COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 2 de maio de 2017
 Comissão toma novas medidas para melhorar a conformidade e o funcionamento
prático do mercado único da UE
O pacote de medidas de hoje tornará mais fácil para as pessoas e empresas gerirem as
suas formalidades administrativas em linha no seu país de origem ou quando trabalham,
vivem ou conduzem negócios noutro país da UE e contribuirá para assegurar que sejam
respeitadas as normas da UE adotadas de comum acordo. As três iniciativas concretas
adotadas hoje pela Comissão são a criação de um Portal Digital Único, um Instrumento
de Informação do Mercado Único (SMIT) e um Plano de Ação SOLVIT.
(Desenvolvimento em IP-17-1086, em MEMO-17-1141 e neste sítio Web)


Semana Europeia da Juventude 2017 incentiva jovens a contribuir para o debate
sobre o futuro da UE e da ação da UE no domínio da juventude
Está atualmente a decorrer a oitava edição da Semana Europeia da Juventude com uma
ampla gama de manifestações de 1 a 7 de maio e atividades organizadas nos 33 países
que participam no programa Erasmus+ da UE. Pretende-se incentivar os jovens a
participar nos debates sobre o futuro da política de juventude da UE, ir para o estrangeiro
ao abrigo do Erasmus+ e a fazer parte do recém-criado Corpo Europeu de Solidariedade,
que dá aos jovens oportunidades de manifestar a sua solidariedade para com os
necessitados. Já se inscreveram mais de 28 000 jovens no Corpo Europeu de Solidariedade
e os primeiros participantes já começaram a ser colocados. Está prevista para 24 de maio
a adoção de uma proposta de uma base jurídica específica para consolidar e aprofundar
esta nova iniciativa.



Descubra um projeto financiado pela UE perto de si
Uma visita a um centro de investigação aquícola em Ílhavo, uma escola de línguas
equipada com o mais recente equipamento informático em Split, ou uma visita guiada em
Viena para detetar e visitar projetos financiados pela UE na cidade. A campanha «A UE na
minha região» inicia-se hoje e, durante o mês de maio, centenas de projetos financiados
pela UE abrem as suas portas ao público, podendo localizar um deles perto de si neste
mapa interativo. Serão também organizados concursos de fotografia e de blogues de
modo a que os cidadãos possam partilhar as suas experiências.
(Mais informações neste sítio Web)



Taxa de desemprego em março de 2017
A taxa de desemprego da área do euro, em valores corrigidos de sazonalidade, foi, em
março deste ano, de 9,5 %, estável em comparação com o mês anterior e em diminuição
contra o valor de 10,2 % registado em março do ano passado. No que se refere à UE, a
taxa de desemprego foi, em março de 2017, de 8,0 %, com uma ligeira diminuição em
relação aos 8,1 % registados no mês anterior. Em março de 2016, esta taxa tinha sido de

8,7 %. Em Portugal, a taxa de desemprego no mês de março deste ano foi de 9,8 %,
contra os 9,9 % registados em fevereiro de 2017. Em termos homólogos, ou seja, em
comparação com março de 2016, registou-se uma diminuição da taxa de desemprego em
Portugal que foi, naquele mês, de 12,0 %. Estes dados foram hoje divulgados pelo
Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-17-1185)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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