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Resultado da Cimeira do G7 no Japão
Em Ise-Shima, a Cimeira do G7 terminou com a adoção de uma Declaração dos
Líderes do G7 e a definição de sessões de trabalho mais aprofundadas com os
parceiros asiáticos e organizações internacionais. A UE, enquanto membro de
pleno direito do G7 e representada pelos Presidentes Juncker e Tusk, inspirou
um desfecho ambicioso da Cimeira e congratulou-se com os seus resultados. A
declaração dos líderes salienta, nomeadamente, a responsabilidade especial do
G7 em liderar os esforços internacionais para enfrentar desafios globais.
(Texto integral da Declaração)



Lançamento da plataforma europeia sobre trabalho não declarado:
Comissão colabora com Estados-Membros na luta contra o dumping social
Na sequência da aprovação da proposta da Comissão de criar uma plataforma para
melhorar a cooperação contra o trabalho não declarado, o dia de hoje assinala o respetivo
lançamento. A plataforma visa transformar o trabalho não declarado em trabalho
declarado, assegurar a proteção social de milhões de cidadãos europeus que são
prejudicados por vários tipos de relações laborais arriscadas, incluindo formas de
trabalho dependente disfarçadas como trabalho por conta própria.
(Desenvolvimento no discurso da Comissário Thyssen e neste sítio Web)



Instrumento de execução da Comissão lançado para ajudar os
Estados-Membros a cumprir a legislação ambiental da UE
A Comissão Europeia lança hoje a Avaliação da aplicação da legislação ambiental que
fornecerá a primeira panorâmica global sobre a forma como os Estados-Membros
têm aplicado no terreno as políticas e a legislação ambiental. O objetivo deste
processo consiste em ajudar os Estados-Membros a cumprir as regras, antecipar
problemas e identificar soluções e prioridades antes de ser desencadeado o
processo formal de infração. A plena execução da legislação ambiental da UE pode

economizar, anualmente, 50 mil milhões de euros à economia da União em custos
para a saúde e custos diretos para o ambiente.



Preço da energia na UE em 2015 - eletricidade para uso doméstico
aumentou 2,4% enquanto o gás doméstico desceu 1,7%
Na União Europeia, os preços da eletricidade para uso doméstico aumentaram,
em média, 2,4% entre o segundo semestre de 2014 e o segundo semestre de
2015, alcançando 21,1 euros por 100 kWh. Desde 2008, os preços da eletricidade
aumentaram 33%. Os preços do gás para uso doméstico desceram, em média,
1,7% na UE no mesmo período, alcançando 7,1 euros por 100 kWh. Desde 2008,
os preços do gás na UE aumentaram 14%. Em Portugal, os preços da eletricidade
doméstica aumentaram, entre o segundo semestre de 2014 e o segundo semestre
de 2015, 2,4% para se fixarem em 22,9 euros por 100 kWh no segundo semestre
do ano passado. Quanto aos preços do gás verificou-se uma descida, naquele
período, de 5,5%, tendo o preço no segundo semestre de 2015 sido de 9,8 euros
por 100 kWh.
(Desenvolvimento em STAT-16-1932)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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