
CRISE

Bruxelas destaca
recentes sinais
económicos
encorajadores

Aporta voz dopresidente daCo
missãoEuropeiaelogiouestaquar
ta feiraa implementaçãodas refor
mas previstas em Portugal apesar
doambiente desafiante Asdecla

rações foram feitas após a reunião
que manteve em Bruxelas com a
ministra das Finanças Maria Luís
Albuquerque eovice primeiro mi
nistro Paulo Portas no âmbito da
preparaçãodapróximaavaliação da
troika cominícioagendadopara16
de Setembro

Considerando encorajadores
os últimos dados económicos rela

tivos a Portugal PiaHansen por
ta vozdeDurãoBarroso sublinhou
que o País deu passos importan
tes no seu programa de reformas
num ambientemuitoadversoede
safiante

O Eurostat divulgou também
esta quarta feira a segunda leitura
dos dados da evolução económica
naZonaEuroque confirmaramum
crescimento de 1 1 da economia
portuguesa no segundo trimestre
Nasemanapassada omesmoorga
nismodissequeodesempregodes
ceuemPortugalpara 16 5 nomês
de Julho

Os indicadoresdoEurostat con

firmam que no período em apreço
o nosso país foi aquele onde o PIB
mais cresceu 1 1 por compara
ção comostrêsprimeirosmeses do
ano Em termos homólogos com
parando o segundo trimestre de
2013 com o mesmo período de
2012 avariação de 2 do PIB na
cional permanece porém entre as
mais negativas da Zona Euro

Bruxelas diz que continuam a ser
precisas mais medidas
Apesar do contexto desafiante e
adverso Bruxelas destacouos si
nais encorajadores dados pela eco
nomianacional referindo aqueda
do desemprego apesar de a situa
çãosocialserobviamentedifícilede
continuaremaseremprecisasmais
medidas

Na terça feira Paulo Portas es
cusou se a adiantar o conteúdo do

encontro com opresidente daCo
missãoEuropeia Jáoporta voz Pia
Hansen avançou que o encontro
com o vice primeiro ministro e a
ministra das Finanças serviu para
trocarpontos devistasobreasitua
ção económica de Portugal e a im
plementaçãodoprogramadeassis
tência financeira referiuaLusa

Bruxelas destacou a importân
ciade continuara ser implementa
dooprogramade ajustamento ede
apostar nas reformas estruturais
que são a melhor forma de conse
guirumcrescimentode longoprazo
esustentado acrescentouaLusa

Portugaljádeupassos significa
tivos na execução do programa
numambientequeédifícil masque
é essencial para recuperar a con
fiança internacional e dos investi
dores isso é crítico para conseguir
regressaraosmercadosnopróximo
ano acrescentou a porta voz de
Durão BarrosoNegócios com Lusa
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