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Espaço Europe Direct

Emprego e situação social na Europa
A Cc,,,i issãci publicou a cdiçào de 2017 tia sua
Análise Ai nial cio Emprego e da Silciaçáci Social
ia Eurc,pa. () doconientis cc,i,firn,a as leticiji,—
vias p0511 ivas no mercado dc trabalho e na
esfera social. bem comia tu,, crescimi,entcc
eeaiiiclnalecs colitiOttado Coo, fl’liIS dc 234
na ilhões cio pessoas empregadas, si eniprego na
UE ‘lonca registou valores cão elevados, aia
lnesmacs lempi, que II cicsempregcs regista cmsvtm
nível anais haj xi, desde dezemnisrs, de 200H.
l)csde 201:4. forais, criados lo milhões de
poslcas de traI,all,c, na UE. Coottmdo, para aléni
dci progresso ccc smióissicms e social eia termos
globais, Is~ elementos pie evideoclan, • um
preço partiemtlarmnenle elevado a pagar pelas

gerações mais jovens, as quais tendem a
conhecer maiores difleuidades para enconlrar
trabalho e estão niais expostas a Çnrmas

amtipieas de emprego. iocluiaitlo os ecol ratos
temporários, que sãci stiseeliveis de baixar a
soa proleç~o social. ‘Rtmhém as aeosm3es a que
poderão -aspirar eis, relação às itmtmmieraçiks
temidemo a ser m,iais Isaixas. i~maIo eni conta c_’sta
realidade, ci dc,etmnieoto de análise de 2017
coloca a tónica um equidade inlergeracim mal: é
necessário garantir que as atuais tendéncias
eesniómmsieaa l’avoráveis se rcpc’rculeni de bona

EmpLoyment and
SociaL DeveLopments
in- Europe

positiva cmii todas as gerações.
l~mnprcgo e síttiação social lia Europa:
análise de 2017 eonljrma tendências
positivas, fias coloca a túnica na
equidade intergeracional
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O futuro da acrilamida nos alimentos!
Os representantes dos Estados
Membros votarão, a Çavor da
proposta da Comissão Europeia para
reduzir a presença de acrilamida nos
alimentos.
Unia vez eni vigor. o miovo regtila
mento exigirá que os operadores das
empresas do setor alimentar (OFSA)
apliquem medidas obrigatórias para
reduzir a presença de acrilamida.
sendo estas proporcionais à dinici,’
são e natureza dos estabelceintentos
em causa.
O Comissário responsável pela
Saúde e Segsiraiiça Ailn,eatar,
Vytenis Andrlukaitis, eongrattmlou—se

com,, o resultado da votação: si loje
demos um importante passo nas
sentido de proteger a saúde e o
isein-estar dos cidadãos. O novo
regulamento eommtrlbuirsl não só
para reduzira presença desta subs
tância cancerigena, comi, tamiibétsi
para a seosibilizaçan sobre a forma
de evttar a exposição que por vezes
provém dcss eozinhadmss domésti
cos.»
O texto acordado será agora enviadci ais Conselho e ao l’arlatnento
Europeu. As duas instituições lerão
trés meses para proceder à sua
análise antes da tiprovação Anal

pela C.omissão. A entrada cio
vigor poderá aconteeer lia
primavera de 2018.
A Comissão planeia tanibén,
iniciar del,ates scsl,re medidas
adicionais, como a ilxsçãn de
teores máximos de aeriian,lda
em determinados alImentos,
assim que o regulamento seja
adotado.
Mais sobre a aci-Ilaisilda:
littp://I,lt.ly/acrll
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European Food Safety Authority

Visite a Exposição ‘30 anos do Programa Erasmus’
no Centro de Informação Europe Direct de Aveiro
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Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
eoãnanciodo por:

C~ c; ir =. www.europe-direct-aveiro.aeva.eu
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