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Os cui’opcus eoi,ti nuani a etilisi
a ser íoric - e (ciii vi ido a fluisse’,
ciciar a imigração e ti tcriïrisino sai- desde a primavera dc 2016.
como os pi-incipais tksaflus que Estes são dois dos principais
a
E enfrenta atualmente e restiliados do último j fltltiéi’ito
apoiam firmemente a priorida
Eurol,aronsetro Standard. sobli—
dei politicas cio (‘omnissãii Loro cado juntamente com o inqnéri —
InLirobarõmetru
Especial
peta A imigi~çtio e o terrori ‘mci 5,,
rtitsii’n da Eoi’e lia..
—
continuam a ei’ on ide ados
como as questões mais impor A imigração e o teiTorisnio 5-3,,
(antes que se colocam a UE. considerados (is principais desa
embora a uns nivel hgciranienle fios tlLiC ai U E enfrenta:
mais baixo do qut no ultimo 1 nt r r,gadns sol,,’c as stias
inquérito, na priinasve a k 2015 principal
preotLijsaçõei.
os
O apojo às políticas e prio Lia
cidadãos conti ntiam a citar
dcc da União Europeia ontinu i ‘predominantensente a iniigração

orno estão a grk 1
-Quais os Estados-Membros que
mais produzem cci’eais. tomate e
maçã’?
-Qual a quantidade de leite
colhido pelas exploi’açõcs lciici
“as na União Eui’opeia?
-Que Estados Menib,’os produ
sens mais quelio, manteiga oti
natas?
-E quais são os que produzem
mais carne de bovino. suíno ou
aves de capoeira’?
-Quantas pessoas tn,ballsa,n no

DI or~

setor agrieola em cada Estado’
Membro da UE?
(.0010 tens evoluido os pi’cçns
ao longo dos últimos anos?
Qual a importaitela dos recur
sos silvicolas na UE?
Quantas Loneladas de peixe
foram pescadas e qoal a dimen
são da produção de aqLoctiltuia?
A resposta a estas e outras
pergumas sàn dadas na publica
ção ,,Eslnlisiieas reinilvas à
ngrim-i,linra .
silviettltora
e

,.

como o principal problema com
cmue a L E se depara (15 ‘5, os, seja
menos 3 pontos pc-rcen( Lsais
desde a primavera de 2016). O
(crl’oI’islsio (eoiu 32 t, aLi scja
menos
p ntos pt-reeni tiais)
o mntin Lia —i
i~ segundo elenien
(is mais referido, Stmrge Fia. i ante
frente dai siiuaç-ão económica (2tl
%. mais 1 ponto), do esiado das

Sociais que contará com a
presença de cinco especialistas,
entre eles. Pedro Costa cuja
intervenção ve,’sará soai-e ‘o

toLios i is Estaticis- Meinhios. c um

exceção de l”spanlns e dc l’ortugal
A uivei nacional, ais principais
preocupações ao o desciupiego
(31 - menos 2 pontos) e si

flnõ liças pubi iças dui Eu ados
Menibros (17 % mais 1 ponto)
do desensprego (16 % nsais 1
ponto) A imigração é considera
da o primeiro priablem-a da E em

i nuigração (26 ‘5, mit’iios 2 pontos).
A situaçito ec000inica vem cm
tci-eei rn lugar (li) ‘V - sem cdi era—
çao)
01’ unha ré’ nelro SI -ai.dard
do otiti no de 2016
indica que ai iiiugraiçili. co
i,—rroiisino eoiiliiiimnii iii ser
coi,uidc’n,di.s os
ini1voi’lniiles desailios
que ai 5 E emiíi’eii (ai

o
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a pesca da UE?

ra, a & v•cu
pescas» cio 206. apm’cscotada
selo Esmrsistat, o Sci’viço dc
Estatística da ti nialo ELirnpeia.
Poderá consultar o rclatói’io em:
hstp:IIcceu ropa.eLi/eLiri matat/en/
iv e b / p r o d O cL s-st a si SI i cal - hooks/-/KS-FK- 16-001

das e Redes Sociais:

No próximo dia 6 de janeim’o. às
10h15. na AEVA-Aoditório Eng.
Victor Matos, decorrci’á a li
Edição das ornadas de Redes

.

eiou

futuro das redes sociais’, mão
13cm, dii Calileu, apresentará o
papel das redes sociais no soL,
fotom’o’. Agentes .lorge Bernardino

g

e Filipe Rouxinol da pSl’-Polícia
de Segsii’ança Pública, apresen
tiirão ‘cybei’Ioving e ‘cyber
hulling’.
respetivamente,
e

Pedi-o Sá, psicólogo, dai-á enfoque
à questão de ‘Em Rede ou Eni’eda
dos’?
Insci’ições gri.l •uiass!
Vagas Iimi,imndns!

II Jornado~ de Redes Sociais

Aderir ou fuqif?
6 dc janeiro de 20171 10H15 - 13H30
AEVA- Auditório Etsg.° Victor MMos
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