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 Presidente Juncker congratula-se com o compromisso renovado com uma
resposta europeia à crise dos refugiados
Ontem à noite, os chefes de Estado e de Governo reafirmaram, na reunião do
Conselho Europeu, que a alargada estratégia acordada para lidar com a crise dos
refugiados «apenas produzirá resultados se todos os elementos forem aplicados
conjuntamente e se as instituições e os Estados-Membros agirem juntos e em total
coordenação». Nas suas declarações após a sessão de ontem dedicada às migrações,
o Presidente Juncker congratulou-se pelo compromisso renovado no sentido de uma
resposta europeia coordenada à crise dos refugiados: «Hoje à noite, afirmámos de
forma unânime que a resposta deve ser europeia e que as iniciativas nacionais não
são recomendáveis. Tenho a convicção que avançaremos mais rapidamente nos
nossos encontros futuros, dado que neste Conselho todos confirmaram, por
unanimidade, a sua intenção de resolver o problema através de um mecanismo de
recolocação do qual alguns se tinham distanciado antes deste Conselho».

 18 % dos desempregados na UE encontraram emprego

Entre todos os desempregados da União Europeia no segundo trimestre de 2015,
62,7% (12,9 milhões de pessoas) continuavam em situação de desemprego no
terceiro trimestre de 2015, enquanto 17,9% (3,7 milhões) encontraram emprego e
19,4% (4 milhões) passaram a uma situação de inatividade económica durante este
período. No que diz respeito a Portugal no terceiro trimestre de 2015, 19,8% dos
então desempregados encontraram emprego enquanto 64,2% continuaram no
desemprego e 16,0% passaram a situação de inatividade económica.
(Desenvolvimento em STAT-16-341)
Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
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