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A CIP – Confederação Empresarial de Portugal elabora esta publicação com o objetivo de 

sintetizar as notícias mais relevantes da semana, com base nos comunicados de imprensa 

emitidos pelas Instituições Europeias. 

 

NOTÍCIAS 

 

Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), 16/06/2017 – Principais destaques 

• Procedimentos de défice excessivo – O Conselho encerrou os procedimentos por défice 

excessivo a Portugal e à Croácia, graças à descida dos défices destes países para valores 

inferiores a 3% do PIB (valor de referência da UE). O défice do setor público português 

foi de 2% do PIB em 2016, sendo que as previsões económicas da Comissão (primavera 

2017) preveem que este valor seja de 1.8% do PIB em 2017 e 1.9% do PIB em 2018, 

mantendo-se, portanto abaixo do limiar dos 3%.  

• Políticas económicas e orçamentais (recomendações específicas por país) – O 

Conselho aprovou os seus projetos de recomendações e pareceres para 2017 sobre as 

políticas económicas e orçamentais dos Estados-Membros. Estes projetos serão agora 

enviados ao Conselho Europeu, que os deverá adotar formalmente a 11 de julho. Saiba 

mais no comunicado de imprensa do Econfim e consulte as recomendações específicas 

sobre Portugal. 

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Eurogrupo, 15/06/2017 – Principais destaques 

• Grécia – O Eurogrupo concluiu o debate sobre a segunda revisão, atualmente em curso, 

do programa de ajustamento macroeconómico da Grécia, financiado pelo Mecanismo 

Europeu de Estabilidade. Reafirmou ainda a sua abordagem à sustentabilidade da dívida 

pública da Grécia, acordada em maio de 2016, e deu mais detalhes sobre as medidas de 

dívida a médio prazo que poderão beneficiar a Grécia.  

• Avaliação da área do euro realizada ao abrigo do Artigo IV do FMI – A Diretora do FMI 

informou o Eurogrupo acerca da avaliação realizada pelo Fundo sobre as perspetivas 

económicas, riscos e desafios de política para a área do euro. A avaliação foi efetuada 

no âmbito da consulta anual do FMI a título do Artigo IV. O FMI confirmou que a 
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recuperação económica na área do euro está a ganhar força e a generalizar-se ao 

conjunto de todos os Estados-Membros. O FMI recomendou que a área do euro tire 

partido das atuais condições de financiamento favoráveis e continue a centrar-se em 

políticas orçamentais sólidas e em reformas estruturais e do setor financeiro. Deve 

também procurar concluir-se a União Económica e Monetária. O Artigo IV do Acordo 

relativo ao FMI constitui a base para a supervisão exercida pelo FMI das políticas 

económicas dos seus países e das zonas monetárias, como a área do euro. 

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Clima: Parlamento Europeu aprova metas para redução das emissões na UE  

Os eurodeputados votaram no dia 14 de junho uma proposta legislativa que visa implementar 

os compromissos decorrentes do Acordo de Paris sobre o combate às alterações climáticas. A 

proposta de regulamento estabelece metas vinculativas para a redução das emissões de gases 

com efeito de estufa pelos Estados-Membros, englobando os setores não abrangidos pelo 

regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE), como os transportes, os resíduos, 

os edifícios e a agricultura. Estes setores representam cerca de 60% das emissões de gases com 

efeito de estufa da União. Os objetivos nacionais de redução das emissões foram fixados 

sobretudo com base no PIB per capita, com vista a garantir a equidade, variando entre 0% na 

Bulgária e -40% no Luxemburgo e na Suécia. Em relação a Portugal, o objetivo de redução foi 

fixado em -17% em 2030, em comparação com 2005. De acordo com a proposta da Comissão, 

2020 seria o ponto de partida da trajetória de redução das emissões para o período de 2021-

2030. O Parlamento Europeu (PE) defende que devem ser criados incentivos para que os países 

da UE reduzam as emissões logo desde o início do período, propondo, por isso, que o ponto de 

partida seja 2018. O PE propõe medidas para recompensar ações precoces (empreendidas antes 

de 2020) pelos Estados-Membros cujo PIB per capita seja inferior à média da UE, permitindo-

lhes uma maior flexibilidade na parte mais avançada do processo. Para mais informações, 

consulte o comunicado de imprensa do Parlamento Europeu. 

 

Eurodeputados apelam a uma melhor distribuição geográfica do Plano Juncker 

O Parlamento Europeu aprovou, no dia 15 de junho, um relatório sobre a aplicação do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), conhecido como Plano Juncker. O PE faz um 

balanço da execução do Fundo e enumera os pontos a melhorar na revisão em curso. A 

distribuição geográfica, os projetos apoiados através do FEIE, a complementaridade com outras 

fontes de financiamento da UE e a sensibilização para o Fundo são alguns dos temas abordados 

no relatório, aprovado em plenário por 477 votos a favor, 105 contra e 35 abstenções. O 

eurodeputado José Manuel Fernandes é o relator da comissão parlamentar dos Orçamentos 

sobre a implementação do Plano Juncker, integrando a equipa que está atualmente a negociar 

com o Conselho da UE a proposta legislativa que estende o FEIE até 2020. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa do Parlamento Europeu.  
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