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Lisboa, 22 de fevereiro de 2016
Novo relatório sublinha necessidade de ensino e promoção do
empreendedorismo
A Comissão Europeia publicou hoje um novo relatório em que analisa a
forma como os países europeus ensinam e promovem o empreendedorismo
nos estabelecimentos de ensino. As competências em matéria de
empreendedorismo envolvem uma vasta gama de competências necessárias
para se adaptarem a uma economia em constante mutação e a um mercado
de trabalho competitivo, tais como espírito empreendedor, criatividade,
resolução de problemas, trabalho em equipa, línguas ou comunicação.
Considerando que estas competências estão estreitamente relacionadas,
não só com as oportunidades dos jovens encontrarem emprego, mas
também com a sua capacidade de realizar as suas ambições e encontrar o
seu lugar na sociedade, o relatório salienta que muito poucos países
integram o empreendedorismo nos seus programas escolares.
Novo Centro Europeu contra o Contrabando de Migrantes (CECM) da
Europol
Dimitris Avramopoulos, Comissário europeu responsável pela Migração,
Assuntos Internos e Cidadania, lança hoje o novo Centro Europeu contra o
Contrabando de Migrantes (CECM) da Europol, em Haia. O CECM, tal como
previsto na Agenda Europeia da Migração em maio de 2015 e solicitado pelo
Conselho de Ministros da Justiça e Assuntos Internos em novembro de
2015, irá apoiar os Estados-Membros a desmantelar as redes de
criminalidade organizada envolvidas no tráfico de migrantes. O Centro
incidirá em áreas com um nível elevado de criminalidade e irá propiciar
melhores capacidades em toda a União Europeia para lutar contra as redes
de introdução clandestina de migrantes.
(Desenvolvimento em EUROPOL)

Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber a nossa newsletter, clique aqui por favor.
Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, n.º 1-10, 1269-068
Lisboa
Telefones: geral (+351) 213 509 800; direto (+351) 213 509 820 / (+351) 213 509 833
Internet: http://ec.europa.eu/portugal - E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Siga a Representação no Facebook e no Twitter

