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Plano de Investimento para a Europa: 62 milhões para explorações de
energia eólica e solar na UE
O Banco Europeu de Investimento (BEI) assinou um acordo com a empresa
Sustainable Sàrl, uma filial da SUSI Partners AG, alocando até 62 milhões de
euros para o Fundo de Energia Renovável SUSI II. O acordo é garantido ao abrigo
do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, elemento fundamental do
Plano de Investimento para a Europa. O Fundo SUSI II já inclui atualmente 13
explorações de energia eólica e solar na Alemanha, França, Reino Unido,
Portugal e Itália, com uma potência global de cerca de 170 MW de energia
limpa.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Comissão atribui 11 milhões de euros em financiamento de emergência
para a Grécia e a Itália
A Comissão Europeia concedeu hoje mais 11 milhões de euros sob a forma de
financiamento de emergência para a Grécia e a Itália ao abrigo do Fundo para a
Segurança Interna (FSI). O objetivo é reforçar a capacidade de registo e de
acolhimento na Grécia e apoiar a Itália nas atividades de busca e salvamento no
mar.



Inquérito Eurobarómetro da primavera 2016: forte apoio público às
prioridades políticas da Comissão
A Comissão publicou hoje os resultados do inquérito Eurobarómetro da
primavera de 2016. O documento mostra que os europeus consideram a
imigração e o terrorismo como os principais desafios com que a UE se depara
atualmente e revelaram-se em apoio das prioridades políticas da Comissão
Europeia.

(Desenvolvimento em IP-16-2665)



Desemprego na zona euro em 10,1%, na UE em 8,6% e em Portugal nos
11,2%
Na zona euro, a taxa de desemprego, em valores corrigidos de sazonalidade, foi
de 10,1% em junho de 2016, estável em relação ao mês anterior e em descida
dos 11,0% registados em junho de 2015. A taxa de desemprego na UE foi de
8,6% em junho de 2016, estável em relação a maio e em queda em relação aos
9,5% verificados em junho de 2015. Em Portugal, a taxa de desemprego foi,
em junho de 2016, de 11,2%, um valor igual ao do mês anterior e inferior aos
12,3% registados em junho de 2015.
(Desenvolvimento em STAT-16-2681)



Inflação anual da zona euro sobe para 0,2%
A inflação anual da zona euro deverá ser, em julho de 2016, de 0,2%, contra
0,1% que se registou em junho de 2016, de acordo com uma estimativa rápida
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-2685)



PIB sobe 0,3% na zona euro e 0,4% na UE
Em valores corrigidos de sazonalidade, o PIB aumentou 0,3% na zona euro e
0,4% na UE durante o segundo trimestre de 2016, em comparação com o
trimestre anterior, segundo uma primeira estimativa publicada pelo Eurostat, o
Serviço de Estatística da União Europeia. No primeiro trimestre de 2016, o PIB
aumentou 0,6% na zona euro e 0,5% na UE. Em comparação com o mesmo
trimestre do ano anterior, o PIB aumentou 1,6% na zona euro e 1,8% na UE no
segundo trimestre de 2016, após ter aumentado respetivamente 1,7% e 1,8%
no trimestre anterior.
(Desenvolvimento em STAT-16-2684)

Para mais informações sobre assuntos europeus:
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

