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UE disponibiliza 30 milhões de euros para reforçar a cooperação entre os
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste
A União Europeia e os países africanos de língua oficial portuguesa (Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe) e Timor-Leste assinaram
hoje um acordo, ao abrigo do qual a União Europeia prestará um apoio de 30
milhões de euros para a sua cooperação no âmbito do 11.º Fundo Europeu de
Desenvolvimento (FED). A cerimónia decorreu em São Tomé e Príncipe na
presença do Diretor-Geral para a Cooperação Internacional e o Desenvolvimento,
Fernando Frutuoso de Melo, e do Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação de Moçambique, Nyeleti Brooke Mondlane, que assinou em
representação dos PALOP-TL. O objetivo do novo programa consiste em reforçar
as redes regionais existentes no interior da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa e promover o emprego através da mobilidade e da inclusão social,
utilizando a língua comum.
(Desenvolvimento na página Web da Comissão Europeia para o Desenvolvimento
e a Cooperação).
Comissária Thyssen exprime-se sobre a votação de ontem do Parlamento
Europeu para disponibilizar o pré-financiamento no valor de mil milhões
de euros para a Iniciativa para o Emprego dos Jovens
«Congratulo-me com a votação do Parlamento Europeu sobre a minha proposta de
disponibilizar mil milhões de euros para os jovens desempregados ainda no decurso
deste ano. Vamos aumentar até 30 vezes o pré-financiamento que os
Estados-Membros recebem. Tal permitir-lhes-á acelerar os seus esforços para
promover o emprego dos jovens, aprendizagens, estágios ou uma educação
contínua. O nosso objetivo é alcançar até 650 000 jovens e ajudá-los melhor e mais
rapidamente. Voltar a introduzir os jovens no mercado de trabalho constitui uma
das minhas principais prioridades e de toda a Comissão Europeia. Congratulo-me
com o facto de o Parlamento ter mostrado o seu firme apoio e ter chegado a acordo
sobre esta proposta legislativa em tempo recorde. Aguardo agora também com
expectativa uma rápida adoção pelo Conselho. Os nossos jovens não podem
continuar a esperar.».
Informamos que a Comissária Marianne Thyssen vai estar em Portugal no
próximo dia 8 de maio, na sua primeira visita oficial ao nosso país, onde participará

de manhã, juntamente com o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social, Pedro Mota Soares, numa Conferência sobre Oportunidades de Emprego
Jovem na Universidade Católica. Após a Conferência, o programa prevê um
encontro com o ministro para a troca de impressões sobre questões relacionadas
com a situação em Portugal e a visita a 2 projetos na área da formação profissional
na zona da Grande Lisboa. O programa mais pormenorizado e definitivo da visita
será divulgado na próxima quarta-feira, dia 6 de maio.
(Desenvolvimento no sítio Web da DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão e no
sítio Web da Representação da Comissão Europeia em Portugal)
 Inflação anual da zona euro sobe para 0,0%
A inflação anual prevista para abril de 2015 na zona euro deverá ser de 0,0 %,
uma subida em comparação com -0,1% no mês anterior, de acordo com uma
estimativa rápida do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
Com base na análise das principais componentes de inflação da zona euro, os
serviços (0,9%, em comparação com 1,0% em março) e os alimentos, o álcool e o
tabaco (0,9%, em comparação com 0,6% em março) deverão registar as taxas
anuais mais elevadas em abril, seguidos dos bens industriais não energéticos
(0,1%, em comparação com 0,0% em março) e da energia (-5,8%, em comparação
com -6,0% em março).
(Desenvolvimento em STAT-15-4905)


Rendimentos per capita reais das famílias registam ligeiro aumento, tanto
na zona euro como na UE
Na zona euro, os rendimentos per capita, em termos reais, das famílias
aumentaram 0,1% no quarto trimestre de 2014, após um aumento de 0,6% no
trimestre anterior. O consumo per capita real das famílias aumentou 0,1% no
quarto trimestre de 2014, depois de uma subida de 0,4% no trimestre anterior.
(Desenvolvimento em STAT-15-4902)

 Taxa de desemprego na UE é de 11,3% e de 9,8% na UE
A taxa de desemprego, em valores corrigidos de sazonalidade, foi de 11,3%, em
março de 2015, mantendo-se estável em comparação com o mês anterior, mas
mais baixa em relação à taxa de 11,7% registada em março de 2014. A taxa de
desemprego na UE foi de 9,8% em março de 2015, mantendo-se estável em
comparação com fevereiro de 2015 e inferior aos 10,4% registados em março do
ano passado. Em Portugal, a taxa de desemprego foi 13,5% em março deste
ano, tendo descido -0,1% em relação ao mês anterior. Trata-se de um valor
também em queda comparativamente ao mês de março de 2014, no qual Portugal
registou uma taxa de desemprego de 14,7%. Estes números são publicados pelo
Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-15-4901)
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