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Comissário Arias Cañete em Berlim para debater as prioridades para o
cumprimento do novo acordo mundial sobre o clima
O Comissário Miguel Arias Cañete, responsável pela Ação Climática e Energia,
participa hoje e amanhã nos debates de alto nível sobre as medidas necessárias
para a execução do novo acordo mundial sobre as alterações climáticas em
Berlim. Os ministros presentes no Diálogo de Petersberg sobre o Clima, que se
realiza anualmente, terão em conta as principais tarefas com que se deparam os
países que agora se preparam para pôr em prática o Acordo de Paris. Os debates
centrar-se-ão em quatro temas: principais tarefas após Paris; desafios e boas
práticas para o aperfeiçoamento a longo prazo de estratégias de
desenvolvimento com baixas emissões; mudança para investimentos
respeitadores do ambiente; e expectativas para a próxima Conferência sobre o
Clima, a realizar em novembro deste ano em Marraquexe (COP22).



Campanha #SupportRefugees da Comissão Europeia encerra com jogo
de futebol em Lyon, França
Termina hoje e amanhã a campanha da Comissão Europeia #SupportRefugees,
ao fim de um mês de duração, com dois eventos organizados durante o Festival
StreetFootballWorld em Lyon, França. «A Campanha #SupportRefugees chegou
a milhões de europeus dando-lhes conhecimento da difícil situação dos
refugiados em todo o mundo e a importância do apoio humanitário prestado pela
UE e pelos seus parceiros. O desporto, e o futebol em especial, sempre apoiou
causas meritórias e foi o que esta campanha conseguiu», afirmou Chritos
Stylianides, Comissário responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises.
(Mais informação em Dia Mundial dos Refugiados 2016)



Preços da produção industrial aumentam 0,6% na zona euro e na UE e
0,2% em Portugal

Em maio de 2016, em comparação com abril de 2016, os preços da produção
industrial aumentaram 0,6% na zona euro e na UE, e 0,2% em Portugal,
segundo as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
Em abril de 2016, estes preços tinham registado uma diminuição de 0,3% zona
euro e em Portugal e de 0,1% na UE. Em maio de 2016, em comparação com
maio de 2015, ou seja, em termos homólogos, os preços da produção industrial
diminuíram 3,9% na zona euro e 3,7% na UE. Em Portugal, a diminuição foi de
4,7%.
(Desenvolvimento em STAT-16-2403)
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