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Presidente Juncker dialoga amanhã com os cidadãos
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, estará amanhã pela
primeira vez num Diálogo com os Cidadãos em Bruxelas. A participação neste
Diálogo entre o Presidente e os cidadãos está aberta a todos e será transmitido
pela
Internet
neste
endereço:
http://ec.europa.eu/citizensdialogues/belgium/brussels/index_en.htm. Pode acompanhar este evento nas
redes sociais através da hashtag #EUdialogues.



Comissão adota pareceres sobre projetos de planos orçamentais dos
Estados-Membros da zona euro relativos a 2016
A Comissão Europeia concluiu a sua avaliação dos Projetos de Planos
Orçamentais (PPO) para 2016 que os Estados-Membros da zona euro
apresentaram até 15 de outubro. Com estes pareceres, a Comissão avalia a
conformidade dos projetos de planos orçamentais para o ano seguinte com as
disposições do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). Informações
pormenorizadas sobre a documentação apresentada hoje podem ser consultadas
neste Memo. As intervenções do Vice-Presidente Dombrovskis e do
Comissário Moscovici estão disponíveis online.
(Desenvolvimento em IP-15-6067)



Comissão e empresários criam parceria para fomentar emprego e
inclusão dos jovens na Europa
A Comissão Europeia, juntamente com a Rede Empresarial Europeia para a
Responsabilidade Social das Empresas (CSR Europe), lançam hoje na Cimeira
Empresas 2020 o Pacto Europeu para a Juventude, um compromisso mútuo dos
líderes empresariais e da UE destinado a melhorar as possibilidades dos jovens
de encontrar emprego. O Pacto é um apelo a todas as empresas, parceiros sociais,
estabelecimentos de ensino e formação e outras partes interessadas para
desenvolver ou consolidar parcerias no apoiar a empregabilidade e inclusão dos
jovens. Juntos, iremos apoiar a criação de 10 000 parcerias de qualidade entre o
ensino e as empresas, com o objetivo comum de estabelecer em conjunto de pelo

menos 100 000 novas oportunidades de aprendizagem, estágios de formação ou
de emprego de qualidade.
(Desenvolvimento em IP-15-6103 e no sítio Web da DG Emprego)


18 de novembro - Dia Europeu de Sensibilização para os Antibióticos
«As infeções provocadas por bactérias resistentes aos antibióticos causam a morte
de 25 000 pessoas por ano só na Europa e representam 1,5 mil milhões de euros
em cuidados de saúde e perdas de produtividade. As pessoas estão a morrer, em
sofrimento e não conseguimos curá-las porque alguns antibióticos não funcionam.
Este desafio exige ação imediata», declarou o Comissário da Saúde e Segurança
Alimentar, Vytenis Andriukaitis, por ocasião de um evento que assinala o 8.º Dia
Europeu de Sensibilização para os Antibióticos (18 de novembro). Os resultados
mais recentes foram publicados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de
Doenças.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Ministros reúnem-se para reforçar a cooperação regional em termos de
economia marítima no Mediterrâneo
O Comissário da UE responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas,
Karmenu Vella, participa na primeira Conferência Ministerial da União para o
Mediterrâneo, hoje em Bruxelas. Os ministros responsáveis pelos assuntos
marítimos provenientes de 43 países, incluindo Portugal, comprometem-se com
uma cooperação mais estreita para promover o crescimento, o emprego e os
investimentos decorrentes dos setores marinho e marítimo. Os ministros
assinarão uma Declaração Conjunta.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



9 em cada 10 empresas na UE empregavam em 2012 menos de 10
pessoas
As microempresas, bem como as pequenas e médias empresas (PME), são
consideradas como um motor da economia da UE e da criação de emprego e
contribuem para o crescimento económico. Por ocasião da Semana Europeia das
PME, de 16 a 22 de novembro, que tem por objetivo fomentar o
empreendedorismo, o Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia, publica
hoje dados sobre empresas ventilados por classes de dimensão de trabalhadores.
Em 2012, dos 22,3 milhões de empresas não financeiras da UE, uma esmagadora
maioria (92,7%) eram microempresas (de 0 a 9 trabalhadores), que representam
29% das pessoas empregadas. 7,1% eram pequenas e médias empresas (com
10 a 249 trabalhadores), que representam 38,0% das pessoas empregadas. As
grandes empresas (com 250 ou mais trabalhadores) equivaliam a 0,2% do
número total de empresas, representando 33,0% das pessoas empregadas.
Em
Portugal
e
em
2012,
as
microempresas
não
financeiras
representavam 95,2% do número total de empresas registadas em Portugal,
uma média superior à da UE. Em termos absolutos, as microempresas empregam
no nosso país cerca de 1 245 000 pessoas.
(Desenvolvimento em STAT-15-6109)
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