COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 13 de setembro de 2016


Comissão Europeia lança edição de 2017 do Prémio da União Europeia
para Mulheres Inovadoras
Está aberto o concurso para o Prémio da União Europeia para Mulheres
Inovadoras de 2017, que reconhece as mulheres empreendedoras que de
forma bem-sucedida trouxeram inovações para o mercado. Carlos Moedas, o
Comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, disse: «O Prémio
da UE para Mulheres Inovadoras destaca apenas algumas das muitas mulheres
que contribuíram para a economia europeia do conhecimento. As vencedoras
anteriores alcançaram proezas consideráveis em áreas tão diversas como a
imunologia, as telecomunicações e o desenvolvimento de software. Esperamos
que estes prémios possibilitem às vencedoras continuar o respetivo percurso de
inovação e encorajem outras mulheres a seguir os passos destas
empreendedoras extraordinárias.» Este ano, o concurso também está aberto a
mulheres de qualquer nacionalidade que vivam num país europeu, que tenham
fundado ou cofundado uma empresa com um volume de negócios igual ou
superior a 100 000 euros. Para evidenciar a nova geração, a edição de 2017 irá
também apresentar a categoria de Inovadora Emergente para empreendedoras
com idade inferior a 35 anos.
(Desenvolvimento no sítio Web do concurso)

 Emprego aumenta 0,4% na zona euro, 0,3% na UE e 0,6% em Portugal
O número de pessoas empregadas aumentou 0,4% na zona euro, 0,3% na UE e
0,6% em Portugal, no segundo trimestre de 2016 e em comparação com o
trimestre anterior, de acordo com estimativas das contas nacionais publicadas
pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. No primeiro trimestre
de 2016, o emprego subiu 0,4% na zona euro e na UE e manteve-se estável em
Portugal. Estes dados são corrigidos de sazonalidade.
(Desenvolvimento em STAT-16-3015)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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