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União Europeia reforça apoio para enfrentar a crise Rohingya no
Bangladeche
A União Europeia adotou um novo programa de 5 milhões de euros para apoiar
os refugiados Rohingya no Bangladeche, que visa apoiar a sua identificação e
registo, facilitar a prestação de ajuda humanitária e garantir uma melhor
proteção das pessoas particularmente vulneráveis. Esta é a medida mais recente
de um conjunto significativo de ações lideradas pela UE em resposta à crise. A
título de exemplo: a União coorganizou uma conferência de doadores em
Genebra, no mês de outubro; impulsionou a criação de uma missão de
informação internacional independente no Conselho dos Direitos Humanos da
ONU; e realizou visitas de alto nível a Mianmar e ao Bangladeche da Alta
Representante/Vice-Presidente, Federica
Mogherini, e do Comissário
responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crise, Christos Stylianides. A
iniciativa da UE demonstra o seu empenho em apoiar a criação das condições
necessárias para o eventual regresso voluntário, seguro e digno ao local de
origem dos refugiados Rohingya que fugiram de Mianmar para o Bangladeche.
(Desenvolvimento em IP-18-201)



Comércio internacional de mercadorias da área do euro regista
excedente de 26,3 milhões de euros
A primeira estimativa sobre as exportações de mercadorias para o resto do
mundo da área do euro, em novembro de 2017, foi de 197,5 mil milhões de
euros, o que representa um aumento de 7,7 % em relação a novembro de 2016
(ano em que este valor foi de 183,5 milhões de euros). As importações
provenientes do resto do mundo ascenderam a 171,2 mil milhões de euros, o
que representa um aumento de 7,3 % em relação a novembro de 2016 (159,6
milhões de euros). Consequentemente, a área do euro registou, em novembro
de 2017, um excedente de 26,3 milhões de euros no comércio de mercadorias
com o resto do mundo, comparado com um excedente de 23,8 mil milhões de
euros em novembro de 2016. O comércio no interior da área do euro aumentou
para 165,5 mil milhões de euros em novembro do ano passado, representando

uma subida de 6,9 % em comparação com novembro de 2016. Estes dados são
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-18-241)
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