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Comissário Andriukaitis junta-se à OMS para reforçar a importância da
segurança alimentar
Por ocasião do Dia Mundial da Saúde que se assinala hoje, 7 de abril, o Comissário
Andriukaitis, responsável pela Saúde e Segurança Alimentar, afirmou: «Este ano,
o Dia Mundial da Saúde é dedicado à Segurança Alimentar, um tema que nos
relembra que damos, na Europa, demasiadas vezes como adquirido o facto de a
comida nos nossos pratos ser segura. A Europa pode orgulhar-se que os seus 500
milhões de consumidores beneficiam dos mais elevados padrões de segurança
alimentar a nível mundial e que muitos outros países os consideram como a norma
a seguir. No entanto, com a globalização do comércio de géneros alimentícios, é
agora mais importante do que nunca manter as normas de higiene e segurança
dos alimentos, proporcionando ao mesmo tempo o acesso de países terceiros ao
nosso mercado». O Dia mundial da Saúde assinala-se hoje para marcar a
fundação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Todos os anos, a OMS
seleciona um elemento importante para a saúde e encoraja os indivíduos de todas
as idades e proveniências a realizar eventos que destaquem a importância do
elemento escolhido para uma boa saúde e bem-estar.
(Desenvolvimento em STATEMENT-15-4740)



Preços da produção industrial sobem 0,5% na zona euro, 0,6% na UE e
0,8% em Portugal
Em fevereiro de 2015, em comparação com janeiro deste ano, os preços da
produção industrial aumentaram 0,5% na zona euro e 0,6% na UE, de acordo
com as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em
janeiro de 2015, os preços tinham registado uma diminuição de 1,1% na zona
euro e de 1,3% na UE. Em fevereiro deste ano, em comparação com fevereiro de
2014, os preços da produção industrial diminuíram 2,8% na zona euro e 3,4% na
UE. Em Portugal, registou-se em fevereiro de 2015 e comparativamente ao mês
anterior, uma subida de 0,8% dos preços da produção industrial, que em janeiro
deste ano tinham sofrido uma descida de 0,7%.
(Desenvolvimento em STAT-15-4739)
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