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Lisboa, 4 de novembro de 2016


Acordo de Paris sobre alterações climáticas entra hoje em vigor
A Comissão Europeia regista com agrado a entrada em vigor hoje do Acordo de
Paris antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, em Marraquexe,
apenas 30 dias após a sua ratificação pela UE. O evento acontece menos de um
ano após o acordo histórico ter sido adotado e apenas alguns dias antes da
Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, em Marraquexe. A Conferência
anual das Nações Unidas sobre o Clima (COP22) irá decorrer de 7 a 18 de
novembro em Marraquexe e a Comissão Europeia estará representada pelo
Comissário Miguel Arias Cañete, responsável pela Ação Climática e Energia.
(Desenvolvimento em IP-16-3589 e em MEMO-16-3590)



Comissão congratula-se pelo acordo sobre nova assistência
macrofinanceira à Jordânia
O Comité de Representantes Permanentes (COREPER) aprovou hoje, em nome
do Conselho, uma decisão de concessão de assistência macrofinanceira à
Jordânia num montante máximo de 200 milhões de euros, sob a forma de
empréstimos. A Comissão Europeia congratula-se com este passo importante e
exorta o Parlamento Europeu e o Conselho a finalizar rapidamente a aprovação
para que a ajuda possa ter início o mais rapidamente possível. A validação inclui
também um compromisso interinstitucional para continuar a apoiar a Jordânia
financeiramente caso sejam cumpridos os pré-requisitos habituais.



Preços da produção industrial sobem 0,1% na zona euro e em Portugal
e 0,2% na UE
Em setembro de 2016, em comparação com o mês anterior, os preços da
produção industrial subiram 0,1% na zona euro e em Portugal e 0,2% na UE,
segundo estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em
agosto de 2016 os preços tinham descido 0,2% na zona euro e na UE e 0,4%
em Portugal. Em termos homólogos, ou seja em comparação com o mês de
setembro de 2015, os preços da produção industrial registaram uma descida de
1,5% na zona euro, 1,1% na UE e 1,7% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-3603)
Para mais informações sobre assuntos europeus:

http://ec.europa.eu/portugal
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