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Comissão Europeia age para pôr termo à violência contra as mulheres
Na véspera do Dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, a
Comissão Europeia anuncia uma campanha em 2017 para lutar contra este fenómeno,
que continua a ser muito generalizado na Europa. Com efeito, uma em cada três mulheres
já foi vítima de alguma forma de violência com base no género durante a sua vida. Em
2017, a Comissão sensibilizará os europeus para a violência contra as mulheres em todas
as suas formas: violência doméstica, em espaços públicos ou no trabalho. Embora 96%
dos europeus estejam cientes de que a violência doméstica é inaceitável, 27% dos
inquiridos considera que as relações sexuais sem consentimento podem justificar-se em
determinadas circunstâncias, de acordo com um novo inquérito do Eurobarómetro. A
Campanha da Comissão exigirá a participação de todos os intervenientes nesta luta: os
Estados-Membros, os profissionais, como os médic os ou a polícia, e as ONG. Será dado
financiamento a projetos que se dediquem à eliminação desta forma de violência. Também
a nível internacional, a Comissão dará apoio às mulheres vítimas de violência nas zonas
mais remotas. Amanhã à noite, o edifício da Comissão Europeia, o Berlaymont, o edifício
do Serviço Europeu para a Ação Externa e o Banco Central Europeu serão iluminados a
cor de laranja para apoiar a campanha da Organização das Nações Unidas contra a
violência sobre as mulheres.
(Desenvolvimento em STATEMENT-16-3945, MEMO-16-3946 e nesta infografia)



Pacote europeu de medidas relativas ao leite reforça a posição dos produtore s
de leite e de produtos lácteos na cadeia de abastecimento
A Comissão Europeia publicou hoje o segundo relatório sobre a aplicação do «Pacote do
leite», constituído por uma série de medidas lançadas em 2012 para reforçar a posição
dos produtores de leite e de produtos lácteos na cadeia de a bastecimento. O relatório
mostra que, após três anos de aplicação, os agricultores europeus utilizam cada vez mais
as possibilidades proporcionadas pelo «Pacote do leite», como a negociação coletiva das
cláusulas contratuais através das organizações de produtores ou a utilização de contratos
escritos. A medida que permite a negociação coletiva visa reforçar o poder de negociação
dos produtores de leite, enquanto os contratos escritos oferecem uma maior transparência
e rastreabilidade aos agricultores. O relatório devia inicialmente ser entregue em 2018.
Mas, tendo em conta as dificuldades persistentes no setor do leite e dos produtos lácteos,

Phil Hogan, Comissário da UE responsável pela Agricultura, decidiu antecipar a sua
apresentação para o final de 2016. Este compromisso fazia parte da série medidas de
solidariedade a favor do setor do leite, anunciadas e aplicadas durante o ano transato.
(Desenvolvimento em IP-16-3922)



Comissão lança procedimento de concurso para leite em pó desnatado de
intervenção
Esta sexta-feira, dia 25 de novembro, será aberto um procedimento de concurso para leite
em pó desnatado atualmente em intervenção, na sequência da votação de hoje da
proposta da Comissão pelos Estados-Membros. Os operadores europeus terão até 13 de
dezembro para apresentar as suas propostas às autoridades nacionais. A fim de testar a
reação do mercado, a quantidade de produto abrangido pelo procedimento do concurso é
limitada, o que corresponde a apenas 6% do montante total de 355 000 toneladas de leite
em pó desnatado armazenadas e retiradas do mercado desde a criação da medida em
setembro de 2014.
(Desenvolvimento neste sítio Web)
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