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Comissão anuncia os 12 vencedores do Prémio de Literatura da União
Europeia de 2015
A Comissão anuncia hoje os vencedores do Prémio de Literatura da União Europeia
de 2015 na Feira do Livro de Londres. Este prémio consagra novos ou emergentes
autores na Europa e está aberto a países que participam no programa Europa
Criativa, programa de financiamento da UE para os setores culturais e criativos.
Os autores são nomeados anualmente por júris nacionais selecionados. Cada
premiado recebe 5 000 euros e beneficia, não só de uma maior promoção e
visibilidade internacional, como do incentivo para concorrer às subvenções da
tradução literária. Desde o lançamento do prémio em 2009, o programa «Cultura»
da UE (2007-2013) e o programa Europa Criativa (2014-2020) concederam apoio
a 203 traduções em 20 línguas diferentes, das 56 obras vencedoras. Em Portugal,
o vencedor deste ano foi David Machado. A entrega dos prémios realizar-se-á a
23 de junho na sala «Concert Noble», em Bruxelas, e a partir do próximo mês de
novembro será lançado o novo convite à apresentação de propostas.

 Taxa de investimento das empresas manteve-se estável em 21,9% na zona
euro
No quarto trimestre de 2014, a taxa de investimento das empresas na zona euro
foi de 21,9%, em valores corrigidos de sazonalidade, mantendo-se estável em
comparação com o trimestre anterior. As margens de lucro das empresas na zona
euro, em valores corrigidos de sazonalidade, foram, no mesmo período, de 38,7%
em comparação com 39,1% no trimestre anterior. Estes dados são provenientes
de uma primeira publicação de contas setoriais trimestrais Europeias, divulgadas
pelo Eurostat, o serviço de estatísticas da UE e pelo Banco Central Europeu.
(Desenvolvimento em STAT-15-4769)


Taxa de poupança das famílias sobe para 13,0% na zona euro e taxa de
investimento mantém-se estável em 8,2%
Segundo dados provenientes de uma primeira publicação de contas setoriais
trimestrais Europeias, publicados pelo Eurostat, o serviço de estatísticas da UE, e
pelo Banco Central Europeu, a taxa de investimento das famílias manteve-se
estável em 8,2% na zona euro. A taxa de poupança das famílias na zona euro, em
valores também corrigidos de sazonalidade, foi de 13,0% no quarto trimestre de
2014, em comparação com 12,8% no trimestre anterior.
(Desenvolvimento em STAT-15-4768)

 Produção Industrial aumentou 1,1% na zona euro e 0,9% na UE
Em fevereiro de 2015, em comparação com º mês anterior, a produção industrial
aumentou 1,1% na zona euro e 0,9% na UE, de acordo com as estimativas do
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em Portugal, registou-se uma
diminuição de -0,5%. Em janeiro de 2015, a produção industrial tinha diminuído
0,3% em ambas as zonas.
(Desenvolvimento em STAT-15-4767)
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