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Lisboa, 29 de fevereiro de 2016
Inquérito recente revela que apoio dos cidadãos da UE à ajuda ao
desenvolvimento atinge o seu nível mais elevado desde há seis anos
Os novos dados revelam que perto de nove em dez cidadãos da UE apoiam
a ajuda ao desenvolvimento (89%, um aumento de quatro pontos
percentuais relativamente a 2014). Mais de metade considera que a UE
deve prestar os níveis de ajuda prometidos e 16% acham mesmo que a
ajuda deveria ser aumentada.
(Desenvolvimento em IP-16-428)
Comissão Europeia publica Escudo de Privacidade UE-EUA
A Comissão Europeia publicou hoje uma comunicação que faz o balanço dos
trabalhos realizados para restaurar a confiança nos fluxos de dados
transatlânticos depois das revelações relativas a atividades de vigilância que
surgiram em 2013. A Comissão publicou igualmente um projeto de «decisão
de adequação» da Comissão, bem como os textos que irão constituir o
Escudo de Privacidade UE-EUA. Tal inclui os princípios da proteção da
privacidade que as empresas têm que respeitar, bem como os
compromissos assumidos por escrito pelo Governo dos EUA (que serão
publicados no jornal oficial dos Estados Unidos) sobre a execução do
acordo, incluindo as salvaguardas e limitações relativas ao acesso aos
dados por parte das autoridades públicas.
(Desenvolvimento em IP-16-433)
Taxa de inflação anual da zona euro em -0,2 %
A inflação anual da zona euro deverá ser de -0,2% em fevereiro de 2016
contra 0,3% em janeiro, segundo uma estimativa rápida publicada pelo
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Entre as principais
componentes da inflação na zona euro prevê-se que a taxa anual mais
elevada em fevereiro se registe nos serviços (1,0%, em comparação com
1,2% em janeiro), seguida da alimentação, álcool e tabaco (0,7% em
comparação com 1,0% em janeiro), dos bens industriais não energéticos
(0,3%, em comparação com 0,7% em janeiro) e da energia (-8,0%, em
comparação com -5,4% em janeiro).
(Desenvolvimento em STAT-16-442)
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