COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 15 de novembro de 2016


Presidente Juncker em Diálogo com os Cidadãos
O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, participa hoje, pelas 18h00
(Lisboa), numa iniciativa «Diálogo com os Cidadãos» em St. Vith, na Bélgica. Esta
iniciativa, sob a forma de debate público é aberta e pretende abordar temas que se
relacionam com a Europa e onde os dirigentes europeus respondem às questões dos
cidadãos. É possível assistir ao Diálogo, mesmo à distância, através deste sítio Web a
partir das 18h00.



Avaliação independente do plano de investimento reforça a proposta de
extensão
A Comissão Europeia congratula-se com a avaliação independente do «Plano de
investimento para a Europa» publicado pela Ernst & Young. O relatório sublinha a
necessidade de reforçar, alargar e expandir o Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos (FEIE), elemento fundamental do Plano de Investimento para a Europa. A
Comissão propôs esta extensão, a 14 de setembro, no âmbito do discurso do Presidente
Juncker sobre o Estado da União, a fim de consolidar os resultados já alcançados no
reforço da competitividade da Europa e no estímulo ao investimento e à criação de
emprego. O relatório será tido em conta no processo legislativo para a extensão do FEIE,
juntamente com a avaliação da Comissão de 14 de setembro e da avaliação do BEI a 6 de
outubro.
(Desenvolvimento em IP-16-3666)



Novo recorde das exportações agroalimentares da EU em setembro de 2016
O valor mensal das exportações agroalimentares da UE, em setembro de 2016, alcançou
um valor recorde de cerca de 11,5 mil milhões de euros, excedendo os valores das
exportações em setembro, em anos anteriores, em cerca de 500 milhões de euros. Os
maiores aumentos em valor das exportações mensais (setembro de 2016 em relação a
setembro de 2015) foram registados com os EUA e o Japão. As exportações de produtos
agroalimentares para outros países asiáticos aumentaram significativamente (Coreia do
Sul, Vietname, Índia, Hong Kong). Texto integral do relatório disponível neste sítio Web.



Luz verde para 8 novas iniciativas no âmbito do Instrumento de Parceria da UE
A Comissão Europeia aprovou oito novos projetos perfazendo mais de 32 milhões de EUR,
ao abrigo do Instrumento de Parceria (IP), para reforçar a cooperação com os países
parceiros em áreas prioritárias. Estas ações apoiarão os objetivos estratégicos da União
Europeia em matéria de relações externas, através do reforço das parcerias com países
terceiros em todo o mundo sobre questões relevantes, como as alterações climáticas, a
sustentabilidade, a agenda digital e a aviação civil.
(Desenvolvimento em IP-16-3570)



PIB sobe 0,3% na zona euro, 0,4% na UE e 0,8% em Portugal
Em valores corrigidos de sazonalidade, o PIB aumentou 0,3% na zona euro, 0,4% na UE
e 0,8% em Portugal, durante o terceiro trimestre de 2016, em comparação com o
trimestre anterior, segundo uma estimativa rápida publicada pelo Eurostat, o serviço de
estatística da União Europeia. No segundo trimestre, o PIB tinha também aumentado igual
valor na zona euro e na UE e 0,3% em Portugal. Em termos homólogos, ou seja em
comparação entre o terceiro trimestre de 2016 e o de 2015, o PIB aumentou 1,6% na
zona euro, 1,8% na UE e 1,6% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-3702)



Comércio internacional de mercadorias da zona euro regista excedente de 26,5
mil milhões de euros
Segundo uma primeira estimativa relativa à exportação de mercadorias para o resto do
mundo em setembro de 2016 foi de 176,7 mil milhões de euros, um aumento de 2% em
comparação com setembro de 2015 (173,2 mil milhões). As importações do resto do
mundo representaram 150,2 mil milhões de euros, uma descida de 2% em comparação
com setembro do ano passado (154 mil milhões de euros). Consequentemente, a zona
euro registou um excedente de 26,5 mil milhões de euros no comércio internacional de
mercadorias com o resto do mundo em setembro deste ano. Este valor tinha sido, em
setembro de 2015, de +19,2 mil milhões.
(Desenvolvimento em STAT-16-3713)
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