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Pacote do Semestre Europeu da primavera de 2016: Comissão formula
recomendações específicas por país
A Comissão Europeia apresenta hoje a sua proposta de recomendações específicas
por país de 2016, onde dirige individualmente aos Estados-Membros orientações
de política económica para os próximos 12 a 18 meses. Para além dos esforços já
identificados e em curso ao nível europeu, estas orientações incidem em reformas
prioritárias para reforçar o processo de recuperação das economias dos EstadosMembros através do relançamento do investimento, da realização de reformas
estruturais e do prosseguimento na via da responsabilidade orçamental. No que
se refere a Portugal e Espanha, a Comissão recomenda ao Conselho que
recomende uma correção sustentável do défice excessivo em 2016 e 2017,
respetivamente, mediante a tomada das medidas estruturais necessárias e da
utilização de todos os ganhos extraordinários para reduzir o défice e a dívida. Em
linha com o seu dever de acompanhar a execução do procedimento relativo aos
défices excessivos ao abrigo do artigo 126.º do Tratado, a Comissão voltará a
analisar a situação destes dois Estados-Membros no início de julho.
(Desenvolvimento em IP-16-1724, MEMO-16-1727 e SPEECH-16-1745)



Recolocação e reinstalação de migrantes: Estados-Membros devem agir
para manter a atual gestão dos fluxos
A Comissão adotou hoje o seu mais recente relatório de progresso sobre os
regimes de recolocação e de reinstalação de emergência e que avalia as medidas
tomadas até 13 de maio de 2016. De um modo geral, os progressos realizados
após o segundo relatório da Comissão continuam a ser insatisfatórios, apesar de
existirem sinais de uma maior preparação para futuras ações: foram efetuadas
poucas recolocações desde meados de abril, embora o sistema de futuras
recolocações tenha sido reforçado. Foram realizados progressos no domínio da

reinstalação como parte da implementação da Declaração UE-Turquia, mas os
esforços devem ser intensificados, por forma a evitar que os migrantes regressem
às vias irregulares. Maiores esforços de recolocação são cada vez mais urgentes
tendo em conta a situação humanitária na Grécia e o aumento das chegadas a
Itália.
(Desenvolvimento em IP-16-1763)



Inflação anual fixa-se em -0,2 % na zona euro e na UE e em 0,5%
em Portugal
A inflação anual da zona euro foi de -0,2% em abril de 2016, contra 0,0% no mês
anterior. Em abril de 2015, a taxa de inflação foi de 0,0%. A inflação anual da
União Europeia foi também de -0,2% em abril de 2016, contra 0,0% em março.
Um ano antes, a taxa foi de 0,0%. Estes dados provêm do Eurostat, o Serviço de
Estatística da União Europeia. Em Portugal, a taxa de inflação anual situou-se,
em abril de 2016, 0,5%, estável em comparação com o mês anterior e com o
mesmo mês de 2015.
(Desenvolvimento em STAT-16-1821)

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