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 Relatório da Comissão: A situação social e do emprego na UE continua a melhorar
Segundo a última edição do relatório trimestral sobre a evolução do emprego e da situação social na
Europa, o emprego na UE no terceiro trimestre de 2017 continuou a crescer a um ritmo mais
sustentado do que o previsto, apoiado por um forte crescimento económico e acompanhado de uma
diminuição da taxa de desemprego. O emprego na UE cresceu 1,7 % em relação ao ano anterior, o
que corresponde a mais 4 milhões de pessoas empregadas, 2,7 milhões das quais na área do euro.
O emprego permanente e o emprego a tempo inteiro foram os que mais contribuíram para esta
expansão. Entre o terceiro trimestre de 2016 e 2017, o número de trabalhadores com contratos
permanentes cresceu 2,8 milhões, um aumento três vezes superior ao registado no caso dos
contratos temporários (900 000). Registando um aumento aproximado de 3 milhões, os
trabalhadores a tempo inteiro são agora 181 milhões, contra 42,7 milhões de trabalhadores a tempo
parcial que registaram um crescimento de cerca de 300 000 milhões.
(Desenvolvimento em: IP/18/721)

 Border management: European Border and Coast Guard Agency strengthens
operational cooperation with Albania
Today, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos and
Fatmir Xhafaj, Minister of Interior of the Republic of Albania, initialled the draft status agreement for
operational cooperation between the European Border and Coast Guard Agency and Albania. Once in
force, the agreement will allow the Agency to provide assistance in the field of external border
management and will enable European Border and Coast Guard Agency teams to be swiftly deployed
on Albanian territory in case of a sudden shift in migratory flows. Announced by President Junckerin
his 2017 State of the Union address and adopted by the Commission last week, the strategy for 'A
credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans'
highlighted the significant progress made by Albania on its European path and the European future
of the region. Today's draft agreement is the first negotiation to be concluded between the European
Border and Coast Guard Agency and the EU's partners in the Western Balkans. The agreement with
Albania must now be endorsed by Member States and will be formally signed at a later date, once
both sides complete the necessary legal procedures. A press release is available online and the press
point by Commissioner Avramopoulos and the Albanian Minister of Interior Fatmir Xhafaj can be
followed on EbS.

Este é o Boletim Informativo da Representação da Comissão Europeia em Portugal.
Se este Boletim lhe foi reenviado e gostaria de o receber diretamente pode criar, gerir ou eliminar

a sua assinatura aqui.
Contacto para a imprensa através desta caixa de correio eletrónico.

