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Presidente Juncker em Malta para reafirmar valores europeus e chegar a
acordo sobre medidas para melhor gerir as migrações
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, participa hoje na
Cimeira informal de Malta, em Valeta. No centro do debate estará a melhor forma
de gerir a migração e de salvar vidas ao longo da rota do Mediterrâneo Central. A
reunião proporciona igualmente uma oportunidade para os 27 países da UE de ter
um debate alargado sobre o futuro da Europa em antecipação da Cimeira de
Roma, em 25 de março, que marcará o 60.º aniversário dos Tratados de Roma.
Esta ficha de informação e a nota estratégica do Centro Europeu de Estratégia
Política (CEEP) apresentam mais factos e números que podem figurar nos debates
da Cimeira de Malta.



UE responde ao aumento das emissões da aviação
A Comissão Europeia está a proceder à alteração do Regime de Comércio de
Licenças de Emissão (RCLE) da UE, tornando-o, assim, apto para combater as
emissões de CO2 provenientes da aviação, na sequência de um acordo com a
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para estabilizar as emissões da
aviação internacional. O sistema irá exigir que as transportadoras aéreas
monitorizem e comuniquem as suas emissões anuais de CO2 nas rotas
internacionais e compensem as que ultrapassam os níveis de 2020.
(Desenvolvimento em IP-17-189)



Volume dos mercados retalhistas desce 0,3 % na área do euro, 0,8 % na
UE e 2,3 % em Portugal
Em dezembro de 2016, em comparação com o mês anterior, o volume dos
mercados retalhistas, em valores corrigidos de sazonalidade, diminuiu 0,3 % na
área do euro, 0,8 % na UE e 2,3 % em Portugal, segundo estimativas do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em novembro de 2016, o

volume dos mercados retalhistas tinha descido 0,6 % na área do euro, 0,1 % na
UE e 0,8 % em Portugal. Em termos homólogos, ou seja em comparação entre
dezembro de 2015 e dezembro de 2016, o volume do comércio a retalho
aumentou 1,1 % na área do euro, 2,3 % na UE e 3,8 % em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-17-210)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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