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Comissão Europeia 
inclinada para sanções 
a Portugal e Espanha
A Comissão Europeia deverá 
recomendar ao Conselho Eu-
ropeu a aplicação de sanções a 
Portugal e Espanha, seguindo 
os procedimentos por défice 
excessivo, avançou ontem o 
“Le Monde”. O executivo co-
munitário deverá revelar a de-
cisão a 5 de Julho, sendo que as 
sanções propostas são vistas 
como meramente simbólicas 
pelo jornal francês. Para Por-
tugal devem envolver a apli-
cação de uma multa que pode 
ir até 0,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e a suspensão tem-
porária do recurso a fundos 
estruturais. No caso portu-
guês, o défice de 2015 atingiu 
4,4% do PIB, em vez dos 2,7% 
fixados, enquanto que em Es-
panha situou-se em 5,1% mas 
não  deveria ter ultrapassado 
os 4,2%. Em Maio, a Comissão 
Europeia decidiu adiar para o 
início de Julho a decisão sobre 
as eventuais sanções a Portu-
gal e Espanha, sobretudo de-
vido ao calendário eleitoral 
espanhol, tendo em conta a 
realização das legislativas no 
passado domingo.
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A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água começou a assumir a gestão de algumas instalações 
do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, mas não 
arrisca prazos para a conclusão desse processo, ressalvan-

do que tal depende do Gabinete para o Desenvolvimento 
de Infra-estruturas. Salvo novos contratempos, a abertura 
ao público apenas será uma realidade em 2017.
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Davos asiático 
adverte para riscos 
do “Brexit” 
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Advogados criticam
excesso de preventiva
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