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Programa LIFE da União Europeia apoia 3 projetos portugueses
inovadores de investimento a favor do ambiente e da ação climática, no
valor de 7,3 milhões de euros
A Comissão Europeia aprovou um pacote de investimento de 222,7 milhões de
euros financiados pelo orçamento da UE para apoiar a transição da Europa para
um futuro mais sustentável e com baixas emissões de carbono. O financiamento
da UE fomentará investimentos adicionais, num total de 398,6 milhões de euros
para aplicação em 144 projetos novos em 23 Estados-Membros. O apoio provém
do programa LIFE para o ambiente e a ação climática. Serão afetados 323,5
milhões de euros a projetos nos domínios do ambiente e utilização racional dos
recursos, natureza e biodiversidade, assim como da governação e da informação
em matéria de ambiente. Em Portugal, foram contemplados três projetos, com
um financiamento global de 7,3 milhões de euros, dois na vertente «Ambiente e
eficiência de recursos» e um na vertente «Adaptação às alterações climáticas».
(Desenvolvimento em IP-16-3482 e em MEMO-16-3489)



Taxa de desemprego atinge 10% na zona euro, 8,5% na UE e 10,8% em
Portugal
A taxa de desemprego da zona euro, em valores corrigidos de sazonalidade, foi
de 10,0% em setembro de 2016, estável em comparação com o mês anterior e
em diminuição com o valor registado (10,6%) em setembro de 2015. A taxa de
desemprego da UE foi, em setembro deste ano, de 8,5%, estável em comparação
com o mês anterior e em descida comparativamente aos 9,2% registados em
setembro de 2015. Em Portugal, a taxa de desemprego no mês de setembro
deste ano foi de 10,8%, em queda relativamente ao mês anterior (10,9%). Em
setembro do ano passado Portugal registava 12,4%. Estes dados foram
publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-3591)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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