COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 1 de abril de 2016

União do Mercado de Capitais: facilitado o investimento das seguradoras
em infraestruturas
Em resultado de uma das primeiras medidas da União do Mercado de Capitais, as
seguradoras considerarão mais atrativo e barato o investimento em projetos de
infraestruturas a partir de 2 de abril de 2016. A Comissão Europeia propôs uma
alteração às regras prudenciais, conhecidas como regime Solvência II, no âmbito do
Plano de Ação sobre a União do Mercado de Capitais, lançado em 30 de setembro de
2015. Esta alteração a um ato delegado ao abrigo do «Solvência II» foi publicada
hoje no jornal oficial e entra em vigor amanhã, 2 de abril de 2016.
(Desenvolvimento em IP-16-1161)

Custos horários da mão-de-obra variaram entre 4,1 € e 41,3 € nos
Estados-Membros da União Europeia em 2015; Portugal com 13,2 €
Em 2015, a média dos custos horários da mão-de-obra para o conjunto da economia
(com exceção do setor da agricultura e da administração pública) estimaram-se entre
os 25 euros na União Europeia e os 29,5 euros na zona euro. No entanto, esta média
oculta diferenças significativas entre os Estados-Membros da UE, com os custos
horários da mão-de-obra mais baixos registados na Bulgária (4,1 euros), na Roménia
(5,0 euros), na Lituânia (6,8 euros), na Letónia (7,1 euros) e na Hungria (7,5 euros);
os custos mais elevados registaram-se na Dinamarca (41,3 euros), na Bélgica (39,1
euros), na Suécia (37,4 euros), no Luxemburgo (36,2 euros) e na França (35,1
euros). Em 2015, os custos horários da mão-de-obra em Portugal foi de 13,2
euros, refletindo um ligeiro aumento do valor registado em 2014 (13,0 euros).
(Desenvolvimento em STAT-16-1182)
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http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber o nosso boletim informativo, clique aqui por favor.

Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, n.º 1-10, 1269-068
Lisboa
Telefones: geral (+351) 213 509 800; direto (+351) 213 509 820 / (+351) 213 509 833
Internet: http://ec.europa.eu/portugal - E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Siga a Representação no Facebook e no Twitter
Créditos © União Europeia, 2016

