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União Bancária: primeiro relatório intercalar sobre o combate aos
créditos não produtivos em apoio do objetivo de redução dos riscos
A Comissão Europeia congratulou-se com os progressos realizados no combate
aos créditos não produtivos ( non-performing loans, ou NPL) na União Europeia,
resultantes de um esforço contínuo, tanto a nível nacional como da UE, de
redução dos riscos que afetam parte do setor bancário europeu. No primeiro
relatório intercalar do Plano de Ação para a redução dos créditos não produtivos
(NPL), a Comissão destaca uma nova diminuição dos rácios de NPL e as medidas
previstas no sentido de uma redução adicional destes créditos.
(Desenvolvimento em IP-18-266 e em MEMO-18-310)



Maior flexibilidade no respeitante às taxas de IVA, menos burocracia
para as pequenas empresas
A Comissão Europeia propôs hoje novas regras com vista a proporcionar aos
Estados-Membros uma maior flexibilidade na fixação das taxas do IVA, criando
assim um melhor contexto fiscal para que as PME possam prosperar. As
propostas de hoje são as últimas etapas da revisão pela Comissão das regras do
IVA, com a criação de um espaço único do IVA na UE por forma a reduzir
drasticamente a fraude ao IVA na UE, correspondente a 50 mil milhões de EUR,
apoiando simultaneamente as empresas e assegurando as receitas públicas.
(Desenvolvimento em IP-18-185 e em MEMO-18-186)



Preços da habitação sobem 4,1% na área do euro, 4,6 % na UE e 10,4
% em Portugal
Os preços da habitação, medidos pelo Índice de Preços da Habitação no terceiro
trimestre de 2017 e em comparação com igual período de 2016, aumentaram
4,1 % na área do euro, 4,6 % na UE e 10,4 % em Portugal, sendo esta a
terceira maior subida registada na UE neste período. Em comparação com o
segundo trimestre de 2017, os preços da habitação registaram um aumento de
1,7 % na área do euro e na UE e de 3,5 % em Portugal. Estes dados são do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.

(Desenvolvimento em STAT-18-343)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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