvimento em MEMO-16-3062)
 Comissário Navracsics e Secretário-Geral da OCDE apresentam relatório
«Education at a Glance 2016» da OCDE
Tibor Navracsics, Comissário responsável pela Educação, Cultura, Juventude e
Desporto, e o Secretário-Geral da OCDE, Angel Gurría, deram hoje uma
conferência de imprensa sobre a situação da educação e das reformas
necessárias neste domínio nos países da OCDE e da UE. Nesta conferência de
imprensa foi apresentado o relatório «Education at a Glance 2016» (um olhar
sobre a educação 2016). O relatório é o primeiro compêndio internacional de
estatísticas nacionais comparáveis relativamente ao estado da educação em todo
o mundo. O relatório conclui que, dos 35 países da OCDE com os dados
disponíveis, apenas 12 estão a atingir o nível de referência para, pelo menos,
cinco das dez metas do objetivo de desenvolvimento sustentável para o ensino.
(Desenvolvimento no texto do relatório)


Taxa anual de inflação estável em 0,2% na zona euro, em subida para
0,3% na UE e para 0,8% em Portugal
A taxa de inflação anual da zona euro foi de 0,2% em agosto de 2016, estável
em comparação com o mês de julho. Em agosto de 2015, essa taxa tinha sido
de 0,1%. A taxa anual de inflação da UE foi de 0,3% em agosto de 2016, contra
0,2% em julho. Um ano antes, esta taxa tinha sido de 0,0%. Em Portugal,
registou-se uma subida da taxa de inflação no mês de agosto de 2016 para 0,8%,
em comparação com 0,7% no mês anterior. Em termos homólogos, ou seja, em
comparação com o mesmo mês do ano anterior, registou-se também em
Portugal uma subida de 0,7% para 0,8%. Estes dados provêm do Eurostat, o
Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-3061)



Zona euro regista excedente de 25,3 mil milhões de euros no comércio
internacional de mercadorias
Segundo as primeiras estimativas para o mês de julho de 2016, as exportações
de mercadorias da zona euro para o resto do mundo foram de 167,2 mil milhões
de euros, o que representa uma diminuição de 10% em relação a julho de 2015
(185,4 mil milhões de euros). As importações provenientes do resto do mundo
cifraram-se em 142,0 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição
de 8% em relação a julho de 2015 (154,4 mil milhões de euros).
Consequentemente, a zona euro registou um excedente de 25,3 mil milhões de
euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo.
(Desenvolvimento em STAT-16-3048)



Produção industrial diminui 1,1% na zona euro, 1,0% na UE e 1,1% em
Portugal
Em julho de 2016, em comparação com junho do mesmo ano, a produção
industrial, em valores corrigidos de sazonalidade, diminui 1,1% na zona euro,
1,0% na UE e 1,1% em Portugal, segundo estimativas do Eurostat, o serviço de
estatística da União Europeia. Em junho deste ano a produção industrial tinha
aumentado 0,8% na zona euro, 0,7% na UE e 1,9% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-3024)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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