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Presidente Juncker amanhã em Lisboa
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, está amanhã em Lisboa
para reuniões bilaterais e para participar no Seminário Diplomático a convite do
Primeiro-ministro António Costa. Pelas 11h30, Jean-Claude Juncker é recebido pelo
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Pelas
13h00, O Presidente da Comissão Europeia tem um almoço de trabalho com o
Primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de São Bento. A chegada a estas
reuniões e os cumprimentos iniciais estão abertos aos repórteres de imagem, de
acordo com as regras em vigor no Palácio de Belém e no Palácio de São Bento. Pelas
15h00, o Presidente da Comissão Europeia fala (em língua francesa) numa sessão
especial do Seminário Diplomático. A sessão decorre no Museu do Oriente e é
aberta aos jornalistas. Contacto para jornalistas: Lucia Caudet, Porta-voz da
Comissão Europeia, telemóvel +32 460 756 182, email: lucia.caudet@ec.europa.eu;
@LuciaCaudet



Inflação anual da zona euro sobe para 1,1%
Prevê-se que a inflação anual da zona euro seja, em dezembro de 2016, de 1,1 %,
uma subida em relação ao valor de 0,6 % registado no mês anterior, segundo uma
estimativa rápida do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
Relativamente aos principais componentes da inflação na zona euro, prevê-se que
a energia apresente a taxa anual mais elevada em dezembro (2,5 %, em
comparação com -1,1 % em novembro), seguida pelos serviços (1,2 % em
comparação com 1,1 % em novembro), pela alimentação, o álcool e o tabaco (1,2
%, em comparação com 0,7 % no mês anterior) e pelos produtos industriais não
energéticos (0,3 % em dezembro, sem mudanças em relação a novembro de 2016).
(Desenvolvimento em STAT-17-7)

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