COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 6 de janeiro de 2016


Presidente Juncker e Colégio de Comissários em visita oficial à
Presidência neerlandesa do Conselho da União Europeia
Por ocasião do início da Presidência neerlandesa do Conselho da União Europeia
no primeiro semestre de 2016, o Presidente Juncker e o Colégio dos Comissários
efetuam hoje e amanhã a sua primeira visita oficial à Presidência neerlandesa.
Durante as reuniões previstas para estes dois dias, serão analisadas e discutidas
as cinco prioridades definidas na Agenda Estratégica da Presidência neerlandesa.
Amanhã, às 09h30 (hora de Lisboa), o Presidente Juncker e o Primeiro-Ministro
Mark Rutte reunirão em bilateral, ao que se seguirá uma Conferência de Imprensa
às 10h10, que poderá ser seguida na EbS



Último inquérito do Eurobarómetro sobre os europeus e a agricultura
revela um apoio geral à Política Agrícola Comum
De acordo com um novo inquérito Eurobarómetro hoje publicado, existe uma
crescente tomada de consciência junto dos europeus do contributo da Política
Agrícola Comum (PAC) da UE para as principais prioridades da Comissão Europeia,
com mais de 80% dos inquiridos a considerar o papel da PAC «muito ou bastante
importante» para estimular o emprego e o crescimento e para apoiar o papel do
agricultor na cadeia alimentar. Os inquiridos também concordam que a PAC
contribui para melhorar as relações comerciais entre a UE e o resto do mundo
(66% estão de acordo) e para o suave funcionamento do mercado único da UE
(65% de anuência). Mais conclusões podem ser consultadas neste sítio Web e o
relatório integral Eurobarómetro está disponível em linha.



Funcionamento e futuro do procedimento simplificado de tratamento de
determinados tipos de auxílios estatais
A Comissão Europeia lançou uma consulta pública para recolher as opiniões das
partes interessadas sobre a Comunicação da Comissão relativa a um
procedimento simplificado de tratamento de determinados tipos de auxílios
estatais. Esta comunicação define as condições em que a Comissão pode seguir
um procedimento simplificado para avaliar certos tipos de auxílios estatais. A
consulta da Comissão visa obter respostas das autoridades públicas, cidadãos,

empresas, organizações e outras partes interessadas sobre a experiência
adquirida com a aplicação da Comunicação.


Preços da produção industrial diminuem 0,2% na zona euro
Em novembro de 2015, em comparação com o mês anterior, os preços da
produção industrial diminuíram 0,2% na zona euro e 0,3% na UE, de acordo com
as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em outubro
de 2015, os preços tinham diminuído 0,3% em ambas as zonas. Em termos
homólogos, os preços da produção industrial diminuíram, em novembro de 2015,
3,2% na zona euro e 3,5% na UE. Em Portugal, no mês de novembro de 2015,
os preços da produção industrial desceram 0,2% em comparação com o mês
anterior. Já em termos homólogos, a descida em novembro do ano passado
situou-se na ordem dos 3,3%.
(Desenvolvimento em STAT-16-5)

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