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Quantidade de mercadorias de contrafação apreendidas pelas
autoridades da UE continuou a aumentar em 2015
Em toda a UE, as autoridades aduaneiras apreenderam em 2015, de acordo com
as estimativas, mais de cinco milhões de artigos de contrafação do que no ano
anterior, de acordo com os novos números divulgados hoje pela Comissão
Europeia. Isto significa que a quantidade de mercadorias intercetadas aumentou
15% em comparação com 2014. Mais de 40 milhões de produtos suspeitos de
violarem um direito de propriedade intelectual foram apreendidos nas fronteiras
externas da UE, no valor de quase 650 milhões de euros. Os cigarros continuam
a constituir a principal categoria (27%) de artigos apreendidos, ao passo que os
produtos do quotidiano potencialmente perigosos para a saúde e a segurança
dos consumidores, como alimentos e bebidas, produtos de higiene,
medicamentos, brinquedos e eletrodomésticos representam, em conjunto,
25,8% do total das apreensões. Uma vez mais, a China foi o principal país de
origem das mercadorias de contrafação (41%), seguida do Montenegro, de Hong
Kong, da Malásia e do Benim.
(Desenvolvimento em IP-16-3132)



UE insiste, na cimeira mundial sobre a conservação das espécies
selvagens, no reforço das regras em matéria de comércio das espécies
selvagens
Os representantes de 182 países e da União Europeia reunir-se-ão, no dia 24 de
setembro, na 17.ª Conferência das Partes na Convenção das Nações Unidas
sobre o Comércio das Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES CoP17), em
Joanesburgo, na África do Sul, a fim de acordarem medidas concretas para
proteger melhor algumas das espécies mais vulneráveis do planeta. A UE irá
participar pela primeira vez como membro de pleno direito da CITES e procurará
promover a adoção de medidas internacionais mais rigorosas contra o tráfico de
espécies selvagens, em consonância com o plano de ação da UE contra o tráfico
de espécies selvagens. Apoia vivamente a manutenção da proibição do comércio
de marfim.
(Desenvolvimento em IP-16-3144)



Dia Europeu das Línguas - mais de 80% dos alunos do ensino básico na
UE encontravam-se a estudar uma língua estrangeira em 2014

Em 2014, mais de 18 milhões de alunos do ensino primário (84% de todos os
alunos a este nível) na União Europeia estavam a estudar, pelo menos, uma
língua estrangeira, entre os quais perto de 1 milhão (cerca de 5%) estavam a
estudar duas ou mais línguas estrangeiras. Ao nível do ensino básico, o inglês
foi, de longe, a língua mais popular, estudada por mais de 17 milhões de alunos
(97% de todos os alunos a este nível). Portugal encontra-se entre os três
Estados-Membros em que menos de metade dos alunos das escolas primárias
estavam a estudar uma língua estrangeira em 2014 (36,2%), sendo o inglês a
língua estudada em 35,9% dos casos. No terceiro ciclo do ensino básico a língua
principal estudada em Portugal foi igualmente o inglês (95,4%), seguida do
francês (64,7%) e do espanhol (20,8%).
(Desenvolvimento em STAT-16-3169)
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