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Presidente Juncker volta hoje a alertar para os custos do desaparecimento de
Schengen

No seguimento da sessão plenária do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão Europeia
Jean-Claude Juncker, sublinhou que Schengen está em risco e com pesados custos: «O
desaparecimento de Schengen acarretará custos, se fecharmos as fronteiras, se o mercado
interno começar a sofrer em consequência da reintrodução de fronteiras, que não podemos
controlar, o dia virá em que nos questionaremos sobre se precisamos ou não,
verdadeiramente, de uma moeda única se não houver mercado único e deixar de existir livre
circulação de trabalhadores». Jean-Claude Juncker aproveitou ainda para reiterar a sua
mensagem de que «A crise dos refugiados é algo que nos preocupa seriamente. As decisões
tomadas no Conselho Europeu têm de ser implementadas». Pode rever as declarações iniciais
do debate hoje de manhã na EbS. Após o debate dos deputados que decorre neste momento,
o Presidente Juncker dará uma conferência de imprensa conjunta com Martin Schulz,
Presidente do Parlamento Europeu, e Mark Rutte, Primeiro-Ministro dos Países Baixos que
pode ser seguida em direto online.


Representação da Comissão Europeia em Portugal debate Monitor da
Educação e Formação 2015

Esta publicação anual da União Europeia apresenta a evolução dos sistemas de educação e de
formação europeus numa edição concisa, reunindo um vasto conjunto de estatísticas neste
domínio. O primeiro volume fornece uma visão geral do estado da educação e formação em
toda a Europa, através da análise do progresso nos vários países no campo da educação e
formação, tendo em conta os objetivos da Estratégia Europa 2020. O segundo volume incide
também sobre os desenvolvimentos políticos em cada país da União Europeia, incluindo
Portugal, em matéria de educação e formação.
A Representação da Comissão Europeia em Portugal organiza uma apresentação seguida de
debate a 28 de janeiro, pelas 15h00, no Largo Jean Monnet, 1, 10.º, em Lisboa. O evento
destina-se ao público português e, em especial, aos profissionais e partes envolvidas na
educação, interessados em conhecer o desempenho dos diferentes setores do sistema de
ensino Português em vários indicadores de qualidade, em comparação com outros países da
UE. O evento contará com representantes da Direção Geral da Educação e Cultura da Comissão

Europeia, assim como com a participação do Secretário de Estado da Educação de Portugal,
João Costa. Para inscrições ou questões de imprensa contactar: Rita Fortunato Baptista por
correio eletrónico Rita.FORTUNATO-BAPTISTA@ec.europa.eu ou por telefone 213 509 8831.
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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