COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 26 de novembro de 2015


Comissão apresenta pacote do Semestre Europeu de 2016
O Vice-Presidente Dombrovskis, a Comissária Thyssen e o Comissário Moscovici
estiveram na sala de imprensa hoje às 13:00 (Lisboa) para apresentar o Semestre
Europeu de 2016 que incide no reforço da recuperação e na promoção da
convergência. Irão apresentar a Análise Anual do Crescimento para 2016 e o
Relatório sobre o Mecanismo de Alerta, o projeto de Relatório Conjunto sobre o
Emprego e outros documentos relacionados. O evento pode ser seguido em direto
pela EbS. O dossiê de imprensa estará disponível fora da sala de imprensa e em
linha no início da conferência de imprensa.



UE anuncia novo apoio para Moçambique
No âmbito do Programa Indicativo Nacional para Moçambique, o Comissário
Europeu para a Cooperação Internacional e o Desenvolvimento, Neven Mimica,
em nome da União Europeia, e Nyeleti Brooke Mondlane, Vice-Ministra dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, assinaram um acordo que
irá disponibilizar 734 milhões de euros para Moçambique.
(Desenvolvimento em IP-15-6174)



Participe na consulta pública sobre o fim das taxas de itinerância
(roaming) na UE
A Comissão lançou hoje uma consulta pública para recolher pontos de vista sobre
medidas técnicas relacionadas com o fim das tarifas de itinerância na UE. A UE
acordou recentemente que, a partir de meados de junho de 2017, os europeus
pagam o mesmo preço pela utilização dos seus aparelhos móveis quando viajam
na UE, tal como funcionam no país de origem (ver IP-15-5927 e MEMO-15-5275).
Para concretizar esta importante alteração das regras, a Comissão deve adotar
medidas técnicas, tais como a revisão dos mercados grossistas (ou seja, os preços
que os operadores cobram uns aos outros para a utilização das suas redes) e
definir uma «utilização razoável» de salvaguarda. O objetivo desta salvaguarda é
evitar práticas abusivas (tais como «itinerância permanente») que possam ter um
impacto negativo nos preços praticados no mercado interno e, em última análise,

para os consumidores. A Comissão vai consultar os cidadãos sobre estas medidas
até 18 de fevereiro de 2016.
(Sítio Web da Consulta Pública)


Inquérito à estrutura das explorações agrícolas de 2013
Embora a superfície utilizada para a agricultura tenha permanecido estável, mais
de 1 em cada 4 explorações deixou de existir, entre 2003 e 2013 na UE, e em
Portugal, de acordo com as informações publicadas pelo Eurostat, o Serviço de
Estatística da União Europeia. Na UE, havia 10,8 milhões de explorações agrícolas
em 2013 que totalizam 174,6 milhões de hectares de terreno agrícola (superfície
agrícola utilizada). Entre 2003 e 2013, um pouco mais de 4 milhões de
explorações desapareceram na UE, enquanto o total da superfície agrícola
utilizada se manteve praticamente estável. Tal revela um aumento da
concentração agrícola, tendo a superfície média por exploração aumentado 38%,
passando de 11,7 hectares, em 2003, para 16,1 hectares, em 2013. Neste
ano, Portugal apresentava 264 400 explorações agrícolas, o que corresponde a
2,4% do número total de explorações agrícolas na UE. No período em análise
(2003-2013), registou-se uma diminuição do número de explorações de
26,4%.Portugal possuía 3 641 600 hectares de superfície agrícola utilizada,
representando 2,1% das superfícies agrícolas utilizadas na UE. Na década 20032013 verificou-se uma diminuição de 2,2% das superfícies agrícolas utilizadas no
nosso país. Em média, as explorações agrícolas do nosso país passaram de 10,4
hectares em 2003 para 13,8 hectares em 2013.
(Desenvolvimento em STAT-15-6175)
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