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Previsões Económicas Intercalares do Inverno de 2018: uma expansão sólida e
duradoura
As taxas de crescimento para a área do euro e para a UE superaram as expectativas no ano
passado, à medida que prossegue a transição da fase de recuperação económica para uma
fase de expansão. As economias da área do euro e da UE terão crescido a uma taxa de 2,4
% em 2017, o crescimento mais rápido da última década. Este sólido desempenho deverá
prosseguir em 2018 e 2019, com um crescimento de 2,3 % e 2,0 %, respetivamente, tanto
na área do euro como na UE.
(Desenvolvimento em IP-18-604)



Comissão Europeia publica projeto de texto legislativo sobre disposições
transitórias para o Brexit
A Comissão Europeia publicou hoje um projeto de texto sobre o regime transitório a incluir
no Acordo de Retirada ao abrigo do artigo 50.º, após o pedido do Reino Unido de permanecer
no Mercado Único e na União Aduaneira durante um curto período de tempo após a sua saída
da União Europeia, em 30 de março de 2019. O texto de hoje reflete clara e detalhadamente
o mandato atribuído pelos Estados-Membros à Comissão sobre essas eventuais disposições
transitórias. O projeto de texto será agora discutido entre os 27 Estados-Membros da UE
antes de ser formalmente transmitido ao Reino Unido.
(Mais informações neste sítio Web)



Utilização mais inteligente dos recursos da UE: instrumentos financeiros para os
fundos da UE já a meio caminho do objetivo
Novos dados carregados na Plataforma de dados abertos da Política de Coesão mostram que
metade do envelope dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) previsto para
ser investido através de instrumentos financeiros ao longo do período orçamental de 20142020 já foi apropriado para gerar investimentos suplementares em produtos financeiros,
como empréstimos, garantias ou entradas de capital. Até ao final de 2016, do objetivo inicial
de 21 mil milhões de euros, já foram afetados a estes instrumentos 10,3 mil milhões de
euros dos FEEI, principalmente para apoiar as PME, a investigação e a inovação e a
economia hipocarbónica. Os novos dados do «Instrumento financeiro» da Plataforma de
dados abertos da Política de Coesão permitirão acompanhar os progressos no sentido da

consecução do objetivo numa base anual e por país.
(Mais informações neste sítio Web)



Geminação: 20 anos a partilhar experiências em questões ligadas à UE com mais de
2 700 projetos
O ano de 2018 marca o 20.º aniversário do Instrumento de Geminação da Comissão
Europeia, uma das mais bem-sucedidas e utilizadas ferramentas para apoiar as regiões e os
países vizinhos da União Europeia. Com o recente lançamento do projeto de geminação na
Antiga República jugoslava da Macedónia, o número total de projetos de geminação
executados nos últimos 20 anos ultrapassa 2 700 neste ano de aniversário.
(Desenvolvimento em IP-18-621)
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