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INE divulgou resultados preliminares da Actividade Turística – Novembro 2006
Informação disponível em:

http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2007/d070109-4/d070109-4.pdf

Eurostat divulgou estimativas do PIB da UE25 – 3.º Trimestre 2006
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Economia

Informação disponível em:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_
CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_01/2-11012007-EN-AP.PDF
Eurostat divulgou resultados preliminares das despesas em I&D – 2005
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I&D

15/01

Preços

18/01

Economia
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Economia

Informação disponível em:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_
CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_01/9-12012007-EN-AP1.PDF
INE divulgou Taxa de Inflação – Dezembro 2006
Informação disponível em:
http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2007/d070115/d070115.pdf
INE divulgou

  

     

– Dezembro 2006

Informação disponível em:
http://www.ine.pt/prodserv/destaque/2007/d070118/d070118.pdf
BCE divulgou Boletim Mensal – Janeiro 2007
Informação disponível em:
http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb200701en.pdf

O início do ano de 2007 foi marcado pela DGHVmRGHGRLVQRYRVSDtVHVj8QLmR(XURSHLD (Roménia e
Bulgária) e pela entrada de um novo Estado-membro no grupo de países pertencentes à Área euro, a
Eslovénia. O Eurostat publicou recentemente informação que permite avaliar o impacto deste alargamento
na realidade da União Europeia.
Desde 1 de Janeiro de 2007, o número de habitantes na União Europeia passou a ser de cerca de 492,8
milhões. O alargamento a 27 países resultou num acréscimo de 29,3 milhões de indivíduos, o
correspondente a um aumento demográfico na ordem dos 6,3%. A Bulgária apresenta uma dimensão
demográfica relativamente pouco significativa, uma vez que a população total não excede 7,7 milhões de
pessoas, por oposição à Roménia que tem, de acordo com a informação do Eurostat, cerca de 21,6
milhões de habitantes.
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Em matéria de condições de vida, os dois novos Estados-membros apresentam níveis relativamente
inferiores à média comunitária, designadamente no que respeita à esperança média de vida à nascença e
taxa de mortalidade infantil. Com efeito, em 2005, a esperança média de vida na União Europeia a 25
(UE25) era de 75,8 anos para os homens e 81,9 anos para as mulheres. Na Bulgária, a esperança de vida
era de 69 e 76,3 anos e na Roménia 68,2 e 75,4 anos, respectivamente para os homens e mulheres. A taxa
de mortalidade infantil reforça a realidade menos favorável destes dois países em matéria de condições de
vida, com a Roménia e a Bulgária a registarem valores em torno dos 15‰ e dos 10,4‰, respectivamente,
significativamente acima da média da UE25, que tinha, no ano de referência, uma taxa de mortalidade
infantil na ordem dos 4,5‰.O gráfico seguinte ilustra as divergências existentes em matéria de
mortalidade infantil entre a Roménia e a Bulgária com a média comunitária.
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Fonte: Eurostat

Do ponto de vista económico, o alargamento preconizado no início do presente ano tem implicações em
domínios diversos, designadamente no crescimento do mercado interno, nas alterações nos indicadores
relativos ao emprego, assim como efeitos na estrutura de produção de riqueza.
No que respeita ao nível de riqueza, a Bulgária e Roménia apresentam divergências preocupantes
comparativamente à média europeia. Com efeito, a Bulgária e a Roménia registam níveis de riqueza por
habitante equivalentes a 33% e 34% da média comunitária, respectivamente, o que faz destes dois países os
mais pobres da União. Apesar dos ritmos de crescimento do PIB registados (5,6% na Bulgária e 4,1% na
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Roménia), só no médio/longo prazo deverá ser possível a estes dois países atingirem os níveis médios da
União Europeia.
A análise da estrutura económica da Bulgária e da Roménia revela semelhanças com os restantes países da
União, uma vez que o sector terciário é o principal dinamizador das economias destes países. No entanto,
tanto na Bulgária como na Roménia a agricultura tem um peso significativo (em torno dos 10%) quando
comparado com a UE25 (cerca de 2%). O quadro seguinte mostra com mais pormenor as características
das economias dos dois mais recentes Estados-membros da União Europeia.
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26,2

71,9
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9,3

30,7

60,7

Roménia

10,1

35,0

54,9

Fonte: Eurostat

Os dados de Outubro de 2006 referentes à taxa de inflação permitem verificar que a Bulgária e a Roménia
atingiram níveis significativamente superiores aos verificados na média comunitária. A taxa de variação
homóloga foi de 5,7% na Bulgária e de 4,8% na Roménia, por oposição dos 1,8% registados na UE25.
No que ao desemprego diz respeito, os níveis registados na Bulgária (7,4%) e na Roménia (7,6%) eram, em
2005, ligeiramente inferiores aos valores da UE25. Já no que se refere aos níveis educacionais, estes dois
países apresentam realidades diferentes. Efectivamente, a percentagem de indivíduos entre os 15 e os 64
anos com habilitações de nível superior era, na Bulgária, de 22%, muito próximo dos níveis médios da
UE25. A Roménia apresenta neste particular um contraste significativo com a Bulgária, uma vez que apenas
12% dos indivíduos em idade activa possuíam qualificações superiores.
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Conforme foi já referido anteriormente, D ÉUHD HXUR FRQWD FRP PDLV XP (VWDGRPHPEUR, a

(VORYpQLD, que aderiu à moeda única em 1 de Janeiro de 2007. Este país do Leste europeu tem apenas 2
milhões de habitantes e apresenta características muito semelhantes às da maioria dos países da União

Europeia: A percentagem de pessoas com qualificações superiores era de 21% em 2005; a taxa de
desemprego registava valores abaixo da média europeia (5,4%), o PIB por habitante era equivalente a 82%
da média da UE25, com tendência a aproximar-se ainda mais da média comunitária, a avaliar pela taxa de
crescimento real do PIB (4%).

Este Folheto Informativo também pode ser consultado em: http://srpf.madinfo.pt/drpf/documentosInformativos.htm
Sugestões e comentários: planeamento.drpf.srpf@gov-madeira.pt
Fonte: Eurostat – A Nova União Europeia a 27 e Área euro a 13
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