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 Défice das administrações públicas em 2,3% na zona euro, 2,4%
na UE e 9,3% em Portugal
No quarto trimestre de 2015, o défice geral das administrações públicas
em relação ao PIB, em valores corrigidos de sazonalidade, fixou-se em
2,3% na zona euro, 2,4% na UE e em 9,3% em Portugal. Em comparação
com o trimestre anterior, estes valores representam aumentos nos défices
de 1,8% para 2,3% na zona euro, de 2,2% para 2,4% na UE e de 1,7%
para 9,3% em Portugal. Estes dados foram divulgados hoje pelo Eurostat,
o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-1531)

Impostos ambientais constituem 6,3% das receitas fiscais na
UE em 2014
Na União Europeia, os impostos ambientais representaram, em 2014,
343,6 mil milhões de euros, em comparação com 282 mil milhões de euros
coletados em 2004. No entanto, a percentagem dos impostos ambientais
nas receitas totais de impostos e contribuições sociais diminuiu ao longo
deste período de 10 anos de 6,8% em 2004 para 6,3% em 2014.
Em Portugal, as receitas dos impostos ambientais foram em 2004 de
4,482 mil milhões de euros e em 2014 de 3,907 mil milhões de euros, o
que representa em termos de percentagem dos impostos ambientais sobre
as receitas totais uma diminuição de 3,2%. Em percentagem, os impostos
ambientais passaram em Portugal de 9,8% em 2004 para 6,6% em 2014.
(Desenvolvimento em STAT-16-1528)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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