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Comissão congratula-se pelo novo acordo mundial de luta contra a pesca
ilegal, não declarada e não regulamentada
O Acordo da FAO sobre medidas dos Estados do porto, um tratado internacional
para a luta contra a pesca ilegal, entra em vigor no próximo dia 5 de junho. O
Acordo, adotado e promovido pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura, permite aos países manterem os operadores ilegais
afastados dos seus portos e impedir estes operadores de desembarcar capturas
ilegais.
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-2022)



Ministros da Agricultura do G20 comprometem-se em termos de
agricultura sustentável e resistência aos antibióticos
A Comissão Europeia congratula-se pelo compromisso assumido na reunião dos
Ministros da Agricultura do G20 de apoiar uma agricultura sustentável para
garantir a segurança alimentar a nível mundial e de combater a resistência
antimicrobiana, incluindo a supressão progressiva de antibióticos como
promotores de crescimento nos animais. As conclusões do G20 apelam igualmente
a uma maior cooperação na implantação das TIC na agricultura e reafirmam o
compromisso do grupo relativamente aos principais acordos globais, incluindo os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris sobre o Clima e os
Acordos da OMC em Nairobi.



Dia Mundial do Ambiente — qual o grau de satisfação dos habitantes das
cidades capitais da UE com a qualidade do ar e os níveis de ruído?
O Dia Mundial do Ambiente assinala-se no próximo dia 5 de junho. Neste âmbito,
o Eurostat publica hoje um inquérito realizado à satisfação dos habitantes das
capitais da UE em termos de qualidade do ar e níveis de ruído. A seguinte pergunta
foi colocada em 2015 a um universo de habitantes de 83 cidades europeias: «De
um modo geral, sente-se muito satisfeito, bastante satisfeito, bastante insatisfeito
ou nada satisfeito com a qualidade do ar e o nível de ruído na sua cidade?». Os
resultados revelam disparidades significativas entre as capitais na União Europeia,
com níveis de satisfação no que respeita à qualidade do ar, que vão de 22% a
88% e aos níveis de ruído de 31% a 82%. Portugal revelou um nível de satisfação
quanto à qualidade do ar de 64% na região da Grande Lisboa e de 66%
relativamente ao nível de ruído.

(Desenvolvimento em STAT-16-2062)


Volume do comércio a retalho estável na zona euro e em subida em
Portugal
Em abril de 2016, em comparação com o mês anterior e em valores corrigidos de
sazonalidade, o volume do comércio a retalho manteve-se estável na zona euro,
aumentou 0,5% na UE e 1,3% em Portugal, segundo as estimativas do Eurostat,
o Serviço de Estatística da União Europeia. Em março, o volume do comércio a
retalho tinha diminuído 0,6% em ambas as zonas (zona euro e UE) e 5,3% em
Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2061)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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