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Pacote de Inverno do Semestre Europeu: análise dos progressos
realizados pelos Estados-Membros no sentido da realização das
prioridades económicas e sociais
A Comissão Europeia publica hoje a sua análise anual da situação económica e
social nos Estados-Membros, que inclui uma avaliação dos desequilíbrios que
continuam por corrigir. Os Estados-Membros estão a realizar progressos a nível
da aplicação das orientações políticas específicas que lhes foram dirigidas no ano
transato no contexto do chamado «triângulo virtuoso», que consiste em fomentar
o investimento, realizar reformas estruturais e garantir políticas orçamentais
responsáveis. Esta avaliação dos progressos realizados pelos Estados-Membros
integra o ciclo anual de coordenação das políticas económicas a nível da UE e é
conhecida como «Pacote de Inverno do Semestre Europeu». O pacote baseia-se
nas previsões económicas publicadas na semana passada.
(Desenvolvimento em IP-17-308 e em MEMO-17-309)



UE congratula-se com entrada em vigor do Acordo de Facilitação do
Comércio da OMC
O Acordo de Facilitação do Comércio (AFC) — o acordo comercial multilateral mais
importante desde a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995
— entra hoje em vigor. As ratificações por Chade, Jordânia, Omã e Ruanda, hoje,
significam que o acordo atingiu o limite predeterminado dos 110 membros da
OMC necessários para a sua imediata entrada em vigor. Este acordo visa
simplificar e clarificar os procedimentos internacionais de importação e de
exportação, as formalidades aduaneiras e os requisitos de trânsito. Tornará as
formalidades administrativas relacionadas com o comércio mais fáceis e menos
onerosas, contribuindo, assim, para um importante e muito necessário estímulo
ao crescimento económico global.
(Desenvolvimento em IP-17-188)



Obesidade infantil: orientações técnicas em matéria de contratos
públicos para uma alimentação saudável nas escolas
A Comissão Europeia, o Centro Comum de Investigação e a Direção-Geral da
Saúde e Segurança Alimentar, juntamente com a Presidência maltesa do Conselho
da União Europeia, apresentam hoje um relatório para ajudar as autoridades a
aplicarem as normas de alimentação saudável, assegurando que adquirem comida

saudável para as escolas. O relatório fornece orientações técnicas sobre, entre
outros aspetos, a elaboração de especificações claras sobre os alimentos e
serviços de restauração em matéria de contratos públicos para tornar a
alimentação saudável a opção por defeito.


Comissão lança consulta pública sobre revisão das competências
essenciais para a aprendizagem ao longo da vida
A Comissão Europeia lança hoje uma consulta pública, que decorrerá até 19 de
maio de 2017, com vista a atualizar a recomendação de 2006 sobre as
competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Esta revisão
procurará determinar as aptidões e competências que os jovens têm de adquirir
para terem êxito no mercado de trabalho e na vida, com particular ênfase na
educação para o empreendedorismo. A revisão foi anunciada pela Comissão na
sua Agenda em matéria de novas competências para a Europa, adotada em junho
de 2016.



Declaração da Comissária Vĕra Jourová sobre o Dia Europeu da Vítima de
Crime
Por ocasião do Dia Europeu da Vítima de Crime, Věra Jourová, Comissária
responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, declarou o
seguinte: «Todos os anos, aproximadamente uma em cada sete pessoas na UE
são vítimas de crimes. Todas as vítimas de crimes devem ser tratadas com
dignidade e beneficiar do apoio e da proteção de que necessitam. A essas vítimas
deixo a seguinte mensagem: A Europa está do vosso lado».
(Desenvolvimento em STATEMENT-17-311, MEMO-15-6113 e neste infográfico)



Inflação anual sobe para 1,8 % na área do euro, 1,7 % na UE e 1,3 % em
Portugal
Em janeiro de 2017, a taxa de inflação anual na área do euro situou-se em 1,8
%, acima dos 1,1 % registados em dezembro de 2016. Em janeiro de 2016, esta
taxa foi de 0,3 %. Na UE, a taxa de inflação anual atingiu 1,7 % em janeiro de
2017, uma taxa superior ao valor de 1,2 % registado em dezembro de 2016. Em
janeiro de 2016 esta taxa foi também de 0,3 %. Em Portugal, a taxa de inflação
anual foi, em janeiro deste ano de 1,3 %, uma subida em relação ao valor de 0,9
% registado em dezembro de 2016. Em janeiro de 2016, a taxa de inflação anual
em Portugal foi de 0,7 %, de acordo com os dados do Eurostat, o Serviço de
Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-17-327)
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