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Comissão Europeia e empresas de TIC anunciam código de conduta para
combater a incitação ao ódio na Internet
A Comissão Europeia, em conjunto com o Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft
(empresas de TIC) revelam hoje um código de conduta que prevê uma série de
compromissos para combater a propagação na Internet do incitamento ilegal ao
ódio na Europa. A definição de conteúdos ilegais em linha tem por base a decisãoquadro relativa à luta contra o racismo e a xenofobia, que criminaliza a incitação
pública à violência ou ao ódio contra um grupo de pessoas ou contra um membro
de um grupo, definido por referência à raça, cor, religião, ascendência ou origem
nacional ou étnica.
(Desenvolvimento em IP-16-1937)



Inflação anual da zona euro sobe para -0,1%
A inflação anual da zona euro deverá ser de -0,1% em maio de 2016, em
comparação com -0,2% em abril, de acordo com uma estimativa rápida do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Tendo em conta a análise
das principais componentes da inflação da zona euro, prevê-se que os serviços
apresentem a taxa anual mais elevada em maio (1,0%, em comparação com
0,9% em abril), seguida da alimentação, álcool & tabaco (0,8%, estável em
comparação com abril), dos produtos industriais não energéticos (0,5%, estável
em comparação com abril) e da energia (-8,1%, em comparação com -8,7% em
abril).
(Desenvolvimento em STAT-16-2005)



Desemprego na zona euro em 10,2%, na UE em 8,7% e em Portugal em
12%

Na zona euro, a taxa de desemprego corrigida de variações sazonais foi de 10,2%
em abril de 2016, estável em comparação com março de 2016, e contra 11,0%
em abril de 2015. A taxa de desemprego na UE era de 8,7% em abril de 2016, de
8,8% em março do mesmo ano e de 9,6% em abril de 2015. Quanto a Portugal,
a taxa de desemprego em abril de 2016 foi de 12%, estável em comparação com
março e em descida em comparação com o mesmo mês de 2015 (12,8%). Estes
números são publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-1984)

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