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BRUXELAS revelou ontem

alguns dos detalhes da reu
nião entre o presidente da
Comissão Europeia e os en
viados do Governo portu
guês às sedes das instituições
credoras Paulo Portas e Ma
ria LuísAlbuquerque
De acordo com a principal

porta voz do executivo co
munitário no encontro
houve uma oportunidade
para avaliar os dados mais re
centes Obviamente são en
corajadores
Pia Ahrenkilde salientou

que o PIB cresceu 1 1 no
segundo trimestre de 2013 É
o primeiro crescimento em
dois anos As exportações au
mentaram 3 na primeira
metade de 2013

O presidente também sa
lientou a quedada taxa de de
semprego de 17 para
16 5 o que é um indicador
positivo disse a porta voz
a propósito da reunião entre
Durão Barroso e Paulo Portas

e Maria Luís Albuquerque
No entanto a situação

mantém se difícil e requer
medidas contínuas para
combater o desemprego
lembrouAhrenkilde

Aporta voz disse ainda que

Barroso lembrou aos doismi

nistros do Governo portu
guês a importânciade man
ter o foco na implementação
doprogramade ajustamento
o qual está agora a entrarna

fase final para promover o
crescimento e a criação de
empregos

Portugal já alcançou pas
sos importantes num am
biente muito desafiador e ad
verso Todavia tem recon
quistado a confiança dos in
vestidores e dosparceiros in
ternacionais o que é crucial
para permitir o regresso aos
mercados no próximo ano E
isso significa a continuação
das reformas em curso que
são a melhor forma de asse

gurar o crescimento susten
tável e a longo prazo
Recorde se que estamissão

portuguesa de que fazem
parte tambémMaria LuísAl
buquerque e Carlos Moedas
seguiu depois para Frankfurt
e Washington

Entretanto o Eurostat re
viu as previsões de contração
da economia da zona euro e

da União Europeia no segun
do trimestre em termos ho
mólogos para 0 5 eumaes
tagnação respetivamente
melhor do que o estimado
em agosto
A estimativa anterior indi

cava quedas do produto in
terno bruto PIB de 0 7 na
zonaeuroede0 2 naUnião
Europeia em termos homó
logos
A segunda estimativa rápi

da adianta ainda que as eco
nomias da zona euro e da

União Europeia cresceram
0 3 e 0 4 respetivamen
te no segundo trimestre de
2013 e face ao trimestre an
terior

Portugal foi o país que
maior subida 1 1 registou
no PIB do segundo trimestre
do ano face ao primeiro en
tre os 23 países que disponi
bilizam dados ao Eurostat

TRANSPARÊNCIA BANCÁRIA

Novas regras europeias
AComissão Europeia apre
sentou ontemnovas regras
parao sistemabancário para
lelo eos fundosdomercado

monetário que reforçam os
mecanismos de supervisão
deste setor e a legislação
Entre asprincipais medidas
está a criaçãodeumenqua
dramento paraos fundos do
mercadomonetário FMM
no sentido demelhoraro seu

perfil de liquidez e a sua esta
bilidade Emtermos deges
tão da liquidez os FMM que
naEuropadetêm38 dadi
vidadecurtoprazoemitida
pelo setorbancário deverão
ter emcarteira nomínimo
io de ativos quevencem a
umdiaeoutros 20 queven
cemaumasemana paraper
mitirumreembolso aos in

vestidores que pretendam
retirar fundos
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