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A economia europeia cresceu 2,5% 
no conjunto de 2017, com uma 
ligeira desaceleração no último 
trimestre do ano, de acordo com 
dados ontem divulgados pelo 
gabinete oficial de estatísticas da 
UE. Por sua vez, o Instituto Nacional 
de Estatística (INE) anunciou que a 
economia portuguesa avançou 2,7% 
no conjunto de 2017, reflectindo 
assim um ritmo de crescimento 
anual acima da média europeia. 
De acordo com a estimativa rápida 
divulgada hoje do INE, tratou-se do 
ritmo de crescimento anual mais 
elevado em Portugal desde 2000 e 
mais 1,2 pontos percentuais do que 
no ano anterior (1,5% no conjunto 
de 2016). A estimativa do Eurostat 
refere que a economia cresceu 
2,7% na zona euro e 2,6% na União 
Europeia no último trimestre de 
2017, em termos homólogos, tendo 
progredido 0,6% face ao trimestre 
anterior em ambas as zonas. Os 
números confirmam uma ligeira 
desaceleração do crescimento do 
Produto Interno Bruto europeu 
entre Outubro e Dezembro, tanto 
em termos homólogos (no terceiro 
trimestre de 2017 subira 2,8% em 
ambas as zonas face ao mesmo 
período de 2016), como em cadeia 
(entre Julho e Setembro cresceu 
0,7% tanto no espaço da moeda 
única como no conjunto dos 28 
Estados-membros face ao segundo 
trimestre).

ECONOMIA PORTUGUESA
SUPERA MÉDIA DO 

CRESCIMENTO NA UE

págs2a6

JTM REGRESSA 
NA QUARTA-FEIRA

Devido às comemorações do 
Ano Novo Lunar, o JORNAL 

TRIBUNA DE MACAU não se 
publica nos próximos dias, 
regressando às bancas na 

quarta-feira, dia 21 de Feverei-
ro. A todos os nossos leitores, 
colaboradores e anunciantes 

aproveitamos para desejar um 
Feliz e Próspero Ano do Cão. 
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• Mestre de “feng shui” alerta 
para “estrelas do azar”

• Luís Ortet interpreta
os 12 animais do zodíaco

• Ambiente festivo beneficia
lojas tradicionais

• Ocupação hoteleira
pode atingir 90%

Ano do Cão
abre novo ciclo


