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Previsões económicas da primavera de 2017: prevê-se a continuação do
crescimento
A economia europeia entrou no seu quinto ano de retoma, que está agora a chegar a
todos os Estados-Membros da UE. Prevê-se que essa retoma prossiga a um ritmo
geralmente constante este ano e no próximo ano. Nas suas previsões da primavera, hoje
publicadas, a Comissão Europeia prevê que o crescimento do PIB da área do euro atinja
1,7 % em 2017 e 1,8 % em 2018 (1,6 % e 1,8 % nas previsões do inverno). Prevê-se
que o crescimento do PIB da UE no seu conjunto se mantenha constante, a um nível de
1,9 % em ambos os anos (1,8 % em ambos os anos nas previsões do inverno).
(Desenvolvimento em IP-17-1237)



Comissão congratula-se com adoção do programa de apoio técnico da UE
A Comissão Europeia saúda a decisão tomada hoje pelo Conselho de Ministros da UE no
sentido da aprovação do novo montante de 142,8 milhões de euros do Programa de Apoio
às Reformas Estruturais (PARE). Este programa permite que a Comissão alargue o apoio
às reformas personalizado que presta aos Estados-Membros, a pedido destes, à medida
que levam a cabo reformas que contribuam para o crescimento das suas economias, o
reforço da competitividade, o incentivo ao investimento e para criar oportunidades de
emprego.



Comissão Europeia lança consulta pública sobre a modernização do direito das
sociedades da UE
A Comissão Europeia acaba de lançar uma consulta pública sobre a forma como melhorar
o direito das sociedades da UE. Esta consulta ajudará a Comissão a avaliar a melhor forma
de avançar no que diz respeito ao âmbito de aplicação e ao conteúdo de uma eventual
iniciativa futura sobre o direito das sociedades da UE. Os resultados da consulta serão
tidos em conta na iniciativa legislativa, anunciada pela Comissão no seu programa de
trabalho para 2017. A consulta está disponível neste sítio Web até 6 de agosto de 2017.

Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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