COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 08/04/2015


União Europeia continua a ser, em 2014, o maior doador do mundo
A União Europeia e os seus Estados-Membros mantiveram o seu lugar como maior
doador mundial de ajuda em 2014. São responsáveis por mais de metade da
Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) comunicada no ano passado ao Comité
de Ajuda ao Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Económico (CAD/OCDE), o que é demonstrado pelos dados hoje
publicados por aquela Organização. Os novos números mostram que a APD
coletiva da UE (ou seja, a APD das Instituições da UE e dos Estados-Membros)
atingiu 0,42% do Rendimento Nacional Bruto da UE em 2014, aumentando para
58,2 mil milhões de euros. Este valor representa um aumento de 2,4% em relação
a 2013.
(Desenvolvimento em IP-15-4747 e MEMO-15-4748)



Volume do comércio a retalho desce 0,2% na zona euro, 1,2% em
Portugal e mantém-se estável na UE
Em fevereiro de 2015, em comparação com o mês anterior, o volume do comércio
a retalho, em valores corrigidos de sazonalidade, diminuiu 0,2% na zona euro e
manteve-se estável na UE, de acordo com as estimativas do Eurostat, o Serviço
de Estatística da União Europeia. Em janeiro deste ano, o comércio a retalho
aumentou 0,9% e 0,7%, respetivamente. Em fevereiro de 2015, em comparação
com fevereiro do ano anterior, o índice das vendas a retalho aumentou 3% na
zona euro e 3,6% na UE. Portugal registou uma das maiores descidas entre
janeiro e fevereiro de 2015 (-1,2%) do volume do comércio a retalho mas uma
subida de dois pontos percentuais em comparação entre fevereiro de 2014 e o
mesmo ano de 2015.
(Desenvolvimento em STAT-15-4750)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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