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Dia mundial da ajuda humanitária: UE líder mundial no domínio da ajuda
humanitária
Todos os anos, em 19 de agosto, a União Europeia vem juntar-se à voz daqueles
que honram o contributo inestimável dos trabalhadores humanitários que
arriscam a vida quotidianamente para salvar a vida de outras pessoas. O dia
mundial da ajuda humanitária assinala o aniversário do atentado à bomba de
2003 contra a sede das Nações Unidas em Bagdade, no Iraque, em que 22
funcionários de organizações humanitárias foram assassinados. Juntamente com
o financiamento concedido pelos Estados-Membros da UE, a União Europeia é o
maior doador mundial de ajuda humanitária. Em geral, a ajuda humanitária a
partir do orçamento da UE apoiou, em 2015, mais de 134 milhões de pessoas
afetadas por catástrofes naturais ou conflitos em mais de 80 países em todo o
mundo.
(Desenvolvimento em MEMO-16-2802 e em STATEMENT-16-2801)



Melhoria da balança comercial agroalimentar da UE
De acordo com o último relatório mensal sobre o comércio de produtos agrícolas,
o valor das exportações agroalimentares da UE para o período de 12 meses entre
julho de 2015 e junho de 2016 ascendeu a um pouco mais de 129 milhões de
euros, um aumento de 2,1% em comparação com o período 2014-2015, com
progressos notáveis em vendas para os EUA (+2,2 mil milhões de euros), a China
(+1,8 mil milhões de euros) e a Arábia Saudita (+0,6 mil milhões de euros). Os
setores que mostraram maiores aumentos durante o referido período de 12
meses são a carne de suíno (+986 milhões de euros), o vinho (+511 milhões de
euros) e os animais vivos (+502 milhões de euros). Por outro lado registou-se
uma descida assinalável relativamente ao valor de 2014-2015 nas exportações
de couros e peles (-1,1 mil milhões de euros), trigo (-1,0 mil milhões de euros)
e leite em pó (-695 milhões de euros).



Balança de transações correntes da UE com excedente de 13,1 mil
milhões de euros
Em valores corrigidos de sazonalidade, a balança de transações correntes da
balança de pagamentos da UE registou um excedente de 13,1 mil milhões de
euros em junho de 2016, contra um excedente de 12,4 mil milhões de euros em
maio de 2016 e 9,9 mil milhões de euros em junho de 2015. Estes valores

decorrem das primeiras estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da
União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-2847)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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