Lisboa, 9/3/2011
Plano europeu de eficácia energética : realizar mais economias graças à renovação
e aos contadores inteligentes
A Comissão Europeia adoptou um plano de medidas concretas para reduzir o consumo
de energia. A eficácia energética é um importante instrumento para reforçar a
competitividade da Europa, permitindo limitar a dependência energética ao mesmo
tempo que diminui as emissões. O conjunto de medidas propostas tem por objectivo
gerar vantagens consideráveis para as famílias, empresas e poderes públicos. O plano
deverá transformar o quotidiano dos europeus oferecendo o potencial de gerar
economias que vão até 1 000 euros por família e por ano, de reforçar a competitividade
industrial da UE e de criar até 2 milhões de novos empregos.
(Desenvolvimento em IP/11/271, MEMO/11/149)
Alterações climáticas : Comissão Europeia apresenta roteiro para uma Europa
competitiva e com baixo teor de carbono
A Comissão Europeia adoptou um roteiro para transformar, até 2050, a UE numa
economia competitiva e com baixo teor de carbono. O roteiro explica como atingir de
maneira rentável o objectivo que a UE fixou de reduzir, até 2050, de 80 a 95% as suas
emissões de gás com efeito de estufa, em comparação com os seus níveis de 1990. O
roteiro apoia-se numa análise custo/benefício, orientando as políticas sectoriais, as
estratégias de redução de emissões a nível nacional e regional, bem como os
investimentos a longo prazo. A UE deve começar a elaborar estratégias a longo prazo e
o roteiro fornece orientações sobre o modo mais rentável de efectuar essa transição.
(Desenvolvimento em IP/11/272, MEMO/11/150)
Quarto trimestre de 2010 : UE registou défice de transacções correntes de 30 400
milhões de euros e excedente de 15 000 milhões para os serviços
A balança das transacções correntes da UE registou um défice de 30 400 milhões de
euros no quarto trimestre de 2010, em comparação com um défice de 4 900 milhões no
quarto trimestre de 2009 e um défice de 19 700 milhões no terceiro trimestre de 2010.
No quarto trimestre de 2010, a conta de bens da UE registou um défice de 26 300
milhões em comparação com um défice de 8 400 milhões no quarto trimestre de 2009 e
um défice de 28 400 milhões no terceiro trimestre de 2010. No quarto trimestre de 2010,
a conta dos serviços registou um excedente de 15 000 milhões face a um excedente de

18 900 milhões no quarto trimestre de 2009 e um excedente de 21 100 milhões no
terceiro trimestre de 2010.
(Desenvolvimento em STAT/11/38)
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