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EUROPA
Relatório sobre o Emprego na Europa 2007
Principais mensagens
A Comunicação da Comissão (COM (2007) 733 de 23 de

ciclo de vida, a flexigurança e a evolução da parte dos

Outubro)

rendimentos do trabalho no valor acrescentado.

apresenta

as

principais

conclusões

do

Relatório sobre o Emprego na Europa 2007. Este

Principais conclusões

relatório

mais

- Retoma dos mercados de trabalho da UE em 2006,

importantes ao dispor da Comissão Europeia para

com um aumento líquido de mais de 4 milhões de

ajudar os Estados-Membros a analisar, formular e

postos de trabalho;

tornou-se

uma

das

ferramentas

- Desemprego

implementar as respectivas políticas de emprego.
O

Relatório

sobre

habitualmente

uma

emprego

UE,

na

o

Emprego

na

Europa

panorâmica

da

situação

concentrando-se

num

traça
do

conjunto

limitado de temas prioritários da

edição

deste

dos

17%

na

UE

e

dificuldades de inserção dos jovens no mercado de
trabalho;
- Evolução do emprego dos trabalhadores mais velhos;
- Formas de organização flexível do trabalho nas
- Lacunas

da

acima

empresas;

agenda política neste domínio.
Temas

juvenil

ano:

abordagem do trabalho assente no

contínua

persistentes

na

proporcionada

formação
pelas

profissional

empresas

e

desigualdades no acesso à mesma deixam margem
para mais intervenção pública nesta área.

L

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/eie/eie2007_summary_pt.pdf

Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades
O Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para

direito de viver sem discriminações, lançou novas

Todos, assinalado em 2007, terminou oficialmente no

formas de diálogo sobre a promoção da igualdade e

passado dia 19 de Novembro. E, para o encerrar foi

salientou os benefícios da diversidade para toda a

organizada uma conferência onde se apresentaram os

sociedade.

seus resultados e os desafios futuros. Com mais de mil

A esta acção irá seguir-se, no próximo ano, uma nova

actividades

organizadas

iniciativa da Comissão Europeia para combater a

em

países,

a

discriminação para além do mercado de trabalho,

campanha sensibilizou a

enquanto as melhores ideias saídas do Ano Europeu

opinião pública para o

irão alimentar o PROGRESS.

30
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http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=P

Mercado de trabalho em análise
No seu relatório do Outono

crescimento do emprego na maioria dos novos Estados

de 2007 a Comissão Europeia

Membros, com excepção da Hungria e da Estónia.

apresenta

uma análise

do

Enquanto que na UE27 a taxa de emprego era, no 2º

mercado

de

na

trimestre deste ano, de 65,3%, Portugal registou uma

União Europeia, tendo em

taxa de 67,6%. Na Europa a 27, no 3º trimestre, a taxa

conta

de desemprego desceu 0,1%, enquanto que em Portugal

dados

trabalho
recentes

do

Eurostat.

subiu 0,1%. Ou seja, a taxa de desemprego portuguesa

No segundo trimestre de 2007 foram alcançados 222

encontrava-se nos 8,3%. A taxa de desemprego dos

milhões de empregos, o que representa um aumento

jovens continua alta na UE, embora tenha baixado 0,4

anual de mais de três milhões. Entre os factores que

pontos percentuais (15.2%). No nosso país a taxa de

influenciaram o crescimento do emprego estão três

desemprego dos jovens subiu 0,5 pontos percentuais

países da UE, a Espanha, a Alemanha e a Polónia que

(17,6%) no 3º trimestre.

estiveram com um nível de crescimento económico
bastante elevado. Ao mesmo tempo registou-se um
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http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/quarterly_en.htm

O que é que os jovens sabem sobre discriminação, racismo e xenofobia?
Como parte das suas actividades no contexto do Ano

postais) dirigidos aos jovens com o objectivo de os

Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todos,

sensibilizar

para

as

questões

dos

direitos

2007 e do Ano Europeu

fundamentais.

para

Todos os materiais podem ser descarregados na página

o

Intercultural,

Diálogo
2008,

a

da Agência para os Direitos Fundamentais em inglês e

Agência para os Direitos

alemão.

Fundamentais

União

É pena que os materiais não estejam em português,

uma

pois afinal a sensibilização da população passa, e

Europeia

da

produziu

agenda, a S’coll agenda e outros materiais (posters,

muito, pela sensibilização dos mais jovens.

L

http://fra.europa.eu/fra/index.php

2008 – Ano Europeu para o Diálogo Intercultural
Já está on-line, embora numa fase preliminar, o site do

podem registar-se, definir o seu perfil e encontrar as

Ano Europeu para o Diálogo Intercultural (AEDI). O site

várias formas de envolvimento para o ano de 2008. Será

terá uma nova imagem e layout logo após a finalização

uma boa oportunidade para troca de boas práticas,

do logótipo do AEDI.

experiências e

Contudo, a página dedicada aos parceiros já está

know-how com

funcional e “oferece uma plataforma de redes única para

outras

todas as pessoas envolvidas no AEDI 2008”. Assim,

organizações.

todas as organizações que estiverem interessadas
podem

envolver-se

desde

já,

mesmo

antes

do

lançamento oficial do Ano Europeu. As organizações

L

http://www.interculturaldialogue2008.eu

PORTUGAL
Todos diferentes, todos iguais
Foi publicada no Diário da República nº 232, I Série a

para 31 de Maio de 2008. Esta Portaria vem assim

Portaria nº 1516/2007, de 3 de Dezembro que altera a

alterar a Portaria 111/2007 de 24 de Janeiro que criou e

duração do Programa Todos Diferentes, Todos Iguais

regulamentou o referido Programa.

PUBLICAÇÕES
Combater as alterações climáticas: Solidariedade humana num mundo dividido
O Relatório de Desenvolvimento

Os choques climáticos já fazem parte da vida dos mais

Humano

a

pobres. As secas, as cheias e as tempestades ameaçam

2007/2008

questão

das

aborda

climáticas

as suas vidas e o seu meio de sustento, reflectindo-se

como central para o desenvolvimento

alterações

na sua saúde e nos seus agregados familiares. Mas, os

humano,

os

danos no desenvolvimento humano gerados a longo

países em vias de desenvolvimento e para as gerações

prazo pelos choques climáticos não são compreendidos

futuras de todo o mundo. No relatório podemos ler que

nem tratados pelos órgãos de comunicação social como

“são os mais pobres que suportam o maior fardo

“acontecimentos apocalípticos nas vidas dos mais

causado pelas alterações climáticas.”

pobres”.

principalmente

para

As alterações climáticas levantam questões sobre a
justiça social, equidade e direitos humanos nos países e

Recomendações

em todas as gerações.

-

O aquecimento global está em curso, e só falta a
vontade política para lhe fazer frente, pois a capacidade

Protocolo de Quioto pós-2012;
-

financeira e a capacidade tecnológica para agir existe
no mundo actual.

Agenda para a mitigação - colocar em prática
políticas para o orçamento do carbono;

-

Os autores do relatório prevêem que para “evitar
alterações climáticas perigosas, será necessário que as

Desenvolver uma estrutura multilateral ao abrigo do

Fortalecer

a

estrutura

para

a

cooperação

internacional;
-

Centrar a adaptação às alterações climáticas na

nações mais ricas reduzam as suas emissões em pelo

estrutura

menos 80%, com reduções de 30% em 2020.”

internacionais para reduzir a pobreza.

de

Quioto

pós-2012

e

parcerias
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http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/portuguese/

Novos fundos, novas oportunidades
Guia para principiantes
A União Europeia lançou um

E para que os cidadãos possam conhecer melhor os

novo conjunto de programas

novos fundos e as novas regras, a Comissão lançou um

que

Guia que dá resposta a várias questões como:

equivalem

a

975

mil

milhões de euros para um

-

Formas e oportunidades de financiamento;

período de sete anos. O acesso

-

Grupos beneficiários dos fundos, entre os quais as

a

estes

novos

fundos

ONG;

será
e

-

Como candidatar-se;

responsabilização graças à reforma das regras de

-

Locais onde encontrar informação útil para o

simplificado,

havendo

mais

transparência

financiamento;

gestão financeira da UE.
-

Montantes disponíveis para o período de 20072013.

L

http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_pt.pdf

A evolução do fenómeno da droga
O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
uma

mais Estados-Membros estão a adoptar abordagens

actualização da situação actual no que respeita ao

estratégicas e planeadas para enfrentar o problema das

consumo de droga na Europa.

drogas.” E, por outro lado, tem havido um “aumento do

O relatório deste ano procura responder a duas

investimento nas actividades de prevenção, tratamento

questões: O que se sabe sobre o consumo de droga na

e redução dos danos, a par de um reforço da

Europa e sobre os problemas que dele decorrem? Que

cooperação e de uma maior concentração na redução da

publicou

o

seu

12º

relatório

anual,

caminho

já

foi

termos

de

responder

faz

Do relatório podemos concluir que na Europa, “cada vez

que

percorrido
capacidade

eficazmente

problemas

relacionados

em

oferta.” Tal significa que tem havido progressos na

de

execução das estratégias e dos planos nacionais de luta
contra a droga.

aos
com

O ponto de entrada principal da droga na Europa

o

continua a ser a Península Ibérica (onde Portugal está a

consumo de drogas?
Neste

relatório

apresentados
registados

são
os

na

também

adquirir uma importância crescente), enquanto que a

progressos

Espanha e os Países Baixos são os principais centros de

resposta

distribuição dessa droga.

ao

problema das drogas na Europa.
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http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index419EN.html

Divulgação
Teatro e dança para todos
O Espaço T vai apresentar a 10ª Edição do Corpo Evento: Ciclo de espectáculos em teatro e dança, que decorrerá de 1
a 17 de Dezembro de 2007 no Auditório de Almeida Garrett. O evento contará com a participação de vários grupo de
teatro e vários projectos de teatro do Programa escolhas.
Tel: 222 088 298

Fax: 223 406 360

L

E-mail: dci@espacot.pt

Sensibilização Paternal
O Centro Social e Paroquial Vera Cruz vai promover, através do CAFAP - Entre Laços, uma acção de sensibilização
parental durante os meses de Dezembro de 2007, Janeiro e Fevereiro de 2008, destinada a utentes mães de serviços
locais de intervenção social.
O objectivo desta actividade é dotar as participantes de várias competências que potenciem a sua inclusão social, a sua
auto-estima e a capacidade de identificação das diferentes necessidades das crianças presentes no agregado familiar.
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E-mail: cspveracruz@cspveracruz.pt

Divulgação e pedidos de informação

Para a divulgação e solicitação de documentação (todos os documentos mencionados no boletim estão disponíveis no GI) contactar:
Gabinete de Informação da REAPN

Tel: 225 420 802

Fax: 225 403 250

Site: www.reapn.org

E-mail: angelina.lopes@reapn.org

