COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 4 de fevereiro de 2016
Previsões económicas do inverno de 2016: novos desafios a
enfrentar
O Comissário Pierre Moscovici apresentou as Previsões Económicas de
inverno de 2016. A economia europeia está atualmente a iniciar o quarto
ano da sua retoma e o crescimento prossegue a um ritmo moderado,
impulsionado sobretudo pelo consumo. Paralelamente, grande parte da
economia mundial enfrenta importantes desafios e os riscos para o
crescimento europeu são, portanto, cada vez maiores. As previsões de
inverno dos serviços da Comissão revelam que as perspetivas de
crescimento mundial pouco alteraram desde o outono, mas aumentou o
risco do crescimento ser inferior às projeções, principalmente em
consequência de fatores externos. Na área do euro, prevê-se um aumento
do crescimento, que deverá passar dos 1,6% registados no ano passado
para 1,7% este ano, aumentando de novo para 1,9% em 2017. Projeta-se
que o crescimento económico da UE se mantenha estável em torno de 1,9%
este ano, aumentando para 2,0% no próximo ano.
(Desenvolvimento em IP-16-214 e (dados sobre Portugal); apresentação do
Comissário Moscovici's (incluindo slides). Para mais informações
consulteEuropean Economic forecast webpage.)
Primeiros convites à apresentação de propostas de 2016 para
promoção dos produtos agrícolas europeus
A Comissão Europeia lançou hoje os primeiros convites à apresentação de
propostas para a promoção dos produtos agrícolas da UE. Trata-se do
primeiro convite publicado desde a entrada em vigor das novas regras
europeias de promoção, em 1 de dezembro de 2015. Encontram-se
destinados 111 milhões de euros do orçamento europeu para
essas campanhas de promoção para o ano de 2016. Este montante será
utilizado para cofinanciar projetos plurianuais destinados a ajudar os
produtores europeus a encontrar novos mercados e a promover o consumo
de produtos agrícolas europeus dentro e fora da União Europeia. As
propostas de projetos podem ser enviadas diretamente à Comissão até 28
de abril de 2016. Uma sessão de informação sobre os convites à

apresentação de propostas para 2016 será igualmente organizada pela
Comissão Europeia no próximo dia 26 de fevereiro. Mais informações sobre
o lançamento dos convites e a política de promoção de produtos agrícolas
da UE estão disponíveis aqui.
UE importou mais de metade do seu consumo de energia em 2014
A dependência energética da União Europeia ascendeu a 53,4 % em 2014,
o que significa que a UE teve que importar um pouco mais de metade da
energia que consumiu naquele ano. A dependência energética na UE foi
mais elevada em 2014 do que em 1990, mas ligeiramente inferior ao seu
ponto mais alto registado em 2008. A evolução da dependência energética
da UE não foi constante entre 1990 e 2014, tendo-se mantido, no entanto,
sempre acima dos 50% desde 2004. A dependência energética varia muito
entre os Estados-Membros, com metade a recorrer principalmente às
importações para o seu consumo de energia em 2014, e outra metade com
uma taxa de dependência energética inferior a 50%. Portugal importou, em
2014, 71,6% da energia que consumiu, um valor que apesar de superior à
média da UE é inferior ao valor de 84,1% registado em 1990.
(Desenvolvimento em STAT-16-242)
Para mais informações sobre assuntos europeus: http://ec.europa.eu/portugal
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