COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 3 de fevereiro de 2016
Alocução do Presidente da Comissão ao Parlamento Europeu em
preparação do Conselho de fevereiro
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, dirigiu-se esta
manhã ao Parlamento Europeu em Estrasburgo num debate sobre a
próxima reunião do Conselho Europeu. No que se refere ao projeto de
acordo relativo à relação do Reino Unido com a União Europeia, o
Presidente Juncker afirmou: «Sempre afirmei que querer que o Reino Unido
permaneça um membro da UE com base num acordo justo. O acordo que
foi proposto é justo para o Reino Unido e para os restantes 27 EstadosMembros. Também é justo para o Parlamento Europeu». O Presidente
Juncker aproveitou também a oportunidade para sublinhar o papel da
Comissão como facilitador durante as negociações, afirmando que a
Comissão tem estado plenamente associada aos trabalhos relativos ao
acordo.
(Desenvolvimento em SPEECH-16-227)
Volume do comércio a retalho aumenta 0,3% na zona euro e desce
1,8% em Portugal
Em dezembro de 2015, em comparação com novembro de 2015 e em
valores corrigidos de sazonalidade, o volume do comércio a retalho
aumentou 0,3% na zona euro e 0,1% na UE, de acordo com as estimativas
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em novembro, o
comércio a retalho permaneceu estável na zona euro e aumentou 0,3% na
UE. Portugal encontra-se entre os Estados-Membros em que se registaram
as maiores descidas nas vendas em retalho entre os meses de novembro e
dezembro do ano passado (-1,8%). Em termos homólogos, a comparação o
mês de dezembro de 2015 com o mesmo mês de 2014, revela uma descida
do volume do comércio a retalho de 1,3 pontos percentuais.
(Desenvolvimento em STAT-16-219)

4 de fevereiro: Dia Mundial de luta contra o Cancro
Na União Europeia, o cancro foi a causa de morte de quase 1,3 milhões de
pessoas em 2013, ou seja, foi responsável por pouco mais de um quarto
(26%) da totalidade de óbitos. Os homens (726 500 óbitos por cancro)
foram mais afetados do que as mulheres (570 300). Os homens foram mais
afetados pelo cancro do pulmão e as mulheres pelo cancro da mama. Além
disso, os cancros mortais representam mais de um terço (37%) de todas as
mortes da população da UE com idade inferior a 65 anos, ao passo que esse
valor foi inferior a um quarto (23%) para a população com maior idade (65
anos ou mais). EmPortugal, em 2013, a percentagem de mortes devido a
cancros mortais foi de 24%. Na faixa etária até aos 65 anos, esta doença foi
responsável por 40% dos óbitos, diminuindo para 21% junto da população
com mais de 65 anos.
(Desenvolvimento em STAT-16-220)
Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
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