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Declaração conjunta no Dia Mundial dos Refugiados
Por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados, que hoje se assinala, o Primeiro
Vice-Presidente Frans Timmermans, a Alta Representante / Vice-Presidente
Federica Mogherini e os Comissários Mimica, Avramopoulos e Stylianides
disseram: «Estima-se em cerca de 60 milhões o número de pessoas forçadas a
deslocar-se em todo o mundo – refugiados, requerentes de asilo, migrantes ou
pessoas deslocadas internamente. Prestar apoio e proteção aos refugiados e
gerir eficazmente a migração é um desafio que requer uma resposta global».
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-2255)



Jornadas RTE-T 2016: estimular o investimento na inovação de
transportes inovadores
Hoje e amanhã, os ministros de 22 Estados-Membros e mais de 2 800 peritos
em transportes e diretores executivos integram a edição de 2016 da Conferência
de alto nível «Jornadas RTE-T», em Roterdão. Esta edição inclui o
desenvolvimento, execução e financiamento da Rede Transeuropeia de
Transportes, com especial destaque para o Plano de Investimento para a Europa
da Comissão Europeia. A Comissão será representada por Maroš Šefčovič, VicePresidente responsável pela União da Energia, pelo Vice-Presidente Jyrki
Katainen, responsável pelo Emprego, Crescimento, Investimento e
Competitividade, por Johannes Hahn, Comissário responsável pela Política
Europeia de Vizinhança e pela Comissária responsável pelos Transportes,
Violeta Bulc.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Saldo da balança comercial agroalimentar da UE atinge valor recorde em
abril de 2016
O saldo da balança comercial agroalimentar da UE atingiu o valor recorde de 1,5
mil milhões de euros em abril de 2016, contra mil milhões de euros registados

em abril de 2015, de acordo com o mais recente relatório estatístico mensal. No
mesmo mês, as exportações ascenderam a quase 11 mil milhões de euros.
Durante os últimos 12 meses, as exportações agroalimentares da UE atingiram
cerca de 129 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 2,8% em
comparação com o mesmo período do ano anterior. Em abril de 2016, a carne
de porco foi o produto agroalimentar que registou o maior aumento em valores
mensais de exportação.



Produção na construção desce 0,2% na zona euro e sobe 0,4% na UE e
0,2% em Portugal
Em abril de 2016, em comparação com o mês anterior e em valores corrigidos
de sazonalidade, a produção no setor da construção registou uma quebra de
0,2% na zona euro, aumentou 0,4% na UE e 0,2% em Portugal, de acordo com
as primeiras estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
Em março de 2016, a produção na construção tinha diminuído 1,0% na zona
euro, 1,5% na UE e 0,7% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2253)



Taxa de postos de trabalho vagos sobe 1,7% na zona euro, 1,8% da UE
e 0,7% em Portugal
A taxa de postos de trabalho vagos na zona euro foi de 1,7% no primeiro
trimestre de 2016, contra 1,6% no trimestre anterior e no primeiro trimestre de
2015, de acordo com os números publicados pelo Eurostat, o Serviço de
Estatística da União Europeia. A taxa de vagas por preencher na UE foi de 1,8%
no primeiro trimestre de 2016, contra 1,7% no trimestre anterior e no primeiro
trimestre de 2015. Em Portugal, esta taxa foi de 0,7% no primeiro trimestre
deste ano, contra 0,6% no trimestre anterior e no primeiro trimestre de 2015.
(Desenvolvimento em STAT-16-2254)
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