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 Preparação das reuniões do Eurogrupo e do Conselho ECOFIN
O Vice-Presidente Valdis Dombrovskis e o Comissário Pierre Moscovici
representarão a Comissão Europeia durante a reunião de hoje do Eurogrupo,
cuja ordem de trabalhos inclui um debate sobre a situação económica e
financeira na zona euro na sequência do referendo no Reino Unido. O Eurogrupo
será igualmente informado pela Comissão Europeia e pelo BCE sobre os
principais resultados da 5.ª missão de supervisão pós-programa na Irlanda e
sobre a 4.ª missão de supervisão pós-programa em Portugal. Quanto ao Pacto
de Estabilidade e Crescimento, o Eurogrupo debaterá a situação orçamental de
Espanha e de Portugal com base na atualização apresentada pela Comissão em
7 de julho e, de forma mais geral, a orientação orçamental da zona euro antes
da elaboração dos projetos de planos orçamentais e as recomendações da zona
euro para 2017. Os elementos do Eurogrupo terão também um debate temático
sobre a forma de enfrentar obstáculos estruturais e regulamentares ao
investimento.



Comissão lança dois novos instrumentos financeiros para fomentar os
investimentos em empresas em fase de arranque e no desenvolvimento
urbano sustentável
A Comissão Europeia adotou hoje dois novos instrumentos financeiros «prontos
a usar», ou seja, «pré-preparados» no âmbito de investimentos a título dos FEEI,
com o propósito de facilitar o acesso ao financiamento às jovens empresas e aos
promotores de projetos de desenvolvimento urbano. A Comissão pretende assim
incentivar os Estados-Membros a duplicarem, no período de 2014 a 2020 os seus
investimentos ao abrigo dos Fundos europeus estruturais e de investimento
(FEEI), através de instrumentos financeiros, tais como empréstimos, capitais
próprios e garantias, em consonância com os objetivos do plano de investimento.
(Desenvolvimento em IP-16-2448)



Taxa de poupança das famílias estável em 12,9% na zona euro
A taxa de poupança das famílias na zona euro foi de 12,9% no primeiro trimestre
de 2016, estável em comparação com o quarto trimestre de 2015. A taxa de
investimento das famílias na zona euro foi de 8,5% no primeiro trimestre de
2016, igualmente estável em comparação com o trimestre anterior. Estes dados
são provenientes de uma primeira versão das contas trimestrais, em valores
corrigidos de sazonalidade, do Eurostat, o Serviço de Estatística da União
Europeia do Banco Central Europeu.
(Desenvolvimento em STAT-16-2463)



Taxa de investimento das empresas sobe para 22,2% na zona euro
No primeiro trimestre de 2016, a taxa de investimento das empresas foi, na zona
euro, de 22,2%, em comparação com 22% no trimestre anterior. A margem de
lucro das empresas na zona euro foi, no primeiro trimestre deste ano, de 40,1%,
estável em comparação com o último trimestre de 2015. Estes dados são
provenientes de uma primeira versão das contas trimestrais, em valores
corrigidos de sazonalidade, do Eurostat, o Serviço de Estatística da União
Europeia, e do Banco Central Europeu.
(Desenvolvimento em STAT-16-2464)
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