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Plano de gestão sustentável e economicamente viável para a região e os
pescadores do Mar do Norte
A Comissão Europeia propôs hoje um plano plurianual para unidades
populacionais demersais no Mar do Norte. A proposta abrange as unidades
populacionais demersais, ou seja, peixe que vive e se alimenta perto do fundo
marinho, como o bacalhau, a arinca e o linguado, e visa assegurar que as
unidades populacionais são exploradas a níveis sustentáveis. A pesca no Mar do
Norte é muito complexa, envolvendo navios provenientes de, pelo menos, sete
Estados-Membros costeiros, e da Noruega. O novo plano visa também aproximar
o processo de tomada de decisão dos pescadores. Por exemplo, os atores
regionais poderão recomendar regras específicas sobre a introdução gradual da
obrigação de desembarque.
(Desenvolvimento em IP-16-2706)



Volume de vendas a retalho estável na zona euro, em queda de 0,2% na
UE e em subida de 3,1% em Portugal
Em junho de 2016, em comparação com o mês anterior, o volume das vendas a
retalho, em valores corrigidos de sazonalidade, permaneceu estável na zona
euro, diminuiu 0,2% na UE e aumentou 3,1% em Portugal, de acordo com as
estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Portugal
(+3,1%) foi o Estado-Membro que registou a maior subida em termos de
vendas a retalho totais no período referido. Em termos homólogos, ou seja em
comparação entre junho de 2016 e junho de 2015, a zona euro registou um
aumento de 1,6%, a UE de 2,4% e Portugal de 4,5%.
(Desenvolvimento em STAT-16-2710)
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http://ec.europa.eu/portugal
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