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Investimento recorde de 12,7 mil milhões de euros nos transportes está
agora pronto para permitir melhor mobilidade, novos empregos e
crescimento
Tal como anunciado em junho de 2015, o plano de investimento da Comissão para o
setor dos transportes encontra-se agora plenamente operacional, após a Agência de
Execução para a Inovação e as Redes (INEA) ter finalizado a assinatura de todas as
convenções de subvenção para os projetos selecionados no âmbito do Mecanismo
Interligar a Europa (CEF) de 2014. O montante de 12,7 mil milhões de euros em
investimentos da União Europeia servirá para apoiar 263 projetos na área dos
transportes, contribuindo para uma mobilidade mais rápida, segura e ecológica na
UE. Este valor desempenhará também um papel decisivo na diminuição das diferenças
em termos de investimento na Europa, o que constitui uma das principais prioridades
da Comissão Europeia.
UE contribui para aumentar a transparência dos litígios entre investidores e
o Estado
A UE irá contribuir para financiar um registo público de documentos relacionados com
casos internacionais de resolução de litígios entre investidores e o Estado (ISDS) e
com as decisões dos tribunais ISDS. O registo suporta a implementação das regras
de transparência ISDS da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial
Internacional (UNCITRAL), em vigor desde abril de 2014. A transparência encontrase no centro da política europeia de investimento. Por este motivo, a UE tem tido um
papel pioneiro em relação ao desenvolvimento e adoção das normas internacionais
em matéria de transparência da UNCITRAL, para além das reformas à abordagem da
própria UE em termos de litígios de investimento. A UE incorpora as normas da
UNCITRAL em matéria de transparência em todas as negociações em curso dos seus
acordos comerciais e de investimento. Estão disponíveis em linha mais informações
sobre o registo público ISDS, das regras de transparência da UNCITRAL e da política
de investimento da UE.

Volume de negócios dos mercados retalhistas desce 0,3% na zona euro, sobe
0,2% na UE e desce 1,6% em Portugal
Em novembro de 2015, em comparação com o mês anterior e em valores corrigidos
de sazonalidade, o volume de negócios dos mercados retalhistas diminuiu 0,3% na
zona euro, aumentou 0,2% na UE e desceu 1,6% em Portugal. Estas são as
estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em termos
homólogos, ou seja em comparação com o mesmo mês do ano anterior, a zona euro
registou um aumento de 1,4%, a UE um aumento de 2,6% e Portugal um aumento
de 1,2%.
Taxa de desemprego na zona euro fixada em 10,5%, na UE em 9,1% e em
12,4% em Portugal
A taxa de desemprego na zona euro, em valores corrigidos de sazonalidade, foi em
novembro de 2015 de 10,5%, representando uma ligeira descida em relação aos
10,6% registados no mês anterior e uma descida em comparação com o período
homólogo (mesmo período do ano anterior), altura em que esta taxa foi de 11,5%.
Trata-se da mais baixa taxa de desemprego registada na zona euro desde outubro de
2011. A taxa de desemprego da UE foi, em novembro de 2015 de 9,1%, registando
uma ligeira descida de 0,1% em relação ao mês anterior. Em termos homólogos, a
taxa de desemprego na UE registou uma descida de 0,9%. Trata-se também da taxa
mais baixa registada na UE desde julho de 2009. Em Portugal, a taxa permaneceu,
no mês em questão, fixa em 12,4%, valor já registado no mês anterior. Em termos
homólogos verificou-se uma descida de 1,1%, em relação ao mesmo mês do ano
anterior. Estes números foram publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da
União Europeia.
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