COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 30 de janeiro de 2018


Cimeira Ministerial sobre a qualidade do ar: Estados-Membros têm até
final da próxima semana para completar os seus relatórios nacionais
Os ministros de 9 Estados-Membros reuniram hoje em Bruxelas a convite do
Comissário responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu
Vella, num último esforço no sentido de encontrar soluções para resolver o
grave problema da poluição atmosférica na União Europeia. Os 9
Estados-Membros (República Checa, Alemanha, Espanha, França, Itália,
Hungria, Roménia, Eslováquia e Reino Unido) enfrentam processos por infração
por excederem os limites de poluição do ar acordados. Nessa reunião, o
Comissário Vella instou os Estados-Membros a finalizem, até ao final da
próxima semana, as suas observações sobre a forma como tencionam cumprir a
legislação da UE em matéria de qualidade do ar ou, caso contrário, enfrentarão
uma ação judicial.
(Desenvolvimento em STATEMENT-18-508)



PIB aumenta 0,6 % na área do euro e na UE
Em valores corrigidos de sazonalidade, o PIB subiu 0,6 % na área do euro e na
UE durante o quarto trimestre de 2017, em comparação com o trimestre
anterior, de acordo com uma estimativa rápida publicada pelo Eurostat, o
Serviço de Estatística da União Europeia. No terceiro trimestre do ano passado,
o PIB tinha aumentado 0,7 % em ambas as zonas. Em termos homólogos, ou
seja, em comparação com o mesmo trimestre de 2016, o PIB aumentou, em
valores corrigidos de sazonalidade, 2,7 % na área do euro e 2,6 % na UE. Ao
longo do ano de 2017, o PIB cresceu 2,5 % em ambas as zonas.
(Desenvolvimento em STAT-18-522)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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