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Agenda urbana da UE: cidades europeias têm uma palavra a dizer na
elaboração das políticas da UE
A Comissão Europeia participa hoje na reunião informal dos 28 ministros
responsáveis pelas questões urbanas, juntamente com representantes de outras
instituições da UE e representantes das cidades europeias, que se realiza em
Amesterdão e tem por tema a Agenda Urbana para a UE. O objetivo da reunião
de hoje é subscrever o «Pacto de Amesterdão» que define a Agenda Urbana da UE e
estabelece os seus princípios fundamentais. No âmago da Agenda Urbana da UE
está o desenvolvimento de 12 parcerias sobre desafios urbanos identificados, tais
como a inclusão social dos migrantes, a qualidade do ar, a pobreza urbana ou a
habitação a preços acessíveis.
(Desenvolvimento em IP-16-1924 e nesta ficha de informação)



7 em cada 10 habitantes das cidades com idade entre os 20 a 64 anos
encontram-se em situação de emprego
Com uma grande parte da população com idades compreendidas entre os 20 e os
64 anos na União Europeia (UE), as cidades podem ser consideradas como a causa
e a solução para muitos dos atuais desafios económicos, sociais e ambientais. Dos
habitantes das cidades da UE entre os 20 e os 64 anos, 70% encontravam-se, em
2015, em situação de emprego. O risco de pobreza ou exclusão social afetou cerca
de 24% dos habitantes das cidades. Em Portugal, a percentagem de habitantes
das cidades na faixa etária em questão que se encontravam, em 2015, em
situação de emprego era de 44%. O risco de pobreza ou exclusão social afetava,
em 2014, 26,8% da população das cidades portuguesas com idades
compreendidas entre os 20 e os 64 anos.
(Desenvolvimento em STAT-16-1960)

Para mais informações sobre assuntos europeus:

http://ec.europa.eu/portugal
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