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Comissário Stylianides reúne com ministros do BENELUX sobre a
proposta relativa à proteção civil da UE
O Comissário responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos
Stylianides, reúne hoje com o Ministro do Interior do Luxemburgo, Dan Kersch.
Depois da reunião, desloca-se aos Países Baixos a fim de se encontrar com o
Ministro da Justiça e da Segurança, Ferdinand Grapperhaus, a 8 de janeiro,
antes da reunião com o Vice-Primeiro-Ministro belga e Ministro da Segurança e
dos Assuntos Internos responsável pela Política Urbana e dos Edifícios do
Estado, Jan Jambon, no dia seguinte. Durante as reuniões, o Comissário
apresentará e debaterá o rescEU, o novo plano ambicioso da Comissão Europeia
para reforçar a capacidade da Europa para lidar com catástrofes naturais. Um
mecanismo de proteção civil mais sólido, que permitirá à UE apoiar melhor os
Estados-Membros na resposta a catástrofes naturais e de origem humana. A
proposta da Comissão foi anunciada em 23 de novembro de 2017 e centra-se
em dois eixos de ação: 1) reforçar as capacidades europeias de resposta:
rescEU e 2) intensificar as atividades de prevenção e preparação para as
catástrofes. A proposta tem também por objetivo simplificar os procedimentos
administrativos para reduzir o tempo necessário para enviar o auxílio de
emergência.



Preços da produção industrial aumentam 0,6 % na área do euro e na UE
e 0,2 % em Portugal
Em novembro de 2017, em comparação com o mês anterior, os preços da
produção industrial aumentaram 0,6 % na área do euro e na UE e 0,2 % em
Portugal, de acordo com as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da
União Europeia. Em outubro de 2017, os preços tinham aumentado 0,4 % na
área do euro e na UE e 0,3 % em Portugal. Em novembro de 2017, em
comparação com novembro de 2016, os preços da produção industrial
aumentaram 2,8 % na área do euro, 3,1 % na UE e 3,2 % em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-18-7)



Inflação anual da área do euro desce para 1,4 %
A inflação anual da área do euro deverá ser de 1,4 % em dezembro de 2017,
contra 1,5 % no mês anterior, de acordo com uma estimativa rápida do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Analisando as principais
componentes da inflação na zona euro, a energia deverá ter a taxa anual mais
elevada em dezembro (3,0 %, em comparação com 4,7 % em novembro),
seguida dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,1 %, em comparação com
2,2 % em novembro), os serviços (1,2 %, estável em relação a novembro) e os
produtos industriais não energéticos (0,5 % em comparação com 0,4 % em
novembro).
(Desenvolvimento em STAT-18-22)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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