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Comunicado de imprensa

Lisboa, 5 de dezembro de 2019.

Três empresas portuguesas entre as 75 que vão receber mais de 278 milhões de euros para ajud
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UE mobiliza 297 milhões de euros para ações a favor de refugiados e comunidades locais na Jor
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Vice-presidente e comissário avaliam relatório sobre o estado do ambiente em 2020
Frans
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(Desenvolvimento em mex_19_6681 )

Conferência «O IVA na era digital» organizada pela Comissão Europeia
Amanhã, 6 de dezembro,
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(Desenvolvimento em mex_19_6681 e
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)

Outubro de 2019: volume do comércio a retalho diminuiu 0,6 % na área do euro e 0,4 % na UE e a
Em outubro de 2019, em comparação com setembro de 2019, o volume ajustado de variações sazonai
(Desenvolvimento nestesítio Web )

Aumento do PIB em 0,2 % e do emprego em 0,1 % na área do euro – estimativas para o terceiro t
O PIB ajustado sazonalmente aumentou 0,2 % na área do euro e 0,3 % tanto na UE como em Portugal
Desenvolvimento neste sítio Web )
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