COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 18 de fevereiro de 2016
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, durante as suas
declarações à imprensa antes do Conselho Europeu, relembrou que o
Conselho Europeu já acordou medidas destinadas a fazer face à crise dos
refugiados, incluindo a redistribuição e a recolocação. O Presidente Juncker
acrescentou que «Cabe aos Estados-Membros cumprir o que foi acordado».
As declarações, de utilização livre, estão disponíveis no sítio Web da EbS.

 Excedente de 11,7 mil milhões de euros na balança de transações
correntes da UE
A balança de transações correntes da UE registou, em valores corrigidos
sazonalidade, um excedente de 11,7 mil milhões de euros em dezembro
2015, em comparação com um excedente de 13,5 mil milhões de euros
mês anterior e um excedente de 13,7 mil milhões de euros em dezembro
2014, de acordo com as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística
União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-338)
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 Retrato estatístico da Agricultura na UE

Na União Europeia, os Estados-Membros que mais contribuíram para o valor
da produção agrícola foram a França (18% do total da UE), seguido à
distância pela Alemanha (14%), Itália (13%), Espanha (10%), Reino Unido
(8%), Países Baixos (7%) e Polónia (5%). Em conjunto, estes sete EstadosMembros representam cerca de três quartos do total da produção agrícola da
UE. Esta informação é emitida pelo Eurostat, por ocasião da publicação do
seu livre estatístico sobre a agricultura, as florestas e as pescas.
(Desenvolvimento em STAT-16-337)
Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
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