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Comunicado de imprensa

Lisboa, 3 de dezembro de 2019.

Alcançado acordo provisório sobre requisitos mínimos para reutilização da água na agricultura
A Comissão reage favoravelmente
propostas pela
ao acordo
Comissão
provisório
em maio
alcançado
de 2018,
entre
estabelecerão
o Parlamento
requisitos
Europeu
mínimos
e o Co
(Desenvolvimento em ip_19_6652 e em
mex_19_6656 )

União da Energia: apoio da UE ao Interconector Céltico e ao projeto de sincronização do Báltico
Foram assinadas duas Hogan
subvenções para importantes
, comissário
projetos
dode
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interligação
Simson
e Kadri
elétrica na presença
, comiss
de P
projetos de interesse comum
(Desenvolvimento em mex_19_6656 )

Número único europeu já recebeu 100 000 chamadas este ano
A 100 000.ª pergunta foiCentro
colocada
de Contacto
por IsabelEurope
Zunino,
Direct
de Barcelona,
e vai encontrar-se
que visita com
hoje ao diretora-geral da C
(Desenvolvimento em mex_19_6656 e neste
sítio Web )

Desemprego em outubro de 2019 foi de 7,5 % na área do euro, 6,3 % na UE e 6,5 % em Portugal
A taxa de desemprego na área do euro foi de 7,5 % em outubro de 2019, contra 7,6 % em setembro de
(Desenvolvimento nestesítio Web )
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Estimativa rápida da inflação anual em novembro: aumento para 1,0 % na área do euro e para 0,2
A inflação anual na área do euro deverá ser de 1,0 % em novembro de 2019, contra 0,7 % em outubro,
(Desenvolvimento nestesítio Web )

Preços da produção industrial aumentaram 0,1 % na área do euro e na UE e 0,3 % em Portugal
Em outubro de 2019, em comparação com setembro de 2019, os preços da produção industrial aumen
(Desenvolvimento nestesítio Web )
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