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A partir de 2020, os cidadãos e as empresas da UE poderão encontrar todos os dados, procedimentos

administrativos e serviços de assistência relacionados com os seus direitos no mercado único no portal

digital «A sua Europa». O Parlamento Europeu e o Conselho já adotaram formalmente o regulamento

que estabelece este portal único, onde serão condensadas todas as informações necessárias sobre as

regras da UE ou nacionais relativas a trabalho, educação, saúde, criação de empresas, impostos, etc.

 

IVA: novos dados mostram que os Estados-Membros da UE continuam a

perder quase 150 mil milhões de EUR de receitas 

O IVA representa um importante contributo para o orçamento da União e para os orçamentos nacionais,

todavia os países da UE perderam quase 150 mil milhões de EUR de receitas deste imposto em 2016,

segundo estudo recente publicado pela Comissão Europeia. Este estudo vem mostrar que é necessária

uma reforma do atual sistema de IVA da UE e uma melhor cooperação ao nível dos Estados-Membros

para que possam beneficiar plenamente das receitas do IVA nos seus orçamentos.

 

Rescaldo da visita Vice-Presidente da Comissão Europeia a Lisboa 

A Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e Vice-

Presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, esteve em Lisboa nos dias 8 e 9 de outubro para

uma série de reuniões com o Governo português, tendo enaltecido o papel de Portugal no acolhimento

de refugiados e migrantes, nomeadamente os oriundos da Venezuela.

 

Novas regras da UE destinadas a facilitar o livre fluxo de dados não pessoais 

Até final do ano, entrará em vigor um Regulamento relativo ao livre fluxo de dados não pessoais, já

proposto pela Comissão em setembro 2017 e adotado pelo Parlamento Europeu no passado dia 4 de

outubro.

 

Pescas: Comissão propõe medidas para a conservação das unidades

populacionais de espécies de profundidade no Atlântico Nordeste 

As populações de peixes da Europa não têm uma capacidade de reprodução ilimitada. Com o objetivo de

restabelecer as populações de peixes de profundidade no Atlântico Nordeste, a Comissão propôs, no

passado dia 09/10/2018, totais admissíveis de capturas para várias espécies em 2019 e 2020. Com base

em pareceres científicos, estas novas medidas visam a reconstituição gradual dos estoques para níveis

sustentáveis. + info

 
Outras Notícias:
CONCURSO DE POESIA e TEATRO para jovens - até 31 outubro 
EU&ME Jovens cineastas - CONCURSO até 31 outubro 
Rede cidades que caminham na Semana Europeia da Mobilidade  
Programa Cidadãos Ativ@s/Active Citizens Fund - várias datas em outubro 
Nova vaga de bilhetes de InterRail para concurso a ser aberto no outono

Conheça #60 razões para votar  para o Parlamento
Europeu. Todas as semanas a partir de 3 de

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://europa.eu/youreurope/index.htm
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/iva-novos-dados-mostram-que-os-estados-membros-da-ue-continuam-perder-quase-150-mil-milhoes
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/rescaldo-da-visita-vice-presidente-da-comissao-europeia-lisboa
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/novas-regras-da-ue-destinadas-facilitar-o-livre-fluxo-de-dados-nao-pessoais
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-framework-free-flow-non-personal-data
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/pescas-comissao-propoe-medidas-para-conservacao-das-unidades-populacionais-de-especies-de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5983_pt.htm
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/concurso-de-poesia-e-teatro-para-jovens-ate-31-outubro
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/eume-jovens-cineastas-concurso-ate-31-outubro
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/rede-cidades-que-caminham-na-semana-europeia-da-mobilidade
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/programa-cidadaos-ativsactive-citizens-fund-varias-datas-em-outubro
https://ccdr-alg.pt/site/info/ed/nova-vaga-de-bilhetes-de-interrail-para-concurso-ser-aberto-no-outono
https://www.jornaldobaixoguadiana.pt/category/rubricas/perto-da-europa/
https://www.jornaldobaixoguadiana.pt/category/rubricas/perto-da-europa/
http://eepurl.com/dvVWSH
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=dd2c7fb2bfc9d2cee38567741&id=b39467a154
javascript:;


setembro. Perto da Europa .  
 

Novidades  no Bookshop 
 Material didático sobre a União Europeia 

Espaços de Ler a Europa - COMO POSSO TER UM?

Tem questões sobre a União Europeia?

Facebook Twitter Website

Praça da Liberdade 2, 1 Andar
8000-164, Faro 

(351) 289 895272 
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Seg-Sex 

Manhã: 10.00 - 12-30 
Tarde: 14.30 - 16.30

O Europe Direct Algarve é um centro de informação europeia hospedado na CCDR Algarve e subvencionado pela
Comissão Europeia 
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