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Prefácio

O presidente da Comissão Europeia  
Jean-Claude Juncker

Em 2018, celebrámos o que é ser-se europeu. O Ano Europeu do Património 
Cultural pôs em destaque a grande diversidade da Europa e celebrou os 
princípios que nos unem: os valores que partilhamos, a paz e a liberdade 
tão arduamente conquistadas, o Estado de direito e o respeito pelos 
direitos humanos e a dignidade humana, que não podemos nunca tomar 
por garantidos.

Diversas ocasiões, ao longo do ano, lembraram-nos que estes valores e 
direitos foram conquistados à custa de muitos sacrifícios. Celebrámos 
em conjunto o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, que ceifou 
milhões de vidas. Foi também em conjunto que celebrámos o centésimo 
aniversário de vários dos nossos Estados-Membros, que conquistaram a 
sua liberdade no final dessa mesma guerra. Juntos recordámos os 70 anos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos e juntos assinalámos 
também o quinquagésimo aniversário da Primavera de Praga.

Todos estes acontecimentos nos mostram o muito que evoluímos, mas 
também quão alerta nos devemos manter na luta pela liberdade e 
democracia. Mostram-nos também, claramente, a responsabilidade 
que recai na nossa geração: deixar aos nossos filhos uma Europa mais 
forte, mais unida e mais democrática. Foi esta a força impulsionadora da 
Comissão Europeia que, ao longo do ano, continuou a apresentar resultados 
nos domínios que mais contam para os europeus. Os factos falam por si.

A economia europeia recuperou nitidamente e continua a prosperar. Nunca 
antes houve tantas pessoas com emprego na Europa: neste momento 
239 milhões têm um posto de trabalho. Desses postos de trabalho, 
12 milhões foram criados desde o início da Comissão Juncker. O desemprego 
dos jovens, se bem que ainda demasiado elevado, atingiu o nível mais 
baixo desde 2008. E há de novo investimento, graças aos 370 mil milhões 
de euros de investimentos mobilizados pelo Plano Juncker.

Vinte e cinco anos após a sua criação, o mercado único europeu vai de 
vento em popa. Foram já suprimidos muitos obstáculos, mas é possível ir 
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mais além. Facilitámos o dia a dia dos cidadãos europeus — do acesso aos 
serviços de filmes e música que subscreveram no seu país quando viajam 
na União Europeia a uma proteção mais eficaz nas suas viagens de férias 
e ao fim da discriminação de quem efetua compras em linha.

O nosso acordo comercial com o Canadá está já a produzir resultados 
positivos e o mesmo será de esperar do acordo que assinámos em julho 
com o Japão. São já perto de 74 000 as empresas da União Europeia que 
exportam atualmente para o Japão — todo o tipo de produtos, de bolachas 
a lareiras — e garantem emprego a mais de 600 000 cidadãos europeus.

A nova Aliança África-Europa para Investimentos e Empregos Sustentáveis, 
que tive a oportunidade de anunciar no passado mês de setembro por ocasião 
do meu discurso sobre o estado da União, elevará a parceria entre a União 
Europeia e África a um novo patamar. Só nos próximos cinco anos, esta aliança 
deverá ajudar a criar até 10 milhões de postos de trabalho em África.

Continuaremos a envidar esforços para fazer da União Europeia um lugar 
seguro para viver e trabalhar. Tomámos medidas para privar os terroristas 
dos meios a que recorrem para cometer os seus crimes e estamos a lutar 
contra os conteúdos terroristas em linha. As novas regras em vigor têm 
ajudado as autoridades policiais a detetar com maior eficácia as redes 
criminosas; ademais, continuamos a reforçar as nossas defesas contra os 
ciberataques. Graças às novas regras de proteção de dados que entraram 
em vigor em maio, estamos a proteger os cidadãos europeus em linha. E 
contribuímos também para tornar o planeta mais seguro ao fazer com que 
as nossas estradas sejam mais seguras e o ar que respiramos mais limpo. 
A Europa voltou mais uma vez a assumir a liderança no passado mês 
de dezembro, em Katowice, quando os dirigentes mundiais adotaram um 
novo conjunto de regras para aplicar o Acordo de Paris em matéria de luta 
contra as alterações climáticas.

A nossa política de migração funciona. O número de chegadas à União 
Europeia diminuiu de forma drástica; as operações da UE contribuíram 
para salvar 690 000 vidas no mar desde 2015 e, atualmente, assumimos 
as nossas responsabilidades para auxiliar os refugiados dentro e fora 
da União. Ao mesmo tempo, estamos a assegurar uma melhor proteção 
das nossas fronteiras e propusemos um reforço da Guarda Europeia de 
Fronteiras e Costeira por meio do recrutamento de mais 10 000 guardas 
de fronteira europeus até 2020. Procuramos dar resposta aos problemas 
que estão na origem da migração irregular em colaboração com parceiros 
de todo o mundo e envidamos esforços para abrir vias legais de acesso à 
União Europeia, a fim de atrair trabalhadores altamente especializados de 
outras partes do mundo.

O ano que temos pela frente afigura-se, desde já, como um ano de 
democracia e de debate. As eleições para o Parlamento Europeu em maio 
serão, a seguir às eleições na Índia, as segundas maiores eleições a nível 
mundial em 2019. Por toda a Europa, as pessoas de todas as idades estão 
a fazer-se ouvir de uma forma sem precedentes e urge que os deputados, 
os governos e os decisores políticos se empenhem mais do que nunca.

É esta a razão pela qual lancei o debate e o diálogo como uma das grandes 
prioridades desta Comissão, porque a Europa é de todos e cada cidadão 
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europeu deve poder moldar o futuro da nossa União. Em outubro, tive 
a honra de participar na 1 000.a edição dos Diálogos com os Cidadãos, 
que decorreu em Friburgo, na Alemanha, e aguardo com expectativa a 
prossecução do debate em toda a União ao longo do ano.

A mensagem principal que retiramos deste debate é que os cidadãos 
europeus esperam que a União lhes traga os resultados que desejam. Não 
são as propostas que lhes interessam, mas sim a forma como as leis lhes 
podem, de facto, melhorar a vida. Esta deve ser a nossa motivação até ao 
último dia do nosso mandato. Há ainda muito a fazer: todas as propostas 
e iniciativas relativas às 10 prioridades que definimos em 2014 foram já 
apresentadas. Temos agora de nos concentrar na sua execução.

Esta é a melhor mensagem que poderemos transmitir para que os cidadãos 
europeus se desloquem às urnas e o melhor símbolo de vontade política que 
os dirigentes poderão defender na cimeira informal que se realizará em Sibiu, 
em 9 de maio 2019. Esse será o momento de estabelecer as prioridades 
da nova União de 27 Estados-Membros para os próximos cinco anos e de 
apoiar essa ambição com um acordo de princípio sobre um orçamento de 
longo prazo da UE que permita concretizar as promessas feitas.

A cimeira de Sibiu, as eleições e todo o ano de 2019 serão decisivos para 
a nossa União em muitos sentidos. Temos agora uma oportunidade para 
construirmos bases sólidas para o futuro, mostrarmos que a Europa ouve 
os seus cidadãos e apresentarmos resultados nos domínios realmente 
importantes.

Devêmo-lo a todos aqueles que tanto sacrificaram por nós. E é a nossa 
responsabilidade para com as gerações vindouras. 

Jean-Claude Juncker
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Um novo impulso 
para o emprego,  
o crescimento  
e o investimento

«A minha primeira prioridade 
como presidente da 
Comissão será reforçar a 
competitividade da Europa 
e estimular o investimento 
para a criação de emprego.»

Jean-Claude Juncker, orientações 
políticas, 15 de julho de 2014

Em 2018, a economia 
europeia registou um bom 
desempenho e tudo indica que 
vai continuar a crescer. Após 
quase seis anos de crescimento 
contínuo, os Estados-Membros 
demonstram também um grau 
de convergência económica 
cada vez mais significativo, em 
benefício dos cidadãos em toda 
a União Europeia. A Comissão 
cumpriu a promessa de atrair 
mais pessoas para o mercado de 
trabalho. O investimento quase 
voltou aos níveis anteriores à 
crise e a situação das finanças 
públicas no que respeita aos 
valores da dívida e do défice 
melhorou consideravelmente.

Quer na área do euro quer 
no conjunto da UE,  
esperava-se um aumento 
de 2,1% do produto interno 
bruto em 2018, com 
previsões de crescimento 
económico em todos os países 
da União Europeia.

Com 12,4 milhões de novos 
postos de trabalho criados desde 
2014, o número de europeus 
com emprego atingiu um nível 
sem precedentes, o desemprego 
baixou para 6,8% e o 
desemprego dos jovens voltou ao 
nível registado em 2008. Desde 
2015, o Plano de Investimento 
para a Europa mobilizou mais 
de 370 mil milhões de euros em 
investimento em toda a Europa, 
montante este significativamente 
superior ao previsto. Em 
consequência, o Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos 
deverá apoiar cerca de 
1,4 milhões de novos postos 
de trabalho até 2020,  
esperando-se um crescimento do 
produto interno bruto da UE na 
ordem dos 1,3%.

O rendimento das famílias 
continuou a aumentar, a par 
de uma diminuição dos níveis 
da dívida pública. Em 2018, 
esperava-se uma redução dos 

défices públicos na UE para 
0,6% do produto interno bruto, 
em comparação com os 6,2% 
registados em 2009, bem como 
uma diminuição do rácio entre 
a dívida pública e o produto 
interno bruto para 81,4%, 
contra os 88,3% de 2014. Com 
uma taxa de 1,7%, a inflação 
mantém-se estável.

Em 2018, os bancos europeus 
continuaram a reforçar as 
suas posições, estando menos 
expostos a empréstimos de 
cobrança duvidosa e mais bem 
preparados para resistir a 
potenciais choques económicos.

No entanto, apesar de todos 
estes desenvolvimentos positivos, 
é necessário sublinhar que as 
perspetivas da economia mundial 
sofreram uma deterioração em 
resultado de tensões comerciais 
e incertezas geopolíticas, o que 
provocou um aumento dos riscos 
para a economia europeia.
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O Plano de Investimento para a Europa

Em 2015, a Comissão Europeia, juntamente com o Grupo do Banco Europeu de Investimento, 
lançou o Plano de Investimento para a Europa, sustentado, na sua essência, pelo Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos. Esta constituiu uma abordagem nova e inovadora em matéria 
de financiamento. O Fundo foi criado com um montante inicial de 21 mil milhões de euros de 
capacidade de absorção de riscos por parte da UE e do Grupo do Banco Europeu de Investimento, 
que, por sua vez, atrai outras fontes de financiamento, em especial, privado. Dado o seu indiscutível 
êxito, o Fundo foi reforçado em 2018 e alargado até finais de 2020, com um aumento do seu 
objetivo de investimento de 315 mil milhões de euros para, pelo menos, 500 mil milhões de euros.  

A UE e a área do euro têm 
vindo a crescer há 

22
trimestres consecutivos

O crescimento 
deverá rondar 

1,8%
na UE e na área do euro, 
em 2019 e 2020

A UE e a área do euro 
ultrapassaram as previsões 
em 2017, 

2,4%
ambas com um crescimento de 
o mais rápido da 
última década     

Todos os 
Estados-Membros 
registaram 
crescimento 
em 2018

CRESCIMENTO ECONÓMICO
na UE e na área do euro

CRESCIMENTO SÓLIDO E AUMENTO DO INVESTIMENTO
Nos últimos anos, a Europa passou de uma fase de recuperação económica para uma fase de 
expansão.

4%
Infraestruturas sociais

33%
Empresas de 
menor dimensão

19%
Energia

21%
Investigação, 

desenvolvimento e 
inovação

11%
Tecnologias 

digitais

8%
Transportes

4%
Ambiente e eficiência na utilização dos recursos

FUNDO EUROPEU PARA INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS: INVESTIMENTO POR SETOR
Novembro de 2018



11Capítulo 1 — Um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento  

As novas regras facilitam também a combinação de financiamento do Fundo com os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento e outras fontes de financiamento da UE.

O compromisso da União Europeia de dinamizar o emprego, o crescimento e o investimento produziu 
resultados concretos em 2018. O Plano de Investimento excedeu os seus objetivos e expectativas 
iniciais e, desde 2015, mobilizou mais de 370 mil milhões de euros de investimento em toda a Europa, 
dois terços dos quais de fontes privadas. Graças ao apoio do Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos, 856 000 pequenas e médias empresas deverão beneficiar de um melhor acesso ao 
financiamento. As previsões mostram que o Fundo apoiou já mais de 750 000 postos de trabalho, 
prevendo-se a criação de 1,4 milhões de novos postos de trabalho até 2020. O Plano de Investimento 
contribuiu já para um aumento de 0,6% do produto interno bruto da UE, valor que deverá atingir 
1,3% até 2020.

Desde o seu lançamento, o Plano de Investimento contribuiu para financiar o acesso à Internet de banda 
larga de elevado débito para 15 milhões de famílias, renovar ou construir meio milhão de habitações 
a preços acessíveis e melhorar os serviços de saúde prestados a 30 milhões de europeus. Assegurou 
o fornecimento de energias renováveis a 7,4 milhões de famílias e melhorou as infraestruturas 
ferroviárias e urbanas para os 95 milhões de passageiros que todos os anos as utilizam. Todos os 
Estados-Membros beneficiam, em especial os que foram mais duramente atingidos pela crise.

O êxito do Plano de Investimento foi favorecido pela Plataforma Europeia de Aconselhamento ao 
Investimento, que presta apoio personalizado a centenas de promotores de projetos, e pelo Portal 
Europeu de Projetos de Investimento, que disponibiliza uma reserva facilmente acessível de projetos 
consolidados a potenciais investidores.

Política económica e orçamental

O crescimento económico e a criação de emprego na Europa são também favorecidos pelas regras 
de governação económica e orçamental da União Europeia. A coordenação das políticas económicas 
na UE é organizada anualmente num ciclo designado por Semestre Europeu, lançado na parte final 
de cada ano, designadamente com a publicação da Análise Anual do Crescimento e de uma proposta 
de recomendação do Conselho sobre a política económica da área do euro. Em março de 2018, a 
Comissão Europeia publicou relatórios por país que analisaram os desafios económicos e sociais 
enfrentados por cada Estado-Membro, à exceção da Grécia que ainda beneficiava de um programa 
de apoio à estabilidade.

Pela primeira vez, os relatórios por país deram especial destaque às prioridades do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, adotado em novembro de 2017. Em 2018, foi dada uma particular atenção à análise 
dos desafios relacionados com as competências da mão de obra e com o funcionamento das redes 
de segurança social nacionais. De um modo geral, os relatórios revelaram que os Estados-Membros 
tinham alcançado, pelo menos, «alguns progressos» em mais de dois terços das recomendações 
políticas formuladas no ano passado.

Desde o início do ciclo de coordenação das políticas no quadro do Semestre Europeu, em 2011, 
os progressos dos Estados-Membros foram mais visíveis no domínio dos serviços financeiros, da 
política orçamental e da governação orçamental. Também foram realizados progressos significativos 
no que se refere ao acesso ao financiamento, à legislação sobre a proteção do emprego e ao quadro 
normativo dos contratos de trabalho.

Em maio, a Comissão formulou recomendações políticas a cada Estado-Membro com base na 
análise constante dos relatórios por país. Estas «recomendações específicas por país» incidiram no 
reforço das bases para um crescimento sustentável e inclusivo a longo prazo. A Comissão convidou 
os Estados-Membros a tirar partido da conjuntura económica favorável para realizar reformas 
estruturais que melhorem o ambiente empresarial e as condições de investimento, nomeadamente 
através de reformas do mercado de produtos e serviços, do apoio à inovação, da melhoria do acesso 
das pequenas e médias empresas ao financiamento e da luta contra a corrupção.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/pt/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/pt/index.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0770&qid=1549898211159&from=PT
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
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Os Estados-Membros foram igualmente aconselhados a reforçar a sua resiliência económica aos 
desafios de longo prazo, como as tendências demográficas, a migração e as alterações climáticas.

A Comissão recomendou igualmente a realização de reformas que preparem a mão de obra para o 
futuro — incluindo as futuras modalidades de trabalho e o aumento da digitalização —, reduzam 
as desigualdades de rendimentos e criem oportunidades de emprego, em especial para os jovens.

Para apoiar os Estados-Membros nas suas reformas, a Comissão propôs igualmente a criação 
de um programa de apoio às reformas, atualmente em discussão no Parlamento Europeu e nos  
Estados-Membros, destinado a apoiar as reformas prioritárias graças a um orçamento global  
de 25 mil milhões de euros, e disponibilizar apoio e aconselhamento financeiro e técnico.

Em maio, a Comissão concluiu ainda a sua revisão das orientações que formulou em 2015 sobre 
as regras orçamentais da UE. De acordo com esta revisão, as orientações da Comissão em matéria 
de flexibilidade ajudaram a encontrar o justo equilíbrio entre a garantia de uma política orçamental 
prudente e a estabilização da economia. As estimativas sugerem que esta abordagem contribuiu 
para aumentar o produto interno bruto da UE em 0,8% nos últimos quatro anos, resultando na 
criação de 1,5 milhões de postos de trabalho.

Previa-se uma diminuição do nível global do défice na área do euro para 0,6% do produto interno 
bruto em 2018, contra o pico de 6,2% atingido em 2009. As previsões apontavam para uma redução 
do rácio dívida/PIB, dos 91,8% em 2014 para 86,9% em 2018.

Em maio, a Comissão Europeia tomou igualmente uma série de medidas no âmbito do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento. Entre essas medidas destaca-se a recomendação de encerramento 
do procedimento relativo aos défices excessivos em relação à França. Com a França fora deste 
procedimento, a Espanha foi o único Estado-Membro em 2018 sujeito aos procedimentos de 
execução das regras orçamentais da UE, em comparação com 24 países em 2011. Após inúmeros 
anos difíceis, a Grécia concluiu com êxito o seu programa de apoio à estabilidade, conservando assim 
a sua posição no centro da área do euro e da União Europeia.

A Comissão Europeia continuou igualmente a prestar apoio pós-programa aos países que beneficiaram 
de assistência financeira durante a crise: Irlanda, Espanha, Chipre, Portugal e Roménia.

Em março de 2018, o Conselho Orçamental Europeu, um órgão consultivo independente da Comissão 
Europeia, emitiu uma declaração onde manifesta preocupações relativamente à relocalização prevista 
do conselho económico independente da Dinamarca para fora da área de Copenhaga. Em junho de 
2018, o Conselho Orçamental instou os Estados-Membros, em especial os que registam elevados 
níveis de dívida pública, a tirar partido da conjuntura económica favorável para reforçar as finanças 
públicas. Em outubro de 2018, o Conselho Orçamental publicou o seu segundo relatório anual, que 
inclui uma revisão do modo como o Pacto de Estabilidade e Crescimento, isto é as regras comuns em 
matéria de política orçamental, foi aplicado no ciclo de avaliação de 2017, a par de sugestões sobre 
formas de o simplificar e reforçar a sua eficácia.

A Análise Anual do Crescimento da Comissão Europeia, publicada em novembro, concluiu que a 
economia europeia deverá continuar a crescer em 2019. Os 239 milhões de pessoas empregadas 
correspondem a um nível de emprego sem precedentes e o desemprego desceu para o nível anterior 
à crise (6,8%), o que permitiu tirar mais de 10 milhões de pessoas de situações de pobreza ou 
exclusão social. Contudo, o crescimento da economia não tem vindo a traduzir-se em benefícios para 
todos os cidadãos e todos os países de forma idêntica, permanecendo vulnerável à instabilidade 
mundial e aos desafios de médio e longo prazo.

Conclusão da União dos Mercados de Capitais

A União dos Mercados de Capitais é uma das prioridades de topo da Comissão, na medida em 
que complementa a União Bancária ao mesmo tempo que reforça a União Económica e Monetária 
e o papel internacional do euro. Ao reforçar a economia europeia e promover investimentos em 
favor da criação de emprego, a União dos Mercados de Capitais complementa também o Plano de 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/relocation-danish-economic-council-away-copenhagen-area_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-annual-report-european-fiscal-board_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0770&qid=1549898211159&from=PT
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_pt
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Investimento para a Europa. O seu objetivo é mobilizar e canalizar capital para todas as empresas 
da União Europeia, em especial as pequenas e médias empresas que necessitam de recursos para 
se expandir e prosperar.

Em maio, a Comissão propôs novas regras para melhorar o acesso das pequenas e médias empresas 
ao financiamento através de mercados públicos. Esta iniciativa deverá ajudar as empresas da UE 
a explorar o potencial do financiamento baseado no mercado de forma mais fácil e barata, para 
poderem expandir-se. Outras propostas irão estimular o mercado transfronteiras para fundos de 
investimento, promover o mercado da UE das obrigações cobertas como fonte de financiamento 
de longo prazo e proporcionar aos investidores uma maior segurança no contexto das operações 
transfronteiras de valores mobiliários e de créditos. Neste momento, não há qualquer segurança 
jurídica quanto à lei nacional que deve aplicar-se para determinar quem é titular de um crédito após 
a sua cessão num processo transfronteiras. As novas regras propostas esclarecem qual a legislação 
a aplicar para a resolução de litígios deste tipo. Cabe agora ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
transformarem, o mais rapidamente possível, estas e outras propostas em legislação, a fim de tornar 
a União dos Mercados de Capitais uma realidade.

A Comissão e o Fundo Europeu de Investimento (que faz parte do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento) lançaram igualmente um programa que estabelece um fundo de fundos de capital 
de risco pan-europeu com base num convite à manifestação de interesse. Apoiados por um 
financiamento da UE de 410 milhões de euros, os seis fundos participantes visam angariar até 
2,1 mil milhões de euros de investimento público e privado. Por sua vez, tal deverá desencadear 
6,5 mil milhões de euros de novos investimentos em empresas inovadoras em fase de arranque e em 
expansão em toda a Europa, duplicando assim o montante de capital de risco atualmente disponível 
na Europa. Os mercados de capital de risco da União Europeia, limitados e em diferentes fases de 
desenvolvimento, são sistematicamente mencionados como um fator que entrava a inovação e a 
expansão das empresas da UE.

Cidadãos Empresas Investidores Bancos

Consumidores: escolha 
alargada de produtos de 
investimento mais 
transparentes

Aforradores: maior 
proveito das poupanças a 
longo prazo para financiar 
as pensões de reforma

Empresas em fase de 
arranque e empresas de 
menor dimensão: acesso 
a fontes de financiamento 
não bancário, como o 
capital de risco e o 
financiamento 
colaborativo

Pequenas e médias 
empresas: acesso mais 
fácil e menos oneroso aos 
mercados públicos

Mais oportunidades de 
investimento a longo 
prazo

Menos obstáculos ao 
investimento para além 
das fronteiras nacionais

Balanços mais sólidos

Mais possibilidades 
de crédito

QUEM BENEFICIA DA UNIÃO DOS MERCADOS DE CAPITAIS?
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Em junho, a Comissão adotou igualmente novas regras para estimular os investimentos das seguradoras 
em titularização simples, transparente e normalizada. Esta titularização é um importante veículo para a 
diversificação das fontes de financiamento, permitindo uma distribuição mais ampla do risco entre os 
participantes nos mercados financeiros. Estas regras complementam as disposições já acordadas no sentido 
de estimular os investimentos das seguradoras em titularização simples, transparente e normalizada.

No final de 2018, o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo político sobre os principais 
elementos do produto individual de reforma pan-europeu, isto é, um regime voluntário de  
poupança-reforma para os cidadãos, também em contexto transfronteiras. O produto individual de 
reforma proporcionará oportunidades adicionais de investimento na reforma aos cidadãos que assim 
o desejem, complementando os atuais regimes públicos e profissionais de pensões.

Promover uma concorrência não falseada para apoiar o crescimento  
e o investimento

A política de concorrência da União Europeia garante que as empresas podem investir e negociar no 
mercado único, desde que respeitem as regras de concorrência da UE. Em 2018, a Comissão continuou 
a aplicar as regras da concorrência em benefício das famílias e das empresas, garantindo condições 
de concorrência equitativas e uma escolha mais ampla a melhores preços para os consumidores.

Em dezembro, foram adotadas novas regras e instrumentos para habilitar as autoridades nacionais 
da concorrência a aplicar mais eficazmente as regras antitrust da União Europeia.

Ao longo do ano, a Comissão tomou 393 decisões em matéria de concentrações, 10 decisões antitrust, 
quatro decisões relativas a cartéis e 219 decisões em matéria de auxílios estatais, gerando benefícios 
significativos para os consumidores da UE e favorecendo o crescimento. No total, impôs coimas num 
montante superior a 6,3 mil milhões de euros a empresas consideradas em situação de violação 
das regras de concorrência da UE e intimou os Estados-Membros em causa a recuperar junto das 
empresas beneficiárias cerca de mil milhões de euros em auxílios estatais ilegais e incompatíveis. 
91% dos casos de auxílios estatais foram tratados no quadro de regras simplificadas através do 
Regulamento geral de isenção por categoria, o que significa que podem ser concedidos auxílios 
estatais a nível local, regional e nacional sem qualquer envolvimento por parte da Comissão.

Crescimento sustentável para criar postos de 
trabalho e ajudar o ambiente

No âmbito de esforços mais amplos para melhorar a sustentabilidade da economia europeia, a Comissão 
adotou, em janeiro, uma nova estratégia para os plásticos destinada a transformar o modo como 
concebemos, produzimos, utilizamos e reciclamos os plásticos. Ao abrigo dos novos planos, até 2030, 
todas as embalagens de plástico no mercado da UE terão de ser recicláveis ou reutilizáveis, o consumo de 
plásticos descartáveis será reduzido e a utilização intencional de microplásticos será restringida.

O primeiro vice-presidente da Comissão 
Europeia, Frans Timmermans, participa numa 
iniciativa de limpeza de praias com jovens 
escuteiros, em Haia, nos Países Baixos, 
em 23 de julho de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-4026_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-4026_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_pt.htm
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Em maio, foi apresentada uma proposta legislativa para combater o lixo marinho na origem, 
visando os 10 produtos de plástico que mais frequentemente acabam nos oceanos, bem como 
as artes de pesca perdidas e abandonadas. Em dezembro, o Parlamento Europeu e o Conselho 
chegaram a um acordo político provisório sobre a nova diretiva da UE relativa aos plásticos 
de utilização única, o instrumento jurídico mais ambicioso a nível mundial para combater o 
lixo marinho. A diretiva prevê diferentes medidas a aplicar a categorias distintas de produtos. 
Nos casos em que existam alternativas facilmente disponíveis e a preços acessíveis, serão 
banidos do mercado os produtos de plástico de utilização única, tais como talheres, pratos ou 
palhas de plástico, produtos feitos de plásticos oxodegradáveis e recipientes para alimentos e 
bebidas feitos de poliestireno expandido. Relativamente a outros produtos, coloca-se a tónica na 
limitação da sua utilização através de uma redução do consumo a nível nacional, de requisitos 
em matéria de conceção e rotulagem, e de obrigações de gestão/limpeza de resíduos impostas 
aos produtores.

Também em maio, o Conselho adotou novas regras no intuito de fazer da União Europeia o líder 
mundial em matéria de gestão e reciclagem de resíduos. Os Estados-Membros deverão agora reciclar, 
pelo menos, 55% dos seus resíduos urbanos até 2025, 60% até 2030 e 65% até 2035. Entre outras 
medidas aprovadas incluem-se um limite máximo de 10% para a deposição em aterro até 2035, a 
recolha seletiva obrigatória de biorresíduos e regimes mais rigorosos para obrigar os produtores a 
pagar a recolha dos principais materiais recicláveis.

Na sequência de uma campanha a nível da UE integrada na estratégia europeia para os plásticos, a 
Comissão Europeia apresentou, em novembro, uma avaliação preliminar que mostra que a indústria 
da UE está significativamente empenhada na reciclagem de plásticos — se os compromissos forem 
integralmente assumidos, poderão ser fornecidas, pelo menos, 10 milhões de toneladas de plásticos 
reciclados até 2025. No entanto, do lado da procura, são de esperar, até à data, apenas cinco milhões 
de toneladas, o que demonstra que serão necessários esforços acrescidos para alcançar o objetivo 
de um mercado eficiente da UE para os plásticos reciclados.

Prosseguiram também os trabalhos para melhorar a gestão sustentável e «circular» dos recursos 
hídricos e tornar a água potável mais segura para todos os europeus. Em fevereiro, a Comissão 
propôs uma revisão da Diretiva Água Potável para reforçar as normas aplicáveis à água potável, 
melhorar o acesso universal à água e ajudar os consumidores a encontrar informações fiáveis sobre 
o seu fornecimento. A proposta constitui também uma resposta à primeira iniciativa de cidadania 
europeia de sucesso, «Right2Water», que recebeu o apoio de 1,6 milhões de pessoas. O objetivo é 
incentivar os consumidores a optarem pela água da torneira em detrimento da água engarrafada e, 
desta forma, poupar dinheiro, reduzir os resíduos de plástico que poluem os nossos rios e mares e 
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Na primavera de 2018, a Comissão apresentou também propostas em matéria de financiamento 
sustentável, com o objetivo de assegurar o contributo do setor financeiro para a transição verde, 
investindo de forma mais sustentável.

Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão, 
numa fábrica de reciclagem de garrafas de 
PET, em Tóquio, no Japão, em 23 de outubro 
de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_en.htm
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A economia azul

A «economia azul» inclui todas as atividades económicas sustentáveis, baseadas em regras, 
relacionadas com os nossos oceanos, mares ou zonas costeiras — das pescas, à construção naval e 
ao turismo, passando pela energia oceânica e a biotecnologia azul. Em 2018, a Comissão publicou o 
seu primeiro relatório anual sobre este setor económico em rápido crescimento, que se prevê venha a 
duplicar a nível mundial até 2030. O relatório salienta que a economia azul gera anualmente mais de 
560 mil milhões de euros em volume de negócios, emprega mais de 3,5 milhões de pessoas e é, em 
muitos países, um setor em rápido crescimento. A Espanha garante um quinto do emprego total do 
setor, seguida da Itália, do Reino Unido e da Grécia. Em conjugação, estes quatro Estados-Membros 
representam mais de metade dos postos de trabalho relacionados com a economia azul.

Política regional e urbana

As regiões e os municípios podem desempenhar um papel importante no apoio ao crescimento, ao 
emprego e ao investimento. Em 2018, a União Europeia continuou a investir em políticas destinadas 
a reforçar a competitividade e a criação de emprego, promover a inclusão social e apoiar as pequenas 
e médias empresas em contextos regionais e locais. Foram implementadas diversas iniciativas e 
estratégias para promover o crescimento e a inovação a uma escala mais vasta, incluindo um novo 
conjunto de ações em 2018 para continuar a ajudar as regiões da UE a investir nos nichos onde são 
mais competitivas, no que constitui uma abordagem designada como «especialização inteligente».

Entre estas ações incluem-se a continuação do apoio à iniciativa orientada para as regiões menos 
desenvolvidas e a aplicação de uma nova abordagem com incidência nas regiões em transição 
industrial. Neste contexto, serão empreendidas, em 2018, ações-piloto em 10 regiões e dois 
Estados-Membros, que receberão aconselhamento especializado e apoio financeiro ao abrigo do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Observatório Europeu dos Clusters e da Mudança 
Industrial.

A Comissão selecionou igualmente cinco programas da política de coesão para participar numa nova 
ação-piloto sobre a melhoria da capacidade administrativa. Os países visados são a Grécia, a Polónia, 
a Espanha, a Croácia e a Bulgária, onde os programas recebem um apoio específico para melhorar o 
seu funcionamento. A Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento realizou um estudo 
sobre plataformas de investimento nas regiões ultraperiféricas no intuito de ajudar a melhorar o seu 
acesso ao Plano de Investimento. Além disso, na Reunião e nas Ilhas Canárias, foram criados grupos 
de trabalho dedicados aos temas da energia e da gestão de resíduos, respetivamente, e o programa 
Horizonte 2020 financia um projeto destinado a promover a excelência da investigação em todas as 
regiões ultraperiféricas.

Interligar a Europa

O convite misto do Mecanismo Interligar a Europa, que combina subvenções com financiamento 
do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, do Banco Europeu de Investimento, de bancos 

A comissária Corina Crețu numa visita a 
Lamia, na Grécia, em 4 de outubro de 2018.

https://ec.europa.eu/commission/news/smart-specialisation-european-regions-2017-jul-18_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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de fomento nacionais ou de investidores do setor privado, resultou na seleção de 35 projetos no 
domínio da mobilidade segura, limpa e inteligente, que beneficiarão de 405 milhões de euros em 
subvenções. Um outro convite à apresentação de propostas, no valor de 290 milhões de euros, 
apoiou projetos destinados a desenvolver o Céu Único Europeu e o setor europeu da aviação. No 
âmbito da Empresa Comum Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 
(SESAR), serão mobilizados cerca de 9,5 milhões de euros para o financiamento de um conjunto de 
demonstrações de drones no âmbito do sistema U-space, centrando-se na integração segura dos 
drones no sistema de aviação.

Ajudar as pequenas e médias empresas a encontrar financiamento, 
novos intervenientes e novos mercados

As pequenas empresas são a espinha dorsal da economia da União Europeia. Todos os anos, a UE apoia 
as pequenas empresas graças à concessão de vários tipos de financiamento e à prestação de serviços 
de aconselhamento. Nos últimos anos, a UE realizou progressos significativos na melhoria do acesso 
ao financiamento para parte das pequenas empresas na Europa. A UE ajudou já a disponibilizar mais 
de 20,3 mil milhões de euros de financiamento a cerca de 381 000 pequenas empresas ao abrigo 
do seu programa COSME para a competitividade das pequenas e médias empresas, complementado 
pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos.

Fomentar a investigação, a inovação e a tecnologia

Excelência científica e inovação radical

Durante o ano, foram lançados, ao abrigo do programa Horizonte 2020, convites à apresentação 
de propostas e empreendidas outras ações no valor total de 10 mil milhões de euros para 
apoiar a investigação e a inovação. Entre os exemplos inclui-se um novo convite à apresentação 
de propostas para investir quase 200 milhões de euros no desenvolvimento de baterias da 
próxima geração, o que contribuirá para estimular a transição para uma sociedade sem recurso a 
combustíveis fósseis; quase mil milhões de euros para associar ganhos económicos e ambientais 
em apoio do pacote de medidas da UE em matéria de economia circular; e cerca de 200 milhões 
de euros para analisar as causas profundas da migração clandestina e contribuir para a Agenda 
Europeia da Migração.

Além disso, para estimular a cooperação entre os setores público e privado no financiamento da 
inovação no domínio das energias limpas, foi assinado, no outono de 2018, um acordo com a Fundação 
Bill & Melinda Gates ao abrigo do qual foi criado um fundo de 100 milhões de euros destinado a 
inovadores e empresas da UE com potencial para obter reduções significativas e duradouras das 
emissões de gases com efeito de estufa.

O comissário Carlos Moedas anuncia que 
Atenas é a cidade vencedora do prémio 
Capital Europeia da Inovação na Web 
Summit, que decorreu em Lisboa, Portugal, 
em 6 de novembro de 2018.

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/ses_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
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A Nuvem Europeia para a Ciência Aberta, um ambiente virtual para armazenar, partilhar e reutilizar 
dados de forma interdisciplinar e transfronteiras, foi oficialmente lançada em 2018, permitindo a 
cerca de 1,7 milhões de investigadores e 70 milhões de profissionais aceder a um volume cada vez 
mais significativo de dados abertos.

A UE no espaço

Com base na Estratégia Espacial para a Europa de 2016, a UE continuou a desenvolver a infraestrutura 
espacial que está na base da economia e de tantos aspetos da nossa vida quotidiana. Em junho de 
2018, a Comissão propôs um programa espacial dotado de 16 mil milhões de euros que, a ser 
aprovado, reforçará a liderança da UE no domínio espacial.

O programa Copernicus é o maior fornecedor mundial de dados de observação da Terra, contribuindo 
para dar resposta a desafios diversos, como as catástrofes naturais e as alterações climáticas.  
O lançamento do sétimo satélite Copernicus em 2018 melhorou a capacidade de a Europa monitorizar 
os oceanos, a terra e a atmosfera. Os Serviços de Acesso a Dados e Informações Copernicus, também 
lançados em 2018, permitem às empresas em fase de arranque e a outros utilizadores aceder, 
processar e descarregar facilmente os dados, sem terem de investir em instalações dispendiosas de 
armazenamento e processamento de dados.

Galileo, o programa de navegação por satélite da União Europeia, presta serviços precisos de 
localização, navegação e cronometria e pode ser utilizado pela última geração de telemóveis 
inteligentes com maior exatidão do que os anteriores sistemas que apenas utilizam o GPS. Com quatro 
novos satélites lançados em 2018 (batizados com o nome de crianças que ganharam um concurso de 
desenho), registou-se uma melhoria dos desempenhos do Galileo, que está cada vez mais próximo de 
se tornar um sistema autónomo de posicionamento por satélite totalmente independente, atraindo 
500 milhões de utilizadores em todo o mundo. Os sinais do Galileo são utilizados para a gestão do 
tráfego rodoviário e ferroviário, a navegação aérea, os serviços bancários e a agricultura, preparando 
o caminho para automóveis autónomos.

Em novembro, a Comissão Federal das Comunicações dos Estados Unidos da América decidiu isentar 
de licença a receção do sinal Galileo nos Estados Unidos. Significa isto que os cidadãos e as empresas 
dos EUA poderão beneficiar dos modernos sinais de navegação por satélite do Galileo — seja para 
veículos conectados, sistemas de relógios inteligentes, agricultura ou navegação aérea.

A precisão do Galileo é um fator importante na eficácia do sistema eCall, que ajuda a localizar um 
automóvel em situações de emergência. O sistema eCall é obrigatório em todos os novos tipos de 
veículos na União Europeia desde 31 de março de 2018 e ajuda a reduzir o tempo de resposta dos 
serviços de emergência até 60%. Em dezembro, a Comissão adotou novas medidas para ajudar a 
localizar, com maior exatidão, pessoas em situações de emergência graças aos sinais do Galileo, 
tornando mais eficazes os esforços de salvamento. Ao abrigo das novas regras, todos os telemóveis 
inteligentes vendidos na UE terão a capacidade de enviar a localização exata da pessoa que liga o 
número de emergência 112 para os serviços de guarda.

A comissária Elżbieta Bieńkowska visita o 
European Spaceport, em Kourou, na Guiana 
Francesa, antes do lançamento do satélite 
Galileo, em 25 de julho de 2018.

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_en.htm
http://copernicus.eu/
http://copernicus.eu/news/copernicus-sentinel-3-in-orbit
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30162?locale=pt
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_pt.htm


19Capítulo 1 — Um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento  

Dado que o acesso ao espaço é estrategicamente importante, a UE pretende reforçar a sua 
autonomia neste domínio. Em 2018, foi lançado um concurso para atribuir 10 milhões de euros 
à oferta comercialmente mais viável de serviços de lançamento a baixo custo de satélites leves.  
A iniciativa «InnovFin Space Equity Pilot» reúne cerca de 110 milhões de euros de financiamento para 
estimular o investimento no setor espacial, multiplicando o montante do capital de risco disponível 
para as PME e as empresas de média capitalização.

Tecnologia de Defesa Europeia

Em 2018, no âmbito da ação preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa, a União 
Europeia investiu 40 milhões de euros no financiamento de projetos de investigação colaborativa na 
área das tecnologias e dos produtos de defesa inovadores.

Em julho, a UE adotou o novo Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa 
destinado a prestar apoio financeiro à indústria europeia da defesa na fase de desenvolvimento 
de novos produtos e tecnologias em determinadas áreas a nível europeu. Prevê um orçamento de 
500 milhões de euros em 2019 e 2020 para cofinanciar projetos colaborativos de desenvolvimento 
de capacidades de defesa.

Investir nas pessoas

Em 2018, a UE adotou uma recomendação relativa a um quadro para a qualidade e eficácia dos 
programas de aprendizagem, que define critérios para garantir aos aprendizes em toda a UE condições 
satisfatórias de aprendizagem e de trabalho.

Em abril, a UE simplificou e modernizou o Europass-CV, que ajudará as pessoas a dar a conhecer 
as suas competências e qualificações de forma visível e compreensível em todo o mercado único. 
Possibilitará também aos responsáveis políticos antecipar melhor as necessidades e as tendências 
do mercado de trabalho.

A reforma dos sistemas de educação e de formação constitui uma prioridade importante na 
maioria dos Estados-Membros, ocupando um lugar de destaque no Semestre Europeu de 
2018. Foram dirigidas recomendações específicas no domínio da educação e da formação  
a 20 Estados-Membros.

No quadro do próximo orçamento da UE para o período 2021-2027, a Comissão Europeia pretende  
aumentar o investimento, adaptar-se às novas necessidades e tecnologias e reforçar a autonomia 
da Europa no acesso ao espaço.

O setor espacial 
emprega mais de  
231 000 pessoas.

O valor estimado do setor 
espacial ascendeu a  
53-62 mil milhões de euros  
em 2017, o segundo maior 
do mundo.

Um terço dos 
satélites mundiais é 
fabricado na Europa.

O setor continua a 
aperfeiçoar a família de 
lançadores europeus graças 
à nova geração  Ariane 6 
e Vega C.

BREVE PANORÂMICA DO SETOR ESPACIAL DA UE
As tecnologias, os dados e os serviços espaciais tornaram-se indispensáveis à vida quotidiana 
dos cidadãos europeus e desempenham um papel estratégico fundamental para a Europa.  
A Europa tem uma indústria espacial de vanguarda a nível mundial.

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
https://ec.europa.eu/epale/en/content/europass-framework-revised-make-skills-and-qualifications-more-visible-eu
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Os sistemas de educação e formação, quando eficazes, são cruciais para dotar os jovens dos 
conhecimentos, das competências e das aptidões que lhes permitam encontrar um emprego 
gratificante e tornarem-se cidadãos independentes e ativos. Além disso, são também essenciais para 
dar aos trabalhadores a oportunidade de atualizarem as respetivas competências em resposta aos 
novos métodos de trabalho e às necessidades do mercado de trabalho, contribuindo, assim, para o 
aumento da produtividade e do crescimento.

Para avançar os trabalhos de criação de um Espaço Europeu da Educação até 2025, a Comissão apresentou, 
no primeiro semestre de 2018, seis medidas políticas concretas. Em maio de 2018, o Conselho adotou 
recomendações sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, com o objetivo 
de ajudar mais pessoas a adquirir o núcleo de competências necessárias para viver e trabalhar no século 
XXI, e sobre a promoção de valores comuns, de uma educação inclusiva e de uma dimensão europeia 
do ensino. Em novembro de 2018, adotou medidas relativas ao reconhecimento mútuo automático das 
qualificações e dos resultados de períodos de aprendizagem no estrangeiro. Por outro lado, prosseguem 
os debates sobre a educação e o acolhimento na primeira infância, bem como sobre o ensino e a 
aprendizagem de línguas. Está também a ser aplicado um plano de ação para melhorar as competências 
digitais dos cidadãos da UE e a utilização de novas tecnologias no ensino e na aprendizagem.

Interligar as pessoas

Em 2018, a Europa assinalou o Ano Europeu do Património Cultural, incentivando mais pessoas a 
descobrir e a aproveitar o rico e diversificado património cultural da Europa, reforçando, assim, um 

O comissário Tibor Navracsics discursa num 
fórum sobre a dimensão internacional do Ano 
Europeu do Património Cultural, em Bruxelas, 
na Bélgica, em 23 de abril de 2018.
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de euros 14,7 mil milhões 
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2014-2020

milhões de pessoas 

Oportunidades no 
estrangeiro para mais de 
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Oportunidades no 
estrangeiro para mais de 

4 12

2021-2027

Fonte: Um orçamento moderno para uma União que protege, capacita e defende. Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

UMA VIDA MAIS ENRIQUECEDORA E COM HORIZONTES MAIS ABERTOS
A proposta de duplicação do financiamento do programa Erasmus proporcionará muitas mais 
oportunidades de aprendizagem no estrangeiro.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1527150680700&uri=CONSIL%3AST_9009_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1541673953899&uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1541673953899&uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=PT
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pt
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sentimento de pertença a um espaço europeu comum. Mais de 7,5 milhões de pessoas participaram 
em mais de 13 000 eventos organizados em 37 países. Para garantir o impacto duradouro do Ano 
Europeu para além de 2018, a Comissão apresentou, em 7 de dezembro, 60 ações relacionadas com 
a promoção e a proteção do património cultural a longo prazo.

Em 2018, o programa Erasmus+ para a educação, a formação, a juventude e o desporto, dotado 
de um orçamento superior a 2,7 mil milhões de euros, permitiu a participação em atividades de 
aprendizagem de cerca de 600 000 jovens e 190 000 membros do pessoal de estabelecimentos 
de ensino e organizações da juventude. Em março, a Comissão acrescentou uma versão em 
linha às suas ações de mobilidade, com o lançamento do Erasmus+ Intercâmbio Virtual, um 
projeto destinado a promover o diálogo intercultural e melhorar as competências de, pelo menos, 
25 000 jovens através de ferramentas digitais de aprendizagem. Em maio, no quadro do próximo 
orçamento de longo prazo para 2021-2027, a Comissão propôs duplicar o financiamento do 
Erasmus para 30 mil milhões de euros, triplicando, assim, o número de pessoas que poderão 
beneficiar do programa.

DiscoverEU

Entre julho e outubro de 2018, cerca de 15 000 jovens tiveram a oportunidade de explorar a Europa 
com um passe de viagem DiscoverEU. Esta nova iniciativa permitiu-lhes compreender melhor a 
diversidade da Europa, desfrutar da sua riqueza cultural, fazer novas amizades e compreender a 
sua identidade europeia. Em novembro, foi dada aos jovens uma nova oportunidade de solicitar 
bilhetes gratuitos para viajar em 2019. A Comissão propôs alargar consideravelmente esta 
iniciativa após 2020.

O Corpo Europeu de Solidariedade

Em outubro, foi imprimida uma nova dinâmica ao Corpo Europeu de Solidariedade com a adoção, pela 
UE, de uma base jurídica autónoma para esta iniciativa dotada de um orçamento para os próximos 
três anos. Até finais de dezembro, estavam inscritos cerca de 100 000 jovens e 11 000 tinham já 
participado em atividades de solidariedade em toda a Europa. Em junho, a Comissão propôs um 
novo programa para o Corpo Europeu de Solidariedade para além de 2020, com um orçamento de 
1,26 mil milhões de euros, no intuito de alargar as oportunidades que oferece. Será, assim, possível 
a, pelo menos, 350 000 jovens europeus ajudar comunidades necessitadas através de ações de 
voluntariado (incluindo o apoio a operações de ajuda humanitária em países terceiros), estágios e 
colocações profissionais entre 2021 e 2027.

Proteger a saúde das pessoas e contribuir para a economia

Em dezembro de 2018, os ministros da saúde europeus adotaram a recomendação proposta 
pela Comissão no sentido de reforçar a cooperação da UE na luta contra as doenças que 
podem ser evitadas pela vacinação. A recomendação incide em três pilares principais: combater 
a relutância em vacinar e melhorar a cobertura da vacinação, aplicar políticas de vacinação 

O comissário Günther Oettinger (ao centro) 
dá as boas-vindas aos membros da 
iniciativa «Wheels for Europe», um grupo de 
motociclistas e condutores de automóveis 
clássicos que percorrem a Europa para 
promover o ideal europeu, em Bruxelas, na 
Bélgica, em 11 de outubro de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6661_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
https://ec.europa.eu/commission/news/discovereu-travel-passes-explore-eu-summer-2018-jun-11_en
https://europa.eu/youth/solidarity_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1475
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en
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sustentáveis na UE e estabelecer a coordenação a nível da UE no sentido de contribuir para  
a saúde mundial.

O relatório Health at a Glance: Europe 2018, publicado em novembro pela Comissão e pela Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, apela à melhoria da saúde mental e à prevenção 
de doenças mentais que não só têm consequências sociais, como também absorvem mais de 4% do 
produto interno bruto em toda a UE. O relatório revela também que abrandou o aumento constante 
da esperança de vida e que persistem lacunas significativas entre os países e no interior dos mesmos, 
sendo as pessoas com baixos níveis de instrução as mais afetadas. Apela igualmente a que sejam 
abordados fatores de risco como o tabagismo, o álcool e a obesidade, a redução da mortalidade 
prematura, a garantia de acesso universal aos cuidados de saúde e o reforço da resiliência dos sistemas 
de saúde. Com o relatório, a Comissão deu início ao segundo ciclo do conhecimento da Situação da 
Saúde na União Europeia, que analisa e partilha dados e informações comparativos sobre a saúde e os 
sistemas de saúde na UE e apoia as autoridades de saúde na elaboração de políticas fundamentadas 
em dados concretos.

DOENÇAS INFECCIOSAS ESTÃO A AUMENTAR
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«Penso que as 
vacinas não são 
seguras.» 

Mais de 14 000 casos de sarampo e 696 casos 
de rubéola em 2017

VACINAÇÃO NA UE

Número de 
casos 
evitados 
anualmente 
pelas vacinas 
em todo o 
mundo

Taxa de cobertura da vacinação contra a gripe 
em pessoas com mais de 65 anos

RO — 5 608 casos de sarampo
IT — 5 098 casos de sarampo
DE — 929 casos de sarampo
EL — 967 casos de sarampo

UK 71%
ES 56%
EU 43%
LV 4%
EE 3%

DESCONFIANÇA EM RELAÇÃO ÀS VACINAS

 

 

AÇÃO DA UE

Garantir o acesso às vacinas para todos

Intensificar a investigação para 
desenvolver novas vacinas

Controlar todas as vacinas para garantir as 
mais elevadas normas de segurança 

Divulgar informações claras, imparciais 
e transparentes

Fontes: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças; Eurostat, Organização Mundial de Saúde; Vaccine Confidence Project.

PROTEGER A SAÚDE, SALVAR VIDAS
Cooperação a nível da UE contra as doenças que podem ser prevenidas por vacinação

https://ec.europa.eu/health/state/glance_pt
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O ciclo Situação da Saúde, que compreende dois anos, foi elaborado pela Comissão Europeia em 
estreita cooperação com a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos e o 
Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde.

A UE continuou a visar a proteção da saúde e da segurança no trabalho com a adoção de uma 
proposta de limitar a exposição dos trabalhadores a outros cinco produtos químicos cancerígenos.  
O objetivo é reforçar a proteção de mais de um milhão de trabalhadores na Europa.

Num esforço para proteger as abelhas e os polinizadores, foram adotadas novas restrições à utilização 
de três neonicotinoides, que são substâncias ativas utilizadas em produtos fitofarmacêuticos 
de composição química semelhante à da nicotina. Em dezembro de 2018, entrou em vigor uma 
proibição total da utilização destes produtos no exterior e a sua utilização em espaços interiores é 
agora limitada a estufas permanentes. Esta medida foi complementada pela primeira iniciativa da 
UE destinada a combater o declínio dos insetos polinizadores selvagens.

Um orçamento da UE centrado em resultados

O orçamento da UE para 2018 centrou-se na concretização das prioridades da Europa, ao estimular 
a criação de emprego, especialmente para os jovens, e impulsionar o crescimento e os investimentos 
estratégicos. Continuou também a apoiar os esforços destinados a dar resposta aos desafios da 
migração e da segurança, dentro e fora da UE.

Quase metade dos fundos autorizados (77,5 mil milhões de euros) foi afetada ao reforço 
da economia europeia, à criação de emprego e ao aumento da competitividade global das 
empresas, dos investigadores e das universidades. O financiamento da UE apoia as zonas 
agrícolas e rurais (política agrícola comum), as regiões (Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão), a investigação e a inovação (Horizonte 
2020), as pequenas e médias empresas (Competitividade das Empresas e das Pequenas e 

O comissário Vytenis Andriukaitis discursa 
no lançamento do «Livro Branco sobre a 
saúde circulatória» da Federação Mundial do 
Coração, durante a 73.ª Assembleia-Geral 
das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos EUA, 
em 25 de setembro de 2018.

Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão, 
visita uma feira dedicada aos projetos 
financiados pelo Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos, em Bruxelas, 
na Bélgica, em 26 de outubro de 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1532427883252&uri=CELEX:52018PC0171
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
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Médias Empresas), a educação, a formação e a juventude (Erasmus+), os transportes e as 
infraestruturas digitais (Mecanismo Interligar a Europa).

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens incidiu no desafio que constitui o desemprego juvenil, mediante 
a afetação de 350 milhões de euros para ajudar os jovens a encontrar melhores oportunidades de 
emprego. Em 2018, foi disponibilizado um montante adicional de 2 mil milhões de euros ao abrigo 
do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos para prosseguir a mobilização de investimentos 
privados em projetos europeus estratégicos, que já produziu resultados positivos. 59,2 mil milhões 
de euros contribuíram para promover o crescimento sustentável através do apoio a agricultores, às 
pescas, ao clima e à biodiversidade.

O orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027

Em maio, após meses de consultas com os Estados-Membros e com os cidadãos europeus, a 
Comissão apresentou a sua proposta de orçamento de longo prazo para 2021-2027. 

Seguiu-se um conjunto completo de propostas de programas e fundos setoriais. A proposta de 
orçamento de longo prazo é a tradução em compromissos orçamentais dos objetivos da União 
Europeia para a próxima década, tal como acordados pelos líderes da UE em fevereiro de 2018.  
O orçamento proposto combina novos instrumentos com programas modernizados, a fim de 
concretizar as prioridades da UE com maior eficácia. Proporciona os meios necessários para dar 
respostas adequadas aos principais desafios, nomeadamente o desemprego dos jovens, a migração, 
a segurança e a transformação digital e tecnológica. As propostas incluem um orçamento simplificado 
que estabelece uma ligação mais forte às prioridades políticas (ver também o capítulo específico 
sobre «O futuro orçamento de longo prazo da UE»).

InvestEU

Em virtude do êxito do Plano de Investimento para a Europa, a Comissão Europeia propôs que 
todos os programas de financiamento da UE incluídos no próximo orçamento de longo prazo 
(2021-2027) obedeçam ao mesmo modelo. Os muitos programas de financiamento atualmente 
propostos pela UE seriam reunidos num único programa: o Programa InvestEU. À semelhança do 
Plano de Investimento, o Programa InvestEU seria composto por um fundo, uma plataforma de 
aconselhamento e um portal de investimento. O Fundo InvestEU beneficiaria de uma garantia de 
38 mil milhões de euros do orçamento da UE para apoiar projetos estrategicamente importantes 
em toda a UE em setores como as infraestruturas sustentáveis, a investigação, a inovação e 
a digitalização, as pequenas e médias empresas e o investimento social e competências. De 
acordo com as estimativas, o Fundo poderia vir a mobilizar mais de 650 mil milhões de euros de 
investimentos adicionais ao longo de sete anos.

69% dos inquiridos
consideram que o projeto da União Europeia 
oferece perspetivas de futuro à juventude 
europeia.

Fonte: Eurobarómetro, novembro de 2018.

https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_pt
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Fomentar a investigação, a inovação e a tecnologia

A Comissão tenciona igualmente fomentar o investimento na investigação para manter a Europa 
na vanguarda da investigação e inovação a nível mundial, com um orçamento proposto de 100 mil 
milhões de euros para estas áreas entre 2021 e 2027 ao abrigo do novo programa Horizonte 
Europa. A Comissão propôs um investimento da UE de 16 mil milhões de euros no âmbito do seu 
programa espacial para ajudar a consolidar a sua liderança no setor espacial, e propõe atualmente 
um orçamento de 13 mil milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa, o que colocará a União 
Europeia entre os quatro principais investidores em investigação e tecnologia no domínio da defesa 
na Europa.

A agricultura e a economia marítima em prol do crescimento

A Comissão propôs a manutenção de um forte apoio às zonas agrícolas e rurais da UE, mediante 
a afetação de 365 mil milhões de euros à política agrícola comum no período de 2021-2027. As 
propostas da política agrícola comum incidem na simplificação e na modernização da política, 
a fim de manter a sua relevância no futuro. Para além dos objetivos tradicionais em torno dos 
rendimentos das explorações agrícolas, da segurança alimentar e da proteção do ambiente, 
os planos abordam também as novas exigências da sociedade, como a alimentação segura, 
nutritiva e sustentável, a luta contra o desperdício alimentar e o bem-estar dos animais.  
É também proposta uma nova parceria entre a UE e os seus Estados-Membros. No futuro, embora 
os elementos necessários para alcançar os objetivos comuns da UE e o bom funcionamento 
do mercado único sejam definidos a nível da UE, os Estados-Membros poderão escolher e 
conceber medidas políticas que se adequem às necessidades dos respetivos agricultores  
e zonas rurais.

A Comissão propôs igualmente um novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
dotado de uma verba de 6,14 mil milhões de euros para reforçar o apoio à economia marítima, 
promovendo simultaneamente a simplificação e uma maior tónica nos resultados. O fundo 
permitirá o investimento em novos mercados, tecnologias e serviços marítimos, como a 
energia oceânica e a biotecnologia marinha. As comunidades costeiras receberão mais apoios 
e o Fundo continuará a ajudar o setor europeu das pescas, com especial destaque para 
a pesca artesanal.

A política de coesão do futuro

Com um orçamento de 373 mil milhões de euros proposto pela Comissão, as propostas relativas 
aos fundos da política de coesão centram-se na modernização da economia europeia, tornando-a 
mais inteligente, mais ecológica e mais interligada, bem como na transição para uma economia 
hipocarbónica. Ao abrigo das propostas, serão também simplificadas as regras, com um conjunto de 
regras comum a sete fundos, e flexibilizados os procedimentos.

O comissário Phil Hogan visita o Festival 
da Colheita em Cluj-Napoca, na Roménia, 
em 14 de setembro de 2018.

http://ec.europa.eu/growth/content/eu-budget-%E2%82%AC16-billion-space-programme-boost-eu-space-leadership-beyond-2020_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_pt.htm
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Investir nas pessoas

A Comissão propôs o reforço da dimensão social da União através de um Fundo Social Europeu novo 
e melhorado. O novo FSE+ representará 101,2 mil milhões de euros, o que, em comparação com a 
situação atual, corresponde a uma fatia significativamente mais elevada do orçamento global para 
a política de coesão. O investimento social passará, assim, a ter maior visibilidade e impacto. Em 
comparação com o atual quadro financeiro, a combinação do FSE+, do Erasmus e do Corpo Europeu 
de Solidariedade, em especial, poderá induzir um aumento para mais do dobro das verbas destinadas 
a apoiar os jovens. Com a modernização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, o seu 
âmbito de aplicação será alargado e o seu limite máximo passará para 225 milhões de euros anuais, 
contra os 170 milhões de euros no período em curso.
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Um Mercado Único 
Digital conectado«Considero que temos de 

aproveitar melhor as grandes 
oportunidades oferecidas 
pelas tecnologias digitais, que 
não conhecem fronteiras.»

Jean-Claude Juncker, orientações 
políticas, 15 de julho de 2014

Tal como os anteriores, o ano de 
2018 revelou-se positivo para 
a estratégia europeia para o 
Mercado Único Digital, que está no 
bom caminho.

Em 2018, chegou-se a acordo 
em relação a 23 propostas 
legislativas, havendo ainda 
sete em fase de negociação. A 
Comissão propôs novas iniciativas 
em matéria de supercomputação, 
saúde em linha, desinformação, 
informações do setor público, 
transparência das plataformas 
em linha, inteligência artificial e 
tecnologia de cadeia de blocos 
(blockchain). Propôs igualmente 
investimentos na transformação 
digital e novas medidas para 
apoiar a liberdade de imprensa, 
o pluralismo dos meios de
comunicação e a literacia
mediática.

Em setembro, o presidente 
Juncker anunciou propostas 
para reforçar as capacidades da 
União Europeia em matéria de 
cibersegurança e, em dezembro, 
foi alcançado um acordo sobre 
o Regulamento Cibersegurança,
proposto pela Comissão em
2017, que reforça o mandato da

Agência da União Europeia para 
a Cibersegurança e estabelece 
um quadro da UE para a 
certificação da cibersegurança, 
a fim de melhorar a segurança 
dos serviços em linha e dos 
dispositivos de consumo.

Verificaram-se progressos no 
que diz respeito à legislação 
destinada a facilitar o acesso 
aos conteúdos em linha e o 
comércio eletrónico, bem como 
no qu e toca às propostas para 
modernizar as regras da UE em 
matéria de direitos de autor, 
privacidade eletrónica e contratos 
digitais, conferindo direitos 
claros aos consumidores e às 
empresas. Foram acordadas 
medidas relativas aos serviços de 
comunicação social audiovisual, 
à livre circulação de dados e ao 
Portal Digital Único. Em dezembro, 
entrou em vigor o novo Código 
Europeu das Comunicações 
Eletrónicas, que prevê um quadro 
regulamentar atualizado para 
as comunicações eletrónicas, a 
fim de incentivar o investimento 
em redes de capacidade muito 
elevada e de proteger os 
utilizadores na era digital.

Em 1 de abril de 2018, os cidadãos 
europeus passaram a ter acesso, 
onde quer que se encontrem na 
União Europeia, aos conteúdos 
em linha que subscreveram no 
Estado-Membro onde residem; 
com o novo Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados, que 
entrou em vigor em maio, os seus 
dados pessoais passaram também 
a estar protegidos.

A União Europeia continuou a 
luta contra o comportamento 
anticoncorrencial no domínio 
digital, tendo multado a 
Qualcomm, por esta abusar 
da sua posição dominante no 
mercado de certos conjuntos de 
circuitos integrados, e a Google, 
por práticas ilegais relacionadas 
com o sistema operativo Android.

Com o intuito de garantir que o 
mercado único digital se torna 
cada vez mais forte e de manter a 
União Europeia na vanguarda da 
transformação digital, a Comissão 
propôs incluir no próximo 
orçamento de longo prazo da 
UE um novo programa intitulado 
Europa Digital, dotado de um 
orçamento de 9,2 mil milhões 
de euros.
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Realizar o Mercado Único Digital

Das 30 iniciativas legislativas apresentadas pela Comissão Europeia desde 2015, foram 23 as 
acordadas entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia. Estão 
ainda em negociações sete propostas da Comissão que terão de ser aprovadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho para que seja possível continuar a construir o Mercado Único Digital.

Várias iniciativas digitais importantes entraram em vigor em 2018. Em janeiro, foi lançada à escala 
da União Europeia uma campanha de sensibilização denominada #SaferInternet4EU, relativa à 
segurança em linha, à literacia mediática e à ciber-higiene. Em setembro, entrou em vigor a legislação 
da UE em matéria de identificação eletrónica (Regulamento eIDAS). Em outubro, os Estados-Membros 
adotaram regras que facilitam o acesso a materiais impressos em formatos adaptados a pessoas 
com deficiência visual ou com outras deficiências e, em dezembro, entraram em vigor novas regras 
que proíbem o bloqueio geográfico injustificado nas vendas em linha no mercado único.

Filmes e música sem fronteiras

Desde abril de 2018, graças às novas regras de portabilidade, os cidadãos europeus têm acesso, onde 
quer que se encontrem na União Europeia, aos conteúdos em linha (obras audiovisuais ou musicais) 
que tenham subscrito no seu Estado-Membro de residência. Em maio, a Comissão anunciou a criação 
de um diretório em linha de filmes europeus para aumentar a visibilidade do cinema europeu. Em 
outubro foi publicado um protótipo.

Em junho de 2018, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão alcançaram um acordo político 
sobre as regras revistas que configuram um quadro regulamentar mais justo para todo o setor 
audiovisual, incluindo os serviços a pedido e as plataformas de partilha de vídeos. As regras em 
questão promovem as produções audiovisuais europeias e garantem a independência das entidades 
reguladoras do setor audiovisual.

Fazer compras em linha de forma mais fácil e mais segura

O novo regulamento relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas, importante 
para o comércio eletrónico, entrou em vigor em maio. Os preços elevados da entrega transfronteiriça 
de encomendas constituem um obstáculo para os consumidores e os retalhistas, em especial para as 
pequenas e médias empresas que pretendem comprar e vender em linha em toda a União Europeia.

Reforçar a confiança nos serviços em linha e criar o Mercado Único 
Digital 

Entraram em vigor regras relativas à identificação eletrónica das transações eletrónicas no mercado 
interno, que dão aos cidadãos europeus uma nova liberdade: é agora possível utilizar um meio de 
identificação eletrónica notificado para ter acesso de forma segura a serviços digitais prestados em 

A comissária Mariya Gabriel participa na 
Semana Europeia da Programação, em 
Bruxelas, na Bélgica, em 15 de outubro 
de 2018.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/saferinternet4eu-campaign-0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-directory-european-films
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6134_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5246_en.htm
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A despesa dos 
consumidores em 
serviços de assinatura 
de conteúdos vídeo 
aumentou 113% por 
ano entre 2010 e 
2014.

O número de 
utilizadores 
aumentou 
56% entre 2014 e 
2015

+113%
por ano

+56%

2010 2011 2012 2013 2014 2014

2015

Utilizadores

FILMES, SÉRIES, JOGOS, TRANSMISSÕES DESPORTIVAS, NOTICIÁRIOS, MÚSICA E 
LIVROS ELETRÓNICOS

30% dos cidadãos europeus que 
veem filmes, séries de TV e outros 
videoclipes em linha pagam para o 
efeito, assinando um serviço em 
linha ou comprando e alugando 
conteúdos específicos.

Cidadãos europeus que veem filmes, séries 
de TV e outros videoclipes em linha (2017)

Despesa dos consumidores 
em assinaturas de vídeo

30% PAGAM

Problema resolvido!

No passado, quando viajavam na UE, muitos consumidores europeus não 
tinham acesso aos serviços de conteúdos em linha que tinham adquirido 
legalmente no país onde vivem. Assim acontecia, sobretudo, com filmes, séries 
de TV e transmissões desportivas.
Desde 1 de abril de 2018, as coisas já não são assim.

Metade dos cidadãos europeus utiliza a Internet através dos seus 
dispositivos móveis.

Os cidadãos europeus querem ter acesso aos conteúdos em linha que 
subscreveram quando se deslocam noutros países da UE. Na sequência na 
ação bem sucedida para pôr fim às tarifas de roaming em junho de 2017, nova 
legislação veio torná-lo possível a partir de 1 de abril de 2018.

São cada vez mais os cidadãos europeus que compram música e vídeos 
em linha, em especial através de assinaturas:

VIAJAR COM O SEU CONTEÚDO DIGITAL EM TODA A UE
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toda a Europa, desde a inscrição numa universidade estrangeira à consulta de registos de saúde 
eletrónicos, passando pelo registo de uma sociedade, pela entrega de declarações fiscais em linha ou 
pela abertura digital de uma conta bancária.

Desde dezembro de 2018, estão também em vigor novas regras que proíbem o bloqueio geográfico 
injustificado e outras formas de discriminação com base na nacionalidade, no local de residência 
ou no local de estabelecimento dos clientes. Estas regras permitem que as pessoas e as empresas 
tenham acesso a sítios Web de outros Estados-Membros e usufruam dos mesmos bens e serviços 
que os clientes locais. A Comissão apresentou igualmente um relatório intercalar sobre os efeitos da 
abolição das tarifas de roaming no âmbito do retalho, que entraram em vigor em 2017.

Modernização das normas da 
UE em matéria de contratos 
digitais proposta em 
dezembro de 2015: em fase 
de discussão

Novo acordo para os consumidores, 
proposto em abril de 2018, para 
reforçar os direitos em linha: em 
discussão

Janeiro de 2021: 
simplificação das regras do 
IVA, facilitando o comércio 
em linha

Outubro de 2018: acordadas novas 
regras que autorizam que sejam 
aplicadas às publicações digitais 
taxas de IVA idênticas às aplicáveis 
aos seus equivalentes impressos

Abril de 2018: 
facilitação da entrega 
de encomendas 
transfronteiras

Dezembro de 2018: 
fim do bloqueio 
geográfico 
injustificado

Janeiro de 2020: 
revisão das normas 
de proteção dos 
consumidores

O QUE JÁ PROPÔS A UNIÃO EUROPEIA PARA MELHORAR O COMÉRCIO 
ELETRÓNICO PARA OS CONSUMIDORES: CRONOLOGIA

Apenas 4% dos dados globais 
estão armazenados na Europa. 
O valor da economia dos 
dados europeia tem potencial 
para ultrapassar os 700 mil 
milhões de euros até 2020, 
o equivalente a 4% da
economia da UE.

1,3 milhões de novos postos de 
trabalho poderão ser criados até 
2025 através de investimentos 
adicionais, graças às novas regras da 
UE em matéria de telecomunicações. 
Em 2018, havia na UE pelo menos 
350 000 postos de trabalho por 
preencher no setor das TIC.

A Europa pode retirar o máximo benefício da 
inteligência artificial se os setores público e privado 
investirem, entre 2020 e 2030, um mínimo de 
20 mil milhões de euros por ano em tecnologias. 
A inteligência artificial deverá contribuir para a 
economia mundial perto de 13 biliões de euros 
até 2030.

A conclusão do Mercado Único 
Digital pode contribuir com 
415 mil milhões de euros 
por ano para a economia da 
União Europeia.

6 mil milhões de 
dispositivos (20 mil milhões 
em todo o mundo) estarão 
ligados na Europa até 2020 
— um número 10 vezes 
superior a 2016.

AS POTENCIALIDADES DA ECONOMIA DOS DADOS
A economia europeia dos dados pode tornar-se um poderoso motor de crescimento, criar 
novos empregos e abrir novos modelos empresariais, bem como proporcionar oportunidades 
de inovação.
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Libertar todo o potencial da economia dos dados da 
União Europeia

A eliminação de obstáculos contribuirá para que o valor da economia dos dados da UE duplique entre 2015 
e 2020, passando de 1,9% para 4% do produto interno bruto. Prevê-se que, em 2020, haja 10,4 milhões 
de pessoas a trabalhar na economia dos dados da UE. A eliminação dos requisitos existentes em matéria 
de localização dos dados irá reduzir os custos dos serviços de dados e proporcionar às empresas maior 
flexibilidade na organização da gestão e da análise dos dados; ao mesmo tempo, estas passarão a poder 
utilizá-los de forma mais abrangente e terão à escolha um maior leque de prestadores.

Inteligência artificial

A inteligência artificial já faz parte da nossa vida quotidiana — desde ajudar os médicos a fazer 
diagnósticos mais rápidos e mais precisos até permitir aos agricultores utilizar menos pesticidas nas 
culturas. Além disso, ajuda as administrações públicas a dar respostas adaptadas aos cidadãos e a 
reduzir o número de acidentes de viação e pode também ajudar a combater as alterações climáticas 
ou a prever ameaças.

Em abril, a Comissão propôs uma abordagem europeia para aumentar o investimento público e 
privado na inteligência artificial, preparar as mudanças socioeconómicas conexas e assegurar a 
criação de um quadro ético e jurídico adequado para abranger as questões de responsabilidade 
ligadas a estas novas tecnologias. Esta abordagem visa maximizar o impacto do investimento a 
nível nacional e da UE, incentivar a cooperação, facilitar o intercâmbio de boas práticas e decidir em 
conjunto o caminho a seguir, de modo que assegure a competitividade global da UE neste setor.

 Andrus Ansip, vice-presidente da Comissão, 
visita um dos stands do Congresso Mundial 
de Tecnologia Móvel, em Barcelona, em 
Espanha, em 27 de fevereiro de 2018.

Uma abordagem europeia em matéria de inteligência artificial impulsionará a competitividade da União 
Europeia e garantirá a confiança com base nos valores europeus. Tem três vertentes:

1
Reforçar a base científica, o 

conhecimento tecnológico e a 
capacidade industrial da Europa

2
Preparar as mudanças 

socioeconómicas decorrentes 
da inteligência artificial

3
Garantir um quadro ético e 

jurídico adequado

O QUE PODERÁ A UE FAZER NO DOMÍNIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?
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Em junho, a Comissão nomeou o grupo de peritos de alto nível em matéria de inteligência artificial e 
lançou a Aliança Europeia para a IA, uma comunidade de várias partes interessadas em linha que se 
encontra aberta a qualquer pessoa com interesse na inteligência artificial.

Em dezembro, no seguimento da comunicação de abril e em estreita colaboração com os  
Estados-Membros, a Comissão propôs um plano coordenado para impulsionar o desenvolvimento e a 
utilização da inteligência artificial «made in Europe». O plano visa assegurar a complementaridade e 
as sinergias entre as ações a nível nacional e a nível da UE, a fim de maximizar o impacto e alargar os 
benefícios da inteligência artificial a toda a Europa. O plano propõe ações conjuntas em quatro domínios 
fundamentais: aumentar o investimento, disponibilizar mais dados, promover o talento e garantir a 
confiança. Além disso, cria um quadro regulamentar para as estratégias nacionais em matéria de 
inteligência artificial. Os países da UE são incentivados a desenvolver as suas estratégias nacionais de 
inteligência artificial até meados de 2019, com base no trabalho realizado a nível europeu.

Paralelamente, a Comissão atribuiu 66 milhões de euros a projetos de robótica que irão ajudar a 
digitalizar as pequenas e médias empresas em toda a União Europeia.

Em dezembro, um grupo independente de 52 peritos elaborou orientações éticas para o 
desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial, que estão abertas à consulta através da 
Aliança Europeia para a IA e ficarão concluídas em 2019. Este grupo irá igualmente apresentar 
recomendações políticas na primavera de 2019.

Construir uma infraestrutura de supercomputadores de craveira mundial 
na Europa

Em janeiro de 2018, a Comissão divulgou planos para a criação de uma Empresa Comum Europeia 
para a Computação de Alto Desempenho. Esta nova estrutura jurídica e de financiamento irá reunir 
recursos nacionais e da União Europeia para construir infraestruturas de dados e de supercomputação 
e apoiar a investigação e a inovação neste domínio, com o objetivo de fazer da Europa uma das três 
principais potências mundiais em matéria de supercomputação. Em setembro, os Estados-Membros 
apoiaram a proposta da Comissão e a empresa comum iniciou as suas atividades em novembro. 
A tarefa da empresa comum consistirá em criar e implantar esta infraestrutura em toda a Europa 
(está proposto o seu financiamento pelo próximo orçamento de longo prazo da UE), a fim de melhorar 
as capacidades de tratamento de dados da investigação e da indústria e de apoiar a inovação em 
tecnologias, hardware e software de supercomputação. Muitos domínios serão beneficiados, desde 
os cuidados de saúde e as energias renováveis até à segurança dos veículos e à cibersegurança.

Melhorar o acesso aos dados e a sua reutilização

Em abril, a Comissão propôs alargar a Diretiva relativa à reutilização de informações do setor público 
aos dados detidos por empresas públicas e impor limites às taxas cobradas pela reutilização desses 
dados. O propósito da Comissão é facilitar a reutilização dos dados da investigação que resultam de 
financiamento público e obrigar os Estados-Membros a praticar políticas de acesso aberto. As novas 
regras exigem, se for caso disso, soluções técnicas que permitam o acesso aos dados em tempo real.

Ainda em abril, no âmbito do terceiro pacote de medidas relativas aos dados, a Comissão formulou 
um novo conjunto de recomendações destinadas a fazer face às mudanças tecnológicas relativas 
ao acesso à informação científica e à sua preservação. Delas constam orientações sobre a aplicação 
de políticas de acesso aberto em consonância com os objetivos em matéria de ciência aberta, de 
dados de investigação e de gestão de dados; há também orientações sobre a criação de uma nuvem 
europeia para a ciência aberta e sobre a prospeção de textos e dados. Além disso, as recomendações 
preveem incentivos e o desenvolvimento, pelos investigadores, das competências relevantes para a 
prática da ciência aberta.

Livre circulação dos dados não pessoais

Em dezembro, entraram em vigor novas regras que permitem que os dados não pessoais sejam 
armazenados e tratados em toda a União Europeia sem restrições injustificadas. Estas novas 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6690_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-awards-eu66000000-new-robotics-and-artificial-intelligence-projects
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/641027
https://ec.europa.eu/info/news/new-commission-guidance-supports-eu-member-states-transition-open-science-2018-apr-25_en
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/free-flow-non-personal-data
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regras eliminam os obstáculos que impedem a livre circulação de dados e dinamizam a economia 
europeia, prevendo-se que venham a gerar, até 2020, um crescimento estimado de até 4% do 
produto interno bruto. Os Estados-Membros terão de comunicar à Comissão quaisquer restrições 
remanescentes ou previstas em matéria de localização dos dados, as quais, nos termos do princípio 
da proporcionalidade, só são permitidas em certas situações específicas, por razões de segurança 
pública. As autoridades públicas poderão aceder aos dados para efeitos de controlo e supervisão, 
independentemente do local em que aqueles estão armazenados ou são tratados na União 
Europeia. As regras irão igualmente incentivar a criação de códigos de conduta para os serviços 
em nuvem, com o propósito de facilitar a mudança de prestadores de serviços de computação em 
nuvem dentro de prazos claros.

Acompanhar a tecnologia da cadeia de blocos (blockchain)

Em fevereiro, a Comissão, com o apoio do Parlamento Europeu, lançou o Observatório e Fórum da UE 
para a Tecnologia da Cadeia de Blocos (blockchain). O observatório será responsável por acompanhar 
a evolução da situação e promover o papel dos intervenientes europeus nas tecnologias da cadeia de 
blocos, que armazenam blocos de informação distribuídos por toda a rede digital.

O nome de domínio de topo .eu

Em dezembro, chegou-se a acordo sobre as novas regras aplicáveis ao nome de domínio de 
topo .eu, criado em 2002 para facilitar a participação das empresas e dos cidadãos europeus no 
comércio eletrónico e dinamizar o mercado único em linha. As regras revistas têm como objetivo 
que o sistema de governação da Internet seja orientado para o futuro, flexível e transparente, e 
granjeie a plena participação das partes interessadas. Uma das principais inovações propostas 
é permitir aos cidadãos da UE registar nomes de domínio .eu, independentemente do local 
onde vivam.

Saúde em linha

Em abril, a Comissão anunciou as suas ambições em matéria de transformação digital da saúde 
e dos cuidados de saúde, tendo decidido apoiar a cooperação na UE em três domínios prioritários: 
o acesso seguro dos cidadãos aos seus dados de saúde, inclusivamente além-fronteiras; a
medicina personalizada e a prevenção de doenças através da partilha de dados à escala da
União Europeia; e a capacitação dos cidadãos através de ferramentas digitais e dos cuidados
centrados no doente. Os primeiros resultados serão visíveis já a partir do início de 2019, com
vários Estados-Membros pioneiros prestes a iniciar o intercâmbio de receitas eletrónicas e
de dossiês eletrónicos dos doentes. Entretanto, em novembro de 2018, eram já 19 os países
europeus a ter assinado uma declaração que permite o acesso transfronteiras às suas
informações genómicas.

Financiamento dos projetos de 
investigação e inovação no quadro do 
programa Horizonte 2020. 
Até à data, a UE afetou 83 milhões de 
euros a projetos relacionados com a 
tecnologia de cadeia de blocos e poderão 
eventualmente ser autorizados até 
340 milhões de euros de 2018 a 2020.

Testes de soluções de cadeia de blocos (mediante prova de conceito) e projetos-piloto de apoio às políticas da UE 
em domínios como a observância da regulamentação, legislação fiscal e aduaneira, energia e gestão da identidade.

Participação ativa na normalização 
internacional:
> Comité Técnico 307 da ISO sobre

tecnologia de cadeia de blocos
e tecnologias do livro-razão distribuído

> Grupo de reflexão da UIT-T sobre
tecnologias do livro-razão distribuído.

A AÇÃO DA UE NO DOMÍNIO DA TECNOLOGIA DE CADEIA DE BLOCOS 
(BLOCKCHAIN)

https://www.eublockchainforum.eu/
https://www.eublockchainforum.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_pt.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-will-cooperate-linking-genomic-databases-across-borders
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Conectividade e empreendedorismo digital

Em janeiro, a Comissão adotou o seu Plano de ação para a educação digital, que visa garantir 
que todos os cidadãos da UE beneficiam de igual forma das oportunidades disponíveis em 
linha, quer se encontrem em casa, na escola ou no local de trabalho. As iniciativas do plano 
consistem em equipar escolas com ligações de banda larga de alta velocidade, disseminar nas 
escolas uma nova ferramenta de autoavaliação sobre a utilização das tecnologias no ensino 
e na aprendizagem (Selfie) e lançar uma campanha de sensibilização do público intitulada 
#SaferInternet4EU. A campanha foi lançada no Dia da Internet mais Segura (6 de fevereiro), 
com o objetivo de sensibilizar o público para a segurança em linha das crianças na Internet 
e de abordar questões como o ciberassédio (cyberbullying), as notícias falsas (fake news), 
a distribuição de SMS de teor sexual (sexting) e os conteúdos nocivos, além de fomentar o 
pensamento crítico, a literacia mediática e as competências digitais, bem como as boas práticas 
no domínio da cibersegurança.

A iniciativa WiFi4EU, que visa fornecer acesso a zonas públicas de Internet sem fios a comunidades 
em toda a Europa, deu um grande passo em frente em novembro, com a publicação do seu 
primeiro convite à apresentação de propostas. Esta iniciativa, que dispõe de um orçamento de 
120 milhões de euros para o período de 2018 a 2020, irá apoiar a instalação de equipamento 
Wi-Fi em zonas públicas, tais como parques, praças, edifícios públicos, bibliotecas, centros de 
saúde e museus.

Investir na banda larga 

Em junho, o Parlamento Europeu e o Conselho alcançaram um acordo político para atualizar as 
regras da UE em matéria de telecomunicações. O novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 
irá reforçar os investimentos em redes de capacidade muito elevada em toda a UE, inclusivamente 
em zonas remotas e rurais. O acordo relativo ao código fixa um limite temporal (até 2020) para 
os Estados-Membros permitirem a utilização das faixas de radiofrequências essenciais para o 
desenvolvimento dos serviços 5G. O código entrou em vigor em dezembro. A Comissão Europeia 
apresentou igualmente um conjunto de ferramentas destinadas a aumentar a implantação da banda 
larga em zonas remotas e rurais, onde apenas 40% das pessoas têm acesso rápido à Internet, em 
comparação com 76% no conjunto da União Europeia.

Programa de estágios «Oportunidade Digital»

Pretende-se com esta iniciativa de formação financiada pela União Europeia ajudar as empresas a 
preencher as suas vagas com candidatos com competências digitais. Em abril, a Comissão lançou 
um projeto-piloto financiado pelo programa Horizonte 2020 e gerido pelo programa Erasmus+ que 
possibilitará 6 000 estágios no domínio da cibersegurança, dos megadados, da tecnologia quântica, 
da aprendizagem automática e da comercialização digital.

100 Mbps

Gbps

1 GbpsTodos os agregados 
familiares da UE com 
ligações a 100 Mbps, 
atualizáveis para velocidades 
na ordem dos Gbps.

5G em todas as zonas 
urbanas, principais eixos 
rodoviários e caminhos 
de ferro.
(Até 2020, a conectividade 
5G deve estar disponível 
em, pelo menos, uma das 
grandes cidades de cada 
Estado-Membro da União 
Europeia.)

1 Gbps em escolas, 
universidades, centros de 
investigação, plataformas de 
transporte, hospitais, 
administrações e empresas, 
que são os principais 
utilizadores intensivos de 
redes digitais.

OBJETIVOS DE CONECTIVIDADE DA UE PARA 2025

https://www.wifi4eu.eu/#/home
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-and-better-internet-connectivity-requires-investments-high-speed-and-quality-networks
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
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As mulheres no domínio digital

Reconhecendo que o fosso digital entre homens e mulheres tem um enorme impacto social e económico, a 
Comissão, mediante o lançamento da estratégia «As mulheres no domínio digital» chamou a atenção para 
a importância da capacitação das mulheres na sociedade digital. O objetivo desta estratégia é fazer com 
que as mulheres possam dar o seu pleno contributo para a economia digital, combater os estereótipos nos 
meios de comunicação e criar modelos de referência; promover as competências digitais e a educação das 
mulheres; e facilitar a participação destas no empreendedorismo digital e na inovação.

Cooperação internacional

Em fevereiro, a Comissão adotou a estratégia para os Balcãs Ocidentais, no âmbito da qual foram 
lançadas seis iniciativas emblemáticas, uma das quais se destina a ajudar os seis parceiros da União 
Europeia nos Balcãs Ocidentais a implementar com sucesso a transição digital. A Agenda Digital para 
os Balcãs Ocidentais foi lançada em junho com o intuito de levar os benefícios da transformação 
digital aos cidadãos da região. A agenda define uma abordagem para reduzir as tarifas de roaming; 
investir na conectividade em banda larga; melhorar a cibersegurança, a confiança e a digitalização da 
indústria; reforçar a economia digital e, ainda, estimular a investigação e a inovação.

No contexto da nova aliança África-Europa para investimentos e empregos sustentáveis, o grupo de 
trabalho para a economia digital entre a União Europeia e a União Africana reuniu-se pela primeira 
vez em dezembro e irá formular, até junho de 2019, recomendações sobre a forma de desenvolver o 
mercado digital pan-africano em sintonia com o mercado único digital da UE.

Um ecossistema digital equitativo

Assegurar a concorrência leal na economia em linha

Em janeiro, a Comissão multou a Qualcomm em 997 milhões de euros por abuso da sua posição 
dominante no mercado dos circuitos integrados de banda de base conformes com a norma  
«Long-Term Evolution» («LTE»), que permitem que os telefones inteligentes e os tabletes se liguem 
às redes móveis e cumpram a norma relativa às redes 4G/LTE. Além disso, a Comissão autorizou, 
sob certas condições, a aquisição da NXP proposta pela Qualcomm, sendo estas empresas dois dos 
principais operadores da indústria de semicondutores. No setor dos meios de comunicação social, a 
Comissão autorizou, em junho, a aquisição da Sky pela Comcast. No setor das telecomunicações, a 
Comissão autorizou, em julho, a aquisição da UPC Austria pela T-Mobile Austria.

Embora haja muitas jovens 
interessadas em TIC, muitas 
decidem não frequentar o 
ensino superior nesta área 
por não terem modelos 
femininos de referência.

As empresas em fase de 
arranque pertencentes a 
mulheres têm 63% 
mais possibilidades de 
serem bem sucedidas 
em comparação com 
equipas em fase de 
arranque compostas 
apenas por homens.

As mulheres representam 
52% da população 
europeia, mas ocupam 
apenas 15% dos postos de 
trabalho na área das TIC, o 
que as exclui de um futuro 
que é cada vez mais 
digital.

Em cada 1 000 mulheres, 
24 obtêm um diploma na área 
das TIC, e dessas só seis irão 
trabalhar nessa área.

4 x
menos 
mulheres

MAIS MULHERES NO SETOR TECNOLÓGICO E DIGITAL
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Ainda em julho, a Comissão multou a Google em 4,34 mil milhões de euros por ter violado as regras 
antitrust da União Europeia ao impor restrições ilegais aos fabricantes de dispositivos Android e aos 
operadores de redes móveis com o intuito de consolidar a sua posição dominante no mercado dos 
serviços de pesquisa genérica na Internet. A Comissão multou, em quatro decisões separadas, os 
fabricantes de equipamentos eletrónicos de consumo Asus, Denon & Marantz, Philips e Pioneer, num 
total de mais de 111 milhões de euros, por terem imposto preços de revenda fixos ou mínimos aos 
seus retalhistas em linha, em clara violação das regras de concorrência da União Europeia.

Em dezembro, a Comissão multou a Guess em quase 40 milhões de euros, por esta empresa ter forçado 
os retalhistas a restringirem a publicidade em linha e as vendas transfronteiriças a consumidores 
de outros Estados-Membros (bloqueio geográfico), em violação das regras de concorrência da UE.

Em setembro, a Comissão aprovou a proposta de aquisição da Shazam, uma aplicação líder de 
mercado no domínio do reconhecimento de música, pela Apple, que opera a Apple Music, o segundo 
maior serviço de difusão de música em fluxo contínuo (streaming) na Europa. Em novembro, a 
Comissão aprovou a proposta de aquisição de partes da Fox pela Disney, ambas multinacionais de 
comunicação social sediadas nos Estados Unidos. A decisão depende do pleno cumprimento, pela 
Disney, dos compromissos propostos para dar resposta às preocupações da Comissão em matéria 
de concorrência. Também em novembro, a Comissão aprovou a proposta de aquisição da Tele2 NL 
pela T-Mobile NL. O inquérito da Comissão concluiu que a operação proposta não era suscetível de 
ter um impacto significativo no nível dos serviços ou dos preços pagos pelos clientes neerlandeses 
dos serviços de telecomunicações móveis.

A Comissão adotou igualmente as primeiras decisões em matéria de auxílios estatais relativas a 
redes de muito alta capacidade para a banda larga, o que permite aos Estados-Membros apoiar 
essas redes, designadamente em zonas específicas na Áustria, na Alemanha e nos Países Baixos.

Tributação da economia digital

Em março, a Comissão propôs uma reforma das regras da União Europeia em matéria de imposto 
sobre as sociedades no que toca às atividades digitais. As novas medidas asseguram igualmente 
que as empresas digitais pagam impostos justos na União Europeia, pois adaptam as regras fiscais 
à recente expansão da economia digital.

Promover a digitalização dos serviços financeiros

Em março, a Comissão adotou um plano de ação para a inovação tecnológica nos serviços financeiros 
(FinTech), a fim de impulsionar o progresso do setor financeiro em domínios como a tecnologia da 
cadeia de blocos, a inteligência artificial e os serviços de computação em nuvem. O plano visa 
tornar os mercados mais seguros e mais acessíveis, em benefício tanto dos consumidores como dos 
investidores, dos bancos e dos novos intervenientes no mercado. Como primeiro grande objetivo, a 
Comissão propôs novas regras para impulsionar o crescimento das plataformas de financiamento 
colaborativo (crowdfunding) no mercado único da UE, de forma a melhorar o acesso ao financiamento 
das empresas, designadamente das que se encontram em fase de arranque e de outras pequenas 

A comissária Margrethe Vestager na 
conferência de imprensa sobre o processo 
antitrust da Comissão Europeia contra a 
Google, em Bruxelas, na Bélgica, em 18 
de julho de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4601_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6844_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5662_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6588_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
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empresas. Essas regras visam permitir a este tipo de plataformas solicitar um rótulo da UE e oferecer 
os seus serviços em toda a União Europeia; simultaneamente, os investidores ficarão protegidos 
por regras aplicáveis à divulgação de informações, à governação e à gestão do risco, e por uma 
abordagem coerente em matéria de supervisão.

Equidade e transparência para os utilizadores de serviços de 
intermediação em linha

Em abril, a Comissão adotou uma proposta de regulamento para promover a equidade e a transparência 
para as empresas que utilizam as plataformas em linha. A proposta aborda as práticas comerciais 
prejudiciais resultantes de relações comerciais desiguais entre as plataformas e os utilizadores 
empresariais que delas dependem para oferecer os seus bens e serviços aos consumidores da União 
Europeia. Um observatório recentemente criado, apoiado por um grupo de peritos independentes, 
irá acompanhar de perto a economia das plataformas em linha e aconselhar a Comissão sobre a 
necessidade de futuras iniciativas.

Reforçar a cibersegurança e tornar a Internet 
mais segura

A Diretiva relativa à segurança das redes e dos sistemas de informação entrou em vigor em maio 
de 2018. Trata-se do primeiro conjunto de normas em matéria de cibersegurança juridicamente 
vinculativas à escala da União Europeia, que cria um quadro para garantir um elevado nível comum 
de segurança das redes e dos sistemas de informação em toda a UE.

A Comissão propôs a criação do Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de 
Investigação em Cibersegurança, bem como de uma rede de centros de coordenação nacionais, 
com o objetivo de ajudar a União Europeia a manter e desenvolver as capacidades tecnológicas e 
industriais de cibersegurança necessárias para garantir o funcionamento do Mercado Único Digital. 
A rede irá participar no desenvolvimento de novas capacidades em matéria de cibersegurança e no 
reforço das competências nesse domínio nos Estados-Membros. A proposta deverá levar a União 
Europeia e os Estados-Membros a adotarem uma perspetiva proativa, de longo prazo e estratégica 
relativamente à política industrial de cibersegurança.

+4 000
ataques com 
software de 
sequestro  

por dia, em 2016.

Em alguns 
Estados-Membros, 
50% dos crimes 
asão cibercrimes.

80% das empresas 
europeias tiveram, pelo 
menos, um incidente de 

cibersegurança em 2017.

+150 países e +230 000 sistemas de diversos setores e países foram afetados
pelo ataque Wannacry, em maio de 2017, que teve um impacto significativo em
serviços essenciais ligados à Internet, incluindo hospitais e serviços de ambulância.

No conjunto dos setores, 
os incidentes de segurança 
aumentaram 38% em 2017 

— o maior aumento nos 
últimos 12 anos.

PANORAMA ATUAL DAS CIBERAMEAÇAS

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_pt.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cybersecurity-industrial-technology-and-research-competence-centre
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cybersecurity-industrial-technology-and-research-competence-centre
https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-single-market
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Combater a desinformação em linha

Em abril, a Comissão propôs um primeiro conjunto de medidas para combater a desinformação em linha, 
como, por exemplo, a criação de um código de conduta sobre desinformação à escala da União Europeia, 
que foi publicado em setembro e será aplicado pelos signatários — alguns deles grandes plataformas em 
linha — antes das eleições europeias de 2019. Entre as medidas inclui-se também o apoio a uma rede 
independente de verificadores de factos e a promoção do jornalismo de qualidade e da literacia mediática. 
As revelações relativas ao caso Facebook/Cambridge Analytica demonstraram que os dados pessoais 
podem ser explorados em contextos eleitorais e ter um impacto na resiliência dos processos democráticos. 
Em setembro, o presidente Juncker anunciou medidas para garantir a realização de eleições livres e justas 
e um código de conduta sobre desinformação à escala da UE. Seguidamente, a Comissão convidou os 
representantes das plataformas em linha e dos anunciantes a aderirem a este código.

Em dezembro, a Comissão e a alta representante adotaram um plano de ação sobre desinformação 
que tem por base a Comunicação publicada em abril e os trabalhos do grupo de trabalho de 
comunicação estratégica para o Leste (East StratCom) criado pelo Serviço Europeu para a Ação 
Externa em 2015, na altura em que o Conselho Europeu reconheceu pela primeira vez a ameaça 
representada pelas campanhas de desinformação russas.

O plano de ação contra a desinformação destaca quatro áreas essenciais em que a União Europeia 
tem de melhorar as suas capacidades a fim de lidar de forma eficaz com a desinformação: a) a   
melhoria da deteção, da análise e da exposição da desinformação; b) o reforço da cooperação 
entre as instituições e os Estados-Membros; c) a mobilização do setor privado para combater a 
desinformação; e d) a sensibilização e capacitação dos cidadãos. Também no contexto das próximas 
eleições europeias, será criado, até março de 2019, um sistema de alerta rápido entre as instituições 
da UE e os Estados-Membros.

3%
Não sei

44%
Sim, sem dúvida

41%
Sim, em certa medida

9%
Não, não exatamente

3%
Não, absolutamente

Na sua opinião, a existência de notícias ou informações que deturpam a realidade, 
ou são mesmo falsas, constitui um problema?

85% dos inquiridos consideram que a existência de notícias falsas constitui um problema no seu país, 
pelo menos em certa medida. Esta opinião é consensual em todos os Estados Membros — pelo menos 
70% dos inquiridos em cada país consideram que as notícias falsas são um problema no seu país.

Fonte: Eurobarómetro, 2018.

COMBATER A DESINFORMAÇÃO EM LINHA

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_pt.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-tackling-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roadmaps-implement-code-practice-disinformation
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54866/action-plan-against-disinformation_en
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Orçamento de longo prazo da União Europeia para o 
período 2021-2027

Para garantir que a União Europeia se mantém na vanguarda da transformação digital, a Comissão 
propôs um novo programa intitulado Europa Digital, dotado de um orçamento de 9,2 mil milhões de 
euros (2021-2027). O programa incluirá fundos para apoiar cinco domínios específicos: computação 
de alto desempenho; inteligência artificial; cibersegurança e confiança; competências digitais; e 
transformação digital e interoperabilidade. A componente digital do mecanismo Interligar a Europa 
irá reforçar as infraestruturas europeias de banda larga (incluindo 5G), a fim de ligar entre si as 
comunidades em toda a União Europeia (3 mil milhões de euros). Competirá a outros fundos, como 
o InvestEU e os fundos para o desenvolvimento regional e a política de coesão, complementar estes
investimentos na estratégia digital.

O programa Horizonte Europa irá financiar a investigação e a inovação digitais na indústria (15 mil 
milhões de euros) e noutros domínios, como a segurança, a saúde, a mobilidade, a energia e o 
ambiente. O programa Europa Criativa irá financiar o programa MEDIA e medidas adicionais para 
apoiar a liberdade de imprensa, o pluralismo dos meios de comunicação social e a literacia mediática 
(1,2 mil milhões de euros).

1 2 43
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A consulta pública lançada pela Comissão Europeia recebeu perto de
3 000 respostas de cidadãos e pessoas coletivas

Comunicação «Combater a desinformação em linha: uma estratégia europeia», 
adotada em 26 de abril de 2018

O código de conduta sobre desinformação à escala da UE foi apresentado em 
26 de setembro de 2018

85% dos cidadãos europeus 
consideram que as notícias falsas 
constituem um problema no seu país.

68% dos cidadãos europeus 
deparam-se com notícias falsas pelo 
menos uma vez por semana.

Controlar os anúncios publicados e 
privar das receitas publicitárias as 
contas e os sítios na Web que 
propaguem a desinformação

Dar aos consumidores os meios para 
denunciarem casos de desinformação e terem 
acesso a diferentes fontes de informação, e 
pôr em evidência os conteúdos documentados

Combater as 
contas falsas e os 
robôs em linha 

Tornar a propaganda política e a 
publicidade temática mais 
transparente

Código de conduta 
sobre desinformação 
à escala da UE

Rede europeia 
independente de 
verificadores de factos

Processos eleitorais 
mais seguros e 
resilientes

Literacia 
mediática

Jornalismo de 
qualidade

Dar competências à comunidade de 
investigação para controlar a propagação 
e o impacto da desinformação

MEDIDAS TOMADAS PARA COMBATER A DESINFORMAÇÃO

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-budget-future-digital-transformation
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Uma União da Energia 
resiliente, com uma 
política climática 
virada para o futuro

«Pretendo reformar e 
reorganizar a política 
energética europeia no 
quadro de uma nova União 
Europeia da Energia. […] 
Temos de reforçar a parte 
das energias renováveis no 
nosso continente. […] Um 
objetivo vinculativo de 30% 
para a eficiência energética 
até 2030 é para mim o 
mínimo, se quisermos ser 
credíveis e ter uma visão 
de futuro. […] Não apenas 
por uma questão de realizar 
uma política responsável de 
luta contra as alterações 
climáticas, mas igualmente 
por um imperativo de política 
industrial.»

Jean-Claude Juncker, orientações 
políticas, 15 de julho de 2014

O objetivo ambicioso da UE 
de criar uma União Europeia 
da Energia e colocar a Europa 
na vanguarda da eficiência 
energética, da produção de 
energia renovável e da luta 
contra as alterações climáticas 
é cada vez mais uma realidade. 
As políticas da União Europeia 
no domínio do clima e da energia 
estão a acelerar o investimento 
público e privado na inovação e 
na modernização, a criar emprego 
verde e a dar aos cidadãos a 
possibilidade de tirar partido da 
transição para uma economia 
moderna e não poluente.

A União Europeia já mostrou 
que o mundo pode contar com a 
Europa para liderar o combate 
às alterações climáticas. Foi 
a primeira grande economia a 
transformar em leis vinculativas 
as promessas que assumiu no 
âmbito do Acordo de Paris sobre 
as alterações climáticas. Na 
Conferência das Nações Unidas 

sobre as Alterações Climáticas 
realizada em Katowice no passado 
mês de dezembro, a ação da UE 
foi decisiva para pôr a funcionar 
o Acordo de Paris, através da
adoção de um conjunto de regras
que o traduzirão em medidas
de luta contra as alterações
climáticas a todos os níveis, à
escala mundial.

A União Europeia veio mais uma 
vez mostrar o seu empenho 
numa ação climática ambiciosa 
e indissociável da modernização 
económica e da melhoria da 
qualidade de vida quando a 
Comissão apresentou a sua visão 
para uma economia próspera, 
moderna, competitiva e sem 
repercussões no clima até 2050.

Em 2018, a União Europeia 
continuou a tomar medidas para 
cumprir os seus compromissos. 
Definiu novas metas ambiciosas 
em matéria de energias 
renováveis e eficiência energética 

e, ao mesmo tempo, aplicou novas  
regras e recorreu a novas fontes 
de investimento para melhorar a 
eficiência energética dos edifícios. 
Chegou-se a acordo quanto a um 
sistema de governação sólido 
baseado nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima, bem 
como sobre novas regras para 
melhorar o funcionamento do 
mercado da eletricidade da União 
Europeia. Todas estas medidas 
servirão de base à União da 
Energia e garantirão a consecução 
dos seus objetivos.

Registaram-se francos progressos 
com vista à adoção de regras 
rigorosas para descarbonizar 
e modernizar o setor dos 
transportes. Por seu turno, 
o acordo de sincronização
da rede de eletricidade dos 
Estados bálticos com a rede da 
Europa continental é uma etapa 
importante para criar um mercado 
europeu da energia mais bem 
integrado e interligado.
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Uma visão estratégica para uma Europa com 
impacto neutro no clima até 2050

Na Europa, como em qualquer lugar do mundo, o impacto das alterações climáticas é já difícil de 
ignorar. O aumento da temperatura na Europa é superior à média mundial. É certo que 2018 foi um 
ano particularmente afetado pela seca, mas nos últimos quatro ou cinco anos fomos assolados por 
vagas de calor extremo. No verão de 2018, as temperaturas no Círculo Polar Ártico foram 5 °C mais 
altas do que é normal e na Europa Central, a seca atingiu proporções tais que, em certos troços, o 
Reno perdeu profundidade e deixou de ser navegável. Temos inevitavelmente de nos adaptar às 
alterações climáticas e há que deixar de obedecer a uma lógica de redução progressiva das emissões 
para nos concentrarmos, em vez disso, num objetivo de emissões quase nulas de gases com efeito 
de estufa.

O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas confirmou que é urgente acelerar a ação 
em prol do clima a nível mundial. Será necessário que o mundo atinja, até 2070, um nível nulo de 
emissões líquidas de gases com efeito de estufa para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C. 
Para assumir a liderança a nível mundial e colher os benefícios da sua posição de vanguarda, a União 
Europeia terá de atingir a neutralidade na emissão de gases com efeito de estufa até 2050, como 
proposto na sua estratégia a longo prazo.

Estes dois últimos anos constituíram um ponto de viragem na resposta da Europa às alterações 
climáticas: a União Europeia desenvolveu um trabalho intensivo para adotar legislação em matéria 
de clima e energia que possa induzir uma mudança no nosso sistema energético e fazer-nos 
avançar rumo a uma economia hipocarbónica. Agora que a legislação já se encontra em vigor, a UE 
procura tomar as medidas necessárias para assegurar um futuro para todos.

Em resposta ao repto lançado pelo Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, a Comissão 
propôs em novembro de 2018 uma visão estratégica a longo prazo para garantir, no horizonte 
2050, uma economia próspera, moderna e competitiva com impacto neutro no clima: Um Planeta 
Limpo para todos.

4%
As alterações climáticas
não resultam das 
atividades humanas

2%
Não sei

1%
Não acredito 
nas alterações 
climáticas

42%
As alterações climáticas 

resultam inteiramente das 
atividades humanas

93%
Todas as alterações 

climáticas resultam das 
atividades humanas

51%
As alterações climáticas 

resultam parcialmente das 
atividades humanas

Qual das seguintes afirmações descreve melhor a sua opinião?
(% — média da UE-28)

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_pt
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A estratégia pretende estabelecer o rumo da política climática e energética da União Europeia e 
enquadrar o que a UE considera ser o seu contributo de longo prazo para os objetivos traçados 
no Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, a fim de manter o aumento da temperatura 
bem abaixo dos 2 °C e prosseguir os esforços destinados a limitar o aumento da temperatura a 
1,5 °C. A União Europeia pretende concretizá-lo investindo em soluções tecnológicas realistas, 
habilitando os cidadãos e alinhando a sua ação em domínios essenciais como a política 
industrial, o financiamento e a investigação — garantindo ao mesmo tempo a justiça social para 
uma transição justa que não deixe de fora nenhum europeu. Com este plano, a União Europeia 
pretende transformar-se na primeira grande economia do mundo com um impacto neutro no 
clima em 2050.

O mandato de ação advém-lhe dos cidadãos europeus. Segundo um inquérito Eurobarómetro 
publicado em novembro de 2018, 93% dos cidadãos europeus consideram que as alterações 
climáticas são provocadas pela atividade humana e 85% estão de acordo em que a luta contra as 
alterações climáticas e a utilização mais eficiente da energia podem gerar crescimento económico e 
emprego na Europa.

Para dar forma à sua visão, a Comissão reuniu um conjunto alargado de intervenientes e realizou 
uma consulta pública, que serviu de base às suas deliberações. Com a adoção desta visão estratégica,  
dá-se início a um amplo debate entre decisores políticos, partes interessadas e cidadãos para 
determinar de que modo a União Europeia pode contribuir para os objetivos a longo prazo do Acordo 
de Paris e como se conseguirá levar a cabo a transformação necessária.

Em dezembro de 2018, o Conselho Europeu convidou os Estados-Membros a concentrar os seus 
esforços na estratégia da Comissão, com o objetivo de estabelecer orientações sobre o rumo a 
seguir e as prioridades políticas no primeiro semestre de 2019, o que permitirá à União Europeia 
apresentar uma estratégia de longo prazo até 2020, em consonância com o Acordo de Paris.

Colaborar a nível internacional na ação climática a nível mundial

Em dezembro, logo após a adoção da estratégia de longo prazo e três anos volvidos sobre o 
Acordo de Paris, a UE participou na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
(COP 24) em Katowice, na Polónia, com dois objetivos principais. Em primeiro lugar, completar 
um conjunto de regras sólido e abrangente para pôr a funcionar o Acordo de Paris e, em segundo 
lugar, fazer um balanço dos progressos realizados coletivamente para alcançar os seus objetivos 
a longo prazo.

No termo das conversações realizadas em Katowice, foi adotado um conjunto de regras claro para 
pôr em prática o Acordo de Paris em todo o mundo, um resultado para o qual a ação da União 
Europeia foi determinante. Ao trabalhar em conjunto com aliados de países desenvolvidos e países 
em desenvolvimento, a UE mostrou que o multilateralismo e a cooperação são o meio mais eficaz 
para dar resposta a este desafio mundial.

O conjunto de regras permitirá que as partes no Acordo de Paris apliquem, acompanhem e reforcem 
progressivamente as suas contribuições para a luta contra as alterações climáticas, com vista a 
realizar os objetivos a longo prazo do acordo.

Os governos e as partes interessadas presentes na COP24 fizeram ainda o balanço dos progressos 
realizados tendo em vista os objetivos de temperatura do Acordo de Paris e analisaram formas 
de promover uma ação climática mais ambiciosa tanto para já como na próxima ronda de 
compromissos climáticos nacionais. Prevê-se que isto crie uma dinâmica política positiva e 
impulsione um diálogo à escala mundial sobre estratégias a longo prazo e a necessidade de 
acelerar as ações.

Ao longo de 2018, a União Europeia interveio ativamente em eventos de alto nível para reforçar 
a ação climática a nível mundial. Juntamente com o Canadá e a China, a UE organizou o segundo 
Encontro Ministerial sobre Ação Climática, que reuniu em Bruxelas representantes de 36 governos 
de muitas das maiores economias do mundo. Os ministros assinalaram a importância do 

https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reduction-2018-jul-17_en
https://ec.europa.eu/clima/news/un-climate-talks-eu-plays-instrumental-role-making-paris-agreement-operational_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/un-climate-talks-eu-plays-instrumental-role-making-paris-agreement-operational_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/commissioner-arias-caÒete-co-convenes-global-ministerial-meeting-brussels_en
https://ec.europa.eu/clima/news/commissioner-arias-caÒete-co-convenes-global-ministerial-meeting-brussels_en
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multilateralismo e confirmaram o caráter irreversível e não negociável do Acordo de Paris. Em 
julho, a União Europeia e a China reiteraram o seu empenho na ação climática por ocasião da 
cimeira UE-China, e decidiram reforçar a cooperação no domínio do comércio de emissões. A UE 
intensificou igualmente a sua cooperação nos mercados do carbono com a Califórnia e a Nova 
Zelândia.

A União Europeia deu provas da sua liderança a nível mundial ao ratificar um acordo para a eliminação 
progressiva dos hidrofluorocarbonetos, os gases perigosos que contribuem para o aquecimento 
global e são comummente utilizados em equipamentos de aquecimento e refrigeração. A aplicação à 
escala mundial do acordo — que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019 — contribuirá de forma 
significativa para atingir os objetivos do Acordo de Paris.

Em 2018, a União Europeia teve ainda um papel determinante para assegurar dois importantes 
acordos em matéria de clima nos setores do transporte marítimo e da aviação. Em abril, a Organização 
Marítima Internacional acordou em estabelecer um objetivo claro de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa de, pelo menos, 50% até 2050, em relação aos valores de 2008, a fim de 
eliminar progressivamente e o mais depressa possível as emissões de gases com efeito de estufa 
do setor, neste século. Em junho, a Organização da Aviação Civil Internacional aprovou a norma 
para o primeiro regime de sempre criado à escala mundial para reduzir as emissões de CO2 no setor 
da aviação. O acordo estabelece as normas para que as companhias aéreas possam monitorizar, 
comunicar e verificar as suas emissões a partir de 2019.

A União Europeia continua firmemente empenhada em apoiar a ação climática nos países 
em desenvolvimento. A UE, os Estados-Membros e o Banco Europeu de Investimento — que 
são, ainda hoje, os maiores contribuintes para o financiamento público da ação climática 
— disponibilizaram, em conjunto, um total de 20 400 milhões de euros para os países em 
desenvolvimento, em 2017.

Maroš Šefčovič, vice-presidente da Comissão, 
na COP24, em Katowice, na Polónia, em 3 de 
dezembro de 2018.

O comissário Miguel Arias Cañete no evento 
de alto nível «Clima, Segurança e Paz: é 
tempo de agir», em Bruxelas, na Bélgica, em 
22 de junho de 2018.

https://ec.europa.eu/clima/news/eu-and-china-step-cooperation-climate-change-and-clean-energy_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-and-california-step-cooperation-carbon-markets_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-and-new-zealand-strengthen-cooperation-emissions-trading-systems_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-and-new-zealand-strengthen-cooperation-emissions-trading-systems_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-ratifies-kigali-amendment-montreal-protocol_pt
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2018-04-13-imo-agreement-co2_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2018-04-13-imo-agreement-co2_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2018-06-29-endorsement-icao-standard_en
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Concluir uma União da Energia ambiciosa e moderna

Para lutar contra as alterações climáticas há que transformar os sistemas energéticos da Europa. 
Por outras palavras, temos de mudar a forma como produzimos e utilizamos a energia. É por este 
motivo que a União Europeia está a criar uma economia hipocarbónica, na qual os consumidores 
poderão contar com uma maior variedade de fontes de aprovisionamento energético e ter acesso 
a comparações fiáveis de preços de energia, bem como a possibilidade de produzir e vender a sua 
própria eletricidade.

Pacote Energias Limpas

A aprovação, em 2018, de todas as propostas legislativas no âmbito do pacote Energias limpas para 
todos os europeus criou um quadro regulamentar moderno para a transição para a energia limpa, 
cumprindo assim o objetivo da União Europeia de dar prioridade à eficiência energética e de se tornar 
um líder mundial no domínio das energias renováveis.

Esta legislação inclui um novo objetivo de, pelo menos, 32,5% de eficiência energética na UE para 
2030 e um novo objetivo de, pelo menos, 32% de energias renováveis no cabaz energético da 
UE, com uma cláusula que prevê uma revisão em alta de ambos até 2023. Estes novos objetivos 
refletem o elevado nível de ambição da União Europeia, bem como a rápida evolução das novas 
tecnologias e a redução dos custos graças a economias de escala. Em conjunto, estas políticas 
permitirão reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 45% até 2030 e irão mais 
além do compromisso que a União Europeia assumiu no Acordo de Paris, nomeadamente, reduzir as 
emissões em, pelo menos, 40% até 2030, em relação aos níveis de 1990.

As novas regras europeias que entraram em vigor em julho contribuirão para estes objetivos tirando 
partido do enorme potencial de ganhos de eficiência no setor da construção, que é o maior consumidor 
de energia na Europa, e abrirão caminho para um parque imobiliário com emissões baixas ou nulas 
até 2050.

Para além de tornar os edifícios mais inteligentes e poupar dinheiro, as novas regras também irão 
criar postos de trabalho no setor da renovação e da construção.

A melhoria da eficiência energética ajudará a combater a pobreza energética, reduzindo as faturas 
dos edifícios mais antigos, que carecem urgentemente de renovação. No âmbito dos seus esforços 
para combater a pobreza energética nos países da UE, a Comissão lançou em janeiro o Observatório 
da Pobreza Energética da UE, que permitirá melhorar a avaliação, o controlo e a partilha de 
conhecimentos e melhores práticas no domínio da pobreza energética.

Em dezembro, entrou em vigor legislação que dará aos Estados-Membros e à União Europeia os 
meios necessários para governar a União da Energia. Esta legislação assegurará o cumprimento 
dos objetivos de adaptação às alterações climáticas e os objetivos de energia e clima traçados 

Maroš Šefčovič, vice-presidente da Comissão, 
por ocasião de uma visita à construção de 
uma fábrica de baterias de iões de lítio em 
Västerås, na Suécia, em 27 de abril de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6870_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://www.energypoverty.eu/
https://www.energypoverty.eu/
https://ec.europa.eu/energy/en/new-governance-deliver-objectives-energy-union
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para 2030, por meio de um processo político que define de que modo os países da UE e a Comissão 
colaboram entre si. 

Ainda no mês de dezembro, chegou-se a um acordo político quanto às novas regras para melhorar o 
funcionamento do mercado da eletricidade da UE. Estas regras criarão mais concorrência, permitindo 
assim que os consumidores tenham uma participação mais ativa no mercado e intervenham no 
processo de transição para as energias limpas. Chegou-se igualmente a acordo sobre as medidas 
necessárias para assegurar uma proteção mais adequada dos cidadãos europeus contra ruturas 
graves no abastecimento de energia elétrica, bem como sobre o reforço do papel da Agência de 
Cooperação dos Reguladores da Energia.

 A proibição, a partir de 1 de setembro, da venda de lâmpadas de halogéneo, que consomem muita 
energia e são pouco eficientes, foi outra das medidas de eficiência energética executadas em 2018 
que vieram ajudar os consumidores a poupar dinheiro na conta de eletricidade e contribuíram para 
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Segurança e solidariedade no setor energético

A segurança do aprovisionamento energético dos cidadãos da União Europeia é uma parte integrante 
da estratégia para a União da Energia. No quadro dos seus esforços para garantir a segurança do 
aprovisionamento nos Estados bálticos, o presidente da Comissão e os governantes da Lituânia, da 
Letónia, da Estónia e da Polónia chegaram a acordo sobre a sincronização das redes de eletricidades 
dos Estados bálticos com a rede da Europa continental até 2025. Interligar plenamente as redes dos 
Estados bálticos com o resto da Europa é uma prioridade da União da Energia e dará um contributo 
valioso para a unidade e a segurança energética da UE.

Os cidadãos da União Europeia beneficiarão de uma escolha mais alargada e de um aprovisionamento 
mais seguro graças à concorrência e à diversificação das fontes de energia. Entre os progressos 
neste domínio destaca-se o compromisso conjunto de construir o  interconector de gás entre a 
Bulgária e a Sérvia, assinado no passado mês de maio. Este gasoduto proporcionará uma nova rota 
de abastecimento não só para a Sérvia, como também para outras partes do Sudeste Europeu.

Em junho, os primeiros-ministros da Bulgária e da Grécia assinaram uma declaração política de 
apoio à construção de um interconector de gás entre os dois países. Outros projetos importantes de 
interligação entre Estados-Membros são, por exemplo, os interconectores de gás  entre a Dinamarca 
e a Polónia e a Polónia e a Lituânia.

A Cimeira de Lisboa, realizada em julho, evidenciou claramente a solidariedade europeia no domínio 
da energia quando os dirigentes de Espanha, França e Portugal chegaram a acordo sobre as medidas 
a tomar para reforçar a integração da Península Ibérica no mercado interno da energia. A Comissão 
apoia a construção das infraestruturas necessárias com um investimento inédito de 578 milhões de 
euros para a construção da linha elétrica que atravessa o golfo da Biscaia entre Espanha e França. 

O presidente da Comissão Europeia,   
Jean-Claude Juncker (ao centro), recebe 
Māris Kučinskis, primeiro-ministro da Letónia, 
Dalia Grybauskaitė, presidente da Lituânia, 
Jüri Ratas, primeiro-ministro da Estónia, e 
Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro da 
Polónia, em Bruxelas, na Bélgica, em 22 de 
março de 2018.

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4284_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/eu-investment-gas-interconnection-between-bulgaria-and-serbia-enhance-energy-security-region-2018-may-17_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-investment-gas-interconnection-between-bulgaria-and-serbia-enhance-energy-security-region-2018-may-17_en
https://ec.europa.eu/info/news/important-impetus-integration-energy-markets-south-east-europe-prime-ministers-issue-statement-support-greece-bulgaria-gas-interconnector-2018-jun-29_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-invests-clean-gas-interconnections-2018-may-25_en
https://ec.europa.eu/info/news/second-energy-interconnection-summit-lisbon-declaration-signed-2018-jul-27_en
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Trata-se do maior investimento de sempre num projeto de infraestrutura energética no âmbito do 
Mecanismo Interligar a Europa.

Em maio, a Comissão impôs obrigações vinculativas à empresa russa Gazprom para possibilitar e 
garantir o livre fluxo de gás a preços competitivos nos mercados de gás da Europa Central e Oriental.

Em 2018, a UE investiu 48,4 milhões de euros em oito projetos de infraestruturas de eletricidade, 
gás e redes inteligentes ao abrigo do Mecanismo Interligar a Europa. Mais de 50% das dotações 
previstas para projetos de energia sustentável e de transportes para o período de 2014-2020 
(cerca de 32 mil milhões de euros) foram já atribuídas a projetos no terreno. A União Europeia apoia 
ativamente muitas regiões nos seus esforços de desenvolvimento de estratégias e execução de 
medidas específicas através das ações-piloto da Comissão para as regiões em transição industrial  e 
da iniciativa para as  regiões carboníferas e com uso intensivo de carbono em transição. Em 2018, o 
Plano de Investimento para a Europa continuou a auxiliar os cidadãos europeus a obter a sua energia 
a partir de fontes renováveis, elevando a 7,4 milhões o número de agregados que já beneficiaram do 
plano. Em dezembro, a Comissão multou a Bulgarian Energy Holding, a sua filial de fornecimento de 
gás Bulgargaz e a sua filial de infraestruturas de gás Bulgartransgaz (Grupo BEH) em 77 milhões de 
euros por bloquearem o acesso dos concorrentes às principais infraestruturas de gás na Bulgária, em 
violação das regras antitrust da UE.

Em 2018, a União Europeia aprovou seis mecanismos de capacidade no setor da eletricidade na 
Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália e Polónia, concebidos para garantir um abastecimento 
suficiente de energia elétrica a médio e longo prazo.

No plano internacional, a Comissão realizou uma série de reuniões de alto nível no Irão, no intuito de 
reforçar a cooperação energética entre ambos os parceiros. No contexto difícil da retirada dos EUA 
do plano de ação conjunto global sobre energia nuclear com o Irão, a Comissão deixou bem claro que 
o levantamento das sanções era um aspeto essencial do acordo nuclear.

Em julho, numa deslocação à Casa Branca, o presidente Juncker reuniu-se com o presidente Donald 
Trump, tendo ambos acordado em reforçar a cooperação estratégica entre a UE e os EUA no domínio 
da energia. Os dois presidentes decidiram, em especial, trabalhar em conjunto para aumentar as 
importações na UE de gás natural liquefeito provenientes dos Estados Unidos, e assim tornar o 
aprovisionamento energético mais diversificado e seguro.

Descarbonizar a economia

A ação climática para reduzir as emissões constitui um investimento na prosperidade e na 
sustentabilidade da economia europeia, A União Europeia está já no bom caminho para superar o 
objetivo estabelecido para 2020 de reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa.   
As emissões diminuíram 22% entre 1990 e 2017, tendo a economia da UE aumentado 58% no 
mesmo período.

O quadro legislativo para concretizar o compromisso assumido pela União Europeia no Acordo de 
Paris está já criado. O objetivo traçado para todos os setores da economia em 2030 foi convertido 
em metas específicas para o regime de comércio de licenças de emissão da UE e para os setores que 
não se inserem no seu âmbito de aplicação, tais como os transportes, a construção, os resíduos e a 
agricultura.

Em maio, os legisladores adotaram metas de redução obrigatória anual das emissões de gases 
com efeito de estufa para os Estados-Membros da UE no período de 2021 a 2030, aplicáveis 
aos setores que não estão abrangidos pelo regime de comércio de licenças de emissão e que 
representam perto de 60% das emissões internas totais da UE. Além disso, a União Europeia 
adotou legislação para regular as emissões e absorções resultantes das atividades relacionadas 
com o uso do solo.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3921_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5167_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5167_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/support-action-coal-carbon-intensive-regions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/energy-sector-factsheet-297x210-july18_pt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6846_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_pt.htm
https://ec.europa.eu/clima/news/member-states-emission-reduction-targets-2021-2030-adopted_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/regulation-land-use-land-use-change-and-forestry-2030-climate-and-energy-framework-adopted_pt
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O regime de comércio de licenças de emissão da UE foi revisto para o período posterior a 2020. Esta 
reforma intensificará o ritmo dos cortes de emissões, continuará a combater os riscos de fuga de 
carbono e ajudará os setores industriais com utilização intensiva de energia e o setor da eletricidade 
a superarem os desafios de inovação e investimento colocados pela transição para uma economia 
hipocarbónica. A evolução do mercado desde a adoção da legislação revista é não só uma força 
motriz das mudanças tecnológicas como mostra também que há cada vez mais confiança no papel 
fundamental desempenhado pelo mercado do carbono para concretizar as ambições da União 
Europeia no domínio do clima.

Em maio, a Comissão apresentou o último conjunto de ações para modernizar o setor dos 
transportes da Europa (ver também o capítulo 4), no qual se incluem as primeiras normas de 
emissões de CO2 para veículos pesados. Ao abrigo desta proposta, as emissões médias de 
CO2 dos novos veículos pesados terão de ser 15% mais baixas em 2025 do que em 2019; 
foi ainda proposto um objetivo indicativo de redução de, pelo menos, 30% para 2030. Estes 
objetivos permitirão que as empresas de transportes — na sua maioria PME — poupem de 
forma significativa graças à redução do consumo de combustível. Em dezembro, o Parlamento 
Europeu e o Conselho chegaram a um acordo político sobre a adoção de regras rigorosas para 
descarbonizar e modernizar o setor dos veículos ligeiros. Estabeleceram, a título provisório, novas 
normas de emissão de CO2 para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros na UE 
para o período posterior a 2020. Em 2030, as emissões dos novos automóveis de passageiros 
terão de ser 37,5% inferiores e as dos veículos comerciais ligeiros 31% inferiores aos níveis 
de 2021. Esta medida acelerará a transição para a mobilidade limpa e abrirá o caminho para 

Maroš Šefčovič, vice-presidente da Comissão, 
participa num debate na Feira de Hanôver 
(Hannover Messe), na Alemanha, em 23 de 
abril de 2018.

pelo menos

-15 %
em 2025 

25 000 euros
nos primeiros 
5 anos

54 milhões 
de toneladas de CO2 até 2030
= emissões totais anuais da Suécia

-30%
em 2030 

As normas relativas às emissões dos 
veículos pesados reduzirão da seguinte 

forma as emissões médias de CO2:

As normas relativas às emissões dos 
veículos pesados poupam dinheiro em 

combustível:

As normas relativas às emissões dos 
veículos pesados evitarão:

REDUZIR AS EMISSÕES DE CO2 DOS VEÍCULOS PESADOS

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_pt.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_pt
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_pt
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a neutralidade climática na segunda metade do século. Contribuirá também para concretizar 
os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris e melhorará a qualidade do ar para 
todos os cidadãos europeus.

Entre outras medidas propostas, é de referir um plano de ação abrangente para as baterias que 
contribuirá para criar um «ecossistema» de baterias competitivo e sustentável na Europa. As 
baterias serão tão indispensáveis para a indústria automóvel do século XXI como o motor de 
combustão o foi no século XX. Um ano depois da criação da Aliança Europeia para as Baterias pela 
Comissão Europeia, já se fizeram francos progressos para estabelecer o fabrico de baterias na 
Europa, e as primeiras instalações de produção estão já a ser construídas. A Comissão Europeia 
propôs ainda um novo sistema de rotulagem dos pneus, graças ao qual as famílias poderão utilizar 
os pneus mais eficientes para reduzir os custos de combustível e, assim, poupar anualmente até 
125 euros por veículo.

Combater a poluição atmosférica

Em maio de 2018, a União Europeia agiu com determinação para proteger os cidadãos contra a 
poluição atmosférica, adotando medidas de apoio que auxiliarão os Estados-Membros a alcançar 
os seus objetivos, entre as quais a intensificação da cooperação com os Estados-Membros através, 
por exemplo, dos «Diálogos Ar Limpo» e da disponibilização de fundos da UE para apoiar medidas 
destinadas a melhorar a qualidade do ar.

A Comissão instaurou ainda processos no Tribunal de Justiça da União Europeia contra a França, a 
Alemanha, a Hungria, a Itália, a Roménia e o Reino Unido, por não respeitarem os valores-limite da 
qualidade do ar e não tomarem as medidas adequadas para manter os períodos de excedência tão 
curtos quanto possível.

Em setembro, passou a ser obrigatório realizar novos ensaios das emissões em todos os novos modelos 
de veículos antes de estes poderem ser vendidos e registados e circular nas estradas europeias.   
Os novos ensaios vão garantir emissões mais fiáveis (resultados em condições de condução reais)   
e ajudar a restabelecer a confiança no desempenho dos veículos novos. A partir de janeiro de 2019, 
as partes independentes, incluindo a Comissão, poderão realizar ensaios oficialmente reconhecidos 
em laboratórios e serviços técnicos acreditados para testar os níveis das emissões durante a vida útil 
dos veículos (ver também o capítulo 4).

Em setembro, a Comissão deu início a uma investigação aprofundada para averiguar se a BMW, a 
Daimler e a VW (Volkswagen, Audi, Porsche) se concertaram, em violação das regras antitrust da UE, 
para afastar a concorrência no desenvolvimento e implantação de tecnologias que visam tornar as 
emissões dos automóveis de passageiros a gasolina e a gasóleo menos poluentes.

Em 2018, a Comissão aprovou várias medidas destinadas a apoiar o processo de transição para 
um transporte com baixos níveis de emissões. Estes regimes de auxílio estatal, notificados pela 
Alemanha e por Portugal, concedem apoio à aquisição de veículos com baixos níveis de emissões, 
à construção das infraestruturas de carregamento necessárias e à modernização dos autocarros a 
gasóleo mais antigos.

Adaptação aos efeitos das alterações climáticas

Para além de adotar medidas com vista a reduzir as emissões, a União Europeia continuou a envidar 
esforços, tendo em vista a preparação e a adaptação às inevitáveis consequências das alterações 
climáticas. Atualmente, 25 Estados-Membros dispõem de uma estratégia de adaptação e a adaptação 
às alterações climáticas foi já integrada nos instrumentos de financiamento da UE e em iniciativas 
como o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, que celebrou o seu 10.o aniversário em 2018.   
O relatório sobre o estado de execução da estratégia de adaptação da UE, publicado em novembro, 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/announcements/commissioner-vellas-press-conference-europe-protects-clean-air-all_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/announcements/commissioner-vellas-press-conference-europe-protects-clean-air-all_en
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/clean_air_for_all.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/clean-mobility-new-emissions-tests-become-mandatory-all-new-cars-1-september-2018_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/news/europe-ready-climate-impacts-commission-evaluates-its-strategy_pt
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assinala estes bons resultados e outras ações bem sucedidas, mas sublinha igualmente as ações 
necessárias para tornar a Europa menos vulnerável aos efeitos climáticos, tanto aquém como além 
das suas fronteiras.

Financiamento sustentável

Para que a União Europeia alcance os objetivos climáticos e energéticos que definiu para 2030, é 
necessário um investimento adicional anual de cerca de 180 mil milhões de euros. Com base nas 
recomendações do grupo de peritos de alto nível sobre financiamento sustentável, a Comissão 
lançou um Plano de Ação sobre o Financiamento Sustentável, a que se seguiram propostas 
legislativas em maio de 2018. Está em curso o processo legislativo referente à proposta de 
alteração para criar uma nova categoria de níveis de referência, que incluirá níveis de referência 
hipocarbónicos e níveis de referência de impacto carbónico positivo, e à proposta de regulamento 
relativo à divulgação de informações relacionadas com investimentos sustentáveis e riscos em 
matéria de sustentabilidade. A Comissão apresentou ainda uma proposta de criação gradual de 
um sistema de classificação harmonizado («taxonomia») para definir as atividades económicas 
consideradas sustentáveis. Uma vez adotadas, estas regras incentivarão os operadores dos 
mercados financeiros a investir de uma forma mais sustentável e garantirão a transparência 
que habilitará os investidores institucionais e não profissionais a tomar decisões de investimento 
com conhecimento de causa.

Em outubro, deu-se mais um passo em frente quando a Comissão e a Breakthrough Energy, dirigida 
por Bill Gates, lançaram um novo fundo de investimento de 100 milhões de euros, o chamado 
Breakthrough Energy Europe, para ajudar as empresas europeias inovadoras a desenvolver 
tecnologias novas no domínio das energias limpas  e a introduzi-las no mercado. A Comissão 
Europeia aprovou também um pacote de investimento de 243 milhões de euros — financiado pelo 
orçamento da UE — em projetos no âmbito do programa LIFE para apoiar a natureza, o ambiente 
e a qualidade de vida na transição da Europa para um futuro mais sustentável e com baixas 
emissões de carbono.

Usando o nosso dinheiro em prol 
do planeta — investindo de forma 
sustentável.

Werner Hoyer, presidente do Banco Europeu 
de Investimento, discursa na conferência 
de alto nível sobre o financiamento do 
crescimento sustentável, em Bruxelas, na 
Bélgica, em 22 de março de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_pt.htm
https://ec.europa.eu/clima/news/life-programme-member-states-benefit-quarter-billion-euros-investments-environment-nature-and_pt
https://ec.europa.eu/clima/news/life-programme-member-states-benefit-quarter-billion-euros-investments-environment-nature-and_pt
https://europa.eu/!Nj43hg
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O orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027

Para apoiar a consecução dos objetivos climáticos da União Europeia, a Comissão propôs que, pelo 
menos, 25% do próximo orçamento de longo prazo da UE (2021-2027) contribua para os objetivos 
climáticos. Propôs igualmente um reforço de 60% dos fundos do programa LIFE, que ocupa uma 
posição de vanguarda no financiamento da UE em matéria de ambiente e clima.

No domínio da energia, um montante de 8,7 mil milhões de euros irá apoiar investimentos nas redes 
europeias de infraestrutura de energia ao longo do período de sete anos para ajudar a completar 
uma União da Energia sustentável e resistente às alterações climáticas e apoiar a transição para 
a energia limpa. Um montante adicional de 6,07 mil milhões de euros será atribuído ao projeto 
internacional de construção e exploração de uma instalação experimental para testar a viabilidade da 
energia de fusão enquanto fonte de energia sustentável. A Comissão propõe igualmente que a União 
Europeia seja mais ambiciosa na proteção do ambiente e na ação climática, prevendo-se que 40% 
do orçamento global da política agrícola comum contribua para a ação climática.

O investimento em tecnologias revolucionárias é imprescindível para concretizar os objetivos climáticos 
da União Europeia. Em conformidade com a diretiva da UE relativa ao regime de comércio de licenças 
de emissão, na sua versão revista, um fundo de inovação funcionará em sinergia com os programas 
Horizonte Europa, InvestEU, e outros programas da UE no âmbito do orçamento de longo prazo. Para 
além do orçamento da UE, um fundo de modernização assegurará financiamento suplementar a 
dez Estados-Membros da Europa Central e Oriental para modernizarem e descarbonizarem os seus 
sistemas energéticos. Na proposta relativa ao novo programa LIFE, a Comissão Europeia propôs 
atribuir um montante de 5,45 mil milhões de euros a projetos em favor do ambiente e da ação 
climática, o que representa um aumento de 1,95 mil milhões de euros.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_pt.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0410


O futuro orçamento de longo 
prazo da UE

O comissário Günther Oettinger participa num 
evento sobre os planos orçamentais de longo 
prazo da Comissão Europeia, em Bruxelas, na 
Bélgica, em 2 de maio de 2018.

Em maio de 2018, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta para o futuro orçamento de longo 
prazo da UE para o período de 2021-2027. Esta proposta é o resultado de um processo aberto e 
inclusivo que contou com contributos do Parlamento Europeu, dos Estados-Membros, de beneficiários 
de financiamento da UE e de outras partes interessadas. Tem por objetivo concentrar-se nos desafios 
que a União Europeia enfrenta atualmente e irá enfrentar no futuro, bem como assegurar os recursos 
a uma Europa que protege, capacita e defende.

O orçamento proposto ascende a 1 135 mil milhões de euros de autorizações (a preços de 2018) 
para o período de sete anos, o que equivale a 1,11% do rendimento nacional bruto da UE-27.   
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O pacote legislativo proposto vem modernizar e racionalizar o atual sistema de financiamento geral 
do orçamento da UE, simplificando alguns elementos existentes, por exemplo, o atual recurso próprio 
baseado no imposto sobre o valor acrescentado, e introduzindo um cabaz de novos recursos próprios 
ligado às prioridades políticas da União Europeia.

A proposta centra-se em domínios em que o orçamento da UE pode ter maior impacto e trazer 
valor acrescentado europeu. Em especial, aumenta o atual nível de financiamento em domínios 
fundamentais em que uma abordagem coordenada pode ser mais eficaz na obtenção de resultados do 
que uma abordagem nacional: investigação e inovação, transformação digital, juventude, segurança 
e gestão das fronteiras externas e ação externa da UE. A fim de colmatar a lacuna no orçamento da 
UE decorrente da saída do Reino Unido da União Europeia, a nova proposta avança com poupanças 
e medidas de melhoria da eficiência. Embora alguns cortes moderados sejam inevitáveis, a política 
agrícola comum e a política de coesão serão modernizadas para garantir que podem produzir 
resultados com menos recursos e contribuir para as novas prioridades.

O orçamento de longo prazo proposto dá também um passo significativo no sentido de simplificar 
os procedimentos de financiamento da UE, para que os potenciais beneficiários consigam ter acesso 
mais facilmente às oportunidades oferecidas. A Comissão propôs:

 ‣ reduzir o número de programas para 37, dos 58 existentes no quadro atual;
 ‣ simplificar as regras do financiamento da UE, reduzir a burocracia e facilitar o processo de 

apresentação de candidaturas;
 ‣ juntar sinergias e a complementaridade do financiamento, a fim de evitar duplicações; e
 ‣ com base nos instrumentos de flexibilidade e de gestão de crises existentes, aumentar a 

capacidade de resposta do orçamento da UE num mundo em rápida mutação.

A nova proposta introduz ainda uma relação reforçada entre o financiamento da UE e o Estado de 
direito, cujo respeito é uma condição prévia essencial para uma gestão financeira rigorosa. Um novo 
mecanismo proposto dará à União a possibilidade de suspender, reduzir ou restringir o acesso ao 
financiamento da UE de forma proporcionada à natureza, à gravidade e ao alcance das deficiências 
no que respeita ao Estado de direito.

Na sequência da proposta da Comissão, os Estados-Membros reunidos no Conselho Europeu irão 
debater e tomar uma decisão sobre o futuro orçamento de longo prazo da UE, com a aprovação 
do Parlamento Europeu. É importante que a aprovação seja concedida em tempo oportuno para 
assegurar uma transição harmoniosa entre o atual orçamento de longo prazo e o novo e, assim, 
assegurar previsibilidade e estabilidade.
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Um mercado interno 
mais aprofundado e mais 
equitativo, dotado de uma 
base industrial reforçada

«O mercado interno da 
Europa é o seu melhor trunfo 
nestes tempos de crescente 
mundialização. Pretendo, por 
conseguinte, que a próxima 
Comissão se apoie na força 
do nosso mercado único e 
explore plenamente o seu 
potencial em todas as suas 
dimensões.»

Jean-Claude Juncker, orientações 
políticas, 15 de julho de 2014

Em 2018 celebrámos 25 anos 
de mercado interno, também 
conhecido como mercado 
único. É um dos maiores 
mercados do mundo, onde 
pessoas, mercadorias, serviços 
e dinheiro podem circular 
livremente.

Graças ao mercado único, os 
europeus podem, em princípio, 
comprar o que quiserem, onde 
quiserem, com uma escolha 
mais variada e a preços mais 
baixos. As empresas europeias 
— grandes e pequenas — 
podem expandir a sua base 
de clientes e beneficiar 
do comércio facilitado de 
produtos e serviços em toda a 
União Europeia.

Os cidadãos assistiram ao 
fim das tarifas de roaming, 
dispõem agora de um vasto 
conjunto de direitos enquanto 
passageiros e beneficiam de 
uma maior proteção como 

consumidores, tanto em linha 
como fora de linha. Vivemos 
numa Europa mais justa e  
mais social, onde as pessoas 
podem esperar melhores 
condições de vida e de 
trabalho. No entanto, há que 
fazer mais neste domínio.

Os esforços para melhorar o 
funcionamento do mercado 
único continuam numa base 
diária — desde a criação de 
um espaço único do imposto 
sobre o valor acrescentado na 
UE e a luta contra a evasão e a 
fraude fiscais, até garantir que 
os automóveis que conduzimos 
são mais seguros e limpos.

2018 inclui etapas importantes 
para a evolução de um 
mercado interno justo, graças 
à adoção de novas regras 
em matéria de igualdade de 
remuneração por trabalho 
igual no mesmo local e para 
assegurar que os profissionais 

podem, com maior facilidade, 
prestar os seus serviços em 
toda a União. A União Europeia 
também decidiu criar um 
portal digital único para que 
os cidadãos e as empresas 
possam gerir com maior 
comodidade as formalidades 
administrativas em linha.

A União Aduaneira, que 
celebrou o seu 50.º aniversário 
em julho, continua a ser um 
elemento fundamental do 
mercado único. Mantém as 
fronteiras da União Europeia 
seguras e protege os cidadãos 
de mercadorias proibidas 
e perigosas, sem deixar de 
salvaguardar os interesses 
financeiros da União Europeia e 
de apoiar a fluidez do comércio 
legítimo.
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Melhorar o funcionamento do mercado único em 
benefício dos cidadãos e das empresas

Em 2018, a União Europeia continuou a eliminar os obstáculos à livre circulação de bens e serviços e 
partilhou as melhores práticas para apoiar o desenvolvimento do setor retalhista.

Em novembro de 2018, a Comissão adotou uma comunicação em que apreciou uma nova perspetiva 
da situação do mercado único e instou os Estados-Membros a reiterarem o seu compromisso político 
neste contexto. Para explorar plenamente o seu potencial na era digital e garantir o crescimento 
sustentável da nossa economia, o mercado único deve funcionar de forma adequada e evoluir num 
mundo em rápida mutação. 

No entanto, hoje em dia, uma integração mais profunda exige mais coragem política do que há 
25 anos e esforços acrescidos para colmatar o fosso entre as palavras e os factos. A comunicação 

 

17 milhões de europeus vivem 
ou trabalham num país da UE 
diferente daquele onde 
nasceram. 

Graças à concorrência à escala 
da União Europeia, as pessoas 
podem escolher o seu 
fornecedor de energia e 
mudar de prestador de 
serviços de telecomunicações 
rápida e facilmente.

Mais de 9 milhões de pessoas 
já beneficiaram do programa 
Erasmus. 

As pessoas podem cancelar ou 
devolver compras em linha 
no prazo de 14 dias, sem terem 
de o justificar. Os consumidores 
podem devolver bens 
defeituosos no prazo de dois 
anos, sem custos acrescidos. 

O cartão europeu de seguro 
de doença dá aos cidadãos 
acesso aos cuidados de saúde 
de que podem necessitar 
durante uma estadia temporária 
em qualquer país da UE. 

A legislação da UE em 
matéria de produtos impõe 
requisitos de segurança dos 
mais rigorosos do mundo. 

Todos os produtos importados 
de países terceiros têm de ser 
conformes com as nossas 
normas. 

Os europeus beneficiam de 
algumas das mais estritas 
normas do mundo nos 
domínios da saúde, da 
higiene e da alimentação. 

As empresas podem beneficiar de 
normas simplificadas em 
matéria de IVA e de normas 
comuns, que lhes permitem 
apresentar uma única declaração 
fiscal para todas as suas 
atividades na União Europeia. 

Os europeus podem usar a sua 
assinatura de serviços 
digitais em todos os países 
da União Europeia. 

São reconhecidos os direitos de 
pensão obtidos pelos cidadãos 
através do trabalho noutro 
Estado-Membro. 

Os cidadãos passaram a ter um 
maior controlo sobre os seus 
dados pessoais e sobre o 
tratamento destes por terceiros, 
incluindo o direito a ser 
esquecido.

As chamadas nacionais 
custam agora menos dois 
terços. As pessoas podem mudar 
facilmente de prestador de 
serviço telefónico, e podem 
telefonar, enviar mensagens e 
usar dados em qualquer país da 
União Europeia como se 
estivessem no seu país. 

Os consumidores podem 
pedir uma indemnização a 
uma companhia aérea se 
chegarem ao seu destino final 
com um atraso superior a 
3 horas. 

Podem fazer pagamentos 
eletrónicos em euros no 
mercado único tão facilmente 
como no seu país. 

Os depósitos bancários até 
100 000 euros estão sempre 
protegidos. 

As autoridades públicas estão a 
gastar o dinheiro dos 
contribuintes de modo mais 
eficiente em serviços e 
produtos públicos (2 biliões de 
euros anuais), através de 
concursos públicos abertos e 
transparentes. 

Cerca de 793 000 PME já 
beneficiaram de financiamento e 
apoio ao abrigo do Plano 
Juncker. 

O MERCADO ÚNICO CELEBRA 25 ANOS: QUE VANTAGENS TROUXE  
AOS CIDADÃOS?

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_pt.htm
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destaca três domínios principais em que são necessários mais esforços para aprofundar e reforçar o 
mercado único. Em primeiro lugar, a Comissão apela aos Estados-Membros para que se mantenham 
vigilantes na execução, aplicação e controlo do cumprimento das regras da União Europeia e para 
que se abstenham de criar novas barreiras. Em segundo lugar, insta o Parlamento Europeu e o 
Conselho a adotarem toda a legislação proposta para garantir o bom funcionamento do mercado 
único. Em terceiro lugar, sublinha o potencial significativo de uma maior integração económica no 
que se refere aos serviços, aos produtos, à fiscalidade e às indústrias de rede, o que exigirá coragem 
e determinação a nível político.

A Comissão também apresentou comunicações sobre o Plano de Investimento da UE e sobre as normas 
europeias harmonizadas, que demonstram a forma como as iniciativas da Comissão contribuem para 
melhorar a vida quotidiana das pessoas, ajudar as empresas a prosperar, manter a Europa como destino 
atrativo para o investimento e reforçar os valores, a posição e a influência da Europa no mundo.

A União Europeia aprovou novas regras para garantir que a regulamentação nacional não cria 
obstáculos desnecessários à livre circulação de profissionais na União Europeia, o que irá beneficiar 
os 50 milhões de cidadãos, ou 22% da força de trabalho europeia, que trabalham em profissões 
regulamentadas que exigem qualificações específicas, como engenheiros, advogados e arquitetos. A 
partir de 2020, os Estados-Membros da UE terão de avaliar cuidadosamente os custos e benefícios 
da legislação prevista, efetuando um teste para garantir que os atos jurídicos em causa são 
proporcionados e justificados.

A carteira profissional europeia, que está disponível desde janeiro de 2016, facilita a prestação de 
serviços por profissionais qualificados, em toda a União Europeia. A avaliação de 2018 revela que 
a carteira, que abrange atualmente enfermeiros responsáveis por cuidados gerais, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, agentes imobiliários e guias de montanha, constitui um valor acrescentado em 
comparação com os processos de reconhecimento tradicionais.

A União Europeia também analisou as restrições no setor retalhista, que emprega quase 9% da mão 
de obra europeia em mais de 3,6 milhões de empresas. Com o rápido desenvolvimento do comércio 
eletrónico e do comércio a retalho multicanais, o setor está a transformar-se drasticamente. Em abril, a 
Comissão publicou um conjunto de boas práticas para criar um setor retalhista mais aberto, integrado e 
competitivo, incluindo novas abordagens para revitalizar os centros das cidades. A Comissão encorajou 
os Estados-Membros a assegurarem-se que a regulamentação em vigor é justificada, proporcionada 
e não discriminatória. O guia para a revitalização e modernização do setor dos pequenos retalhistas 
apresenta sugestões práticas sobre a forma de enfrentar os desafios do futuro.

Para melhorar a equidade na cadeia de abastecimento alimentar e reforçar a posição dos agricultores e das 
pequenas empresas, a Comissão propôs a proibição das práticas comerciais desleais mais prejudiciais.

Em dezembro, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão alcançaram um acordo político sobre 
o novo conjunto de regras que assegurará a proteção de todos os agricultores da União Europeia e 
de muitas das pequenas e médias empresas agroalimentares contra práticas contrárias à boa-fé e 
à lealdade contratual.

A fim de garantir a correta aplicação das regras do mercado único, a Comissão iniciou ainda vários 
processos por infração contra os Estados-Membros, nomeadamente no domínio do reconhecimento 
das qualificações profissionais, dos contratos públicos e do setor retalhista.

Rumo a uma mobilidade laboral justa e a condições 
de trabalho mais seguras

Em 2018, celebrou-se o 50.º aniversário dos regulamentos de base sobre a livre circulação de 
trabalhadores. Atualmente, cerca de 17 milhões de europeus vivem ou trabalham noutro país da 
União Europeia, ou seja, quase o dobro de há 10 anos atrás.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_pt.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018L0958
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pt.htm
https://ec.europa.eu/growth/content/digital-procedures-driving-eu-single-market_pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3377_pt.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d606c517-4445-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_pt.htm


56 A UE EM 2018

A Comissão propôs a criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho para informar os cidadãos e 
as empresas sobre as possibilidades de viver, de trabalhar ou de exercer uma atividade noutro país 
da União Europeia, de reforçar a cooperação entre os Estados-Membros no sentido de garantir a 
aplicação das regras de forma justa e eficaz e de negociar soluções em caso de litígios transnacionais. 
Este novo órgão deverá ser criado em 2019 e irá complementar a proposta sobre a melhoria das 
regras de coordenação dos sistemas de segurança social, que há 60 anos protegem os cidadãos. 
Ambas as propostas estão em curso de negociação no Parlamento Europeu e no Conselho.

Encontrar o equilíbrio entre a livre circulação de serviços e a igualdade de tratamento dos trabalhadores 
constitui o aspeto fulcral das novas regras para proteger os direitos dos trabalhadores que são 
enviados para outro Estado-Membro pelo seu empregador para aí trabalharem temporariamente. 
Assim se assegurará a igualdade de remuneração por trabalho igual no mesmo local, criando 
condições equitativas entre as empresas estrangeiras e as empresas locais no país de acolhimento.

O Portal Digital Único: um balcão único para as 
formalidades administrativas em linha

Em 2018, foi adotado o regulamento relativo à criação de um Portal Digital Único para que cidadãos e 
empresas da União Europeia possam gerir mais facilmente as formalidades administrativas em linha. 
No futuro, qualquer procedimento administrativo atualmente disponível em linha para os utilizadores 
num país da União Europeia estará acessível aos utilizadores de outros Estados-Membros numa 

Celebrando 50 anos de livre circulação e 
60 anos de coordenação da segurança 
social na União Europeia.

2006 2017

9
milhões

17
milhões

Número de pessoas 
em mobilidade na UE

 17 milhões de cidadãos europeus vivem e trabalham 
atualmente num Estado-Membro diferente daquele onde nasce-
ram, o que representa quase o dobro em relação à década anterior.

 Todos os dias, 1,4 milhões de europeus deslocam-se a outro 
Estado-Membro para trabalhar.

 2,3 milhões de trabalhadores são destacados para prestarem 
serviços noutro Estado-Membro a título temporário.

 Mais de 2 milhões de trabalhadores do setor do transporte 
rodoviário cruzam diariamente as fronteiras na União Europeia 
para transportarem mercadorias ou passageiros.

PORQUE É NECESSÁRIA UMA AUTORIDADE EUROPEIA DO TRABALHO?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1532427961822&uri=CELEX:52018PC0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1532427470248&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724
https://europa.eu/!Ww67Hn
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língua da União Europeia compreensível para os utilizadores transfronteiras. Estarão disponíveis em 
linha 21 procedimentos principais, entre os quais pedidos de certidão de nascimento ou de registo de 
um automóvel. O sistema reduzirá também as formalidades administrativas transfronteiras através 
da introdução do princípio da declaração única, segundo o qual as autoridades devem reutilizar as 
informações já fornecidas pelos cidadãos e pelas empresas, podendo estas poupar, eventualmente, 
mais de 11 mil milhões de euros.

Uma base industrial forte e inovadora

Uma base industrial forte e competitiva é crucial para o futuro da economia europeia. A Estratégia 
de Política Industrial renovada da União Europeia pretende dar à indústria europeia e aos cidadãos 
europeus os meios para beneficiarem das oportunidades proporcionadas pela transformação 
industrial, a digitalização e a descarbonização.

A edição de 2018 do Dia Europeu da Indústria mostrou que a Europa está numa posição de partida 
favorável. Uma vez mais, a União Europeia demonstrou a sua liderança no processo de transição 
para uma energia limpa e sustentável com o lançamento do primeiro Fórum Industrial das Energias 
Limpas, que se articula em torno de três iniciativas orientadas para o setor industrial e que incidem 
sobre baterias, energias renováveis e construção.

A União Europeia lançou o prémio «baterias inovadoras para veículos elétricos», no valor de 10 milhões 
de euros, e organizou a primeira reunião do grupo «Indústria 2030» — no qual participam 20 peritos 
que irão contribuir para a definição do futuro da indústria europeia, formulando recomendações que 
serão apresentadas no verão de 2019.

O desempenho da União Europeia em matéria de inovação continua a melhorar, mas segundo o 
Painel Europeu da Inovação de 2018 são necessários esforços suplementares para assegurar a 

O comissário Pierre Moscovici (segundo a 
contar da esquerda) numa visita ao centro de 
investigação de microeletrónica CERTEM, em 
Tours, França, em 15 de maio de 2018.

Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão, 
discursa na segunda edição do Dia Europeu 
da Indústria, que teve lugar em Bruxelas, na 
Bélgica, em 22 de fevereiro de 2018.

https://ec.europa.eu/energy/en/events/clean-energy-industrial-forum-renewables
https://ec.europa.eu/energy/en/events/clean-energy-industrial-forum-renewables
https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
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competitividade da Europa a nível mundial. Verificou-se uma tendência positiva na maioria dos países 
da União Europeia, nomeadamente em Malta, nos Países Baixos e em Espanha, mantendo-se a 
Suécia na liderança da inovação, na União, que se está a aproximar dos seus principais concorrentes, 
como o Canadá, o Japão e os Estados Unidos. No entanto, para colmatar o fosso em matéria de 
inovação e defender a posição de liderança em relação à China é necessário um esforço concertado 
para tirar o melhor partido do potencial de inovação da Europa.

A Europa tem de aproveitar as oportunidades que o rápido desenvolvimento das tecnologias 
proporciona. Para além de apoiar a modernização da indústria europeia através de iniciativas como as 
medidas relativas à inteligência artificial e a estratégia para a condução conectada e automatizada, 
a União Europeia avaliou também se as regras em vigor sobre máquinas e responsabilidade se 
adequam aos fins a que se destinam. Este exercício de avaliação mostrou que se adaptam às 
tecnologias digitais emergentes e a produtos inovadores.

Simplificação da fiscalidade invulnerável à fraude

Um mercado único eficaz necessita de regras fiscais justas e eficientes. Nesta ótica, desde novembro 
de 2014, a Comissão apresentou 22 propostas no domínio da fiscalidade.

Em março de 2018, os ministros das Finanças da União Europeia adotaram regras destinadas a 
aumentar a transparência para prevenir o planeamento fiscal agressivo a nível transnacional. A partir 
de julho de 2020, os intermediários fiscais, como consultores fiscais, contabilistas, bancos e advogados, 
que apresentarem aos seus clientes regimes de financiamento transfronteiras complexos, para fins 
de evasão fiscal, serão obrigados a comunicar essas estruturas às autoridades fiscais competentes.

A Comissão está a levar a cabo a mais profunda reforma do IVA dos últimos 25 anos. Em outubro 
de 2017, a Comissão propôs os princípios fundamentais da criação de um espaço único do IVA na 

Líderes em inovação
Grandes inovadores
Inovadores moderados
Inovadores modestos

Desde 2010, 18 países da UE 
melhoraram o seu desempenho 
em matéria de inovação.

PAINEL EUROPEU DA INOVAÇÃO DE 2018

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_pt.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3708/en/Factsheet Connected and Automated Mobility  For a competitive Europe.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1841_en.htm
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União Europeia, a fim de ajudar a pôr cobro à fraude ao IVA a nível transnacional, que ascende a um 
valor estimado em 50 000 milhões de euros e que afeta atualmente os orçamentos nacionais dos 
Estados-Membros da União Europeia. Em maio de 2018, a Comissão apresentou as medidas técnicas 
pormenorizadas para a aplicação dos princípios fundamentais da tributação das trocas comerciais 
entre os países da União Europeia.

Em outubro, a Comissão congratulou-se com o facto de os países da União Europeia terem adotado 
novos instrumentos destinados a colmatar as lacunas do sistema de IVA da União Europeia. Com a 
sua entrada em vigor em novembro de 2018, os países da União Europeia vão poder trocar mais 
informações e cooperar mais estreitamente na luta contra as organizações criminosas.

Comemorar os 50 anos da União Aduaneira

Em 2018, assinalou-se o 50.º aniversário da União Aduaneira. O mercado único da União Europeia, 
que permite a qualquer empresa estabelecida na UE vender as suas mercadorias e investir em todo o 
território da União Europeia sem quaisquer fronteiras internas, seria impossível sem o enquadramento 
de isenção de direitos aduaneiros que a União Aduaneira faculta.

O papel e as responsabilidades das autoridades aduaneiras dos Estados-Membros têm vindo a 
aumentar ao longo dos últimos 50 anos. Em julho, na sequência do primeiro relatório bienal sobre o 
desenvolvimento da União Aduaneira da União Europeia e da sua governação, os Estados-Membros 
assinaram a Carta das Administrações Aduaneiras da UE. Esta confirma os princípios da proteção da 
sociedade, da facilitação do comércio e da atuação em conjunto, no presente e no futuro.

Melhores serviços financeiros

As normas em vigor não estabelecem qualquer diferença entre as transações em euros efetuadas 
pelos residentes ou pelas empresas da área do euro, no país de residência ou de estabelecimento e 
as efetuadas noutro Estado-Membro da área do euro. A União Europeia quer que os europeus nos 
países não pertencentes à área do euro tenham as mesmas condições para efetuar pagamentos 
transfronteiras na área do euro. Em dezembro, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 
chegaram a um acordo político sobre a proposta, que permitirá transferências pouco onerosas em 
euros em toda a União Europeia e conversões cambiais mais corretas para os consumidores.

Fim da isenção de IVA aplicável ao 
comércio transfronteiriço

Acordo: o IVA deve ser sempre pago 
no Estado-Membro do consumidor 

final à taxa em vigor nesse 
Estado-Membro

Um balcão único em linha para que 
as empresas que realizam vendas 
transfronteiriças cumpram as suas 
obrigações em matéria de IVA na 
sua própria língua

Simplificação das regras de 
faturação do IVA para que os 
vendedores elaborem as suas 

faturas de acordo com as regras 
do seu próprio país

AS PEDRAS ANGULARES DE UM NOVO SISTEMA DE IVA NA UE

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_pt.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/charter_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_pt.htm


60 A UE EM 2018

A proposta de maio sobre as novas regras da União Europeia em matéria de seguro automóvel visa 
proteger melhor as vítimas de acidentes de viação e melhorar os direitos dos tomadores de seguros. 
As novas regras garantirão que as vítimas de acidentes de viação recebem a reparação integral 
devida, mesmo em caso de insolvência da seguradora.

Maior proteção dos consumidores em relação aos 
produtos de seguros

A entrada em vigor, em outubro, de novas regras sobre a distribuição de produtos de seguros 
proporciona uma maior clareza aos consumidores da União Europeia. Assim se melhorará a proteção 
dos consumidores mediante regras mais precisas sobre a forma como os produtos de seguros são 
vendidos. As regras reforçadas deverão beneficiar os tomadores de seguros, bem como as companhias 
e os prestadores de seguros.

Garantir condições de concorrência equitativas no 
mercado único

Cabe à Comissão, enquanto autoridade da concorrência no domínio do controlo das operações de 
concentração, garantir que os cidadãos da UE não são privados dos benefícios da concorrência, 
designadamente preços mais baixos, uma maior escolha para os consumidores e uma maior inovação 
a nível dos produtos.

Em 2018, a Comissão autorizou, sob certas condições, a aquisição da Monsanto pela Bayer. As partes 
acordaram em resolver todos os problemas de concorrência identificados, em especial as futuras 
consequências que esta fusão terá para a inovação, com um vasto pacote de medidas corretivas, 
entre elas a alienação dos ativos de investigação e desenvolvimento pertinentes.

A Comissão também persegue ativamente os cartéis e aplica-lhes coimas elevadas. Ao abrigo 
do programa de clemência da Comissão, as empresas podem fornecer elementos de informação 
privilegiada em troca de reduções de coimas. Em 2018, a Comissão aplicou uma coima de 254 milhões 
de euros a oito produtores de condensadores (utilizados em telemóveis e outros aparelhos) por 
terem participado, juntamente com um requerente de imunidade, num cartel. A Comissão também 

QUE PAGAMENTOS EM EUROS ESTÃO EM CAUSA?

Com a nova proposta da Comissão, os pagamentos transfronteiras 
em euros passam a ser tão baratos como os pagamentos nacionais 
para os consumidores e as empresas fora da área do euro.

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
(enviar dinheiro para o 

estrangeiro ou receber dinheiro 
do estrangeiro)

LEVANTAMENTOS EM CAIXAS 
AUTOMÁTICAS NO ESTRANGEIRO

PAGAMENTOS COM CARTÃO NO 
ESTRANGEIRO

PAGAMENTOS TRANSFRONTEIRAS MAIS BARATOS 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/insurance-distribution_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2282_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2281_en.htm
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aplicou uma coima de 395 milhões de euros a quatro empresas de transporte marítimo de veículos 
automóveis e, em três acordos separados, aplicou uma coima de 151 milhões de euros a fornecedores 
de peças de automóveis.

O objetivo do controlo dos auxílios estatais da União Europeia consiste em assegurar que os países 
da União Europeia não concedem a determinadas empresas um melhor tratamento fiscal do que a 
outras. Em junho, a Comissão concluiu que o Luxemburgo autorizou duas empresas do grupo Engie 
a evitarem o pagamento de impostos sobre a quase totalidade dos seus lucros. O Luxemburgo deve 
agora proceder à cobrança de cerca de 120 milhões de euros de impostos não pagos. Em outubro, a 
Comissão concluiu que o auxílio ao investimento de 125 milhões de euros concedido pela Eslováquia 
à Jaguar Land Rover está em conformidade com as regras da UE em matéria de auxílios estatais. O 
auxílio contribuirá para o desenvolvimento da região de Nitra, sem provocar distorções indevidas da 
concorrência no mercado único.

Em dezembro, a Comissão aprovou auxílios estatais no montante de 1 750 milhões de euros em 
apoio do investimento de 6 000 milhões de euros efetuado pelo setor privado na investigação, 
no desenvolvimento e na inovação no domínio da microeletrónica, que é uma das tecnologias 
facilitadoras essenciais para a economia europeia. Este «projeto importante de interesse europeu 
comum» será realizado por cerca de 30 empresas em quatro Estados-Membros, em colaboração com 
organizações de investigação e universidades e terá significativos efeitos indiretos noutras empresas 
da União Europeia.

Em dezembro, a Comissão estabeleceu que o regime de isenção do imposto sobre as sociedades 
para juros e royalties, bem como cinco decisões fiscais prévias de Gibraltar, são ilegais ao abrigo das 
regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais. Os beneficiários têm agora de restituir a 
Gibraltar os impostos em falta, cujo montante ascende a cerca de 100 milhões de euros.

Para uma mobilidade segura, limpa e conectada

A União Europeia está a avançar no sentido de uma mobilidade limpa e sustentável para proteger a 
nossa saúde e o ambiente e impulsionar a competitividade da indústria da União Europeia.

Em 2018, a União Europeia concluiu a revisão do processo para garantir que os fabricantes de 
automóveis cumprem rigorosamente todos os requisitos da União Europeia em matéria de 
segurança, ambiente e produção. A reforma foi proposta na sequência do escândalo «Dieselgate» 
e complementa o trabalho mais vasto da União Europeia em prol de um setor automóvel limpo, 
sustentável e competitivo. As novas regras, que serão aplicáveis a partir de 2020, irão elevar 
significativamente o nível de qualidade e a independência dos ensaios dos veículos, aumentar os 
controlos dos automóveis que já se encontram no mercado da União Europeia e reforçar o sistema 
no seu conjunto, sob supervisão europeia.

A comissária Violeta Bulc por ocasião das 
Jornadas RTE-T sobre a mobilidade, a 
conectividade e os transportes na Europa, 
em Liubliana, na Eslovénia, em 26 de abril de 
2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-962_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6023_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-167_pt.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858
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No âmbito da iniciativa «A Europa em Movimento», a União Europeia apresentou o conjunto final 
de medidas para modernizar o sistema europeu de transportes e permitir que todos os cidadãos 
europeus beneficiem de maior segurança rodoviária, de veículos menos poluentes e de soluções 
tecnológicas mais avançadas.

A reforma das normas de segurança dos veículos prevê que todos os novos modelos de veículos 
colocados no mercado tenham a tecnologia de segurança avançada mais recente, como sistemas 
de travagem de emergência e adaptação inteligente da velocidade. Esta situação está em sintonia 
com os esforços para tornar as infraestruturas rodoviárias mais seguras. Os Estados-Membros e o 
Parlamento Europeu estão agora a examinar estas propostas.

Procurar-se-á também dar uma resposta sistemática aos riscos colocados por infraestruturas rodoviárias 
não seguras, incluindo os riscos que correm os utilizadores vulneráveis da estrada, como ciclistas e peões. 
As propostas ajudarão os Estados-Membros nos seus esforços para melhorar a segurança rodoviária e, 
em especial, os que registam piores desempenhos em matéria de segurança rodoviária a recuperarem o 
atraso em relação aos Estados-Membros com melhores resultados neste contexto.

A transição para automóveis conectados e automatizados pode tornar a mobilidade mais segura, 
mais limpa, mais inclusiva e mais eficiente. A estratégia de 2018 tem por objetivo garantir que se 
desenvolvem, na União Europeia, tecnologias e infraestruturas essenciais e, além disso, seguras.

Pôr termo às mudanças de hora sazonais

Em resposta ao pedido do Parlamento Europeu e às preocupações de um número crescente de cidadãos 
e Estados-Membros, a Comissão lançou uma consulta pública sobre as disposições relativas à hora 
de verão, em julho. Receberam-se cerca de 4,6 milhões de respostas, o maior número de sempre 
para uma consulta pública. Constatou-se, assim, que 84% dos inquiridos eram a favor da abolição 
das mudanças de hora sazonais. A razão inicial que levou os Estados-Membros a introduzirem estas 
disposições na década de 70 do século XX (principalmente para poupar energia) tornou-se muito 
menos relevante, visto que existem agora novas técnicas para reduzir o consumo de energia.

SEGURANÇA DOS VEÍCULOS 

A Comissão propõe tornar obrigatórias as seguintes 
características de segurança e de assistência ao 
condutor:

SEGURANÇA DAS INFRAESTRUTURAS 
A Comissão propõe a 
atualização das regras 
europeias sobre gestão da 
segurança da infraestrutura 
rodoviária: 

 Controlo inteligente da velocidade 
 Deteção de obstáculos em marcha atrás e 
 câmara para manobras em marcha atrás 
 Deteção de distração e sonolência do condutor

 Alargar o âmbito para além das 
 autoestradas 
 8% dos acidentes de viação mortais ocorrem 
 em autoestradas, mas 39% ocorrem em
  estradas nacionais/principais.  

 Cartografia dos riscos em toda a rede 
 Disposições reforçadas para os utilizadores
  vulneráveis da estrada

 Sistema de aviso de 
 afastamento da faixa
 de rodagem  
 Sistema avançado de
 travagem de 
 emergência

 Requisitos em matéria 
 de visão direta  
 Deteção de 
 peões/ciclistas

MELHORAR A SEGURANÇA RODOVIÁRIA NA UE

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_pt.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3708/en/Factsheet Safe Mobility  A Europe that protects.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3708/en/Factsheet Connected and Automated Mobility  For a competitive Europe.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pt
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pt
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A legislação da União Europeia em vigor harmonizou as regras sobre a mudança de hora em todos 
os Estados-Membros, no intuito de evitar perturbações no mercado único. Tendo em vista o mesmo 
objetivo, a Comissão apresentou, em setembro, uma proposta para pôr termo às mudanças de hora 
sazonais. Deste modo, os Estados-Membros tiveram de fazer as suas escolhas quanto à hora legal 
(que é uma competência nacional) de uma forma coordenada, independentemente de quererem que 
a sua hora legal futura coincida com o horário de verão atual ou se mantenha inalterada («hora de 
inverno»). Esta proposta está a ser examinada no Conselho e no Parlamento Europeu.

Proteção dos direitos de propriedade intelectual e 
combate à contrafação

Num mundo em que as empresas europeias concorrem cada vez mais ao nível da inovação, da 
criatividade e da qualidade, a proteção dos direitos intelectuais é um poderoso instrumento para 
aumentar a competitividade de todas as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas.

Para ajudar as empresas farmacêuticas europeias a tirar partido dos mercados mundiais em rápido 
crescimento, e para fomentar o emprego, o crescimento e o investimento na União Europeia, a Comissão 
propôs um ajustamento das regras de propriedade intelectual para que as empresas farmacêuticas 
estabelecidas na União Europeia possam ser mais competitivas nos mercados mundiais.

O setor da publicidade aderiu ao combate à contrafação e à pirataria mediante a assinatura de um 
acordo voluntário para reduzir as receitas de publicidade dos sítios Web e das aplicações móveis que 
violam os direitos de autor ou difundem contrafações.

Em junho, entraram em vigor novas regras da União Europeia em matéria de proteção dos segredos 
comerciais. As alterações desencorajarão a concorrência desleal e pretendem fomentar a inovação 
colaborativa e a partilha de conhecimentos especializados valiosos para que a União Europeia se 
torne numa região económica mais forte e mais competitiva.

Contratação pública moderna e sustentável

Mais de 250 000 autoridades públicas da União Europeia gastam anualmente cerca de 2 biliões 
de euros — ou seja, 14% do produto interno bruto da União Europeia — com a aquisição de 
serviços, obras e fornecimentos. Em 2018, a Comissão continuou a sua estratégia para assegurar 
uma melhor utilização do dinheiro dos contribuintes e impulsionar uma economia mais inovadora, 
inclusiva, sustentável e competitiva. Publicou orientações para incentivar os compradores públicos a 
utilizarem a contratação pública para estimular a inovação e formulou uma recomendação para que 
as autoridades nacionais apoiem as PME e facilitem a participação dessas empresas nos contratos 
públicos do setor da defesa. Foi publicado também um guia prático para ajudar a evitar os erros mais 
comuns em projetos cofinanciados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

O orçamento de longo prazo da União Europeia para 
2021-2027

Em junho de 2018, a Comissão propôs um novo programa específico de 4 000 milhões de euros para 
capacitar e proteger os consumidores e permitir que as pequenas e médias empresas da Europa tirem 
pleno partido do bom funcionamento do mercado único. O novo programa reforçará a governação 
do mercado único, apoiará a competitividade das empresas e promoverá a saúde humana, animal, e 
vegetal e o bem-estar dos animais.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_pt.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/memorandum-of-understanding-online-advertising-ipr_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-secrets_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-secrets_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_pt.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29261?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018H0624
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_pt.htm
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CAPÍTULO 5 

Uma União Económica 
e Monetária mais 
aprofundada e mais 
equitativa

«Nos próximos cinco anos, 
tenciono prosseguir a 
reforma da União Económica 
e Monetária a fim de 
preservar a estabilidade 
da nossa moeda única e 
melhorar a convergência 
das políticas económicas, 
orçamentais e do mercado do 
trabalho entre os  
Estados-Membros que 
partilham a moeda única.»

Jean-Claude Juncker, orientações 
políticas, 15 de julho de 2014

Em 1 de janeiro de 2019, a 
Europa celebrou o  
20.º aniversário do euro. 
Desde o seu lançamento, o 
euro é a segunda moeda de 
reserva mais utilizada no 
mundo. Atualmente, 60 países 
associam a sua moeda ao euro 
de uma forma ou de outra. 
Em breve, a área do euro 
representará 85% do produto 
interno bruto global de toda a 
União Europeia.

Apesar das dificuldades dos 
últimos anos, a adesão da 
opinião pública europeia ao 
euro e à União Económica e 
Monetária continua a registar 
níveis inéditos.

A União Europeia tomou 
medidas importantes para 
estabelecer uma União 
Económica e Monetária mais 
aprofundada e mais equitativa, 
bem como para concluir a 

União Bancária e a União dos 
Mercados de Capitais.

A estabilidade financeira foi 
consideravelmente reforçada 
na área do euro e em toda 
a União Europeia desde o 
início das crises financeiras. 
Atualmente, os bancos estão 
muito mais bem capitalizados. 
O rácio do crédito não 
produtivo diminuiu quase para 
metade desde 2014 e está 
a aproximar-se dos níveis 
anteriores à crise. Todavia, há 
ainda muito que fazer para 
tirar o máximo partido do 
potencial do euro.

Na Cimeira do Euro de 
dezembro, os dirigentes da 
União Europeia tomaram novas 
medidas para aprofundar a 
UEM, ao apoiarem os projetos 
a favor de um mecanismo de 
apoio comum ao Fundo Único 
de Resolução e ao aprovarem 
a reforma do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade. 
Apelaram também à criação 
de um instrumento orçamental 
para apoiar a convergência 
económica e a competitividade 
na área do euro e nos 
Estados-Membros que venham 
futuramente  
integrá-la, com base nas 
propostas apresentadas pela 
Comissão no contexto do 
próximo orçamento de longo 
prazo.

Ainda em dezembro, a 
Comissão apresentou 
ideias para reforçar o 
papel internacional do euro 
num mundo cada vez mais 
complexo e multipolar e 
para melhor refletir o peso 
económico, político e financeiro 
da Europa.
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Concluir a União Bancária

A conclusão da União Bancária representa uma etapa importante do aprofundamento da União 
Económica e Monetária. Desde 2014, a redução dos riscos prosseguiu a um ritmo sustentado no setor 
financeiro da União Europeia e deverá preparar o caminho para uma maior partilha de riscos através 
do sistema europeu de garantia de depósitos. Em 2015, a Comissão Europeia propôs um dispositivo 
à escala da área do euro para complementar os atuais sistemas nacionais de garantia de depósitos. 
A legislação da União Europeia já garante a proteção de todos os depósitos até 100 000 euros em 
caso de falência de um banco. Graças a um fundo único, o dispositivo proporcionará um nível mais 
elevado e uniforme de cobertura na área do euro.

No que diz respeito ao mecanismo de apoio ao Fundo Único de Resolução da União Bancária, os 
dirigentes europeus chegaram a acordo sobre as respetivas modalidades, em dezembro. O mecanismo 
de apoio será assegurado pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade e reforçará a confiança no sistema 
bancário da União Europeia. Será ativado como um seguro de último recurso se for necessário para 
casos importantes de resolução bancária.

Nos últimos anos, os riscos do setor bancário foram significativamente reduzidos na União Europeia. 
Os bancos sob a supervisão do Banco Central Europeu obtiveram 234 000 milhões de euros de 
capital adicional desde 2014 e dispõem de reservas de liquidez muito apreciáveis. Em dezembro 
de 2018, foram adotadas novas regras, que reforçaram ainda mais a resiliência dos bancos e a 
possibilidade de estes abandonarem o mercado sem repercussões financeiras para os contribuintes.

Além disso, a proporção de crédito não produtivo — em que um mutuário não pode ou não 
quer reembolsar um empréstimo bancário — diminuiu de modo considerável, incluindo nos  
Estados-Membros em que tal proporção era particularmente elevada. Em novembro, um teste de 
esforço do setor bancário europeu, realizado à escala da União Europeia e coordenado pela Autoridade 
Bancária Europeia, demonstrou que os bancos europeus se tinham tornado mais resistentes 
aos choques macroeconómicos. O teste abrangeu 48 dos maiores bancos da União, incluindo  
33 diretamente supervisionados pelo Banco Central Europeu, que representam cerca de 70% dos 
ativos bancários da área do euro.

Os depósitos dos cidadãos da UE até ao valor de 

100 000 euros 
estarão sempre seguros mesmo se o banco estiver 
em dificuldades

Valdis Dombrovskis, vicepresidente da 
Comissão, na conferência de verão de Davos, 
em Tianjin, na China, em 19 de setembro de 
2018.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
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Em março de 2018, a Comissão apresentou uma proposta legislativa para resolver o problema do 
crédito não produtivo acumulado e evitar que se continue a acumular no futuro, bem como uma 
proposta relativa à criação de um quadro favorável aos títulos garantidos por obrigações soberanas, 
o que permitirá uma maior diversificação das carteiras de obrigações soberanas dos bancos. Foram 
realizados progressos no que diz respeito às propostas relativas ao crédito não produtivo, tendo 
sido alcançado, nomeadamente, um acordo sobre um elemento essencial: assegurar que os bancos 
dispõem de cobertura suficiente para as perdas que poderão vir a sofrer com crédito não produtivo no 
futuro. Continuam os trabalhos em relação a dois outros elementos: permitir a execução extrajudicial 
acelerada de empréstimos cobertos por garantias e continuar a desenvolver mercados secundários 
nos quais os bancos poderão vender o crédito não produtivo a gestores de crédito e investidores.

Progressos realizados pelos Estados-Membros na 
via da adoção do euro

A Comissão Europeia publicou em maio a avaliação bianual sobre o grau de preparação de certos 
Estados-Membros para adotarem o euro. O relatório de convergência constitui a base da decisão 
do Conselho da União Europeia para determinar se um Estado-Membro preenche as condições de 
adesão à área do euro. O relatório, que é publicado em paralelo a uma avaliação distinta levada a 
cabo pelo Banco Central Europeu, abrange sete Estados-Membros que se comprometeram a adotar 
o euro, mas que ainda não o fizeram, a saber, a Bulgária, a Chéquia, a Croácia, a Hungria, a Polónia, 
a Roménia e a Suécia.

Mario Draghi, presidente do Banco Central 
Europeu, debate o relatório anual de 2016 do 
Banco Central Europeu na sessão plenária do 
Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, 
em 5 de fevereiro de 2018.

UNIÃO BANCÁRIA

  Mecanismo Único 
de Supervisão

Sistema Europeude 
Seguro de Depósitos

Mecanismo Único de 
Resolução 

Fundo Único de 
Resolução

Mecanismo comum 
de apoio

Código único de regras

GARANTIR BANCOS MAIS FORTES E COM MELHOR SUPERVISÃO

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3827_en.htm
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Os sete Estados-Membros apresentam, em geral, uma convergência nominal considerável, mas o 
relatório concluiu que nenhum deles preenche atualmente todas as condições formais para participar 
na moeda comum. Embora a Bulgária e a Croácia cumpram todos os critérios de convergência, com 
exceção do critério relativo à taxa de câmbio, o relatório permitiu apurar, todavia, que apenas a 
legislação da Croácia era plenamente compatível com as regras da União Económica e Monetária.

A análise de outros fatores permitiu apurar que os Estados-Membros não pertencentes à área do euro 
estão, de um modo geral, bem integrados na União Europeia em termos económicos e financeiros. 
Alguns continuam, todavia, a apresentar vulnerabilidades macroeconómicas e/ou enfrentam 
problemas relacionados com o respetivo enquadramento empresarial e quadro institucional, o que 
pode pôr em risco a sustentabilidade do processo de convergência.

A Comissão está empenhada em auxiliar os Estados-Membros que se preparam para aderir à área do 
euro. Através de uma vertente específica no âmbito do Programa de Apoio às Reformas Estruturais, 
a Comissão prestará apoio específico aos Estados-Membros que desejem adotar o euro, se tal lhe 

Base: todos os inquiridos (N=17 589)

De um modo geral, considera que o euro é positivo ou negativo para o seu país? 

[% — área do euro (AE)]

A percentagem de inquiridos que consideram que o euro é positivo para o seu país tem vindo a aumentar 
desde 2007 e atingiu em 2017 e 2018 o nível mais elevado de sempre desde o início do registo.

POSITIVO

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

51 51
51

52 5253

45

47

59 61 64 64
56

56

57 5755

11
/2

00
2

(E
A-

12
)

11
/2

00
3

(E
A-

12
)

11
/2

00
4

(E
A-

12
)

10
/2

00
5

(E
A-

12
)

09
/2

00
6

(E
A-

12
)

09
/2

00
7

(E
A-

13
)

07
/2

00
8

(E
A-

15
)

10
/2

00
9

(E
A-

16
)

10
/2

01
0

(E
A-

16
)

11
/2

01
1

(E
A-

17
)

10
/2

01
2

(E
A-

17
)

10
/2

01
3

(E
A-

17
)

10
/2

01
4

(E
A-

18
)

10
/2

01
5

(E
A-

19
)

10
/2

01
6

(E
A-

19
)

10
/2

01
7

(E
A-

19
)

10
/2

01
8

(E
A-

19
)

APOIO DOS CIDADÃOS AO EURO REGISTA VALOR RECORDE

Valdis Dombrovskis, vicepresidente da 
Comissão, na cerimónia de comemoração dos 
primeiros 20 anos do euro, em Bruxelas, na 
Bélgica, em 3 de dezembro de 2018.
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for solicitado. Para a prosperidade da União no seu conjunto e para o bom funcionamento do euro, é 
essencial alcançar a convergência e criar estruturas económicas sólidas.

Maior equidade social na União Económica  
e Monetária

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais estabelece princípios essenciais para o bom funcionamento e a 
equidade dos mercados de trabalho e dos sistemas de proteção social. Embora a ênfase no emprego 
e no desempenho social seja particularmente importante para aprofundar a União Económica e 
Monetária e aumentar a sua resiliência, a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma 
responsabilidade e um compromisso políticos partilhados a nível da União e dos Estados-Membros, 
no âmbito das respetivas competências.

85% dos inquiridos 
consideram que a economia de mercado deve andar 
a par com um elevado nível de proteção social.

Fonte: Eurobarómetro, novembro de 2018.

1%
Outras formas de emprego

10%
Trabalhadores por conta própria sem empregados 

4%
Trabalhadores por conta 
própria com empregados  

4%
Trabalhadores a tempo parcial, 
temporários 

8%
Trabalhadores a 
tempo inteiro, 
temporários 

13%
Trabalhadores a 
tempo parcial, 
permanentes

60%
Trabalhadores a tempo 

inteiro, permanentes

PANORAMA ATUAL DO MERCADO DE TRABALHO DA UE

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pt
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Um dos aspetos essenciais da União Económica e Monetária é a sua forte dimensão social.  O Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais foi proclamado conjuntamente pelo Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, em novembro de 2017. Deverá servir de orientação para a resolução de novos desafios 
sociais e, assim, garantir sociedades modernas, inclusivas e competitivas.

Embora as atuais modalidades de trabalho mais flexíveis ofereçam novas oportunidades de emprego, 
em especial para os jovens, podem gerar incerteza e desigualdades económicas. Em conformidade 
com os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Comissão pretende garantir que todos os 
cidadãos, independentemente do tipo de contrato de trabalho, têm uma oportunidade justa de seguir 
uma carreira profissional completa, bem como de beneficiar de condições de trabalho dignas e de 
uma proteção social suficiente.

Em paralelo à proposta relativa ao estabelecimento do Pilar Europeu, em 2017 e 2018, a Comissão 
Europeia propôs iniciativas específicas para a respetiva concretização.

Por exemplo, em março, a Comissão propôs um pacote sobre justiça social, que inclui propostas de 
criação de uma Autoridade Europeia do Trabalho para garantir que as regras da União em matéria de 
mobilidade laboral justa são aplicadas de forma equitativa, simples e eficaz (ver também capítulo 4).

O pacote sobre justiça social também incluía uma proposta de recomendação do Conselho relativa ao 
acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria. Em dezembro, 
os ministros adotaram um acordo político sobre esta proposta. A recomendação visa apoiar os 
trabalhadores com formas atípicas de emprego e os trabalhadores por conta própria que, devido 
ao seu estatuto profissional, não estão suficientemente cobertos pelos regimes de segurança social, 
encontrando-se, por conseguinte, expostos a uma maior incerteza económica.

A recomendação abrange os diversos ramos da segurança social: desemprego, doença e cuidados de 
saúde, licença de maternidade/paternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais, invalidez e 
velhice. O objetivo é incentivar os países da União Europeia a garantirem que todos os trabalhadores 
com contratos atípicos e os trabalhadores por conta própria podem aderir e contribuir para sistemas 
de segurança social, colmatando lacunas de cobertura formal. Outro objetivo é permitir que estes 
trabalhadores acumulem direitos enquanto beneficiários de um sistema e aumentar a transparência 
no que diz respeito aos sistemas e direitos de segurança social.

Conciliar o trabalho e a vida familiar

Em 2017, a Comissão apresentou uma proposta de nova diretiva relativa à conciliação entre a vida 
profissional e familiar de progenitores e cuidadores. Esta iniciativa, que se inclui entre os principais 
objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, estabelece várias normas mínimas novas ou mais 
elevadas no que diz respeito à licença parental, de paternidade e de cuidador, bem como a regimes 
de trabalho flexíveis. Estão em curso as negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho. As 
duas instituições chegaram a um acordo provisório em dezembro.

A comissária Marianne Thyssen durante uma 
visita a Aveiro, em Portugal, no Centro de 
Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI), 
um projeto financiado pela UE que oferece 
assistência social e oportunidades de 
emprego a pessoas em risco de exclusão 
social, incluindo pessoas com deficiência, em 
26 de abril de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_pt.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52018DC0132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52018DC0132
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_pt.htm
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Condições de trabalho transparentes e previsíveis

Em junho de 2018, os Estados-Membros chegaram a acordo sobre a proposta de diretiva da 
Comissão relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis. A proposta visa garantir 
que, num mercado de trabalho moderno e flexível, todos os trabalhadores da União Europeia sejam 
plenamente informados por escrito sobre as condições básicas da sua relação de trabalho, e define 
novos direitos para todos os trabalhadores, incluindo os que têm contratos atípicos. As negociações 
entre o Parlamento Europeu e o Conselho estavam ainda em curso no final de 2018.

Dar resposta aos desafios no domínio social e do emprego

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais desempenhou um papel orientador no ciclo de 2018 da 
coordenação das políticas económicas, designado por Semestre Europeu. Em consequência, as 
recomendações dirigidas aos Estados-Membros deram ainda maior ênfase aos desafios no domínio 
social e do emprego. Foi apresentado um novo painel de avaliação social no projeto de relatório 
conjunto sobre o emprego. Acompanha as tendências e os desempenhos dos países da União Europeia 
em três domínios relacionados com os 20 princípios do pilar: igualdade de oportunidades e acesso ao 
mercado de trabalho; condições de trabalho justas; proteção social e inclusão social.

No contexto de perspetivas económicas positivas, as recomendações por país de 2018 pretendem 
incentivar uma abordagem voltada para o futuro, que alicerça as bases do crescimento sustentável, 
inclusivo e de longo prazo. Para levar a cabo este objetivo é crucial um grande empenho de todos os 
quadrantes, nomeadamente ao nível dos parceiros sociais e da sociedade civil. As recomendações 
foram adotadas pelo Conselho em julho.

Apoiar as reformas nos Estados-Membros

Embora a economia europeia esteja mais forte e numa trajetória de crescimento estável, são 
necessárias novas reformas estruturais para tornar as nossas economias mais estáveis, mais 
inclusivas, mais produtivas e mais resilientes.

Em 2015, no intuito de contribuir para estes esforços de reforma, a Comissão criou o Serviço de Apoio 
à Reforma Estrutural, que ajuda os Estados-Membros a prepararem, a conceberem e a aplicarem as 
reformas. O apoio é prestado exclusivamente a pedido e adapta-se à situação do Estado-Membro 
em causa.

A procura do serviço ultrapassou largamente as expectativas. Até à data, o serviço participou, através 
do Programa de Apoio às Reformas Estruturais e de outras fontes, em cerca de 500 projetos de apoio 
técnico, em 25 Estados-Membros da União Europeia. Trata-se, entre outros aspetos, de auxiliar os 
Estados-Membros a reformarem os sistemas de ensino e de cuidados de saúde, a modernizarem 
a gestão das finanças públicas, a reformarem a administração fiscal, a tornarem mais eficazes 
a administração pública e o sistema judicial, a desenvolverem a economia digital, a criarem um 
ambiente favorável às empresas e a melhorarem o acesso ao financiamento.

Por exemplo, o Ministério da Justiça da Croácia recebeu apoio nos seus esforços para melhorar a 
gestão dos tribunais do país, a fim de apoiar um sistema judicial eficaz e o respeito do Estado de 
direito. A Comissão está também a auxiliar a Eslováquia nos seus esforços para tornar o sistema 
de saúde mais eficaz e eficiente e a ajudar a Letónia a aplicar a sua estratégia de médio prazo no 
domínio da fiscalidade. Prestou também apoio à Bulgária para ajudar a criar um ambiente mais 
favorável às empresas, assim como aos Estados Bálticos para ajudar a melhorar o funcionamento 
dos mercados de capitais na região.

Em dezembro de 2017, devido à crescente procura por parte dos Estados-Membros, a Comissão 
propôs aumentar o financiamento do Programa de Apoio às Reformas Estruturais. A proposta foi 
aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 2018, o que permitiu elevar o orçamento 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_pt.htm
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total do programa para 222,8 milhões de euros até 2020. A União Europeia poderá, assim, responder 
à elevada procura de apoio por parte dos Estados-Membros.

Concorrência leal

Na última década, o controlo dos auxílios estatais pela União Europeia no setor bancário contribuiu de 
modo decisivo para a recuperação do setor bancário europeu, ao exigir que os bancos reestruturem 
e procedam à limpeza dos seus balanços como condição para beneficiarem de auxílios públicos.  
A Comissão contribuiu igualmente para a resolução de problemas que ainda subsistiam nos bancos 
da União Europeia.

Em Chipre, a Comissão aprovou auxílios estatais para financiar a saída ordenada do mercado do 
Cyprus Cooperative Bank, incluindo a venda de algumas atividades ao Hellenic Bank e a supressão 
de 6 000 milhões de euros de crédito não produtivo. A esta medida associaram-se compromissos 
vinculativos da parte de Chipre no sentido de reformar o quadro judicial, ajudar a resolver o problema 
do crédito não produtivo e a reduzir os custos para os contribuintes. Em Itália, como parte do seu plano 
de reestruturação, o Banca Monte dei Paschi alienou com êxito 24,6 mil milhões de euros de crédito 
malparado através do regime italiano de garantias, isento de auxílios estatais («GACS»), criado em 
2016. Entre janeiro e setembro de 2018, ocorreram nove transações conformes ao mercado através 
do GACS, o que permitiu eliminar do sistema bancário italiano mais 14,4 mil milhões de euros de 
crédito malparado no total.

A Comissão também concluiu favoravelmente um inquérito sobre o auxílio que o Nova Ljubljanska 
Banka na Eslovénia recebeu em 2013, tendo aceitado as medidas propostas pela Eslovénia para que 
este banco venha a ser um ator viável no mercado bancário esloveno.

Em 2018, na Alemanha, a Comissão autorizou a venda do HSH Nordbank a investidores privados 
sem qualquer auxílio adicional. Com efeito, muitos dos bancos que beneficiaram de auxílios públicos 
durante a crise, no interesse da estabilidade financeira, estão agora a abandonar o procedimento de 
auxílios estatais e a conseguir atrair de novo os participantes privados no mercado.

O controlo dos auxílios estatais no setor bancário continuará a desempenhar um papel independente 
para garantir um setor financeiro justo e competitivo, em estreita coordenação com o quadro de 
resolução bancária da União Bancária.

Reforçar o papel internacional do euro

Em setembro, no discurso sobre o estado da União, o presidente da Comissão Europeia,  
Jean-Claude Juncker, anunciou a intenção de apresentar novas iniciativas destinadas a reforçar o 
papel internacional do euro. As propostas da Comissão, anunciadas em dezembro, estão em sintonia 
com o compromisso da União no sentido de uma economia global aberta, multilateral e assente em 

Valdis Dombrovskis, vice-presidente da 
Comissão, e Christine Lagarde, diretora 
executiva do Fundo Monetário Internacional, 
nas reuniões da primavera do Banco Mundial 
e do FMI, em Washington, nos EUA, em 21 de 
abril de 2018.
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regras e podem implicar vantagens concretas para os cidadãos e as empresas da União, incluindo 
custos comerciais mais baixos, mais escolha, melhor acesso ao financiamento, maior autonomia e 
um sistema financeiro mundial mais resiliente. As propostas articulam-se em torno de iniciativas 
destinadas a reforçar a atratividade do euro enquanto moeda global, ao melhorarem a resiliência da 
economia europeia, bem como a profundidade, a liquidez e a eficiência dos seus mercados financeiros, 
nomeadamente através da conclusão da União dos Mercados de Capitais. As propostas apelam 
também a uma maior utilização do euro em setores estratégicos como a energia, as matérias-primas 
e os transportes, e a uma representação mais unificada da área do euro na cena internacional.

O orçamento de longo prazo da União Europeia para 
2021-2027

Em maio de 2018, a Comissão Europeia apresentou duas propostas que demonstram como o próximo 
orçamento da União Europeia a longo prazo (2021-2027) poderá contribuir para a estabilidade, a 
convergência e a coesão na área do euro e na União, reforçando simultaneamente o desempenho 
económico e a resiliência.

O Programa de Apoio às Reformas proposto, dotado de um orçamento global de 25 000 milhões 
de euros, apoiará as reformas prioritárias em todos os Estados-Membros da União Europeia. 
Compreende três elementos: um instrumento de execução das reformas, para dar apoio financeiro, 
um instrumento de apoio técnico, para oferecer e partilhar conhecimentos técnicos especializados; 
e um mecanismo de convergência para auxiliar os Estados-Membros que se preparam para adotar 
o euro. O programa permitirá à União Europeia dar resposta à forte procura de apoio à preparação, 
conceção e execução de reformas favoráveis ao crescimento, por parte dos Estados-Membros.

A proposta relativa à Função Europeia de Estabilização do Investimento ajudará a estabilizar os 
níveis de investimento público e a facilitar a rápida recuperação económica em caso de choques 
económicos significativos nos Estados-Membros da área do euro e nos que participam no Mecanismo 
Europeu de Taxas de Câmbio.
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CAPÍTULO 6

Uma política 
comercial equilibrada 
e progressiva para 
controlar a globalização

«Exercer uma política 
comercial europeia significa 
tirar o melhor partido das 
oportunidades com parceiros 
afins em todo o mundo. 
Significa também trabalhar 
para melhorar e configurar 
um sistema mundial assente 
em regras, que possa 
continuar a garantir a paz, a 
prosperidade e o progresso.»

Jean-Claude Juncker,  
«As relações transatlânticas 
numa encruzilhada», discurso de 
abertura, 25 de julho de 2018

A União Europeia consolidou 
a sua posição como potência 
comercial em 2018 e  
mantém-se uma das economias 
mais abertas do mundo, com 
um programa ambicioso de 
negociações comerciais tendo 
por objetivo abrir mercados 
em todo o mundo e criar 
condições de concorrência 
equitativas para as empresas 
da União Europeia. A União 
Europeia celebrou acordos 
comerciais com 70 países de 
todo o mundo, que representam 
40% do produto interno bruto 
a nível mundial. A economia 
europeia depende do comércio: 
cada 1 000 milhões de euros 
de exportações corresponde a 
14 000 postos de trabalho na 
Europa. A abertura, conjugada 
com normas elevadas, continua 
a ser a melhor forma de 
conseguir que a globalização 
beneficie todos os europeus.

Tendo em conta que 36 milhões 
de postos de trabalho na União 
dependem das exportações, 
que 80 % das importações são 
utilizadas como insumos para 
produtos ou serviços europeus 
e que se espera que 90% 
do crescimento mundial nas 
próximas décadas ocorra fora 
da União Europeia, o comércio 
livre é mais importante do que 
nunca para nós.

A União Europeia está 
empenhada num sistema de 
comércio multilateral assente 
em regras como base para 
a prosperidade. Continua a 
desempenhar um papel de 
relevo na Organização Mundial 
do Comércio e propôs ideias 
para a reforma dessa instância. 
Em caso de infração das regras 
do comércio mundial ou de 
práticas comerciais desleais, 
a União Europeia defende as 
empresas, os trabalhadores e 
os cidadãos europeus.

Em 2018, a União Europeia 
defendeu os seus interesses 
perante as tendências 
protecionistas e os obstáculos 
que cada vez mais se colocam 
ao comércio. Entraram em 
vigor regras mais rigorosas e 
eficazes em matéria de defesa 
comercial. A União Europeia 
iniciou ainda o processo de 
criação de um novo quadro para 
o escrutínio dos investimentos 
estratégicos externos.

A União Europeia chegou a um 
novo acordo comercial com 
o México, assinou um acordo 
comercial com o Japão e 
manteve negociações com o 
Mercosul. Realizou igualmente 
progressos significativos 
noutras negociações 
comerciais, nomeadamente com 
o Chile, e iniciou negociações 
para acordos comerciais com a 
Austrália e a Nova Zelândia.
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Uma política comercial equilibrada e progressiva

Nos últimos anos, o comércio internacional tem-se confrontado com dificuldades crescentes, com 
dúvidas renovadas quanto aos efeitos da globalização, questões sobre o objetivo e o valor dos 
acordos comerciais e o ressurgimento do protecionismo. Em resposta, em 2018 a União Europeia 
redobrou os esforços para defender o sistema de comércio internacional assente em regras, apoiado 
pela Organização Mundial do Comércio, em estreita colaboração com os parceiros comerciais, tendo 
em vista a modernização das regras do comércio internacional.

A União Europeia continuou a desempenhar um papel de relevo na Organização Mundial do 
Comércio. Reiterou o seu firme empenho na organização e o seu apoio contínuo para resolver 
questões importantes que afetam o sistema comercial multilateral a nível mundial. Em setembro 
de 2018, apresentou um documento de reflexão sobre a reforma da organização. Salientou 
a necessidade de atualizar o conjunto de regras referente às subvenções e às transferências 
forçadas de tecnologia, que estão no âmago das crescentes tensões comerciais, assim como de 
melhorar a transparência da organização. Destacou igualmente a necessidade de desbloquear as 
nomeações dos membros do Órgão de Recurso para defender o sistema de resolução de conflitos 
da organização.

A política comercial deve também ser eficaz, transparente e assentar em valores. Os princípios 
fundamentais da estratégia Comércio para Todos, de 2015, continuaram a orientar a abordagem 
adotada em 2018: a abertura, conjugada com normas elevadas, continua a ser a melhor forma de 
conseguir que a globalização beneficie todos os europeus.

A União Europeia prosseguiu os seus esforços para negociar novos acordos comerciais, atualizar os 
acordos em vigor e garantir que as empresas, os trabalhadores e os consumidores possam colher os 
benefícios que daí advêm.

Foram igualmente realizados progressos na legislação relativa ao quadro da União Europeia de 
escrutínio dos investimentos diretos estrangeiros, por razões de segurança e de ordem pública. 
O objetivo é assegurar que os investimentos estrangeiros continuam a ser uma importante fonte 
de crescimento, protegendo simultaneamente os interesses essenciais da União Europeia. Em 
novembro, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo político sobre a configuração 
final do quadro. O Parlamento votará o acordo em fevereiro de 2019 e o Conselho deverá aprovar o 
regulamento pouco depois. O regulamento deverá entrar em vigor em abril de 2019.

Através da estratégia de acesso aos mercados, a União Europeia combate os obstáculos que se 
colocam ao acesso aos mercados em todo o mundo, mantendo, em simultâneo, o seu compromisso 
de defender um comércio equilibrado, responsável e assente em regras.

Uma Europa que protege

A Europa é um continente aberto, mas não ingénuo. A União Europeia defende os seus valores 
e interesses. A sua política comercial defende com firmeza as empresas e os trabalhadores 
europeus em contextos de infração das regras do comércio internacional ou de práticas comerciais 
desleais.

Quando as intervenções diplomáticas falham, a União Europeia não hesita em desencadear o 
mecanismo de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio para fazer valer os seus 
direitos e tirar o máximo partido das vantagens de ser membro da organização, para defender 
as empresas, os trabalhadores e os agricultores europeus. Em 2018, a União Europeia iniciou 
procedimentos contra a China relacionados com a transferência de tecnologia e contra os Estados 
Unidos sobre as medidas que este país aplicou às importações de aço e alumínio. Os procedimentos 
de litígio obtêm resultados: em 2018, a Rússia deixou de instituir direitos anti-dumping sobre veículos 
comerciais ligeiros provenientes da Alemanha e da Itália.

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
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Os instrumentos de defesa comercial da UE  
protegem 360 000 postos de trabalho 
na Europa

Em consonância com as regras da Organização Mundial do Comércio e a legislação da União Europeia, 
foram iniciados 10 novos inquéritos e aplicadas sete novas medidas de defesa comercial contra 
práticas comerciais desleais. Entre as medidas instituídas destacam-se os direitos anti-dumping 
sobre o aço proveniente da China, que têm como objetivo que o preço de exportação reflita um valor 
de mercado justo. A União Europeia também iniciou 17 novos inquéritos de reexame e renovou sete 
medidas em vigor por um novo período de cinco anos.

Em julho, a União Europeia instituiu medidas de salvaguarda provisórias sobre as importações de  
23 categorias de produtos siderúrgicos. Essas medidas visam combater o potencial desvio do 
comércio siderúrgico para a União Europeia, em proveniência de outros países, devido aos direitos 
aduaneiros adicionais aplicados pelos Estados Unidos.

A União Europeia também protege as indústrias europeias quando países terceiros abrem inquéritos em 
matéria de defesa comercial (inquéritos anti-dumping, antissubvenções ou de salvaguarda) contra as 
exportações europeias. Os exemplos incluem os procedimentos iniciados pelos Estados Unidos (aço e 
alumínio, painéis solares, azeitonas), a Turquia (pneus) ou Israel (pasta de cacau para barrar).

Em junho de 2018, entrou em vigor a legislação anti-dumping e antissubvenções modernizada da 
União Europeia. Juntamente com as alterações de dezembro de 2017 referentes às regras sobre 
o cálculo da margem de dumping nos casos em que a intervenção estatal distorce os preços e os 
custos, esta legislação modernizada é a primeira grande atualização dos instrumentos de defesa 
comercial da União Europeia desde a criação da OMC em 1994. Os novos regulamentos adaptam os 
instrumentos de defesa comercial da União Europeia aos desafios da economia mundial. São mais 
eficazes, mais transparentes, mais fáceis de utilizar pelas empresas e permitem à União Europeia 
instituir direitos mais elevados sobre os produtos objeto de dumping.

As patentes são essenciais para a economia europeia e o comércio internacional como incentivos à 
inovação, enquanto o acesso às normas é importante para o desenvolvimento tecnológico. A relação 
entre patentes e normas é uma prioridade da União Europeia. Em outubro, foi criado um grupo de  
15 peritos em patentes essenciais. Estas patentes fazem parte da tecnologia normalizada e o grupo coloca 
os seus conhecimentos especializados ao dispor da Comissão Europeia e aconselha-a sobre a forma de 
melhorar o sistema de licenciamento. O grupo reuniu-se pela primeira vez em 12 de novembro.

Os exportadores europeus continuam a enfrentar obstáculos ao comércio em todo o mundo. Em 
junho, o relatório anual da Comissão Europeia sobre os obstáculos ao comércio e ao investimento 
revelou que, em 2017, os exportadores europeus enfrentaram 396 obstáculos em mais de 57 países, 
o que representa um grande aumento em relação a 2016. No relatório referia-se que a «Estratégia 
de Acesso ao Mercado» da Comissão Europeia eliminou 45 obstáculos às exportações europeias no 
valor de 8 200 milhões de euros, mais do dobro do número de obstáculos eliminados em 2016.

A União Europeia continua a adotar uma posição clara sobre as mercadorias utilizadas para aplicar a pena 
de morte ou infligir tortura. Em setembro, a Aliança para o Comércio sem Tortura, que a União Europeia 
lançou com outros membros em 2017, reuniu-se na Assembleia Geral das Nações Unidas. Outros seis 
países, incluindo a Austrália e a Nova Zelândia, aderiram à Aliança e os membros acordaram em tomar 
medidas para restringir e suspender o comércio de mercadorias utilizadas para aplicar a pena de morte e 
infligir tortura, tendo ainda decidido trabalhar no sentido de uma resolução vinculativa das Nações Unidas.
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Uma Europa que lidera

Os acordos comerciais que a União Europeia negociou ou está a negociar têm como objetivo assegurar 
que o comércio é benéfico para todos. Estes acordos ajudam a União Europeia a exportar os elevados 
padrões europeus em matéria de segurança dos alimentos, proteção do ambiente, direitos dos 
trabalhadores e dos consumidores, muito para além das fronteiras da Europa.

A União Europeia desempenhou um papel de relevo nos debates das Nações Unidas sobre a reforma 
das modalidades de resolução de litígios entre investidores e países. Em 2018, continuou a diligenciar 
para que se crie um tribunal multilateral com o objetivo de resolver este tipo de litígios, o que 
representa uma inovação importante na governação mundial.

Em junho, a comissária da União Europeia responsável pelo Comércio, Cecilia Malmström, entregou o 
prémio «Cidades da UE pelo Comércio Justo e Ético» à cidade belga de Gante, por ocasião da primeira 
edição deste prémio que reconhece as iniciativas locais que incentivam práticas comerciais justas e 
éticas.

O acordo comercial entre a União Europeia  
e o México

Em abril, a União Europeia e o México concluíram as negociações do novo acordo comercial. Quase 
todo o comércio de mercadorias entre a União Europeia e o México será isento de direitos, incluindo 
produtos agrícolas. A simplificação dos procedimentos aduaneiros será igualmente vantajosa para a 
indústria e a agricultura europeias.

128 milhões 
População

MÉXICO

8 000 euros 
Rendimento 
anual médio

1,03 biliões 
de euros 

Dimensão da 
economia (PIB anual)

400 000
Número de postos de 
trabalho na UE 
relacionados com as 
exportações para o México

45 300
Número de empresas 
da UE que exportam 
para o México

Serviços

Mercadorias 38 mil milhões 
de euros

10 mil milhões 
de euros

Serviços

Mercadorias 24 mil milhões 
de euros

5 mil milhões 
de euros

ACORDO COMERCIAL UE-MÉXICO
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O acordo estabelece os mais elevados padrões em matéria de trabalho, segurança, proteção do 
ambiente e defesa dos consumidores. Refere-se explicitamente ao princípio da precaução, que 
permite que os responsáveis políticos tomem medidas para proteger a saúde humana, animal ou 
vegetal, ou ainda o ambiente, face à perceção de um risco e a um nível que considerem adequado, 
mesmo quando a análise científica não seja conclusiva.

O acordo inclui um compromisso de aplicação do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. 
Salvaguarda igualmente o direito de os Estados-Membros da União Europeia organizarem os serviços 
públicos como entenderem.

É o primeiro acordo comercial da União Europeia a combater a corrupção, nomeadamente o suborno 
e o branqueamento de capitais, nos setores privado e público.

O acordo coloca as empresas europeias e mexicanas em pé de igualdade no que se refere à licitação 
de contratos públicos nos mercados da contratação pública de cada uma das partes. O novo acordo 
protege ainda os direitos de propriedade intelectual e impede que sejam vendidas no México cópias 
de 340 produtos alimentares e bebidas regionais tradicionais da União Europeia.

O acordo abre o comércio de serviços, como os serviços financeiros, os transportes, o comércio 
eletrónico e as telecomunicações, e contém disposições ambiciosas em matéria de concorrência 
e subvenções que permitirão o estabelecimento de condições equitativas e facilitarão o acesso ao 
mercado.

O acordo comercial também melhora as condições de investimento e inclui o novo sistema de 
tribunais de investimento da União Europeia, que garante a transparência e preserva a capacidade 
dos governos de legislar em prol do interesse público. A União Europeia e o México acordaram em 
trabalhar no sentido da criação de um tribunal multilateral de investimento.

Acordo de Parceria Económica com o Japão

Na Cimeira União Europeia-Japão que decorreu em Tóquio, em julho, o presidente da Comissão,  
Jean-Claude Juncker, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o primeiro-ministro japonês, 
Shinzō Abe, assinaram o Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e o Japão, o maior e 
mais importante acordo comercial bilateral jamais celebrado pela União Europeia.

O Japão e a União Europeia estão ambos fortemente empenhados na democracia, na proteção 
dos direitos humanos, no comércio livre e aberto, no multilateralismo e numa ordem internacional 
assente em regras. O Japão é um parceiro estratégico de longa data da União Europeia e um aliado 
importante na cena internacional.

Quando entrar em vigor, em 1 de fevereiro de 2019, o Acordo de Parceria Económica criará uma zona 
de comércio livre abrangendo 635 milhões de pessoas e quase um terço do produto interno bruto 

O presidente da Comissão Europeia,  
Jean-Claude Juncker, participa na Cimeira  
UE-Japão, juntamente com Shinzō Abe, 
primeiro-ministro do Japão, em Tóquio,  
no Japão, em 17 de julho de 2018.
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Número de 
empresas que 
exportam para 
o Japão

Fonte: Eurostat, dados 
relativos ao comércio em 

função das características 
das empresas.

O produtor de vinho de fruta 
Katlenburger Winery exporta 10% da sua 
produção para 17 países em todo o 
mundo, incluindo o Japão. 

As pequenas empresas, em 
particular, dependem das exportações, 
dado que o mercado nacional está 
a tornar-se mais difícil, sendo 
dominado por grandes empresas 
que dispõem de orçamentos 
elevados para fins de publicidade. 

Klaus Demuth 
Diretor executivo, 
Katlenburger Kellerei GmbH & Co. KG

A Bolesławiec Manufaktura, uma empresa polaca, produz 
artigos de cerâmica de renome mundial. Com a ajuda dos acordos 
comerciais da UE, cresceu a um ritmo fulgurante, aumentando as 
receitas e alargando consideravelmente a sua mão de obra para 
responder ao aumento da procura internacional.

Os japoneses estão interessados em comprar produtos da 
Manufaktura e estou certo de que o Acordo de Parceria Económica entre 
a UE e o Japão permitirá aumentar as nossas vendas, à imagem do que 
sucedeu com o Acordo com a Coreia do Sul.

Paweł Zwierz 
Diretor-executivo, Manufaktura Sp. J.

 

São já quase 74 000 as empresas da UE que exportam para o Japão. 78% destas empresas 
são pequenas empresas. Vendem todo o tipo de produtos no Japão, de bolachas a lareiras, 
proporcionando emprego a mais de 600 000 cidadãos europeus. Existem muitas destas 
empresas em toda a Europa.

 

 França (Lyon):
• produtos de pastelaria congelados
• equipamento de esqui
• vinho

 Portugal (Porto):
• azulejos
• materiais de construção
• toalhas

  Bulgária (Sófia, Varna):
• caracóis e caracóis do mar
• vinho
• bolachas e biscoitos

Seville-based Spanish 
shoe company Masaltos gets 
nearly two thirds of its 
revenue from overseas sales, 
with Japan accounting 
for 4%. 

 Chéquia (Praga):
• alimentos para cães
• malte
• tábuas de soalho
• equipamentos para 
  espaços de recreio infantis
• artigos de vidro

 Dinamarca (Aalborg):
• doces de fruta
• almofadas
• extrato de mexilhão

 

 Finlândia 
 (Helsínquia):
• lavatórios
• caixas de correio
• lareiras
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• adubos (fertilizantes)
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Com sede em Villach, no 
Estado de Caríntia, a empresa de 
microelectrónica Infineon Austria 
é uma das principais empresas 
austríacas.

O acordo deverá também 
fazer baixar os preços dos produtos 
para os consumidores. 
E vai ajudar-nos a competir a nível 
mundial, nomeadamente no 
domínio da microeletrónica.

Sabine Herlitschka 
Diretora executiva, Infineon 
Technologies Austria AG

The Italian clothing brand Herno is already well established in Japan. It opened 
its first store in Japan in 1971 in Osaka. The Japanese market accounts for over 
15% of Herno’s sales. 

The new EU-Japan Economic Partnership Agreement is good news for companies like 
Herno. By cutting customs tariffs and simplifying standards, it’ll help us free up time, 
resources and money to be invested more productively.

Claudio Morenzi 
Diretor executivo, Herno S.p.A.

ACORDO DE PARCERIA ECONÓMICA UE-JAPÃO — EXPORTADORES NA 
SUA CIDADE
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mundial. Irá suprimir obstáculos comerciais e ajudar a União Europeia e o Japão a configurarem, em 
conjunto, as regras do comércio mundial.

O acordo eliminará quase todos os 1 000 milhões de euros de direitos pagos anualmente pelas 
empresas europeias que exportam para o Japão, bem como uma série de obstáculos regulamentares 
de longa data, como, por exemplo, as exportações de automóveis da União Europeia. Aumentará 
as exportações da União Europeia e criará novas oportunidades para as empresas europeias em 
benefício dos cidadãos. Irá aumentar as oportunidades, nomeadamente para as principais exportações 
agrícolas da União Europeia, e proteger a denominação de mais de 200 produtos alimentares e 
bebidas tradicionais no mercado japonês. O acordo facilitará a prestação de serviços no Japão pelas 
empresas da União Europeia. As disposições em matéria de concorrência e subvenções contribuirão 
para assegurar condições equitativas. O acordo inclui também um capítulo sobre as pequenas e 
médias empresas. Refere pontos de contacto e informações específicas para as pequenas empresas, 
o que se reveste de especial importância, uma vez que, atualmente, quatro em cada cinco empresas 
que exportam para o Japão são pequenas empresas.

O acordo estabelece os mais elevados padrões em matéria de trabalho, segurança, proteção do 
ambiente e defesa dos consumidores, salvaguardando plenamente os serviços públicos. Tem um 
capítulo específico sobre o desenvolvimento sustentável e é o primeiro acordo comercial da União 
Europeia a incluir o compromisso específico de respeitar o Acordo de Paris sobre as alterações 
climáticas.

Em 2018, a União Europeia organizou três reuniões para prosseguir as negociações com o Japão 
sobre normas de proteção do investimento e resolução de litígios.

O Acordo Económico e Comercial Global com  
 o Canadá

Em 21 de setembro de 2018, a aplicação provisória do Acordo Económico e Comercial Global da 
União Europeia com o Canadá celebrou o seu primeiro aniversário.

O acordo comercial tem potencial para poupar às empresas europeias mais de 500 milhões de euros 
por ano em direitos aduaneiros que o Canadá cobrava sobre as suas exportações. Destas poupanças, 
cerca de 99% começaram a partir do primeiro dia.

Todas as empresas podem poupar tempo e dinheiro graças a procedimentos mais fáceis. Os 
consumidores europeus podem também beneficiar de uma escolha mais vasta e de preços mais 
baixos.

A comissária Cecilia Malmström reúne-se 
com Jim Carr, ministro canadiano para a 
Diversificação do Comércio Internacional, por 
ocasião do primeiro aniversário do Acordo 
Económico e Comercial Global, em Montreal, 
no Canadá, em 26 de setembro de 2018.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155694.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
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Número de 
exportador
es para o 
Canadá

  A Smet Chocolaterie é uma 
empresa familiar belga que produz 
chocolates, produtos de chocolate e 
produtos de confeitaria de elevada 
qualidade. 

 Graças ao acordo CETA, as nossas 
exportações para o Canadá aumentaram 
cerca de 20%. A eliminação dos direitos 
de importação canadianos veio tornar 
os nossos produtos mais competitivos 
no Canadá. Acabámos de inaugurar a 
nossa primeira loja no Canadá, em 
Mississauga, no Ontário, e tencionamos 
continuar a crescer neste mercado. 

Johan Smet
Proprietário e diretor-executivo, Smet 
Chocolaterie

 A Estonia Pianos é uma empresa que fabrica pianos de 
cauda e pianos para concertos da mais elevada qualidade. Cerca 
de 80-85% das vendas da Estónia são vendas de exportação no 
exterior da UE, sobretudo nos Estados-Unidos, na Austrália e na 
China. O Acordo entre a UE e o Canadá eliminou os direitos 
aduaneiros de 7% sobre os pianos de cauda provenientes da UE, 
tornando-os mais acessíveis no Canadá.

A Estonia Pianos pode expedir pianos e peças para o Canadá 
com mais facilidade, podendo assim prestar um serviço ainda 
melhor aos seus clientes canadianos.

Graças ao acordo entre a UE e o Canadá, os consumidores 
canadianos terão acesso aos artigos da Estonia Pianos a um custo 
cerca de 7% inferior, o que nos torna mais competitivos em relação 
aos fabricantes da Ásia.

Dr Indrek Laul 
Proprietário e pianista, Estonia Pianos

 

 

 França (Blagnac):
• peças de aeronaves
• maçãs
• peças de bicicletas

 Portugal (Maia):
• detergente
• cerâmica
• queijo

  Bulgária (Sófia, Varna):
• colchões
• películas metalizadas
• medicamentos

Em 2017, as exportações 
espanholas de azeitonas, 
azeite, vinho, sumos, 
especiarias e legumes em 
conserva para o Canadá 
aumentaram significativa-
mente.

São já quase 71 000 as empresas da UE que exportam para o Canadá. 79% destas 
empresas são pequenas empresas. Vendem todo o tipo de produtos no Canadá, de 
baterias a chocolates, proporcionando emprego a mais de 860 000 cidadãos 
europeus. Existem muitas destas empresas em toda a Europa.

Fonte: Dun and Bradstreet, 2016.

 Chéquia (Zlin):
• blocos e tijolos para a 
  construção
• mobiliário de metal
• cisalhas para metais

 Dinamarca (Aalborg):
• margarina
• plástico
• suínos vivos e carne de porco

 

 Finlândia(Vantaa):
• motoneves
• artigos de uso doméstico
• máquinas para a
  indústria madeireira
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A empresa Chapel Gate Irish 
Whiskey Company é o único 
Whiskey Bonder da Irlanda. Cerca 
de 70% das suas exportações 
destinam-se a mercados fora da 
UE, pelo que as receitas 
provenientes do estrangeiro 
deverão triplicar no próximo ano.

 O acordo abre o caminho para 
pequenas empresas, como a minha, 
que devem exportar para sobreviver 
e crescer. Graças à diminuição da 
carga fiscal, podemos tornar-nos 
muito mais competitivos no 
mercado global.

Louise McGuane 
Fundadora e diretora-executiva, 
Chapel Gate

  O Prosciutto di San Daniele é um presunto curado seco de renome mundial.
  O CETA protege a indicação geográfica «Prosciutto di San Daniele», o que 

significa que só este presunto pode ser vendido com este nome.

 Graças ao CETA, os nossos produtores de Prosciutto di San Daniele viram as suas 
exportações aumentar mais de um terço desde o ano passado. Alguns produtores também 
puderam exportar pela primeira vez para o Canadá..

Ao abrigo do CETA podemos finalmente exportar o nosso produto para o Canadá com o seu 
próprio nome, algo que não podíamos fazer anteriormente.

 Mario Emilio Cichetti
Diretor, Associação Prosciutto di San Daniele

Fonte: Eurostat, dados 
relativos ao comércio em 

função das características 
das empresas.

O ACORDO ECONÓMICO E COMERCIAL GLOBAL ENTRE A UE E O CANADÁ 
— EXPORTADORES NA SUA CIDADE
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Um processo de negociação transparente e inclusivo

A transparência e o diálogo com o público continuaram a ser aspetos indispensáveis da política 
comercial em 2018 para assegurar a democracia, a confiança do público e a responsabilização. 
Devem respeitar-se antes, durante e após as negociações, bem como no contexto da aplicação dos 
acordos.

A Comissão Europeia continuou a publicar relatórios das rondas de negociação, posições escritas 
e propostas de textos a incluir nos acordos comerciais que está a negociar. Publicou também 
numerosos documentos de informação complementares sobre o acordo comercial da União Europeia 
com o México. Em 2018, a Comissão Europeia publicou o seu segundo relatório global anual em que 
avalia a aplicação dos acordos comerciais da União Europeia. Permitiu, assim, às partes interessadas, 
à sociedade civil e a outras instituições da União Europeia analisarem a forma como se aplicam os 
acordos. O relatório contém ainda informações sobre as negociações comerciais em curso e futuras.

A Comissão trabalha com

492
organizações da sociedade 

civil registadas 
através de um quadro 

permanente específico de  
diálogo com a sociedade civil.

Em 2018, participaram 
mais de 

1 200
pessoas

em 23 encontros de 
diálogo com a 
sociedade civil.

Em 2018, a comissária da 
UE para o Comércio, 
Cecilia Malmström,  

participou em quatro diálogos 
com os cidadãos em 

Estados-Membros da UE. 

DIÁLOGO COM A SOCIEDADE CIVIL SOBRE A POLÍTICA COMERCIAL

Propostas de textos de negociação

1319 reuniões com a sociedade civil 
(associações de beneficência, 
organizações de cidadãos, 
grupos de empresas, etc.)

reuniões oficiais com a 
Comissão do Comércio 
Internacional do Parlamento 
Europeu

11

48

177

2016 2017 2018

Relatórios de rondas de negociações

11

16
18

2016 2017 2018

Fichas informativas

6

93
103

2016 2017 2018

TRANSPARÊNCIA NAS NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS
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Em fevereiro, o novo grupo consultivo sobre as negociações comerciais da União Europeia realizou 
a primeira de seis reuniões. Composto por 28 organizações que representam empresas, sindicatos, 
consumidores e organismos de proteção do ambiente, o grupo tem por objetivo promover o diálogo 
e recolher os pontos de vista de um vasto leque de partes interessadas.

Estados Unidos

Em relação aos Estados Unidos a tónica recai sobre questões de interesse comum. Em junho, os 
Estados Unidos instituíram direitos aduaneiros sobre as exportações de aço e de alumínio da União 
Europeia, que as considerou injustificadas e ilegais e, sem outra opção, teve de introduzir medidas 
de reequilíbrio nas exportações norte-americanas. Na sua reunião de julho, o presidente da Comissão 
Europeia, Jean-Claude Juncker, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acordaram em 
criar um grupo de trabalho executivo para facilitar o comércio e desenvolver um programa sobre um 
comércio transatlântico positivo. O grupo pretende encontrar formas de intensificar a cooperação 
regulamentar, eliminar os direitos aduaneiros sobre os produtos industriais (com exceção dos 
veículos), facilitar o comércio de soja, aumentar o comércio de gás natural liquefeito para reforçar a 
segurança energética e reformar a Organização Mundial do Comércio.

Foram realizadas quatro reuniões políticas desde a criação do grupo, com debates sobre questões 
regulamentares. Já se obtiveram resultados positivos. No que respeita ao gás natural liquefeito, as 
empresas europeias assinaram vários contratos a longo prazo com empresas norte-americanas, 
estando em curso novos projetos de infraestruturas e terminais da União Europeia. Os Estados 
Unidos aceitaram flexibilizar o seu requisito de concessão de licenças para a exportação de gás 
natural liquefeito para a União Europeia. Quanto à soja, os exportadores dos Estados Unidos quase 
duplicaram a sua quota no mercado da União Europeia. Enquanto este trabalho prossegue, ambas as 
partes acordaram em não introduzir novos direitos aduaneiros.

China

A União Europeia participou numa cimeira bem-sucedida com a China em 2018. Tiveram ainda lugar 
três rondas de negociações sobre um acordo de investimento com este país; à margem da cimeira, 
procedeu-se ao intercâmbio das primeiras propostas de acesso ao mercado. Realizaram-se duas 
rondas de negociações sobre um acordo para proteger as denominações dos produtos alimentares e 
bebidas tradicionais. A China vai colaborar com a União Europeia na reforma da Organização Mundial 
do Comércio, a fim de ajudar a organização a enfrentar os atuais desafios com que se vê confrontada.

Outras negociações

A União Europeia celebrou acordos comerciais com 70 parceiros que representam 40% do produto 
interno bruto mundial. Com vista à abertura de novos mercados para as exportações europeias, 
a União Europeia iniciou novas negociações comerciais e realizou progressos satisfatórios nas 
negociações em curso.

A vizinhança meridional e oriental

No contexto da vizinhança meridional, os ministros do Comércio e os representantes de 43 países da 
União para o Mediterrâneo reuniram-se em março, pela primeira vez desde 2010, para dar um novo 
impulso ao programa regional de comércio e investimento. Aprovaram planos de ação relativos à 
cooperação reforçada em diversos setores e à luta contra a pirataria e a contrafação.

Verificaram-se progressos no sentido de uma zona de comércio livre abrangente e aprofundado com 
a Tunísia, alcançados nas duas rondas de negociações realizadas em 2018.
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Em junho, a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo realizaram a segunda reunião 
do Diálogo UE-CCG sobre comércio e investimento.

Quanto aos países da vizinhança oriental, a União Europeia concentrou-se na execução dos acordos 
que incluem zonas de comércio livre abrangente e aprofundado, celebrados com a Geórgia, a 
Moldávia e a Ucrânia.

América Latina

As negociações com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) prosseguiram em 2018. Têm 
por objetivo integrar dois importantes mercados regionais, reduzir direitos aduaneiros, aumentar 
as oportunidades de negócio na região do Mercosul, alargar a escolha dos consumidores, reduzir 
a burocracia, estimular o crescimento e a competitividade, promover valores comuns como o 
desenvolvimento sustentável e criar emprego.

A União Europeia realizou três rondas de negociações com o Chile para atualizar o acordo comercial de 
2002 com esse país. A União Europeia propôs a inclusão de disposições-piloto sobre comércio e género.

Em abril, a União Europeia concluiu as negociações para modernizar o seu acordo comercial com o 
México.

Ásia e Australásia

Em 19 de outubro, a União Europeia assinou acordos de comércio e de investimento com Singapura. 
Em outubro, a Comissão enviou os acordos de comércio e de investimento negociados com o 
Vietname ao Conselho e ao Parlamento Europeu para aprovação. A União Europeia realizou três 
rondas de negociações comerciais com a Indonésia, que tiveram como objetivo aumentar o comércio 
e o investimento direto entre a União Europeia e a Indonésia. Pretende-se, assim, alcançar um acordo 
semelhante aos celebrados com Singapura e com o Vietname.

É uma região de 260 milhões de consumidores

É a sétima maior economia do mundo e o quinto maior 
mercado extra-UE, com um PIB anual de 2,2 biliões 
de euros

Tem mercados fechados com barreiras pautais e não 
pautais elevadas

É destino de mercadorias da UE no valor de  44,3 mil 
milhões de euros (em 2017) e de serviços da UE no valor 
de 19,1 mil milhões de euros (2016)

Lorem ipsumInvestimento direto da UE no estrangeiro (2017) 
381,5 mil milhões de euros
(= stocks de investimento direto líquido no estrangeiro) 

É um mercado para 60 500 empresas da UE

FACTOS ESSENCIAIS SOBRE O MERCOSUL
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Em junho, a União Europeia encetou negociações com vista à celebração de acordos comerciais com 
a Austrália e a Nova Zelândia.

Em 2018, realizou duas rondas de negociações com cada país e publicou propostas que abrangem 
18 domínios de negociação.

O comissário Karmenu Vella reúne-se com 
Siti Nurnaya Bakar, ministra do Ambiente e 
das Florestas da Indonésia, no 8.º Diálogo 
Empresarial UE-Indonésia, em Jacarta, na 
Indonésia, em 25 de outubro de 2018.

AUSTRÁLIA

UE

Balança comercial de serviços (2016):
+18,8 mil milhões de euros

Investimento direto estrangeiro: 
162,4 mil milhões de euros

Balança comercial de mercadorias: 
+21,7 mil milhões de euros

Balança comercial de serviços (2016): 
+2,7 mil milhões de euros

Investimento direto estrangeiro: 
8,8 mil milhões de euros

Balança comercial de mercadorias: 
+1,9 mil milhões de euros 

A UE é o 3.º maior parceiro 
comercial tanto da Austrália 
como da Nova Zelândia
UE/AUSTRÁLIA/NOVA ZELÂNDIA

NOVA ZELÂNDIA

8 mil milhões de euros/ano
COMÉRCIO BILATERAL UE-NOVA ZELÂNDIA

45,5 mil milhões de euros/ano
COMÉRCIO BILATERAL UE-AUSTRÁLIA

COMÉRCIO BILATERAL DA UE COM A AUSTRÁLIA E A NOVA ZELÂNDIA
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Países de África, das Caraíbas e do Pacífico

Em agosto, a Gâmbia foi o 14.º país da África Ocidental a assinar o Acordo de Parceria Económica 
inter-regional com a União Europeia. Em setembro, foi a vez da Mauritânia (faltando apenas 
a assinatura da Nigéria). Em 6 de dezembro, o Conselho aprovou a adesão de Samoa ao Acordo 
de Parceria Económica com os países do Pacífico. Os acordos de parceria económica são acordos 
comerciais e de desenvolvimento negociados entre a União Europeia e os países e as regiões de 
África, das Caraíbas e do Pacífico. Estão atualmente a ser postos em prática com cerca de 30 países 
de África, das Caraíbas e do Pacífico. Podem ser considerados como elementos constitutivos da 
futura zona de comércio livre intercontinental, um dos objetivos da nova Aliança África-Europa para 
Investimentos e Empregos Sustentáveis, que também apoia os esforços africanos no sentido de uma 
zona de comércio livre continental.
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O presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, o presidente da 
Comissão, Jean-Claude Juncker, e 
o primeiro-ministro búlgaro, Boyko 
Borissov, assistem à cerimónia de 
abertura da presidência búlgara do 
Conselho, em Sófia, na Bulgária, em  
11 de janeiro de 2018.

O Ano Europeu do Património Cultural 
foi lançado em 31 de janeiro de 2018. 
O cartaz da campanha utilizado para 
promover o Ano Europeu reflete a 
diversidade e as muitas formas de 
património cultural existentes  
na Europa.

Os chefes de Estado ou de Governo 
da UE-28 reuniram-se por ocasião da 

mesa redonda do Conselho Europeu 
da primavera, que deu destaque aos 

assuntos económicos, incluindo o 
comércio e a fiscalidade, em Bruxelas, 
na Bélgica, em 22 de março de 2018.
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Um cartaz para um dos cinco filmes 
de curta duração encomendados para 
a campanha «EU and Me», dirigido por 
realizadores europeus famosos, sobre 

os diversos direitos de que gozam 
as pessoas na UE. A campanha, que 
foi premiada com o ouro no festival 

Cannes Lions, foi lançada em 9 de 
maio de 2018.

A cerimónia de lançamento do 
compromisso #PassOnPlastic contou 

com a presença de Plasticus, uma 
baleia de plástico feita com a mesma 

quantidade de plástico que entra no 
oceano a cada segundo. Em Bruxelas, 
na Bélgica, em 15 de maio de 2018.

O presidente francês, Emmanuel 
Macron, a primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, e a chanceler 
alemã, Angela Merkel, dão um passeio 
a pé pela Ponte dos Amantes durante a 
Cimeira UE-Balcãs Ocidentais, em Sófia, 
na Bulgária, em 17 de maio de 2018.
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Imagem do minuto de silêncio em 
honra de Nicole Fontaine, antiga 

presidente do Parlamento Europeu 
(1999-2002), após a sua morte, em 

maio, em Estrasburgo, França, em  
28 de maio de 2018.

O presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, a primeira-ministra do 
Reino Unido, Theresa May, a chanceler 
alemã Angela Merkel, o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump,  
o primeiro-ministro do Canadá, Justin 
Trudeau, o presidente francês Emmanuel 
Macron, o primeiro-ministro japonês 
Shinzō Abe, o primeiro-ministro italiano, 
Giuseppe Conte, e o presidente da 
Comissão, Jean-Claude Juncker, assistem 
à Cimeira do G7, realizada no Quebeque, 
Canadá, em 8 de junho de 2018.

Simone Veil, deputada do Parlamento 
europeu e a primeira mulher a assumir 

a sua presidência, foi homenageada 
pelo Estado francês e sepultada no 

Panteão, tendo sido apenas a quinta 
mulher a receber esta honra. Em Paris, 

França, em 1 de julho de 2018.

©
 Associated Press

O desemprego na UE atingiu o seu 
nível mais baixo desde 2008, enquanto 
a taxa de emprego da UE atingiu o seu 
máximo de sempre, de acordo com as 
estatísticas do Eurostat publicadas em 
2 de julho de 2018.
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O presidente da Comissão, Jean-Claude 
Juncker, e o primeiro-ministro chinês, 
Li Keqiang, na Cimeira UE-China, em 
Pequim, na China, em 16 de julho de 
2018.

O presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, o primeiro-ministro do  

Japão, Shinzō Abe, e o presidente 
da Comissão Europeia, Jean-Claude 
Juncker, participam na Cimeira UE-
Japão, na sequência da assinatura  

do importante acordo de comércio livre 
UE-Japão, em Tóquio, no Japão,  

em 17 de julho de 2018.

Um homem liga o seu carro elétrico 
a um polo de carregamento público, 
parte do projeto de cidade inteligente 
City-zen de Amesterdão, nos Países 
Baixos, que recebeu financiamento do 
programa Horizonte 2020 da UE, ao 
abrigo do «Plano de Investimento para 
a Europa» do presidente Juncker, que 
ultrapassou o seu objetivo inicial de 
atribuir 315 mil milhões de euros ao 
investimento em 18 de julho de 2018.

Queijos europeus à venda em 
Wellington, na Nova Zelândia.  

Em 21 de julho de 2018, a União 
Europeia e a Nova Zelândia deram 

início às negociações para um acordo 
comercial abrangente e ambicioso.
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Bombeiros dinamarqueses coordenam 
a sua resposta aos incêndios florestais 

na Suécia durante o verão de 2018, 
no âmbito do Mecanismo de Proteção 

Civil da UE, que reúne recursos dos 
Estados-Membros em períodos de 

necessidade. Kårböle, Suécia,  
22 de julho de 2018.

O lançamento do satélite Galileo em 
Kourou, na Guiana Francesa, levou 
o programa espacial da UE a novas 
alturas. Mais de 10% do produto 
interno bruto da UE dependem já de 
serviços relacionados com o espaço. 
25 de julho de 2018.

O presidente da Comissão,  
Jean-Claude Juncker, e o presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump, 

dão uma conferência de imprensa após 
o seu encontro com vista à redução 
dos direitos aduaneiros e de outras 

barreiras comerciais entre a UE e os 
Estados Unidos. Washington, Estados 

Unidos, em 25 de julho de 2018.

O Banco Central Europeu apresentou 
as novas notas de 100 e 200 euros, 
com características de segurança 
atualizadas, que reforçam a 
capacidade do euro para lutar contra 
a contrafação e que completam a 
série de notas «Europa». Frankfurt, 
Alemanha, 17 de setembro de 2018.

©
 U

nião Europeia —
 Banco Central Europeu
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O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, 
o presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, e o presidente da 
Comissão, Jean-Claude Juncker, na 
tribuna, durante uma reunião informal 
dos chefes de Estado ou de Governo 
da UE para debater a segurança 
interna e a migração, em Salzburgo, na 
Áustria, em 20 de setembro de 2018.

O presidente da Comissão,  
Jean-Claude Juncker, participa na 

1 000.ª edição do «Diálogo com os 
Cidadãos», em Friburgo, na Alemanha, 

em 1 de outubro de 2018.

Michel Barnier, negociador principal 
da Comissão para a saída do 
Reino Unido da UE, e Theresa May, 
primeira-ministra do Reino Unido, em 
negociações sobre a saída do Reino 
Unido da União Europeia, em Bruxelas, 
na Bélgica, em 18 de outubro de 2018.

Cerimónia de descerramento do 
retrato da jornalista assassinada 

Daphne Caruana Galizia, na presença 
de Antonio Tajani, presidente do 

Parlamento Europeu, e de membros da 
família da jornalista, em Estrasburgo, 

França, em 23 de outubro de 2018.
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A campanha «#EUprotects foi lançada 
em 25 de outubro de 2018 com 
o objetivo de enaltecer heróis do 
quotidiano de toda a Europa e de 

fora dela, sob o lema comum «Juntos 
protegemos melhor».

Géraldine Maitreyi Gupta é uma 
das dezenas de milhares de jovens 
europeus que se ofereceram como 
voluntários para o Corpo Europeu 

de Solidariedade. O Corpo recebeu o 
prémio «Inovação Política» na categoria 
«Civilização», atribuído pelo Instituto de 
Inovação Política de Viena (Áustria), em 

17 de novembro de 2018.

O edifício Berlaymont da Comissão 
Europeia está iluminado de cor de 
laranja graças ao apoio constante 
da campanha «Orange the world» da 
ONU, que visa pôr termo à violência 
contra as mulheres. Bruxelas, Bélgica, 
24 de novembro de 2018.
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O presidente da Comissão,  
Jean-Claude Juncker, profere um 
discurso na Cimeira do G20 sobre  
o comércio internacional e os sistemas 
fiscais, em Buenos Aires, na Argentina, 
em 30 de novembro de 2018.

Cerimónia de lançamento do 
«#EUROat20», que celebra os 
primeiros 20 anos da moeda única, 
em Bruxelas, na Bélgica, em 3 de 
dezembro de 2018.

O cientista Gérard Mourou, financiado 
pela UE, recebe o prémio Nobel 
das mãos do rei da Suécia, Carlos 
XVI Gustavo. Mourou foi um dos 
galardoados com o prémio Nobel da 
Física em 2018, juntamente com Arthur 
Ashkin e Donna Strickland, por ajudarem 
a revolucionar a física do laser.  
O seu projeto de infraestruturas de 
investigação tinha já anteriormente sido 
contemplado com 500 000 euros ao 
abrigo do sétimo Programa-Quadro de 
Investigação da UE. Em Estocolmo, na 
Suécia, em 10 de dezembro de 2018.

©
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Uma vez mais, a Europa esteve na 
vanguarda da proteção do ambiente 

em Katowice, na Polónia, quando o 
mundo chegou a acordo sobre um 

novo conjunto de regras para aplicar 
o Acordo de Paris em matéria de luta 

contra as alterações climáticas.  
Em 15 de dezembro de 2018.

©
 Associated Press
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Um cartaz com os dizeres 
«Estrasburgo é mais forte do que 
o ódio» é empunhado durante uma 
marcha de tolerância na praça Kleber, 
em Estrasburgo, França, após um 
ataque armado num mercado de Natal 
nas proximidades da praça, em 16 de 
dezembro de 2018.

©
 Sebastien Bozon/AFP

O presidente do Ruanda, Paul Kagame, 
o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, 

o presidente da Comissão da União 
Africana, Moussa Faki Mahamat, e o 

presidente da Comissão, Jean-Claude 
Juncker, participam no fórum de alto 

nível África-Europa sobre a cooperação 
digital, em Viena, na Áustria, em 18 de 

dezembro de 2018.
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Um espaço de 
justiça e de direitos 
fundamentais baseado 
na confiança mútua

«A nossa União Europeia 
é mais do que um vasto 
mercado único. É igualmente 
uma União de valores 
comuns, consagrados nos 
Tratados e na Carta dos 
Direitos Fundamentais. Os 
cidadãos esperam que os 
seus governos lhes garantam 
justiça, proteção e equidade, 
no pleno respeito pelos 
direitos fundamentais e 
pelos princípios do Estado de 
direito. Tal passa também por 
uma ação conjunta a nível da 
Europa, com base em valores 
comuns.»

Jean-Claude Juncker, orientações 
políticas, 15 de julho de 2014

2018 assistiu ao lançamento 
das bases que faltavam na 
União da Segurança, com um 
novo conjunto de propostas 
para privar os terroristas e 
os criminosos dos meios para 
cometer os seus crimes. Aqui se 
incluem medidas para facilitar 
o acesso transfronteiras 
a provas eletrónicas e a 
informações financeiras por 
parte das autoridades policiais 
e judiciais e ações para prevenir 
a fraude documental e a 
utilização de identidades falsas, 
bem como novas regras sobre 
a apreensão e a perda de bens 
de origem criminosa. A União 
Europeia intensificou também 
a luta contra o terrorismo e os 
conteúdos terroristas em linha.

Em maio, deu-se início a 
uma nova era em matéria de 
proteção de dados em toda 
a UE, com a adoção de novas 
regras que preveem um quadro 
mais rigoroso e coerente da 

proteção de dados pessoais 
para cidadãos, empresas e 
administrações.

A União Europeia continuou 
a trabalhar no sentido de 
melhorar a eficácia dos 
sistemas judiciais nacionais, 
e promover e defender o 
respeito pelo Estado de direito. 
Para reforçar os direitos 
fundamentais, a Comissão 
propôs normas à escala da UE 
para a proteção dos autores de 
denúncias e reforçou os órgãos 
de promoção da igualdade, 
ao mesmo tempo que 
desenvolveu o Plano de Ação 
relativo à disparidade salarial 
entre homens e mulheres e 
a Estratégia Europeia para a 
Deficiência.

Em setembro de 2018, a 
Comissão adotou um pacote 
de medidas destinadas a 
assegurar a realização de 
eleições livres, justas e seguras, 

no âmbito dos preparativos 
para as eleições europeias de 
2019. Em janeiro de 2019, 
estava previsto um acordo 
preliminar entre o Parlamento e 
o Conselho.

A Comissão adotou um Novo 
Acordo para os Consumidores, 
reforçando assim os direitos 
dos consumidores na esfera 
digital, e um sistema europeu 
de recurso coletivo para grupos 
de consumidores que tenham 
sofrido prejuízos.
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Combater o terrorismo e a criminalidade na Europa

A UE continuou a implementar o seu plano de ação de 2017 para a proteção dos espaços públicos, que 
beneficia de um financiamento superior a 100 milhões de euros. Na sequência dos incidentes ocorridos 
em Salisbury e Amesbury, no Reino Unido, foi intensificada a execução do Plano de Ação de outubro 
de 2017 para melhorar a preparação contra os riscos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares.

Em 2018, entraram também em vigor três diretivas fundamentais para reforçar a luta contra o 
terrorismo e a criminalidade grave, incluindo a Diretiva relativa ao registo de identificação dos 
passageiros da UE, a Diretiva relativa à luta contra o terrorismo e a Diretiva relativa ao controlo da 
aquisição e da detenção de armas.

Em abril, a Comissão apresentou uma proposta para cortar o financiamento do terrorismo através do reforço 
do acesso a informações financeiras. O objetivo é permitir às autoridades policiais o acesso, em tempo 
útil, às informações financeiras necessárias para investigar crimes graves. As novas regras promovem uma 
melhor cooperação entre as autoridades policiais e judiciais nacionais e as unidades nacionais de informação 
financeira, bem como com a Europol. A proposta está atualmente a ser debatida entre o Parlamento Europeu 
e o Conselho, que pretendem adotá-la antes das eleições europeias de maio de 2019.

Em setembro, a Comissão propôs novas regras para que os conteúdos terroristas sejam retirados 
da Internet no espaço de uma hora. A proposta clarifica o papel das autoridades nacionais e dos 
prestadores de serviços de armazenagem em servidor, estabelecendo, ao mesmo tempo, garantias 
sólidas quanto ao respeito dos direitos fundamentais, tais como a liberdade de expressão, e a 
instituição de um dever de diligência juridicamente vinculativo.

A Comissão tomou igualmente a iniciativa de convidar o Conselho Europeu a alterar o artigo 86.º do 
Tratado, a fim de permitir ao legislador alargar a competência da Procuradoria Europeia para combater o 
terrorismo transfronteiras em todos os Estados-Membros. Uma Procuradoria Europeia reforçada, agindo 
ao nível da UE, daria resposta às atuais deficiências na luta contra o terrorismo e estabeleceria uma 
abordagem comum da União contra este flagelo, englobando todas as fases, ou seja, da investigação e 
da instauração de procedimentos penais ao julgamento dos crimes de terrorismo em tribunal.

Os criminosos e os terroristas utilizam mensagens de texto, mensagens de correio eletrónico e 
aplicações para comunicarem entre si. Atualmente, mais de metade de todas as investigações criminais 
incluem pedidos transfronteiras de acesso a provas eletrónicas na posse de prestadores de serviços 
estabelecidos noutros países. No entanto, quase dois terços destes crimes não podem ser devidamente 
investigados ou processados devido às dificuldades que os investigadores enfrentam para acederem 

Mais eficácia na luta 
contra a criminalidade 

As autoridades policiais e judiciais 
poderão obter provas eletrónicas, 
tais como fotografias e 
mensagens, com muito mais 
facilidade e rapidez.  

A nova proposta exige que os 
prestadores de serviços 
respondam num prazo de 
10 dias, ou de seis horas em 
casos urgentes. Desta forma as 
autoridades poderão investigar 
atos criminosos e terroristas 
com mais rapidez e eficácia. 

Regras claras e 
harmonizadas para 
os prestadores de 
serviços 

As novas regras são vinculativas 
para os prestadores de serviços 
e proporcionarão clareza e 
segurança jurídica tanto a estes 
prestadores como às 
autoridades policiais. Definem o 
procedimento claro a seguir se 
a lei de um país terceiro tiver 
obrigações contraditórias. 

Respeito dos direitos 
fundamentais 

As novas regras introduzem 
também condições e 
salvaguardas para garantir a 
plena proteção dos direitos 
fundamentais, entre as quais a 
salvaguarda do direito à proteção 
dos dados pessoais, a garantia do 
acesso a vias de recurso eficazes 
e salvaguardas para as pessoas a 
que os pedidos dizem respeito. 

O QUE TRAZEM AS NOVAS PROPOSTAS? 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PT/COM-2017-610-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
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a esses elementos de prova em tempo útil. Para resolver esta questão, a Comissão propôs, em abril, 
novas regras para facultar às autoridades judiciais e policiais um acesso facilitado a estes elementos 
de prova, independentemente do local onde estejam armazenados na União. Em dezembro, o Conselho 
adotou a sua posição de negociação sobre o regulamento proposto e iniciará negociações com o 
Parlamento Europeu logo que este adote também a respetiva posição de negociação.

Em 14 de novembro, foi adotado um novo regulamento sobre a apreensão e a perda de bens transfronteiras. 
As novas regras irão facilitar a recuperação transfronteiras de bens de origem criminosa, aumentar a 
eficácia da apreensão e da perda de fundos ilícitos e proteger os direitos das vítimas a indemnização.

A UE chegou a acordo quanto à melhoria do quadro jurídico do Sistema Europeu de Informação 
sobre os Registos Criminais, colmatando uma lacuna no sistema e contribuindo para que os 
Estados-Membros identifiquem os nacionais de países terceiros objeto de condenações penais. Esta 
legislação irá criar um sistema centralizado para identificar os países da UE a partir dos quais 
podem ser rapidamente obtidas informações sobre condenações a partir dos registos nacionais.

Legislação mais eficaz contra o branqueamento  
de capitais

As novas regras de luta contra o branqueamento de capitais em vigor desde julho de 2018 impedem 
que os sistemas financeiros da UE sejam utilizados para o branqueamento de capitais ou para o 
financiamento de terroristas. Em outubro de 2018, a União Europeia adotou medidas de direito 

@

2. O pedido é aprovado 
por um juiz (dados 
transacionais ou de 

conteúdo)

1. Um procurador no 
Estado-Membro A 

apresenta um pedido

3. O pedido é 
notificado ao prestador 
de serviços ou ao seu 
representante legal no 

Estado-Membro B 

4. O prestador de serviços 
ou o seu representante legal 
no Estado-Membro B envia 

os elementos de prova 
diretamente para a polícia 

no Estado-Membro A

Em caso de incumprimento, 
a autoridade do 
Estado-Membro B garantirá 
a sua execução

Este procedimento aplica-se também se as provas eletrónicas estiverem armazenadas num país terceiro.

Salvaguardas: 
• a ordem de entrega tem de ser aprovada pelas autoridades judiciais 
• relativamente aos dados transacionais e de conteúdo, a ordem europeia de entrega de dados está
 limitada a crimes graves  
• as pessoas serão informadas de que os seus dados foram solicitados 
• as pessoas serão informadas dos seus direitos 
• são aplicáveis as garantias processuais do direito penal 

FACILITAR O ACESSO A PROVAS ELETRÓNICAS 
Como irão funcionar as regras propostas?

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diagram_aml_2018.07_ok.pdf
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penal reforçadas para combater o branqueamento de capitais. Uma nova diretiva harmonizará as 
infrações e sanções em caso de branqueamento de capitais, garantindo que os criminosos perigosos 
e os terroristas são objeto de sanções severas pelos seus crimes em toda a UE. Foi aplicada uma 
política reforçada de identificação de jurisdições de países terceiros com deficiências estratégicas nos 
respetivos mecanismos de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, 
com base numa metodologia publicada pela Comissão em junho.

Apesar da robustez do quadro da UE em matéria de luta contra o branqueamento de capitais, os 
recentes casos que envolvem bancos da União Europeia indicam claramente que há margem para 
melhorias, nomeadamente no que diz respeito à cooperação transfronteiras entre as autoridades 
competentes. Em setembro, a Comissão apresentou uma proposta destinada a reforçar a supervisão 
das instituições financeiras da UE, a fim de dar respostas mais eficazes às ameaças de branqueamento 
de capitais e de financiamento do terrorismo, em especial mediante a consolidação do mandato da 
Autoridade Bancária Europeia no sentido de lhe permitir agir ao nível da supervisão do setor financeiro 
em matéria de branqueamento de capitais. A proposta está ser debatida entre o Parlamento Europeu 
e o Conselho, com vista à sua adoção antes das eleições europeias de maio de 2019.

Além disso, em abril, a Comissão apresentou uma proposta para facilitar a utilização de informações 
de natureza financeira e outras para efeitos de prevenção e luta contra a criminalidade grave. Esta 
proposta consolidará a cooperação entre as unidades de informação financeira e as autoridades 
policiais e judiciais, bem como entre as várias unidades de informação financeira.

Por último, a Comissão adotou um regulamento delegado que adota as normas técnicas de regulamentação 
que especificam os critérios aplicáveis à nomeação de pontos de contacto centrais para os emitentes de 
moeda eletrónica e os prestadores de serviços de pagamento e normas sobre as respetivas funções.

Justiça civil

Melhoria da cooperação judiciária

Em maio, a Comissão adotou duas propostas sobre a modernização e a digitalização da cooperação 
judiciária em matéria de citação e notificação de atos e obtenção de provas, que visam tornar o 
acesso à justiça civil por parte de cidadãos e empresas mais barato e eficiente. Estas propostas estão 
a ser atualmente negociadas no Conselho e no Parlamento Europeu.

Em dezembro, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a acordo, no âmbito dos trílogos, sobre as 
regras propostas em matéria de processos de insolvência para criar sistemas de reestruturação e dar 
uma segunda oportunidade aos empresários. Esta iniciativa, que será formalmente adotada em 2019, 
multiplicará as oportunidades de reestruturação, em tempo útil, de empresas viáveis com dificuldades 
financeiras, a fim de evitar a falência e o despedimento de pessoal. Garantirá também que, após uma 
situação de falência, os empresários honestos possam beneficiar de uma segunda oportunidade de 
exercer as respetivas atividades.

Em dezembro de 2018, o Conselho chegou a um acordo político sobre a proposta de atualização do 
Regulamento Bruxelas II-A para atualizar as regras que protegem as crianças em caso de litígios 
familiares transfronteiras e acelerar os processos.

Direito das sociedades e acesso à informação sobre 
as sociedades

Em abril, a Comissão propôs novas regras relativas à utilização de ferramentas e processos digitais 
no direito das sociedades e nas transformações, fusões e cisões transfronteiriças. O objetivo é 
permitir às empresas a utilização de ferramentas digitais nas interações com as autoridades 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd_2018_362_f1_staff_working_paper_en_v2_p1_984066.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0646&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_pt.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/COM-2016-723-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_en
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públicas em matéria de direito das sociedades e prever um procedimento harmonizado para as 
empresas que se reestruturem ou se deslocalizem no interior do mercado único, proporcionando 
simultaneamente maior clareza jurídica e salvaguardas para os trabalhadores, os acionistas 
e os credores. As negociações no Parlamento Europeu e no Conselho avançaram a um ritmo 
satisfatório em 2018, segundo um calendário ambicioso que visa a adoção durante a atual 
legislatura.

O sistema de interconexão dos registos das empresas, que facilita a obtenção de informações sobre 
as empresas na União Europeia, foi amplamente utilizado em 2018, com mais de 372 000 pesquisas 
e mais de 241 000 pedidos de informações sobre empresas nos primeiros 17 meses desde a sua 
entrada em funcionamento.

Reforçar a proteção dos dados pessoais

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, em vigor desde maio de 2018, estabelece um quadro 
de proteção de dados mais sólido e coerente para as pessoas, as empresas e as administrações em 
toda a UE. Em janeiro, a Comissão publicou orientações que explicam as principais inovações e 
oportunidades no âmbito do novo regulamento.

As novas regras em matéria de proteção de dados aplicáveis às instituições, órgãos, organismos e 
agências da UE entraram em vigor em 11 de dezembro de 2018.

As regras propostas no domínio da privacidade eletrónica visam proporcionar um nível elevado 
de proteção da privacidade aos utilizadores de serviços de comunicações eletrónicas, bem como 
condições equitativas para todos os intervenientes no mercado. As novas regras garantem um 
quadro sólido e coerente para o tratamento de dados e alinham as regras existentes, que datam de 
2002, pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a fim de garantir o respeito dos direitos 
dos cidadãos à proteção dos dados pessoais.

Os fluxos de dados são importantes tanto para as empresas como para a aplicação da lei. Ao 
concluir que um país exterior à UE assegura um nível adequado de proteção de dados, as decisões 
de adequação permitem a livre circulação de dados pessoais entre a União Europeia e o país em 
questão por razões comerciais e/ou possibilitam o intercâmbio de dados entre as autoridades 
policiais e judiciais, quando necessário, assegurando simultaneamente a continuidade da 
proteção.

Em julho, a UE e o Japão concluíram as suas conversações relativas à adequação recíproca para 
fins comerciais. Paralelamente, estão em curso conversações entre a UE e a Coreia do Sul sobre a 
adequação para fins comerciais, que deverão estar concluídas no início de 2019.

Giovanni Buttarelli, Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados, em reunião com a 
embaixadora indiana Gaitri Issar Kumar,  
em Bruxelas, na Bélgica, em 30 de agosto  
de 2018.

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pt.do?init=true
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_pt
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Direitos fundamentais e sistema judicial

Melhorar a eficácia dos sistemas judiciais e defender o Estado  
de direito

A existência de sistemas judiciais eficazes é crucial para a aplicação da legislação da União Europeia 
e o desenvolvimento do investimento. Em 2018, a Comissão utilizou o Painel de Avaliação da Justiça 
na UE e o Semestre Europeu para incentivar os Estados-Membros a melhorarem a independência, a 
qualidade e a eficiência dos respetivos sistemas judiciais. Em julho, o Conselho emitiu recomendações 
sobre este aspeto à Croácia, à Itália, a Chipre, a Portugal e à Eslováquia.

Em setembro, a Comissão intentou uma ação contra a Polónia no Tribunal de Justiça da União 
Europeia em virtude das violações do princípio da independência judicial geradas pela nova lei 
polaca sobre a redução da idade de reforma dos juízes do Supremo Tribunal. Até se pronunciar 
definitivamente sobre a questão, o Tribunal de Justiça adotou medidas provisórias que acedem a 
todas as solicitações da Comissão.

No contexto do novo orçamento de longo prazo da UE, a Comissão propôs um regulamento relativo 
à proteção do orçamento da União em caso de deficiências no que diz respeito ao Estado de direito 
nos Estados-Membros.

Proteger os direitos e combater a discriminação

Em abril, a Comissão propôs normas à escala da União Europeia para a proteção dos autores de 
denúncias em matéria de infrações às regras da UE suscetíveis de lesar gravemente o interesse 
público. Estas normas contribuirão para melhorar a deteção, a investigação e a sanção de infrações 
ao direito da UE e, ao mesmo tempo, salvaguardar o direito à liberdade de expressão e à liberdade 
dos meios de comunicação social.

O relatório de 2017 sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia salientou 
os desafios a que urge dar resposta para tornar os direitos fundamentais uma realidade na vida das 
pessoas. Trata-se de melhorar a reação aos crimes de ódio, aos discursos de incitação ao ódio e à 
violência contra as mulheres, e promover o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O relatório destaca 
igualmente o importante papel de uma sociedade civil livre e dinâmica, bem como de tribunais 
independentes.

Em julho, a Comissão enviou à Hungria uma carta de notificação para cumprir relativamente à 
legislação húngara que criminaliza as atividades de apoio aos pedidos de asilo e de residência, 
também para garantir o respeito das regras da UE em matéria de livre circulação de pessoas e das 
disposições da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

O primeiro vice-presidente da Comissão 
Europeia, Frans Timmermans, apresenta a 
proposta da Comissão relativa à proteção 
dos autores de denúncias, em Bruxelas, na 
Bélgica, em 23 de abril de 2018.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_pt.htm
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180204en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0324
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Combater os crimes de ódio e os discursos de incitação ao ódio tanto na 
Internet como noutros meios

O Código de Conduta da UE sobre discursos ilegais de incitação ao ódio em linha continua a produzir 
resultados. De acordo com a terceira avaliação do Código publicada em janeiro de 2018, foram 
realizados progressos no que respeita à rapidez com que os discursos de incitação ao ódio racial e 
xenófobo em linha são analisados e suprimidos.

As empresas de TI retiraram, em média, 70% dos conteúdos que lhes foram notificados e cumpriram o 
objetivo de analisar a maioria das notificações no prazo de 24 horas, atingindo uma média superior a 
81%. O Código tornou-se uma norma para o setor na luta contra o discurso ilegal de incitação ao ódio. 
As redes sociais Snapchat, Instagram, Google+ e Dailymotion anunciaram a sua participação em 2018.

Não-discriminação e igualdade

Os Estados-Membros são obrigados a ter pelo menos uma organização nacional — um organismo 
para a igualdade — responsável por analisar e supervisionar comportamentos e práticas que 
configurem discriminação, bem como promover e proteger a igualdade de tratamento de todas as 

Andrus Ansip, vice-presidente da Comissão, 
numa conferência de imprensa sobre o 
combate aos conteúdos ilegais em linha, em 
Bruxelas, na Bélgica, em 1 de março de 2018.

1.ª ação de verificação (dezembro de 2016)

REMOÇÃO DE CONTEÚDOS POR EMPRESA DE TI (EM %) 

2.ª ação de verificação (maio de 2017)

3.ª ação de verificação (dezembro de 2017)

Twitter

Facebook

YouTube

28,3%
66,5%

79,8%

37,4%
45,7%

66,0%
75,0%

19,1%

48,5%

COMBATER OS CONTEÚDOS ILEGAIS EM LINHA
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pessoas que vivem no seu território. Em junho, a Comissão recomendou um conjunto de medidas para 
que os Estados-Membros assegurem que os respetivos organismos para a igualdade são eficazes na 
proteção dos cidadãos e no combate à discriminação.

Um dos resultados da Estratégia Europeia para a Deficiência é a proposta da Comissão de uma Lei 
Europeia da Acessibilidade destinada a melhorar a acessibilidade aos produtos e serviços de uso 
quotidiano, como os telemóveis, os computadores, os livros eletrónicos, o comércio eletrónico e os 
serviços bancários. Esta medida terá um impacto positivo na vida de milhões de europeus e tornará 
mais fácil e aliciante para as empresas criarem e venderem produtos e serviços acessíveis. Em 
novembro de 2018, foi alcançado um acordo provisório e a adoção final da proposta pelo Parlamento 
Europeu está prevista para abril de 2019.

A UE continuou a promover a diversidade mediante o apoio à circulação de Cartas da Diversidade, 
que cada vez mais favorecem a gestão da diversidade em 9 000 organizações em toda a Europa, 
abrangendo 15 milhões de trabalhadores. Continuou igualmente a implementar a sua lista de 

A comissária Vĕra Jourová participa na 
conferência «Libertar o potencial das 
mulheres», em Bruxelas, na Bélgica, em 8 de 
março de 2018 (Dia Internacional da Mulher).

O primeiro vice-presidente da Comissão 
Europeia, Frans Timmermans (à direita) e 
o historiador Simon Schama (à esquerda) 
participam num debate organizado pela 
Comissão no âmbito do Dia Internacional 
em Memória das Vítimas do Holocausto, 
em cooperação com o Congresso Judaico 
Europeu e o Holocaust Memorial Museum, 
dos Estados Unidos, em Bruxelas, na Bélgica, 
24 de janeiro de 2018.

O primeiro vice-presidente da Comissão 
Europeia, Frans Timmermans, participa na 
inauguração oficial do festival «Orgulho Gay» 
belga, em Bruxelas, na Bélgica, em 19 de 
maio de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_pt.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/list-actions-advance-lgbti-equality_en
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medidas para promover a igualdade das pessoas LGBTI através da monitorização da legislação, o 
financiamento de projetos e a sensibilização neste domínio.

Em janeiro, a Comissão publicou uma revisão aprofundada do quadro europeu para as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos no período de 2011-2020. Em abril, por ocasião da Semana 
Europeia dos Ciganos, a UE promoveu ativamente a cultura cigana e dedicou um dia à memória dos 
ciganos vítimas do Holocausto.

Em média, as mulheres continuam a ganhar menos 16% do que os homens na União Europeia. Para 
combater as disparidades salariais entre homens e mulheres, a Comissão deu início à aplicação 
de um plano de ação para assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres, esperando-se 
progressos mensuráveis até 2020.

A União Europeia concluiu o processo de adesão à Convenção do Conselho da Europa para a 
Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de 
Istambul). Trata-se de um passo importante no sentido de um quadro jurídico mais abrangente a 
nível da UE para pôr termo à violência em razão do género.

A cidadania da União Europeia

Proteção consular

Em maio de 2018, entraram em vigor as normas de proteção consular, que clarificam os direitos dos 
cidadãos da UE à assistência das embaixadas de outros Estados-Membros num país terceiro. Em 
agosto de 2018, foi lançada uma campanha de informação sobre proteção consular destinada aos 
jovens viajantes europeus.

Em maio, a Comissão propôs melhorar as regras relativas aos títulos de viagem provisórios da UE, a 
fim de tornar os documentos mais seguros e simplificar os procedimentos aplicáveis. A proposta foi 
aprovada pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento 
Europeu e está atualmente a ser negociada no Conselho.

Bilhetes de identidade

Em abril, a Comissão propôs melhorar os elementos de segurança dos bilhetes de identidade dos 
cidadãos da UE, dos documentos de residência e dos cartões de residência dos seus familiares 
nacionais de países terceiros. As regras propostas melhoram os elementos de segurança e, por 
conseguinte, facilitarão o exercício dos direitos de livre circulação por parte dos cidadãos da UE.  
O Parlamento e o Conselho decidiram encetar negociações sobre a proposta.

Eleições

Na sequência do escândalo Facebook/Cambridge Analytica, bem como do aumento dos riscos que 
ameaçam os processos eleitorais resultantes de campanhas de desinformação, os ciberataques e 
as ameaças híbridas, a Comissão fixou como prioridade assegurar a realização de eleições livres e 
justas para o Parlamento Europeu em 2019.

A fim de responder a estes desafios, a Comissão adotou, em setembro de 2018, um pacote de 
medidas destinadas a apoiar as autoridades dos Estados-Membros e outras partes interessadas nos 
seus esforços conjuntos para assegurar eleições livres e justas.

Trata-se de um conjunto de medidas concretas, onde se inclui uma cooperação reforçada mediante 
o estabelecimento de redes de cooperação em matéria de eleições (tanto a nível nacional como 
da UE), orientações sobre a aplicação das regras de proteção de dados no contexto eleitoral, uma 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/list-actions-advance-lgbti-equality_en
https://www.coe.int/fr/web/youth-roma/-/eu-roma-week-2018
https://www.coe.int/fr/web/youth-roma/-/eu-roma-week-2018
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718272/3-07032018-BP-EN.pdf/fb402341-e7fd-42b8-a7cc-4e33587d79aa
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607452
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_pt.pdf
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maior transparência no que respeita aos conteúdos pagos de teor político em linha, um reforço da 
cibersegurança, a aplicação diligente das regras eleitorais em vigor de modo a incluir o contexto em 
linha, a sensibilização e a aplicação de sanções adequadas em caso de utilização abusiva de dados 
pessoais para influenciar deliberadamente o resultado das eleições europeias.

Proteção dos consumidores

Em abril, a Comissão propôs um Novo Acordo para os Consumidores para garantir que estes 
beneficiam plenamente dos direitos que lhe assistem na UE. As novas regras propõem um 
sistema europeu de recurso coletivo em caso de prejuízos sofridos por grupos de consumidores, 
com garantias adequadas contra a utilização abusiva. Ao mesmo tempo, essas regras devem 
proporcionar às autoridades de defesa dos consumidores dos Estados-Membros competências 
mais abrangentes em matéria de sanções contra os comerciantes que as violem. Em dezembro, 
o Parlamento Europeu adotou a sua posição sobre a parte do Novo Acordo que diz respeito ao 
sistema de recurso coletivo e tenciona adotar a sua posição sobre a totalidade do texto em janeiro 
de 2019.

PROTEÇÃO DOS DADOS:
melhorar a proteção dos dados pessoais no 
contexto eleitoral.

TRANSPARÊNCIA: 
garantir a transparência 
da propaganda política 
em linha.

CIBERSEGURANÇA: 
proteger as eleições contra os 
ciberataques.

COOPERAÇÃO: 
melhorar a cooperação a nível 

nacional e europeu no que respeita 
às potenciais ameaças às eleições 

para o Parlamento Europeu. 

SANÇÕES ADEQUADAS: 
garantir o respeito das 

regras eleitorais por todos.

MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DAS ELEIÇÕES EUROPEIAS

O comissário Julian King discursa numa 
conferência de imprensa sobre as novas 
medidas destinadas a garantir a realização 
de eleições livres e justas e a combater 
o terrorismo em linha e fora de linha, em 
Bruxelas, na Bélgica, em 13 de setembro  
de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_pt.htm
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As novas regras visam igualmente adaptar os direitos dos consumidores às novas tecnologias. Assim, 
por exemplo, ao fazer pesquisas em mercados e plataformas em linha, os consumidores serão 
claramente informados se o resultado de uma pesquisa é um conteúdo pago por um comerciante. Os 
mercados em linha terão também de informar os consumidores sobre os principais algoritmos que 
determinam a ordenação dos resultados de pesquisa e quem vende ao consumidor.

A Comissão continuou a envidar esforços contra as práticas comerciais enganosas, como as que 
envolvem a comercialização de produtos idênticos quando, de facto, a sua composição ou as 
suas características são significativamente diferentes, nomeadamente propondo a clarificação da 
legislação da UE aplicável no âmbito do Novo Acordo para os Consumidores. Além disso, a Comissão 
publicou uma metodologia comum de ensaio desenvolvida em conjunto com a indústria, que está 
atualmente a ser aplicada numa campanha de testes à escala da UE.

Ao abrigo das novas regras sobre viagens organizadas em vigor desde julho, os viajantes que 
compram um pacote de viagem receberão informações claras sobre a natureza da oferta: um pacote 
com proteção total ou um serviço de viagem conexo com uma proteção mais limitada. Os viajantes 
beneficiarão igualmente de direitos mais sólidos, por exemplo, em situações de cancelamento ou de 
aumentos de preço superiores a 8% por parte do organizador 

Resolução extrajudicial de litígios

O procedimento de resolução alternativa de litígios garante que, em caso de problemas com uma 
compra, os consumidores e os comerciantes têm ao seu dispor um mecanismo de resolução de litígios 
de consumo imparcial e a preços comportáveis. Em 2018, todos os Estados-Membros dispunham de 
entidades de resolução alternativa de litígios de qualidade certificada.

Ações conjuntas para proteger os consumidores

A Comissão participou numa série de ações conjuntas com organismos nacionais para fazer 
cumprir as regras de proteção dos consumidores em 2018. Na sequência do escândalo das 
emissões «dieselgate», a Volkswagen comprometeu-se a continuar a efetuar reparações 
gratuitas dos automóveis em questão até ao final de 2020. Em julho, a taxa de reparação atingiu  
80% dos automóveis afetados. Outra ação conjunta envolvendo o Facebook, o Twitter e o Google+ 
deu origem a melhores condições de serviço para mais de 250 milhões de utilizadores de redes 
sociais na União Europeia. Em 2018, deu-se início a uma intervenção contra a plataforma 
AirBnB para que melhore a transparência dos seus preços e alinhe as suas condições de serviço 
com as normas da UE.

Impedir que os produtos perigosos cheguem aos consumidores

Através do sistema de alerta rápido para produtos não alimentares perigosos, é possível proceder a 
um rápido intercâmbio de informações sobre os produtos perigosos que são detetados no mercado, 
bem como sobre as medidas tomadas para evitar que estes cheguem aos consumidores, sobretudo 
crianças. Em 2018, foram detetados 2 257 produtos perigosos pelas 31 autoridades nacionais 
europeias que participam no sistema.

Em junho, quatro mercados em linha — Alibaba (AliExpress), Amazon, eBay e Rakuten França — 
assinaram um Compromisso de Segurança dos Produtos e comprometeram-se, nomeadamente, a 
eliminar os produtos perigosos detetados pelas autoridades nacionais de fiscalização dos seus sítios 
Web no prazo de dois dias úteis.

O relatório anual de 2017 sobre o Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos 
para Animais revelou que, em 2017, foram registadas 3 832 notificações originais de possíveis riscos 
de géneros alimentícios ou alimentos para animais, sendo 942 classificadas como «alertas» que 
suscitam preocupações graves em matéria de saúde.

https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_package_holidays_2018.06_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_pt.htm
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2017.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2017.pdf
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Iniciativa «rescEU»

Embora o atual Mecanismo de Proteção Civil da UE constitua uma base sólida para uma resposta 
coordenada a nível europeu às catástrofes naturais e de origem humana, a época de incêndios 
florestais de 2018 demonstrou, uma vez mais, a necessidade de o melhorar e reforçar. O total da 
área ardida na Europa foi superior a 130 000 hectares em 2018 e prevê-se que, em resultado das 
alterações climáticas, o risco de incêndios venha a aumentar ainda mais. Em 2018, a Grécia, a Suécia, 
a Letónia e Portugal ativaram o Mecanismo de Proteção Civil da UE para dar resposta aos incêndios 
florestais. Os incêndios representaram a maior parte (35%) dos pedidos de assistência da UE.

Em dezembro de 2018, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a acordo, a título provisório, 
sobre a proposta da Comissão no sentido de reforçar o mecanismo existente. Esta proposta irá 
estimular o investimento na prevenção e na capacidade de resposta a catástrofes, incentivar 
a partilha de assistência no âmbito da Reserva Europeia de Proteção Civil e criar uma reserva 
suplementar de capacidades de proteção civil a nível da UE para responder a catástrofes (a chamada 
«rescEU»). As capacidades da rescEU deverão incluir aviões e helicópteros de combate a incêndios 
e, com base numa análise de risco, podem ser alargadas a outras capacidades. As três instituições 
estão empenhadas em concluir a adoção formal desta proposta, cuja entrada em vigor deverá ter 
lugar no primeiro semestre de 2019.

Orçamento de longo prazo da União Europeia para  
o período 2021-2027

Integrada no orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027, a Comissão apresentou uma proposta 
de criação de um Fundo para a Justiça, os Direitos e os Valores, com uma dotação de 947 milhões de 
euros no período de sete anos. O Fundo irá centrar-se nas pessoas e nas entidades que contribuem 
para os valores comuns, os direitos e a grande diversidade da União Europeia.

O sistema de alerta rápido Safety 
Gate permite o intercâmbio rápido 
de informações sobre produtos não 
alimentares perigosos que representem  
um risco para a saúde e a segurança  
dos consumidores.

https://europa.eu/!QD94rx
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Rumo a uma nova 
política migratória

«Não podemos, a cada 
chegada de uma embarcação, 
continuar a discutir soluções 
pontuais para as pessoas a 
bordo. As soluções ad hoc não 
são suficientes. Precisamos 
de mais solidariedade no 
presente e no futuro — e 
essa solidariedade tem de ser 
duradoura.»

Jean-Claude Juncker, Discurso 
sobre o estado da União, 12 de 
setembro de 2018

Em 2018, a abordagem global da 
União Europeia em matéria de 
migração continuou a produzir 
resultados em todas as frentes: 
uma cooperação mais estreita 
com países parceiros; uma 
melhor gestão das fronteiras 
externas; e instrumentos mais 
eficazes e operacionais para 
proteger as nossas fronteiras e 
gerir a migração no interior da 
União Europeia, num espírito de 
solidariedade e responsabilidade. 
Os trabalhos no âmbito da 
Agenda Europeia da Migração 
contribuíram de forma positiva 
para o objetivo de substituição 
da migração insegura e não 
controlada por migrações 
seguras, ordenadas e regulares. 
Após o pico de chegadas à União 
Europeia registado em 2015, o 
nível dos fluxos é agora inferior 
aos níveis anteriores à crise.

Em setembro, a Comissão 
apresentou novas propostas 
com vista a reforçar a Guarda 

Europeia de Fronteiras e 
Costeira com um corpo 
permanente de 10 000 
agentes operacionais e a 
conferir maiores competências 
à Agência da União Europeia 
para o Asilo, a fim de que 
ambas possam destacar 
equipas conjuntas da UE para 
a gestão da migração em 
qualquer situação e prestar 
apoio operacional aos  
Estados-Membros. Ainda 
em setembro, a Comissão 
apresentou uma proposta de 
revisão específica da Diretiva 
Regresso, para instituir 
procedimentos de regresso 
mais eficazes e simplificados.

Após dois anos de intenso 
trabalho, cinco das sete 
propostas de melhoria do atual 
sistema de asilo estavam em 
vias de adoção em 2018. Há 
mais canais de migração legal 
para a União Europeia para 
as pessoas que necessitam 

de proteção internacional e, 
desde 2015, os programas de 
reinstalação já ofereceram 
vias seguras e legais a cerca 
de 44 000 pessoas.

No relatório intercalar sobre a 
Agenda Europeia da Migração 
apresentado em dezembro, 
a Comissão reiterou a sua 
recomendação no sentido 
de intensificar os esforços 
para melhorar a gestão da 
migração laboral, em função 
das necessidades das nossas 
economias.
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A Agenda Europeia da Migração

Ao longo do ano, a Comissão apresentou periodicamente relatórios intercalares sobre a aplicação da 
Agenda Europeia da Migração, nos quais analisou as medidas adotadas para estabilizar os fluxos e 
gerir melhor as fronteiras externas da União Europeia. O relatório examinou os esforços envidados 
pela União Europeia para dar resposta às questões de fundo que estão na origem da migração, apoiar 
os Estados-Membros da primeira linha e os países vizinhos sujeito a fortes pressões migratórias e 
proteger os migrantes nas suas deslocações, bem como no regresso ou readmissão, e analisou ainda 
os progressos registados a nível de vias legais como a reinstalação.

No seu relatório de dezembro de 2018, a Comissão assinalou que a abordagem global da União 
Europeia em matéria de migração produzira resultados em todas as frentes: as chegadas irregulares 
diminuíram para os níveis registados antes da crise e estabeleceu-se uma cooperação mais estreita 
com países parceiros; a gestão das fronteiras externas foi melhorada; e há agora instrumentos mais 
eficazes para a gestão da migração no interior da União Europeia. O relatório concluiu que há que 
prosseguir o trabalho a todos os níveis, tanto no interior como no exterior da União Europeia.

Proteger as fronteiras e gerir os fluxos irregulares  
de migrantes

Gestão das fronteiras

Em 2018, prosseguiram as negociações sobre a proposta apresentada pela Comissão em 2017 no 
sentido de atualizar o Código das Fronteiras Schengen, visto ser necessário garantir a segurança 
dos cidadãos mantendo, ao mesmo tempo, a sua liberdade de circulação. A proposta visa adaptar 
às necessidades atuais as regras de reintrodução temporária dos controlos nas fronteiras internas e 
introduzir garantias processuais reforçadas para que os controlos nas fronteiras internas continuem 
a ser uma medida de último recurso.

Na sua comunicação de dezembro sobre migração, a Comissão apelou ao restabelecimento total 
do espaço Schengen como espaço sem controlos temporários nas fronteiras internas, assente num 
sistema europeu comum de asilo que funcione bem.
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Em 2018, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira prestou apoio aos guardas de 
fronteira nacionais com cerca de 1 350 peritos destacados ao longo das rotas migratórias. Em junho, os 
Estados-Membros solicitaram que o apoio prestado pela agência fosse reforçado, inclusive no que toca 
à cooperação com os países terceiros, através do aumento dos recursos e do reforço do seu mandato.

Em resposta, a Comissão avançou em setembro com a proposta de reforçar a Agência com um 
corpo permanente de 10 000 agentes operacionais até 2020. Os agentes operacionais do corpo 
permanente terão poderes de execução e o seu próprio equipamento para intervir onde e quando 
necessário ao longo das fronteiras externas da União Europeia, bem como em países terceiros.  
A proposta assegura igualmente que os Estados-Membros conservam a sua soberania no que respeita 
às operações realizadas nas suas fronteiras. No final de 2018, os Estados-Membros reunidos no 
Conselho chegaram a acordo sobre alguns elementos da proposta da Comissão (as disposições em 
matéria de regresso e cooperação com países terceiros). Continuam entretanto as discussões sobre 
todos os elementos da proposta.

A União Europeia prosseguiu as negociações com os países dos Balcãs Ocidentais sobre acordos 
de cooperação operacional em matéria de gestão das fronteiras, que permitirão à Guarda Europeia 
de Fronteiras e Costeira prestar assistência e mobilizar o seu pessoal sempre que necessário. Em 
outubro, a União Europeia assinou um acordo deste tipo com a Albânia e foram rubricados acordos 
com a antiga República jugoslava da Macedónia (em julho) e a Sérvia (em setembro). As negociações 
com o Montenegro e a Bósnia-Herzegovina foram também concluídas com êxito.

Sistemas de informação de segurança e gestão das fronteiras

Em outubro de 2018, entrou em vigor o regulamento que cria um Sistema Europeu de Informação 
e Autorização de Viagem (ETIAS). O novo sistema, que estabelece controlos que permitirão verificar 
antecipadamente se os passageiros isentos da obrigação de visto para circular no espaço Schengen 
representam um risco em matéria de segurança e de migração, deverá entrar em funcionamento o 
mais tardar no final de 2021.
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10 000

PESSOAL OPERACIONAL DA UE DESTACADO

A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira vai adquirir o seu próprio equipamento, 
nomeadamente navios, aviões e veículos, que 
estará pronto a ser utilizado a qualquer momento 
e em todas as operações necessárias. A Comissão 
atribuiu 2,2 mil milhões de euros do orçamento 
da UE de 2021-2027, para que a Agência possa 
não só adquirir mas também manter e utilizar os 
ativos terrestres, marítimos e aéreos necessários 
às suas operações.

REFORÇO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA GUARDA EUROPEIA DE 
FRONTEIRAS E COSTEIRA 

https://frontex.europa.eu/language/pt/
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Após a entrada em vigor da nova lei em dezembro de 2017, a Comissão iniciou os trabalhos de 
execução de um novo sistema de entrada/saída para o espaço Schengen. O sistema reforçará os 
controlos nas fronteiras externas da União Europeia através do registo de informações sobre a 
entrada, a saída e a recusa de entrada de nacionais de países terceiros que transpõem as fronteiras 
externas do espaço Schengen. Prevê-se que esteja operacional até ao final de 2020.

Reforço do Sistema de Informação Schengen

O Sistema de Informação Schengen apoia o controlo nas fronteiras externas e a cooperação das 
autoridades policiais nos países do espaço Schengen. As novas regras para reforçar o sistema 
entraram em vigor em dezembro de 2018. As alterações incluem a introdução de novas indicações 
sobre decisões de regresso e uma melhor aplicação das proibições de entrada, a obrigação de incluir 
alertas relacionados com o terrorismo e o reforço das disposições sobre crianças desaparecidas e 
pessoas com necessidade de proteção. Estão igualmente previstas regras mais exigentes em matéria 
de proteção de dados, uma utilização mais eficiente das impressões digitais e palmares e da imagem 
facial para identificar as pessoas e um acesso mais fácil para as agências da UE.

Interoperabilidade

Em dezembro de 2017, a Comissão propôs nova legislação sobre a interoperabilidade dos sistemas 
de informação, a fim de assegurar que os guardas de fronteira, os funcionários dos serviços de 
imigração e as autoridades policiais têm acesso à informação adequada, no momento certo. No final 
de 2018, o Parlamento Europeu e os Estados-Membros tinham já realizado progressos importantes, 
abrindo caminho para a sua aprovação no primeiro trimestre de 2019.

Regresso e readmissão

Só em 2018, com o apoio da União Europeia, a Organização Internacional para as Migrações ajudou 
16 463 pessoas a regressar voluntariamente aos seus países a partir da Líbia. A UE continua a trabalhar 
com a União Africana, as Nações Unidas e as autoridades da Líbia para pôr cobro à detenção sistemática 
de migrantes, inclusive de crianças. Graças a estes esforços, foram libertados mais de 2 700 refugiados.

Em setembro, a Comissão propôs uma revisão específica da Diretiva Regresso que, aliada à proposta 
do novo Regulamento da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, reforça o mandato da Agência em 
matéria de regresso e dará mais eficácia à política de regresso da União Europeia, sempre no pleno 
respeito dos direitos fundamentais dos migrantes.

A fim de acelerar os procedimentos de regresso e prevenir fugas e movimentos secundários não 
autorizados, a proposta introduz a aplicação de procedimentos simplificados de regresso nas 
fronteiras externas às pessoas cujos pedidos de asilo tenham sido recusados. A proposta estabelece a 
obrigação de emitir imediatamente decisões de regresso no caso dos requerentes de asilo rejeitados, 
a fim de colmatar uma lacuna que, até à data, facilitava as fugas, e exige que os migrantes em 
situação irregular colaborem nos processos relativos à sua identificação. Harmoniza também as 
regras das ordens de detenção de migrantes em situação irregular com vista ao seu afastamento, 
fixando, nomeadamente, um período máximo de detenção não inferior a três meses e assegurando a 
possibilidade de deter os migrantes que representam um risco para a ordem pública ou a segurança. 
Por último, requer que os Estados-Membros criem programas nacionais para assistir os migrantes 
em situação irregular que estejam dispostos a regressar voluntariamente.

Proporcionar proteção aos que dela necessitam

Reforma do sistema de asilo

A União Europeia mantém-se fiel aos seus valores fundamentais, assegurando proteção aos que dela 
necessitam: nos primeiros nove meses de 2018, beneficiaram de proteção 164 055 requerentes de 
asilo. Após dois anos de intenso trabalho, fizeram-se grandes progressos a nível das propostas que a 
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Comissão apresentou em 2016 para a reforma do sistema europeu comum de asilo. Cinco das sete 
propostas da Comissão estão prontas para ser adotadas: o  Regulamento Qualificação, a Diretiva 
Condições de Acolhimento, o Regulamento Agência da União Europeia para o Asilo, o Regulamento 
Eurodac e o Regulamento relativo ao Quadro de Reinstalação da União. Embora integradas numa 
ambiciosa reforma, cada uma destas propostas tem, por si só, um claro valor acrescentado e a sua 
rápida adoção será decisiva para obter resultados concretos no terreno.

Realizaram-se ainda progressos importantes no que se refere ao Regulamento Procedimentos de Asilo 
e ao Regulamento de Dublim, que são elementos indispensáveis de um sistema de asilo duradouro. 
A pedido dos Estados-Membros poderão ser introduzidas disposições temporárias precursoras dos 
elementos centrais de um futuro sistema de Dublim que servirão de ponte até à entrada em vigor do 
novo Regulamento de Dublim. Além disso, a fim de facilitar um compromisso, a Comissão propôs em 
setembro alargar o mandato, os instrumentos e o orçamento da Agência da União Europeia para o 
Asilo (321 milhões para o período de 2019-2020) para prestar aos Estados-Membros, se necessário, 
uma assistência mais completa durante todo o processo de proteção internacional. Juntamente com 
a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, as equipas conjuntas da UE para a gestão 
da migração apoiarão os Estados-Membros sempre que necessário em tarefas como a identificação 
e o registo dos requerentes de asilo, a elaboração das decisões relativas aos pedidos de proteção 
internacional e a prestação de assistência operacional.

«Pontos críticos» e apoio à Grécia, Itália e Espanha

A fim de prestar assistência às autoridades gregas, bem como a organizações internacionais e não 
governamentais que gerem a crise humanitária e dos refugiados na Grécia, a Comissão atribuiu 
mais de 816,4 milhões de euros em ajuda de emergência desde o início de 2015. O financiamento 
de emergência vem acrescentar-se aos 613,5 milhões de euros já atribuídos à Grécia ao abrigo de 
programas nacionais para o período de 2014-2020. No final do ano, a Comissão delegou a gestão 
de 252 milhões de euros nas organizações internacionais que operam na Grécia, entre as quais a 
Unicef e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). A Comissão presta ainda apoio 

Identificação e registo dos 
requerentes de asilo 

Preparação de decisões 
administrativas relativas a 
pedidos de proteção 
internacional, para 
as autoridades 
nacionais responsáveis 

Prestação de serviços 
de interpretação e 
de tradução 

Assistência ou realização 
de entrevistas de 
admissibilidade 
e de fundo 

Ao abrigo do procedimento de Dublim: prestação de assistência no âmbito do procedimento de 
determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo e de outros procedimentos 
afins; prestação de assistência para a realização ou a coordenação da distribuição ou da transferência de 
requerentes de asilo no interior da União.

A Agência estará disponível, a pedido dos Estados-Membros ou por sua própria iniciativa, em concertação 
com um Estado-Membro, para prestar assistência operacional e técnica ao longo de todo o procedimento 
de asilo, bem como durante o procedimento ao abrigo do Regulamento de Dublim. A decisão final caberá 
aos Estados-Membros.

As tarefas da Agência incluem:

Prestação de apoio 
logístico e de outras 
formas de apoio às 
instâncias de recurso 
independentes 

Destacamento das 
equipas de apoio no 
domínio do asilo 

MAIS ASSISTÊNCIA AOS ESTADOS-MEMBROS

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-1-qualification-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-2-reception-conditions-directive_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-2-reception-conditions-directive_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-3-eu-agency-for-asylum_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-4-eurodac-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-4-eurodac-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-5-union-resettlement-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_managing-migration-factsheet-6-asylum-procedure-regulation_en.pdf
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estrutural permanente às autoridades gregas através de uma presença permanente em todas as 
ilhas identificadas como pontos críticos.

No que diz respeito à Itália, foram atribuídos mais de 35,5 milhões de euros em 2018, elevando 
a 224,9 milhões de euros o montante total da ajuda de emergência concedida a este país desde 
2014. A dotação para a ajuda de emergência vem complementar os mais de 724 milhões de euros 
de financiamento concedidos pela UE aos programas nacionais italianos ao abrigo do Fundo para o 
Asilo, a Migração e a Integração e o Fundo para a Segurança Interna para o período de 2014-2020.

Em julho, devido ao aumento do número de chegadas de migrantes, a Espanha recebeu 36,01 milhões 
de euros em ajuda de emergência para melhorar a capacidade de acolhimento dos recém-chegados 
à sua costa meridional e a Ceuta e Melilha, bem como para aumentar o número de regressos.  
O financiamento de emergência concedido a Espanha vem acrescentar-se aos 737,5 milhões de 
euros atribuídos a este país para a gestão da migração, das fronteiras e da segurança ao abrigo dos 
programas nacionais para o período de 2014-2020.

Os migrantes que chegaram aos centros de registo em Itália e na Grécia foram devidamente 
identificados e registados, tendo-se procedido à recolha das suas impressões digitais e ao controlo 
dos seus dados em todas as bases de dados pertinentes em matéria de segurança. No relatório 
intercalar sobre a Agenda Europeia da Migração apresentado em dezembro, a Comissão observou 

Desde fevereiro de 2016, 
mais de 290 000 migrantes 
foram resgatados em 
operações da UE de apoio à 
guarda costeira italiana. 

Desde maio de 2017, mais de 
12 000 migrantes 
vulneráveis e mais de 11 100 
refugiados e requerentes de 
asilo tiveram acesso a 
assistência e consultas 
médicas nos pontos de 
desembarque, nos centros de 
detenção e nas comunidades de 
acolhimento na Líbia. 

Em 2018, mais de 6 200 
migrantes foram resgatados 
no deserto do Níger. 

Perto de 37 000 migrantes 
vulneráveis receberam 
cobertores, colchões e 
produtos de higiene.

SALVAR VIDAS

O comissário Dimitris Avramopoulos  
(à direita) visita um campo de refugiados 
com Dimitris Vitsas, ministro grego com  
a pasta da Migração, em Ritsona, na Grécia,  
em 12 de abril de 2018.
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que a situação na Grécia melhorou mas que as autoridades gregas devem envidar mais esforços 
para melhorar as condições de acolhimento, acelerar o tratamento dos pedidos de asilo e aumentar 
o número de regressos.

Na sua maioria, os Estados-Membros ajudaram a aliviar a pressão sobre a Grécia e a Itália por meio 
da recolocação de requerentes elegíveis a partir desses países, que enfrentam em primeira mão os 
fluxos migratórios.

A Declaração UE-Turquia

CHEGADAS ÀS ILHAS EM 2015 CHEGADAS ÀS ILHAS DESDE A 
DECLARAÇÃO UE-TURQUIA

CHEGADAS — FRONTEIRA MARÍTIMA

21 de março de 2016: 
Começa a ser aplicada a 
Declaração UE-Turquia 

2015 2016 2016 2017 2017 2018

Dezembro de 2015: 
Média diária  
3 222 chegadas

Desde 21 de março de 
2016: Média diária 
(21.3.2016-31.12.2018) 
85 chegadas

Redução de 
96%

Nos cinco meses anteriores a 21.3.2016 inclusive (150 dias), chegaram às ilhas gregas do mar Egeu 423 428 migrantes. 
Nos últimos cinco meses de 2018 (150 dias), de 4.8.2018 a 31.12.2018, chegaram 15 932 migrantes, um decréscimo de 
96% em relação ao primeiro período.

Outubro de 2015: 
Média diária 
6 360 chegadas
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A Declaração UE-Turquia de 2016 continuou a ter uma importância fundamental para reduzir o número 
de travessias irregulares e perigosas para as ilhas gregas a partir do continente turco, para salvar vidas 
no mar e promover a reinstalação de nacionais sírios que necessitam de proteção internacional.

A Turquia envidou esforços consideráveis para dar abrigo e apoio a mais de 3,5 milhões de refugiados 
sírios registados, e a UE demonstrou o seu empenho em ajudar a Turquia a enfrentar este desafio. 
O Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia continua a dar resposta às necessidades dos 
refugiados e das comunidades de acolhimento na Turquia, em estreita cooperação com as autoridades 
turcas. Este mecanismo já distribuiu 1,9 mil milhões de euros para ajudar mais de 1,3 milhões 
de refugiados, mediante transferências mensais em dinheiro, educação para 500 000 crianças e 
cuidados de saúde para centenas de milhares de pessoas. A União Europeia está já também a 
mobilizar a segunda parcela de 3 mil milhões de euros de apoio financeiro.

Apoio financeiro para uma gestão eficiente da migração

A Comissão apoia com um financiamento significativo os esforços empreendidos a nível nacional para 
melhorar a gestão das migrações e das fronteiras. O Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, 
com 576 milhões de euros, o Fundo para a Segurança Interna (Fronteiras e Vistos), com 567 milhões 
de euros, e o Fundo para a Segurança Interna (Polícia), com 92,7 milhões de euros, continuaram a 
apoiar o reforço das capacidades em 2018, prestando assistência humanitária e sanitária e ajudando 
a desenvolver a cooperação operacional. Para o período de 2014-2020, o apoio da União aos esforços 
nacionais nos domínios da migração e da segurança deverá ascender a 5,5 mil milhões de euros para 
o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e 2,9 mil milhões de euros para o Fundo para a 
Segurança Interna (excluindo as agências).

Em dezembro de 2018, o Parlamento Europeu e o Conselho alteraram as regras do Fundo para o Asilo, 
a Migração e a Integração, para que os Estados-Membros possam continuar a utilizar o financiamento 
anteriormente afetado ao regime de recolocação de emergência da União, que foi concluído com sucesso 
em 2017. Com esta alteração, os Estados-Membros poderão utilizar os fundos remanescentes para 
procederem à recolocação ou reinstalação de requerentes ou beneficiários de proteção internacional, 
bem como para dar resposta a outras necessidades relacionadas com a migração no âmbito do Fundo.

Gerir as migrações e salvar vidas no mar

Em conjunto com outras operações conjuntas e missões navais da União Europeia, a operação 
Themis continuou a apoiar a Itália a dar resposta à imigração irregular no Mediterrâneo Central. 
Globalmente, estas operações ajudaram a salvar mais de 690 000 vidas no mar.

A União Europeia prosseguiu igualmente os seus esforços para desmantelar redes criminosas de 
passadores no Mediterrâneo central e no mar Egeu, com a ajuda das autoridades turcas e da NATO. 
Intensificou ainda a cooperação com os parceiros da região do Sael para lutar contra as redes de 
passadores e de traficantes de seres humanos, em conformidade com a Declaração adotada em 
Niamei, no Níger, em março.

Em consonância com o Plano de Ação contra o tráfico de migrantes de 2015, a Comissão propôs, em 
maio de 2018, uma revisão da legislação que estabelece as modalidades de colaboração entre os  
Estados-Membros, a UE e os agentes de ligação da imigração das agências da União. Esta revisão tem por 
objetivo melhorar a cooperação e coordenação entre os funcionários europeus da migração destacados 
em países terceiros. Prevê-se que as negociações entre o Parlamento e o Conselho sejam encetadas no 
início de 2019, para que as novas regras possam entrar em vigor no final de maio do corrente ano.

Em dezembro, o Conselho Europeu aprovou medidas centradas na aplicação coerciva da lei, para 
intensificar a luta contra as redes de introdução clandestina de migrantes. As ações específicas têm por 
base uma abordagem interagências reforçada tanto a nível da União Europeia como a nível nacional, 
que tirará o melhor partido possível das sinergias entre os instrumentos disponíveis e maximizará 
a utilização dos recursos externos da UE. Entre os objetivos principais contam-se o aumento das 

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2067_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0285&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621810/EPRS_BRI(2018)621810_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621810/EPRS_BRI(2018)621810_EN.pdf
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capacidades operacionais e analíticas do Centro Europeu contra a Introdução Clandestina de Migrantes; 
o reforço da capacidade de luta contra a comunicação eletrónica entre passadores; o desenvolvimento 
de parcerias com os países terceiros; e a partilha de informações sobre redes criminosas.

Criar vias seguras e legais de migração para  
a Europa

A criação ordenada de vias legais para as pessoas que precisam de proteção e de canais adequados 
para a migração de trabalhadores é uma parte integrante da abordagem global da UE em matéria de 
migração. Está em sintonia com a determinação em prevenir os fluxos ilegais de migrantes e assegurar o 
reforço da proteção das fronteiras, harmonizar os procedimentos de asilo e assegurar o regresso efetivo 
dos migrantes em situação irregular. No seu discurso sobre o estado da União, proferido em setembro, o 
presidente Juncker reiterou o apelo da Comissão no sentido de se abrirem mais vias legais.

Reinstalação

As iniciativas de reinstalação da União Europeia já mostraram que a migração em condições 
inseguras e irregulares pode ser substituída por vias legais e seguras para as pessoas que precisam 
de proteção internacional. Desde 2015, diversos programas de reinstalação da UE ajudaram mais 
de 48 700 pessoas muito vulneráveis a encontrar refúgio na UE. Entre eles contam-se perto de  
21 000 pessoas reinstaladas em 2018 pelos Estados-Membros; estes comprometeram-se a reinstalar 
mais de 50 000 pessoas com necessidade de proteção até ao final de outubro de 2019 — o maior 
programa de reinstalação de sempre da União Europeia.

Incentivar a migração em função das necessidades

A Comissão apresentou igualmente propostas para criar vias mais atrativas para a migração de mão 
de obra em função das necessidades. Um novo Cartão Azul da UE, que proporcione um verdadeiro valor 

27 800
pessoas 

reinstaladas 

50 000  
pessoas a 
reinstalar até 
outubro 
 de 2019

15 900  
pessoas já 
reinstaladas

Programas de 
reinstalação da UE  

2015-2017

Novo programa de 
reinstalação da UE 
dezembro de 2017- 
-outubro de 2019

Ainda na perspetiva da Cimeira de 
Sibiu, gostaria que déssemos 
passos concretos para reforçar a 
nossa política externa. É necessário
 consolidar a nossa capacidade para 
falar a uma só voz em matéria de 
política externa.

Jean-Claude Juncker, 
Discurso sobre o estado da União, setembro de 2018
 

Desde 2015, diversos programas de reinstalação da 
UE ajudaram mais de 48 700 pessoas muito 
vulneráveis a encontrar refúgio na União Europeia. 
Um quadro comum de reinstalação permitirá que os 
Estados-Membros cheguem a acordo sobre as 
regiões para as quais devem orientar os seus 
esforços de reinstalação e falem a uma só voz na 
esfera internacional.

PROGRESSOS REALIZADOS PELA UE EM MATÉRIA DE REINSTALAÇÃO  
DESDE 2015
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acrescentado em comparação com o atual Cartão Azul, em consonância com as propostas apresentadas 
pela Comissão em 2016, é fundamental para criar uma economia atrativa e mais competitiva. Até ao 
final do ano, a atividade desenvolvida pela União Europeia para realizar projetos-piloto em matéria 
de migração legal com os principais países parceiros de África registou progressos assinaláveis. Com 
uma dotação de 20 milhões de euros, prevê-se que vários projetos tenham início em 2019 e venham 
substituir a migração irregular por uma migração legal segura, ordenada e bem gerida.

Integração

Uma integração rápida e efetiva é fundamental para que a migração constitua uma vantagem tanto 
para os migrantes como para a economia e a coesão da sociedade europeia. A União Europeia 
prosseguiu a aplicação do Plano de Ação para a integração de nacionais de países terceiros, que 
foi adotado em 7 de junho de 2016. Este plano proporciona um quadro global para apoiar os  
Estados-Membros nos seus esforços para desenvolver e reforçar as suas políticas de integração, 
através de apoio financeiro e de orientações sobre melhores práticas. A Comissão promoveu uma 
abordagem que associa múltiplas partes interessadas, com o objetivo de melhorar a integração dos 
migrantes no mercado de trabalho. Prestou também apoio aos responsáveis pela integração a nível 
local, entre os quais autoridades locais e regionais e organizações não governamentais.

No Fórum Europeu sobre Migração que teve lugar em março, mais de 200 partes interessadas 
apresentaram exemplos positivos de integração dos migrantes no mercado de trabalho.

Política de vistos

Os cidadãos nacionais de alguns países terceiros devem ser titulares de visto quando viajam para 
o espaço Schengen. A UE tem uma política comum de vistos para as estadas de curta duração no 
espaço Schengen, com base numa lista comum dos países cujos cidadãos estão sujeitos à obrigação 
de visto para transporem as fronteiras externas e numa lista de países cujos cidadãos estão isentos 
dessa obrigação. Em 2017 (os dados disponíveis mais recentes), os 26 Estados Schengen emitiram 
14,6 milhões de vistos de curta duração.

Em março, a Comissão propôs uma reforma da política comum em matéria de vistos, a fim de a 
adaptar às novas preocupações de segurança, aos desafios suscitados pela migração e às novas 
oportunidades proporcionadas pela evolução tecnológica. As alterações propostas ao Código de Vistos 
têm por objetivo facilitar os procedimentos de emissão de vistos para quem viaja legitimamente e, 
ao mesmo tempo, reforçar a segurança e reduzir os riscos de migração irregular. No final de 2018, 
tanto o Parlamento Europeu como o Conselho tinham adotado os respetivos mandatos para as 
negociações interinstitucionais; estão atualmente em curso as discussões entre os colegisladores 
com o objetivo de concluir as negociações nos primeiros meses de 2019.

Em maio, a Comissão propôs a reforma do Sistema de Informação sobre Vistos, para responder da 
melhor forma à evolução dos desafios de segurança e migração e melhorar a gestão das fronteiras 
externas da UE. As alterações propostas permitirão levar a cabo verificações mais exaustivas dos 
antecedentes dos requerentes de vistos e colmatar as lacunas em matéria de segurança e de 
informação, nomeadamente no que diz respeito aos documentos de residência de longa duração 
emitidos pelos Estados-Membros. Assegurarão também a plena interoperabilidade com outras bases 
de dados à escala da UE. As discussões no Parlamento Europeu e no Conselho estavam em curso no 
final de 2018, com o objetivo de concluir as negociações nos primeiros meses de 2019.

Em 2018, prosseguiram as negociações relativas a acordos de facilitação de vistos entre a União 
Europeia e a Bielorrússia, a China e a Tunísia. No que diz respeito à liberalização dos vistos, a Comissão 
confirmou, em julho, que o Kosovo (esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto 
e está conforme com a Resolução 1244/1999 do CSNU e o parecer do TIJ sobre a declaração de 
independência do Kosovo) preenchia todos os critérios para beneficiar de um regime de isenção de 
vistos para entrar no espaço Schengen.

Em dezembro de 2018, a Comissão publicou uma comunicação sobre a reciprocidade em matéria 
de vistos, na qual fez o balanço da situação e analisou as possibilidades de ação quanto à situação 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/1-2016-377-PT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen
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de não reciprocidade com os Estados Unidos, que é a única que continua em aberto. Os cidadãos da 
Bulgária, da Croácia, de Chipre, da Polónia e da Roménia necessitam ainda de visto para entrarem 
nos Estados Unidos. A comunicação fez o balanço dos progressos realizados para alcançar o 
objetivo da reciprocidade em matéria de vistos, nomeadamente os progressos realizados por estes  
Estados-Membros no cumprimento dos requisitos impostos pela legislação dos Estados Unidos.

O orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027

Em junho de 2018, a Comissão apresentou uma proposta de arquitetura dos instrumentos de 
financiamento específicos para a migração e a gestão das fronteiras. Em conjunto com as dotações 
para as agências competentes, os recursos propostos ascendem a 34,9 mil milhões de euros, ou seja, 
quase o triplo da atual dotação de 13 mil milhões de euros (incluindo as agências). As propostas 
relativas ao Fundo para o Asilo e a Migração e ao Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos, 
no quadro do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, preveem um mecanismo de flexibilidade para 
a afetação de recursos em função da evolução dos desafios, das necessidades e das prioridades.
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CAPÍTULO 9 

Uma Europa  
mais forte na  
cena mundial

«Quero que a nossa União se 
torne um interveniente mais 
forte no contexto mundial... 
Quero que redobremos os 
esforços no domínio  
da defesa.»

Jean-Claude Juncker, Discurso 
sobre o Estado da União,  
13 de setembro de 2017

Num contexto em que a 
situação mundial se está a 
tornar menos estável e o papel 
das instituições internacionais 
continua a ser objeto de 
escrutínio, a União Europeia 
utiliza o seu poder diplomático, 
político e económico como 
garante da segurança, a fim de 
promover a paz e a segurança 
internacionais.

A União Europeia está 
firmemente convicta de que 
a diplomacia multilateral 
consegue obter soluções 
pacíficas para os problemas 
internacionais. A União 
Europeia desempenhou um 
papel de relevo e deu provas 
de criatividade e fiabilidade 
ao apoiar o acordo nuclear 
com o Irão, o Acordo de 
Paris sobre as alterações 
climáticas, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, os 
novos acordos comerciais 

com fortes salvaguardas 
sociais e a cooperação com 
a União Africana, bem como 
ao colaborar com as Nações 
Unidas. A União Europeia 
continuou também a ser o 
maior prestador de ajuda 
pública ao desenvolvimento 
em 2018.

As nossas políticas de 
vizinhança e de alargamento 
apoiaram a estabilidade 
e centraram-se no 
estabelecimento de relações 
mais estreitas entre a União 
Europeia e os seus vizinhos.

A segurança e a defesa 
europeias constituíram uma 
prioridade em 2018, tendo 
a União Europeia tomado 
medidas decisivas para 
reforçar o papel de garante 
da segurança mundial para 
complementar o seu poder 
económico. Neste sentido, 
refira-se, como exemplo, a 

proposta de alargamento do 
Fundo Europeu de Defesa,  
 
bem como a adoção de  
34 projetos no domínio 
da defesa no âmbito da 
Cooperação Estruturada 
Permanente e um novo 
Mecanismo Europeu de Apoio 
à Paz para a cooperação entre 
países no setor da defesa.

Em 2018, a União Europeia 
consolidou a sua posição 
de maior doador de ajuda 
humanitária, ao contribuir 
com mais de 1 000 milhões 
de euros. A ajuda humanitária 
da União Europeia permitiu 
salvar vidas em risco devido a 
catástrofes naturais e conflitos 
causados pela ação humana 
em todo o mundo.
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A política de vizinhança da União Europeia

A vizinhança oriental

A Cimeira da Parceria Oriental, de 2017, reiterou o empenho inequívoco da União Europeia e dos seus 
parceiros na cimeira: Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia e Ucrânia. Em 2018, a tónica 
recaiu na promoção de uma economia mais forte, uma governação mais forte, uma conectividade 
mais forte e uma sociedade mais forte.

2018 marcou o quarto ano de relações estreitas sem precedentes entre a União Europeia e a Ucrânia 
com uma cimeira produtiva em julho, que destacou a continuação do apoio intensivo por parte da União 
Europeia ao programa de reformas do país. A União Europeia continua a ser o principal parceiro comercial 
da Ucrânia e a sua principal fonte de assistência, que, em 2018, se centrou nas competências em matéria 
de emprego, como a reforma do ensino e formação profissionais, e no Fundo para a Eficiência Energética.

As relações entre a União Europeia e a Geórgia, enquadradas por um acordo de associação já 
ambicioso, estreitaram-se em 2018. Em novembro, o presidente Jean-Claude Juncker e outros 
membros da Comissão Europeia reuniram-se com os membros do Governo da Geórgia, liderados 
pelo primeiro-ministro Mamuka Bakhtadze no edifício Berlaymont, em Bruxelas. A União Europeia e 
a Geórgia adotaram mais de 25 ações concretas em três domínios prioritários: economia, comércio e 
conectividade; ensino, investigação e inovação, justiça e segurança interna. Estas ações irão fomentar 
a cooperação e proporcionar benefícios tangíveis aos cidadãos da Geórgia.

Rússia

No que se refere às relações da União Europeia com a Rússia, o respeito do direito internacional 
continua a ser primordial. A política da União Europeia em relação à Rússia assenta nos seguintes 
princípios: o pleno apoio à independência, à soberania e à integridade territorial da Ucrânia no interior 
das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas; a aplicação integral dos acordos de Minsk 
(um conjunto de medidas destinadas a instaurar uma paz duradoura na Ucrânia, assinado pelos 
representantes da Ucrânia, da Rússia e pelos separatistas da «República Popular de Donetsk» e da 
«República Popular de Luhansk»); o reforço das relações com os nossos parceiros orientais; o reforço 
da resiliência da União Europeia; a necessidade de um compromisso seletivo com a Rússia e vontade 
de apoiar a sociedade civil russa. Em 2018, a União Europeia dialogou com a Rússia sobre questões 
de segurança, como as relacionadas com o Irão e a Síria. A União Europeia reiterou a sua política 
de não reconhecimento da anexação ilegal da Crimeia, tendo ainda manifestado a sua extrema 
preocupação com a escalada da situação observada no estreito de Kertch e no mar de Azov e com as 
violações do direito internacional pela Rússia.

A vizinhança meridional da União Europeia

Em 2018, a União Europeia continuou a trabalhar com os países parceiros da vizinhança meridional 
para promover a estabilidade, a segurança e o crescimento sustentáveis em vários domínios, 

O comissário Johannes Hahn e o primeiro-ministro 
da Geórgia, Mamuka Bakhtadze, na cerimónia de 
abertura da primeira Escola Europeia da Parceria 
Oriental, em Tbilissi, na Geórgia, em 4 de setembro 
de 2018.

https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2018/07/09/ukraine/
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nomeadamente com base nas novas prioridades em matéria de parceria com a Argélia, o Egito, 
a Jordânia e o Líbano, no âmbito da política europeia de vizinhança. As prioridades políticas para 
2018-2020 foram acordadas com a Tunísia em maio. A União Europeia apoia o desenvolvimento 
socioeconómico, a boa governação, os direitos humanos, a segurança e a luta contra as causas 
profundas da migração irregular em todos os países da região.

A União Europeia trabalhou também, ativamente, para estabelecer parcerias com as instituições 
financeiras internacionais e o setor privado, através do seu Plano de Investimento Externo Europeu 
e da criação do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui uma garantia 
financeira destinada a reduzir os riscos associados aos investimentos, seguindo o modelo do Plano 
de Investimento para a Europa. O plano apoia a mobilização dos investimentos do setor privado 
nas pequenas e médias empresas, no empreendedorismo feminino, nas infraestruturas energéticas 
e digitais e em muitos outros domínios, a fim de contribuir para o desenvolvimento local. Inclui 
igualmente assistência técnica para reforçar as instituições locais e lutar contra a corrupção. 
Em 2018, o Egito, a Jordânia, Marrocos e o Líbano juntaram-se à Argélia, a Israel e à Tunísia 
na Parceria para a Investigação e a Inovação na Região Mediterrânica (PRIMA). Esta parceria irá 
financiar a investigação e o investimento, a fim de melhorar a agricultura sustentável e o acesso 
à água numa região afetada pelas alterações climáticas e pelo crescimento demográfico. A União 
Europeia continuou a promover a cooperação regional através da União para o Mediterrâneo e da 
Liga dos Estados Árabes.

Os Balcãs Ocidentais e o processo de alargamento

Em 2018, a União Europeia reforçou de forma considerável as suas relações com os Balcãs 
Ocidentais. Em fevereiro, a Comissão Europeia publicou a estratégia para os Balcãs Ocidentais numa 
perspetiva de alargamento credível e de maior empenhamento da União Europeia na região. Esta 
estratégia confirma a perspetiva da adesão à União Europeia como motor essencial das reformas 
e da modernização nos Balcãs Ocidentais. A Comissão apresentou um plano de ação global de  
57 ações para o período de 2018-2020 com base em seis iniciativas emblemáticas (Estado de 
direito, segurança e migração, desenvolvimento socioeconómico, conectividade, agenda digital, bem 
como reconciliação e relações de boa vizinhança). A sua execução está em curso, tendo muitas das 
ações sido já lançadas e algumas concluídas em 2018.

Em maio, na Cimeira de Sófia, reiterou-se esta perspetiva. O presidente Juncker, que nela participou, 
afirmou: «Esta cimeira permitiu-nos estabelecer laços ainda mais estreitos com os nossos amigos 
dos Balcãs Ocidentais que, passo a passo, dia após dia, se vão aproximando cada vez mais da União 
Europeia — cada país ao seu próprio ritmo e segundo os seus próprios méritos. Estar ancorado 
à União Europeia implica partilhar valores e princípios, nomeadamente o respeito pelo Estado de 
direito, a independência do poder judicial e a liberdade de expressão, uma vez que a União Europeia 
é, antes de mais, uma comunidade de valores e de direito.»

A União Europeia também lançou programas de apoio à agricultura e ao desenvolvimento rural 
na Albânia, no Montenegro e na Sérvia, que continuam a funcionar na antiga República jugoslava 
da Macedónia. Contribuem para a segurança e a qualidade dos alimentos e tornam os meios de 
subsistência das populações rurais mais atrativos.

Em 2018, prosseguiram as negociações com o Montenegro e a Sérvia tendo em vista a respetiva 
adesão à União Europeia. O seu ritmo global depende dos progressos em matéria de Estado de direito 
e, no caso da Sérvia, da normalização das relações com o Kosovo (esta designação não prejudica 
as posições relativas ao estatuto e está conforme com a Resolução 1244/1999 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e o parecer do Tribunal Internacional de Justiça sobre a declaração de 
independência do Kosovo). A União Europeia congratulou-se com um acordo bilateral entre a Grécia 
e a antiga República jugoslava da Macedónia sobre a questão do nome deste último país e encoraja 
a sua ratificação. Na sequência dos intensos esforços de reforma desenvolvidos na Albânia e na 
antiga República jugoslava da Macedónia, apoiados pela União Europeia, a Comissão recomendou a 
abertura de negociações de adesão com ambos os países. A União Europeia continuou a apoiar as 
reformas na Bósnia-Herzegovina e no Kosovo.

https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Turquia

As relações entre a União Europeia e a Turquia continuaram a ser postas em causa pelo agravamento 
da deterioração do Estado de direito, dos direitos fundamentais e da independência do poder judicial 
na Turquia. As negociações de adesão chegaram, assim, a um impasse efetivo e não se realizaram 
novos trabalhos para a modernização da União Aduaneira UE-Turquia. No entanto, o diálogo político 
prosseguiu e a cooperação a nível técnico manteve-se nos domínios de forte interesse mútuo, como 
a migração, a segurança, o comércio, a energia, os transportes e o ambiente.

Relações África-Europa

A nova Aliança África-Europa para Investimentos e Empregos Sustentáveis, lançada em setembro 
de 2018, tem por objetivo fazer avançar a parceria entre a UE e África para um nível superior.  
A iniciativa contribuirá para incentivar a criação de empregos em África através do apoio à educação 
e ao desenvolvimento de competências, do fomento do comércio e da mobilização de investimentos 
em setores económicos estratégicos. No seu discurso sobre o Estado da União de 2018, o presidente 
Juncker declarou: «Se a nossa visão se concretizar, esta aliança deverá permitir criar até 10 milhões 
de postos de trabalho em África nos próximos cinco anos. Queremos criar um quadro favorável à 
multiplicação dos investimentos privados em África. Na realidade, não partimos do zero: o nosso 
fundo de investimento externo, lançado há dois anos, mobilizará mais de 44 mil milhões de euros 
em investimentos nos setores público e privado em África. Os projetos já previstos ou já em curso 
mobilizarão 24 mil milhões de euros.»

Esta parceria entre a União Europeia e África enquanto parceria entre iguais foi reforçada num fórum 
de alto nível em Viena, em dezembro, que se centrou na inovação, no investimento e na criação de 
emprego, na educação e no apoio às empresas e ao comércio. Três meses após o seu lançamento, a 
Aliança África-Europa realizava já os seus primeiros projetos. 

Entre as iniciativas lançadas em Viena incluía-se uma garantia da União Europeia (NASIRA, um 
mecanismo de partilha de riscos), a primeira deste tipo no âmbito do Plano de Investimento 
Externo da União Europeia, que utilizará 75 milhões de euros dos fundos da UE para mobilizar 
até 750 milhões de euros de investimentos destinados aos empresários da África Subsariana 
e dos países da vizinhança meridional da União Europeia. Deverá possibilitar a criação de  
800 000 postos de trabalho e beneficiar aqueles que, em geral, têm dificuldade em aceder a empréstimos 
a preços acessíveis, como as pequenas e médias empresas, as pessoas deslocadas internamente, os 
refugiados, os repatriados, as mulheres e os jovens. Em termos de intercâmbios educativos, a União 
Europeia está no bom caminho para cumprir o seu objetivo de 35 000 intercâmbios em 2020.

Só em 2018, a União Europeia atribuiu mais de 540 milhões de euros para apoiar as reformas do 
enquadramento empresarial e dos investimentos, ultrapassando significativamente o compromisso 
da Aliança África-Europa de aumentar o apoio da União Europeia até 300-350 milhões de euros por 
ano para o período de 2018-2020.

O presidente da Comissão,  
Jean-Claude Juncker, discursa na  
Cimeira UE-África do Sul, em Bruxelas,  
na Bélgica, em 15 de novembro de 2018.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-africa-europe_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_pt_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-high-level-forum-africa-europe-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-high-level-forum-africa-europe-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-commission-and-fmo-sign-first-guarantee-agreement-unlock_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-commission-and-fmo-sign-first-guarantee-agreement-unlock_en
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A União Europeia está empenhada em apoiar a criação de uma zona de comércio livre continental 
em África e anunciou, em especial, um apoio de 50 milhões de euros a este objetivo. Em dezembro, 
foi dado um primeiro passo com um programa de 3 milhões de euros, assinado com a Comissão 
Económica para a África das Nações Unidas, a fim de desenvolver estratégias nacionais de execução 
para a zona de comércio livre continental.

Um aspeto fundamental da Aliança África-Europa é a colaboração em grupos de trabalho conjuntos 
criados na reunião de Viena sobre a África rural, a economia digital, os transportes e a energia.

O Plano de Investimento Externo Europeu também obteve resultados: a União Europeia apoia projetos 
de investimento na África do Norte e na África Subsariana através das suas plataformas regionais 
de investimento e tem apoiado programas de investimento em setores-chave como as energias 
renováveis, a agricultura sustentável, as infraestruturas urbanas, a conectividade e a digitalização. 
O diálogo entre os setores privados de África e da Europa está também a ser reforçado através 
da Plataforma Empresarial Sustentável para África. Foram estabelecidos diálogos entre os setores 
público e privado para promover empresas sustentáveis em África nos seguintes países: Costa do 
Marfim, Etiópia, Marrocos, Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Tunísia e Uganda.

Estão atualmente a ser preparados diálogos semelhantes em mais 25 países africanos, o que 
contribuirá para fomentar a criação de empregos dignos, em especial para os jovens e as mulheres. 
Os diálogos foram lançados em Abidjã, durante o Fórum Empresarial UE-África, em novembro de 
2017. No âmbito deste compromisso, o presidente Juncker visitou a Tunísia em outubro de 2018.

A União Europeia continuou a trabalhar para a criação de verdadeiras parcerias entre iguais com a 
África. Exemplos desta cooperação mais estreita entre a UE e África em matéria de paz e segurança 

Fonte: Eurostat, Relatório sobre os investimentos mundiais da 
CNUCED 2016, Centro Japonês do Comércio Externo.

Comércio de mercadorias de África em 
2017, por parceiro
Comércio total (exportações e importações)

Investimento direto estrangeiro 
em África 

Fonte: Fundo Monetário Internacional.

        

A UE é o maior parceiro comercial de África; em 2017, representou 36% do comércio de 
mercadorias de África, no valor de 243,5 mil milhões de euros. A UE continua a ser o mercado 
mais aberto do mundo às exportações africanas.

36% | 243,5 mil milhões de euros

16% 107 mil milhões de euros

6%    44,2 mil milhões de euros

40% | 289 mil milhões de euros EU
 UE e 

Estados-Membros 

5%   36,16 mil milhões de euros   China

 China 7%     51,52 mil milhões de eurosEstados Unidos

Estados Unidos

EXPLORAR PLENAMENTE O POTENCIAL DA INTEGRAÇÃO ECONÓMICA  
E DO COMÉRCIO

O comissário Christos Stylianides num 
encontro com Denis Mukwege, laureado com 
o Prémio Nobel e fundador do Hospital de 
Panzi, durante a sua visita a Bukavu,  
na República Democrática do Congo,  
em 24 de março de 2018.

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/africa-europe-alliance-eu-supports-african-continental-free-trade-area-eu50-million_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/africa-europe-alliance-eu-supports-african-continental-free-trade-area-eu50-million_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-union-african-union-digital-economy-task-force_en
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan/external-investment-plan-progress-so-far_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/opening-statement-vice-president-ansip-high-level-panel-digital-economy-eu-africa-business-forum_en
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incluem as forças conjuntas do G5 Sael, o Memorando de Entendimento entre a União Africana e a 
União Europeia sobre a paz, a segurança e a governação e o apoio da União Europeia à segurança e à 
reconciliação no Corno de África. Embora a ajuda humanitária, a cooperação para o desenvolvimento 
e o apoio à paz e à segurança continuem a ser domínios de cooperação de grande importância, a 
União Europeia reforçou de forma apreciável a sua parceria económica com África. Atualmente, 
a União Europeia e África são parceiros que trabalham em conjunto em novos domínios, como a 
investigação e a inovação, e em setores económicos estratégicos como a agricultura, a digitalização, 
os transportes e a energia.

América do Norte e América Latina

Uma parceria transatlântica sólida e eficaz com os Estados Unidos continua a ser um elemento 
indispensável para a segurança e a prosperidade da Europa. A União Europeia mantém o seu 
empenho na parceria estratégica com os Estados Unidos, assente em valores e interesses comuns, e 
na vontade de assumir um papel responsável na cena internacional, em benefício mútuo. No último 
ano, a União Europeia trabalhou estreitamente com a administração e o Congresso dos EUA, no 
contexto de objetivos comuns (os Balcãs Ocidentais, a Ucrânia, a Rússia, a Coreia do Norte, a luta 
contra o terrorismo, a cibersegurança e a defesa — incluindo a NATO). A União Europeia defendeu os 
seus valores, princípios e interesses quando contestados.

Em julho, na sequência de uma reunião entre os presidentes Juncker e Trump, a União Europeia e 
os Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta em que se comprometeram a trabalhar em 

A Aliança tem por objetivo fazer avançar a parceria entre a UE e África para um nível superior. Para o efeito, a 
Comissão propõe estimular o investimento, atrair mais investidores privados, apoiar a educação e o 
desenvolvimento de competências com vista a garantir a empregabilidade, bem como fomentar o comércio e 
melhorar o clima empresarial. 

Este plano será apoiado pelo orçamento atual e futuro da Comissão, no âmbito do qual África é identificada 
como região prioritária.

• O investimento 
realizado por meio 
da Aliança poderá 
criar até 10 
milhões de postos 
de trabalho em 
África nos próximos 
cinco anos.

• 105 000 
estudantes e 
universitários 
beneficiarão do 
programa 
Erasmus+ 
até 2027.

• 750 000 pessoas 
receberão 
formação 
profissional para a 
aquisição de 
competências.

• 30 milhões de pessoas e 
empresas terão acesso a 
energia elétrica graças aos 
investimentos realizados pela 
UE no domínio da energia 
renovável e a um aumento da 
capacidade de produção 
de 5 GW.

• 24 milhões de 
pessoas passarão a ter 
acesso a estradas 
praticáveis em todas as 
estações do ano graças 
aos nossos 
investimentos nas 
infraestruturas de 
transportes.

UMA NOVA ALIANÇA ÁFRICA-EUROPA PARA INVESTIMENTOS E EMPREGOS 
SUSTENTÁVEIS

O comissário Neven Mimica numa visita  
à região de Chapare, na Bolívia,  
em 4 de maio de 2018.

https://www.africa-eu-partnership.org/en/stay-informed/news/eu-and-african-union-commissions-step-their-cooperation-support-young-people-jobs
https://www.africa-eu-partnership.org/en/stay-informed/news/eu-and-african-union-commissions-step-their-cooperation-support-young-people-jobs
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concertação para eliminar os direitos aduaneiros, as barreiras não pautais, bem como as subvenções 
a produtos industriais não automóveis. Decidiram cooperar para reduzir as barreiras e aumentar o 
comércio de serviços, produtos químicos, produtos farmacêuticos, produtos médicos e soja. As duas 
partes acordaram também em reforçar a cooperação estratégica no domínio da energia.

A União Europeia estreitou a sua relação com o Canadá no âmbito do Acordo de Parceria Estratégica. 
A União Europeia e o Canadá continuam em sintonia no que se refere à colaboração em domínios 
como a segurança, a defesa e as questões de género.

A cooperação da União Europeia com a América Latina e as Caraíbas centrou-se na modernização 
dos acordos de associação com o Mercosul, o México e o Chile. Um acordo com Havana, em 2018, 
assinalou o início de uma nova era de cooperação entre a União Europeia e Cuba. A União Europeia 
continua a apoiar o cumprimento do acordo de paz na Colômbia.

Ásia e Pacífico

Em 2018, a União Europeia reforçou a diplomacia económica assim como o seu papel no que se 
refere à segurança na Ásia, designadamente no que toca à redução das tensões na Península da 
Coreia. A União Europeia criou a Estratégia para Interligar a Europa e a Ásia, que se articula em 
torno da luta contra as alterações climáticas e a cooperação regional. Para aprofundar de forma 
mais enriquecedora as relações nesta área, a União Europeia adotou uma nova estratégia para a 
Índia e ratificou o Acordo de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e as Filipinas. A União 
Europeia e a Tailândia lançaram um diálogo sobre o trabalho para promover condições de trabalho 
dignas.

A União Europeia continuou o seu diálogo com a China sobre questões como as alterações climáticas 
e os interesses comuns em matéria de segurança, como o acordo nuclear com o Irão, os problemas no 
Afeganistão e na Península da Coreia. Em simultâneo, aprofundou a reciprocidade no que diz respeito 

Federica Mogherini,  
alta representante/vice-presidente da 
Comissão, durante uma visita à Coreia do 
Sul, aqui na aldeia de Panmunjom, na zona 
desmilitarizada entre as duas Coreias,  
em 5 de agosto de 2018.

O presidente da Comissão Europeia,  
Jean-Claude Juncker, recebe Iván Duque 
Márquez, presidente da Colômbia,  
em Bruxelas, na Bélgica,  
em 24 de outubro de 2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_pt.htm
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às relações económicas, bem como aos domínios da ciência e da tecnologia. A União Europeia abordou 
com a China problemas relacionados com as infraestruturas e diligenciou no sentido de alinhar os 
investimentos nas redes estratégicas da União Europeia, bem como de fomentar a transparência e 
a sustentabilidade económica e social. A União Europeia incentivou uma cooperação mais estreita 
no que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, à resolução de conflitos, às regras 
internacionais e ao respeito dos direitos humanos.

2018 foi o Ano do Turismo UE-China e proporcionou uma oportunidade única para aumentar os fluxos 
de visitantes e os investimentos de ambas as partes. Visava promover destinos menos conhecidos, 
melhorar as experiências de viagens e de turismo e proporcionar oportunidades para aprofundar a 
cooperação económica. Ao longo do ano, realizaram-se mais de 150 iniciativas e eventos.

A 12.ª Cimeira Ásia-Europa, que teve lugar em Bruxelas, em 18 e 19 de outubro de 2018, reuniu 
dirigentes de 51 países europeus e asiáticos, representantes da União Europeia e o secretário-geral 
da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

EM QUE CONSISTE A CONECTIVIDADE?

2

AÇÃO DA UE PARA REFORÇAR A CONECTIVIDADE

1

3

POR QUE RAZÃO PRECISAMOS DE UMA MELHOR CONECTIVIDADE ENTRE A EUROPA E A ÁSIA?

 

TRANSPORTES 
Rotas comerciais e de 

viagem diversificadas que 
assegurem a ligação entre as 
redes de transporte atuais e 
futuras, tempos de trajeto 

mais curtos e procedimentos 
aduaneiros simplificados.

ENERGIA
Plataformas regionais de 
energia mais interligadas, 

sistemas energéticos 
modernos e soluções 

ecológicas.

TECNOLOGIAS 
DIGITAIS

Maior acesso aos serviços 
digitais, sempre com um 
elevado nível de proteção 
dos dados pessoais e dos 

consumidores.

DIMENSÃO HUMANA
Cooperação avançada nos 
domínios da educação, da 

investigação, da inovação, da 
cultura e do turismo.

COMÉRCIO ANUAL DE 1,5 BILIÕES DE 
EUROS  ENTRE A EUROPA E A ÁSIA

TEMOS A RESPONSABILIDADE CONJUNTA 
DE PROTEGER O NOSSO AMBIENTE

A EUROPA E A ÁSIA REPRESENTAM MAIS 
DE 60% DO PIB MUNDIAL

REGRAS E REGULAMENTOS 
TRANSFRONTEIRAS GARANTEM UMA 
CONCORRÊNCIA LEAL PARA AS EMPRESAS

DESDE 2015, MAIS DE 18 000 
ESTUDANTES E PESSOAL ACADÉMICO 
VIAJARAM ENTRE ESTAS DUAS REGIÕES

A ESTABILIDADE ORÇAMENTAL E 
FINANCEIRA EXIGE UM PLANEAMENTO A 
LONGO PRAZO

CONTRIBUIR PARA A EFICIÊNCIA DAS INTERLIGAÇÕES TRANSFRONTEIRAS E DAS REDES 
HUMANAS, ENERGÉTICAS, DIGITAIS E DE TRANSPORTES

REFORÇAR AS PARCERIAS BILATERAIS, REGIONAIS E INTERNACIONAIS COM BASE EM REGRAS 
E NORMAS DEFINIDAS DE COMUM ACORDO

POTENCIAR O FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL DOS INVESTIMENTOS

ESTRATÉGIA DA UE PARA INTERLIGAR A EUROPA E A ÁSIA

https://ecty2018.org/
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Médio Oriente

A União Europeia continuou a reagir ativamente à atual crise e aos conflitos na região. Contribuiu, 
nomeadamente, para o processo de estabilização graças ao apoio aos processos de paz liderados 
pela ONU na Síria e no Iémen, ao processo de estabilização no Iraque e à procura de uma solução 
assente na coexistência de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano.

Síria

A conferência dedicada ao tema «Apoiar o futuro da Síria e da região», em abril de 2018, permitiu 
à comunidade internacional confirmar e reforçar o compromisso político, humanitário e financeiro 
para com o povo sírio. Foi adotada a Estratégia da UE para o Iraque com o objetivo de apoiar a 
recuperação do país após a luta contra o Daexe.

Iémen

No Iémen, a União Europeia continuou a apoiar o processo liderado pelas Nações Unidas e o enviado 
especial das Nações Unidas, Martin Griffiths, bem como a apoiar a população afetada pela crise.

Israel, territórios palestinianos ocupados e processo de paz  
no Médio Oriente

A União Europeia manteve o seu firme apoio à resolução do conflito israelo-palestiniano e a 
uma solução assente na coexistência de dois Estados. Nomeou Susanna Terstal para o cargo de 
representante especial da União Europeia para o processo de paz no Médio Oriente. A União Europeia 
decidiu também atribuir um montante adicional de 40 milhões de euros ao orçamento da Agência das 
Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente para a educação de 
500 000 crianças refugiadas palestinianas, cuidados de saúde para mais de 3,5 milhões de doentes 
e assistência a mais de 250 000 refugiados palestinianos vulneráveis, elevando a contribuição em 
2018 para 146 milhões de euros.

Irão

Em 2018, a União Europeia reiterou a sua posição quanto ao acordo nuclear com o Irão, continuando 
a apoiar a respetiva aplicação como pilar do regime mundial de não proliferação e elemento 
fundamental para a segurança da região, da União Europeia e do mundo. A União Europeia deplorou 
profundamente a retirada dos Estados Unidos e a reintrodução sanções por este país. A União 
Europeia encorajou o Irão a prosseguir a plena aplicação dos seus compromissos no domínio nuclear, 
o que foi confirmado por vários relatórios da Agência Internacional da Energia Atómica. Em paralelo, 
a União Europeia continuou a efetuar progressos nas relações com o Irão, sobretudo nos domínios do 
comércio e do investimento, da energia, do ambiente, da educação, da investigação, da cooperação 
nuclear civil, da ajuda humanitária e dos direitos humanos. A União Europeia também multiplicou os 
contactos com o Irão sobre aspetos preocupantes como as questões regionais, os mísseis balísticos e 
os direitos humanos, a fim de incentivar a contenção e o envolvimento construtivo na região.

Federica Mogherini,  
alta representante/vice-presidente da 
Comissão, com Wang Yi, conselheiro de 
Estado e ministro chinês dos Negócios 
Estrangeiros, numa conferência de imprensa 
no âmbito do Diálogo Estratégico de Alto 
Nível UE-China, em Bruxelas, na Bélgica,  
em 1 de junho de 2018.

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/01/22/iraq-eu-adopts-new-strategy/
https://eeas.europa.eu/delegations/iran_en
https://eeas.europa.eu/delegations/iran_en
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Segurança e defesa

Dadas as circunstâncias imprevisíveis da nossa época, a Europa deve assumir maior responsabilidade 
pela sua própria segurança interna e externa. A defesa europeia é essencial não só para a segurança 
da própria Europa, mas também para a paz e a segurança mundiais.

Em março, foi assinada a primeira convenção de subvenção no âmbito da ação preparatória em matéria 
de investigação no domínio da defesa, no montante de 35 milhões de euros para o projeto Ocean2020, 
o primeiro projeto de investigação militar a nível transeuropeu. Paralelamente, no âmbito da cooperação 
estruturada permanente em matéria de defesa, que o Conselho decidiu estabelecer em dezembro de 2017, 
foram realizados progressos substanciais e foram lançados, ao longo do ano, 34 projetos de cooperação 
multinacional no domínio da defesa, incluindo formação e exercícios militares, capacidades militares 
terrestres, aéreas e marítimas, bem como no domínio cada vez mais importante da ciberdefesa. Em março 
de 2018, foi lançada a iniciativa de defesa para melhorar a mobilidade militar através de um plano de 
ação da União Europeia. Em julho, a União Europeia estabeleceu o Programa Europeu de Desenvolvimento 
Industrial no domínio da Defesa para o período de 2019-2020 e propôs um Fundo Europeu de Defesa de 
13 mil milhões de euros para o próximo orçamento de longo prazo da UE (2021 a 2027), a fim de reforçar 
o papel da União Europeia enquanto prestador de serviços de segurança e defesa.

Em 2018, a União Europeia realizou seis missões militares e 10 missões e operações civis no âmbito 
da política comum de segurança e defesa fora das suas fronteiras. Quer no Afeganistão, no Sael 
ou no Iraque, a criação de instituições estatais fortes, resilientes e inclusivas exige que se invista 
no desenvolvimento de forças policiais profissionais, juízes, médicos, de uma sólida administração 
escolar, bem como num exército fiável e controlado pelas forças da democracia. Por conseguinte, 
em junho, a União Europeia propôs igualmente o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, para facilitar 
o financiamento das suas missões e operações no âmbito da política comum de segurança e defesa 
e apoiar os parceiros da Europa. Em novembro, os ministros da União Europeia também adotaram 
um pacto sobre a vertente civil da política comum de segurança e defesa que deverá propiciar a 
competência, a eficácia e a integração no mundo civil dessa política.

As missões militares constituem apenas um elemento entre outros do conjunto de instrumentos 
da União Europeia para fazer face aos desafios atuais em matéria de segurança. Em 2018, os  
Estados-Membros reconheceram o papel fundamental das missões civis no âmbito da política comum 
de segurança e defesa para resolver graves problemas em matéria de segurança, designadamente 
a criminalidade organizada, o terrorismo e as ameaças híbridas. Decidiram continuar a reforçar a 
dimensão civil da política comum de segurança e defesa através de um pacto civil.

Prevenção e luta contra o terrorismo e o extremismo violento

A luta contra o terrorismo e a prevenção do extremismo violento têm sido prioridades da União 
Europeia ao longo do último ano, em consonância com a Estratégia Mundial contra o Terrorismo e o 

76% dos inquiridos 
consideram que a União Europeia é um lugar 
de estabilidade num mundo conturbado.

Trata-se de um aumento de cinco pontos 
em relação a 2017 e de 10 pontos 
em relação a 2016.

Fonte: Eurobarómetro, novembro de 2018.

http://ec.europa.eu/growth/content/european-defence-fund-continues-deliver-another-important-grant-key-research-project_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_pt.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
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Plano de Ação para Prevenir o Extremismo Violento das Nações Unidas. A União Europeia reforçou 
os diálogos específicos em matéria de luta contra o terrorismo com os Balcãs Ocidentais, a Turquia 
e os países do Médio Oriente e do Norte de África, bem como com as principais organizações 
internacionais.

• Treino de helicóptero a altas temperaturas e grande altitude (Treino H3)
• Escola conjunta de serviços de informações da UE
• Centros de teste e de avaliação da UE
• Centro de competências para as missões de formação da União Europeia 
• Centro europeu de certificação de formação para os exércitos europeus

Formação e infraestruturas comuns

• Partilha de bases (utilização conjunta de bases nacionais e extraterritoriais)
• Elemento de coordenação do apoio geometeorológico e oceanográfico (GeoMETOC)

Capacidades habilitantes e capacidades conjuntas

• Rede europeia de sensibilização para a vigilância espacial militar  
• Solução de radionavegação da UE (EURAS)

Espaço

• MALE RPAS europeu (Eurodrone)
• Helicópteros de ataque europeus TIGER Mark III
• Sistema antiaeronaves não tripuladas (C-UAS)

Sistemas aéreos

Terra, formações e sistemas
• Sistema terrestre integrado não tripulado (UGS)
• Sistemas de mísseis de combate terrestres da UE além da linha de vista (BLOS)
• Capacidade militar de socorro destacável em caso de catástrofe
• Viatura blindada de combate de infantaria/viatura anfíbia de assalto/viatura blindada ligeira
• Apoio de fogo indireto (EuroArtillery)
• Centro de operações EUFOR de resposta a crises

• Dispositivo de capacidade de intervenção submarina modular projetável (DIVEPACK)  
• Sistemas marítimos (semi)autónomos de medidas antiminas (MAS MCM) 
• Vigilância e proteção marítima e portuária
• Reforço da vigilância marítima

Setor marítimo

• Plataforma europeia de dirigíveis estratosféricos: capacidade persistente de informação,
 vigilância e reconhecimento
• Posto de comando projetável único de comando e controlo (C2) táticos das forças de
 operações especiais  
• Programa de capacidades de guerra eletrónica e interoperabilidade para a futura cooperação
 no domínio da informação, vigilância e reconhecimento conjuntos (JISR)
• Sistema rádio europeu seguro definido por software (ESSOR)
• Plataforma de partilha de informações relativas às ciberameaças e à resposta a incidentes
  informáticos
• Equipas de resposta rápida a ciberataques e assistência mútua no domínio da cibersegurança
• Sistema de comando e controlo estratégico (C2) para as missões e operações da política
  comum de segurança e defesa (PCSD)

Ciberdefesa e C4ISR (comando, controlo, comunicações, computadores, recolha de 
informações, vigilância e reconhecimento)

DEFESA DA UE
Projetos adotados em 7 domínios
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6 
missões/operações 
militares em curso

manutenção da paz, prevenção de conflitos, reforço da segurança internacional, apoio ao 
Estado de direito, prevenção do tráfico de seres humanos e da pirataria. 

Objetivos: 

Mais de 

5 000 
pessoas atualmente mobilizadas 

10 
missões civis 
em curso

EUAM
Ucrânia
Desde 2014

EUBAM*
Moldávia e Ucrânia
Desde 2005

EUFOR Althea
Bósnia-Herzegovina

Desde 2004

EUPOL COPPS
Territórios palestinianos

Desde 2006

EUMM
Geórgia
Desde 2008

EUBAM Rafa
Territórios palestinianos
Desde 2005

EUBAM
Líbia
Desde 2013

Eunavfor Atalanta
Somália
Desde 2008

EUAM
Iraque
Desde 2017

EUCAP
Somália
Desde 2012

EUTM
Somália
Desde 2010

EULEX
Kosovo**

Desde 2008Eunavfor Med
Desde 2015

EUCAP Sael
Mali

Desde 2014

EUTM RCA
República Centro-Africana

Desde 2016

EUCAP Sael
Niger

Desde 2012

EUTM
Mali

Desde 2013

* Esta missão não é gerida no âmbito das estruturas da política comum de segurança e defesa, mas os seus objetivos são 
 muito semelhantes aos das outras missões, pelo que a incluímos aqui.
** Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e está conforme com a Resolução 1244/1999 do CSNU 
 e com o parecer do TIJ sobre a declaração de independência do Kosovo. 

Direitos de Autor: Serviço Europeu para a ação Externa — SEAE, outubro de 2018.

Missões e operações militares

Missões civis

POLÍTICA COMUM DE SEGURANÇA E DEFESA DA UNIÃO EUROPEIA  
— MISSÕES E OPERAÇÕES EM 2018 
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Migração

A União Europeia prosseguiu a sua colaboração com os Estados-Membros e os parceiros internacionais 
para salvar vidas, assegurar proteção, criar vias seguras e legais e combater as causas profundas 
da migração. Intensificou a luta contra as redes criminosas que frequentemente se aproveitam do 
desespero das pessoas e praticam o contrabando e o tráfico de seres humanos. O Pacto Global sobre 
a Migração e o Pacto Global sobre Refugiados foram adotados pelas Nações Unidas em 2018. 

A União Europeia contribuiu para: o regresso seguro de mais de 33 000 migrantes retidos na Líbia; a 
redução de 80% do número de chegadas através da rota do Mediterrâneo Central; e o estabelecimento 
de um canal de evacuação no Níger para as pessoas que necessitem de proteção internacional. 
Desde novembro de 2017, foram evacuados 2 105 refugiados vulneráveis e requerentes de asilo.  
O Fundo Fiduciário de Emergência da UE para África prosseguiu os trabalhos para encontrar resposta 
às causas profundas da instabilidade, das deslocações forçadas e da imigração irregular e manteve 
o objetivo de ajudar na gestão dos fluxos migratórios.

Resposta às crises humanitárias e às situações  
de emergência

Caraíbas 

Ucrânia

Balcãs Ocidentais

Turquia 

Síria, Jordânia, Líbano

Iraque 

Mianmar, Bangladeche 

Iémen 

Corno de África

Colômbia, Venezuela 

África Ocidental, República 
Democrática do Congo e 
República Centro-Africana

A UE gere uma rede de 
48 antenas locais 
humanitárias, composta 
por 150 peritos 
internacionais de ajuda 
humanitária e 315 agentes 
nacionais, para agir 
rapidamente e coordenar a 
resposta às crises a nível 
mundial. 

A ajuda humanitária da UE 
faculta financiamento de 
emergência para o 
fornecimento de bens 
essenciais, como alimentos, 
água, abrigos, cuidados de 
saúde e educação.

A UE é o primeiro doador 
internacional na resposta à 
crise síria, com mais de 
mais de 11 mil milhões 
de euros.

RESPOSTA DA UE A SITUAÇÕES DE CRISE EM TODO O MUNDO: 
PRINCIPAIS INTERVENÇÕES 
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O conflito na Síria tem provocado um sofrimento indizível a milhões de pessoas. Desde o início das 
hostilidades em 2011, a União Europeia tem prestado apoio vital à população civil na Síria e nos 
países vizinhos. Os seus projetos de ajuda humanitária na Síria, na Jordânia, no Líbano, no Egito e na 
Turquia ascenderam a 311 milhões de euros em 2018.

Os conflitos internacionais só podem ser resolvidos através de um sistema multilateral forte e cerca 
de metade da ajuda humanitária da União Europeia em 2018 foi para organizações das Nações 
Unidas, designadamente o Programa Alimentar Mundial, as duas agências das Nações Unidas para 
os refugiados e a migração, a Unicef e a Organização Mundial de Saúde. Em 2018, os projetos 
no domínio da educação revelaram-se um elemento fundamental da ajuda humanitária da União 
Europeia e ascenderam a 100 milhões de euros.

Em 2018, a União Europeia ativou o seu mecanismo de proteção civil em dez ocasiões para responder 
a catástrofes súbitas na América Latina, África e Ásia. Quando uma série de sismos e um tsunami 
atingiram a Indonésia, por exemplo, a Comissão Europeia coordenou a entrega de abrigos, módulos 
de produção de eletricidade e de purificação de água provenientes de oito Estados-Membros.

Direitos humanos

A União Europeia continuou a defender e a promover os direitos humanos, especialmente numa época 
em que o respeito destes direitos é posto em causa em muitas partes do mundo. O 70.º aniversário 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem foi fortemente apoiado pela União Europeia.  
A iniciativa «Histórias exemplares em matéria de direitos humanos», lançada na Assembleia Geral 
das Nações Unidas, reuniu uma aliança de países e deu destaque a exemplos de práticas positivas 
em matéria de direitos humanos.

A igualdade entre homens e mulheres é um dos valores fundamentais da União Europeia e uma 
prioridade das suas políticas europeias e internacionais. A União Europeia apoia a agenda «Mulheres, 
Paz e Segurança» das Nações Unidas. Está também a concretizar o plano de ação estabelecido no 
documento de trabalho intitulado «Igualdade de género e empoderamento das mulheres: transformar 
a vida das mulheres e das raparigas através das relações externas da UE, 2016-2020».

Em 2018, as missões de observação eleitoral deslocaram-se à Gâmbia, ao Kosovo, ao Líbano, à 
Tunísia e às Honduras.

Sanções da União Europeia

As sanções, frequentemente denominadas «medidas restritivas», são um dos instrumentos da União 
Europeia para promover os objetivos da política externa e de segurança comum: paz, democracia e 
respeito do Estado de direito, dos direitos humanos e do direito internacional. Inserem-se sempre 
numa abordagem política mais ampla e abrangente que envolve o diálogo político e esforços 
complementares. As sanções da União Europeia não são punitivas, sendo concebidas para induzir 
uma mudança de política ou de atividade por parte do país, entidades ou indivíduos visados. Consulte 
o mapa das sanções da União Europeia em https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanctions_en 

Colaboração com os parceiros internacionais

A União Europeia deve assumir a responsabilidade estratégica de agir isoladamente sempre que 
necessário e com os parceiros sempre que possível. É por esta razão que a União Europeia intensificou 
a cooperação com outros parceiros internacionais, como a NATO e as Nações Unidas.

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy_en
https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-eueoms_en
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/423/sanctions-policy_en
https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanctions_en
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As Nações Unidas

A União Europeia acredita numa ordem internacional assente em regras, com as Nações Unidas 
no centro dessa ordem para um mundo estável e seguro. Na Assembleia-Geral das Nações Unidas 
de 2018, a delegação da União Europeia (liderada pelo presidente Donald Tusk e o presidente  
Jean-Claude Juncker) acordou uma parceria estratégica renovada com as Nações Unidas, 
designadamente um compromisso no sentido de reforçar a cooperação para o desenvolvimento. 
A União Europeia apoiou as reformas propostas pelo secretário-geral das Nações Unidas, António 
Guterres, para que as Nações Unidas se adaptem à sua missão no século XXI. A cooperação em 
matéria de paz e de segurança intensificou-se, nomeadamente na República Centro-Africana, no Mali, 
no Sael, na Líbia e na Somália. 

Reforço da parceria entre a União Europeia e a NATO

A cooperação entre a União Europeia e a NATO constitui um pilar integrante do trabalho da União 
Europeia para reforçar a segurança e a defesa europeias, no âmbito da execução da estratégia global 
da União Europeia.

AMEAÇAS 
HÍBRIDAS

COOPERAÇÃO 
OPERACIONAL

CIBERSEGURANÇA REFORÇO DE 
CAPACIDADES

CAPACIDADES 
DE DEFESA

INDÚSTRIA E 
INVESTIGAÇÃO

EXERCÍCIOS

Partilha de informações 
Planeamento coordenado nos seguintes domínios:
Cooperação concreta 

COOPERAÇÃO UE-NATO

Federica Mogherini,  
alta representante/vice-presidente da 
Comissão, e Amina Mohammed,  
secretária-geral adjunta das Nações Unidas, 
assistem à cerimónia de lançamento do 
programa para a América Latina durante a 
73.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, em Nova Iorque, nos EUA,  
em 27 de setembro de 2018.

https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/33807/eu-un_en
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No total, estão atualmente a ser postas em prática 74 ações concretas em vários domínios, tendo sido 
publicado em 2018 o terceiro relatório intercalar que destacava os rápidos progressos alcançados e 
o valor acrescentado da cooperação entre a União Europeia e a NATO. Além disso, a União Europeia 
e a NATO realizaram um exercício coordenado e paralelo para melhorar e reforçar a capacidade de 
reação da União Europeia a uma crise complexa de natureza híbrida e continuar a desenvolver as 
interações entre as organizações no que respeita ao conhecimento da situação, à reação a cibercrises 
e à comunicação estratégica em situações de crise.

A União Europeia no contexto do G7 e do G20

A União Europeia é membro de pleno direito do G7 e do G20. NesteS fóruns, luta para preservar 
a ordem internacional assente em regras, que se encontra atualmente sujeita a grande pressão, 
no que toca ao comércio, à segurança, às alterações climáticas e aos direitos humanos. Reunidos 
no Canadá, em junho, os dirigentes do G7 comprometeram-se numa declaração a lutar contra o 
protecionismo comercial e a modernizar a Organização Mundial do Comércio, instando a Rússia 
a pôr termo às suas ações que põem em causa as democracias e a deixar de apoiar o regime 
sírio. Também apelaram à desnuclearização da Península da Coreia e do Irão. Os dirigentes do 
G7 comprometeram-se a trabalhar em conjunto para alcançar um crescimento inclusivo e a 
igualdade de género, e a União Europeia reiterou o seu forte empenho na aplicação do Acordo de 
Paris sobre as alterações climáticas. Na reunião do G20 realizada em Buenos Aires, os dirigentes 
emitiram uma declaração centrada no estabelecimento de um consenso para um desenvolvimento 
equitativo e sustentável. Os dirigentes do G20 reafirmaram a vontade de colaborar para melhorar 
a ordem internacional assente em regras e apoiaram a necessária reforma da OMC para melhorar 
o respetivo funcionamento.

O orçamento de longo prazo da União Europeia  
para 2021-2027

A União Europeia é o maior doador mundial de ajuda ao desenvolvimento, o primeiro parceiro comercial 
e o primeiro investidor estrangeiro em relação a quase todos os países do mundo. A União Europeia 
aumentará o montante atribuído à ajuda ao desenvolvimento e à ajuda humanitária no orçamento de 
longo prazo para o período de 2021-2027. Ao promover a paz e a estabilidade e ao exportar os seus 
valores e regras, a União vê-se confrontada com numerosos desafios e também com oportunidades 
num mundo cada vez mais complexo e conectado. A prosperidade e a paz nos países vizinhos têm 
um impacto positivo na prosperidade da União Europeia. Para o próximo orçamento de longo prazo, 
a Comissão propõe que se aumente o investimento em ações externas em 26%, passando para 
123 mil milhões de euros, propugnando ainda uma importante reestruturação dos instrumentos de 
ação externa da União Europeia, a fim de proporcionar maior coerência, tirar proveito da eficácia da 
cooperação, simplificar os processos e utilizar economias de escala. 

Andrus Ansip, vice-presidente da Comissão, 
conversa com Navdeep Bains, ministro 
canadiano para a Inovação, a Ciência e o 
Desenvolvimento Económico, na reunião  
dos ministros do Emprego e da Inovação  
do G7 sobre «A preparação para os empregos 
do futuro», em Montreal, no Canadá,  
em 28 de março de 2018..

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/09/the-charlevoix-g7-summit-communique/
https://www.consilium.europa.eu/media/37247/buenos_aires_leaders_declaration.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-neighbourhood-world-may-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-neighbourhood-world-may-2018_en.pdf
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O ano foi também marcado pelo lançamento do Fundo Europeu de Defesa para ajudar os países a 
gastar o dinheiro dos contribuintes de forma mais eficiente, reduzir as duplicações das despesas e 
obter uma melhor relação qualidade/preço. O Fundo coordenará e ampliará os investimentos nacionais 
na investigação em matéria de defesa e no desenvolvimento de equipamentos e tecnologias de 
defesa. A sua intervenção centra-se em duas áreas principais: i) investigação; e ii) desenvolvimento. 
A investigação pode, em geral, abranger a eletrónica, os metamateriais, o software criptado e a 
robótica, ao passo que o desenvolvimento pode abranger equipamentos e tecnologias de defesa, 
como o desenvolvimento de tecnologias de drones ou de comunicações por satélite para reduzir os 
custos.

As ameaças à segurança não conhecem fronteiras e estão a tornar-se cada vez mais internacionais. 
A complexidade destes desafios é de tal ordem que nenhum Estado-Membro pode ou deve 
enfrentá-los isoladamente. O orçamento da União Europeia deve apoiar os Estados-Membros nas 
responsabilidades que lhes incumbem e nos esforços que envidam para garantir a segurança dos 
europeus. O orçamento da União Europeia para a segurança e a defesa, segundo as propostas da 
Comissão ao Conselho e ao Parlamento, ascenderá a cerca de 19,5 mil milhões de euros (13 mil 
milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa, mais 6,5 mil milhões de euros para a mobilidade 
militar no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa). Além disso, segundo a proposta da alta 
representante ao Conselho com o apoio da Comissão, será disponibilizado um montante adicional de 
10,5 mil milhões de euros à margem do orçamento da União Europeia para o Mecanismo Europeu de 
Apoio à Paz. As despesas globais com a segurança e a defesa para o período de 2021-2027 devem, 
por conseguinte, ser superiores a 30 mil milhões de euros.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_pt.htm
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CAPÍTULO 10 

Uma União 
de mudança 
democrática

«Uma Comissão Europeia  
sob a minha presidência 
esforçar-se-á por revigorar 
a parceria especial que 
mantém com o Parlamento 
Europeu. [...] Estou igualmente 
empenhado em reforçar a 
transparência relativamente 
aos contactos com as partes 
interessadas e os grupos 
de pressão.»

Jean-Claude Juncker, orientações 
políticas, 15 de julho de 2014

Nas suas orientações políticas 
de 2014 para a próxima 
Comissão Europeia, o presidente 
da Comissão, Jean-Claude 
Juncker, comprometeu-se 
a envidar «esforços para 
ganhar de novo a confiança 
dos cidadãos no projeto 
europeu». Para alcançar este 
objetivo, a Comissão Juncker 
trabalhou desde o primeiro dia 
para tornar a União Europeia 
mais democrática, abrindo o 
processo de tomada de decisões 
à participação dos cidadãos, 
reforçando a transparência 
e integrando os princípios da 
iniciativa «Legislar Melhor» nos 
trabalhos da Comissão.

Em 2018, apresentou novas 
iniciativas para o futuro com 
base nos resultados obtidos até 
à data. Em fevereiro, a Comissão 
apresentou aos dirigentes 
da União Europeia medidas 
concretas para melhorar a 
relação com os cidadãos nas 

próximas eleições europeias 
e tornar a UE mais eficiente 
no seu trabalho. Os Diálogos 
com os Cidadãos são cada vez 
mais populares — em outubro, 
a 1 000.a edição, realizada 
em Friburgo (Alemanha), 
contou com a participação do 
presidente Juncker e estimulou 
um debate alargado sobre o 
futuro da Europa. 

Muitos destes Diálogos com 
os Cidadãos constituíram uma 
ocasião soberana para debater 
o futuro da Europa, um debate 
que ganhou força em 2018 
com discussões em linha e nos 
parlamentos nacionais, cidades 
e regiões de toda a União, um 
processo que culminará na 
Cimeira de Sibiu, em maio de 
2019, onde a União tomará 
decisões importantes.

A Comissão pronunciou-se 
sobre o processo de seleção 
do próximo presidente da 

Comissão, a composição do 
futuro Parlamento Europeu 
e da Comissão e a fusão 
dos cargos de presidente da 
Comissão e de presidente do 
Conselho Europeu.

Em fevereiro, o Parlamento 
Europeu e o Conselho chegaram 
a acordo sobre as novas regras 
de financiamento dos partidos 
políticos europeus e, em 
dezembro, sobre a reforma da 
iniciativa de cidadania europeia, 
para que os cidadãos possam 
elaborar com mais facilidade 
um documento de iniciativa.  
Em maio, a Comissão 
apresentou a sua proposta 
para o futuro orçamento de 
longo prazo da União, lançando 
um processo com as outras 
instituições europeias, a fim 
de assegurar que a União 
Europeia disporá dos recursos 
necessários para concretizar as 
suas ambições e dar resposta 
aos desafios atuais e vindouros.
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O futuro da Europa

No discurso de 2016 sobre o estado da União, o presidente Juncker deu início ao processo de reflexão 
sobre o futuro da Europa e da União Europeia a 27. Os dirigentes da UE adotaram duas declarações 
importantes sobre o caminho a seguir: em Bratislava, em setembro de 2016, e em Roma, em março 
de 2017. Em paralelo, a Comissão, juntamente com o Parlamento Europeu e os Estados-Membros, 
convidou os cidadãos a contribuírem para o debate sobre o futuro da Europa participando nos 
Diálogos com os Cidadãos, bem como em consultas em linha elaboradas pelos próprios cidadãos.

Em março de 2017, a Comissão apresentou o Livro Branco sobre o futuro da Europa, do qual 
constavam cinco cenários sobre o que poderia vir a ser a evolução da União. Seguiram-se-lhe cinco 
documentos de reflexão sobre as questões que mais afetarão o futuro da União Europeia. No seu 
discurso de 2017 sobre o estado da União, o presidente Juncker propôs um roteiro para uma União 
mais coesa, mais forte e mais democrática.

Nesta base, os dirigentes nacionais chegaram a acordo sobre a Agenda dos Dirigentes — uma lista das 
questões e desafios mais prementes para os quais devem ser encontradas soluções antes das eleições 
europeias de maio de 2019. Até à data, fizeram-se progressos assinaláveis. A Comissão adotou todas 
as propostas solicitadas pelos dirigentes da União Europeia em Bratislava e Roma e elaborou propostas 
ambiciosas em matéria de migração, União Económica e Monetária, questões institucionais, fiscalidade 
na economia digital, questões digitais, investigação e inovação e educação e cultura.

Em fevereiro de 2018, a Comissão propôs um conjunto de opções com vista a tornar a UE mais 
eficiente no seu trabalho, entre as quais a confirmação e melhoria do sistema de indicação dos 
principais candidatos ao cargo de presidente da Comissão Europeia (processo dos cabeças de lista 
— «Spitzenkandidaten»). Solicitou também que os vínculos entre os partidos políticos europeus 
e os respetivos partidos nacionais e regionais afiliados sejam mais transparentes, para que os 
eleitores possam ver com clareza de que modo o seu voto se traduz nas decisões tomadas a nível 
europeu. Para garantir que as eleições europeias se realizam de forma livre e equitativa, a Comissão 
apresentou, em setembro de 2018, medidas específicas suplementares para defender os nossos 
processos democráticos das manipulações por parte de países terceiros ou de interesses privados, 
tais como a exploração de dados pessoais obtidos de forma ilícita.

Em setembro de 2018, os dirigentes aprovaram medidas relativas à segurança interna e, em dezembro, 
chegariam a acordo sobre um conjunto de medidas relativas à União Económica e Monetária.

Rumo a Sibiu

No roteiro para uma União mais coesa, mais forte e mais democrática, o presidente Juncker propôs a 
realização de uma reunião especial de dirigentes em Sibiu, na Roménia, para debater questões estratégicas 

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão 
Europeia, discursa na sessão plenária do 
Parlamento Europeu sobre o futuro da 
Europa, em Estrasburgo, França,  
em 23 de outubro de 2018.

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_pt
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relacionadas com o futuro da Europa. Esta reunião informal de dirigentes, que terá lugar dia 9 de maio 
de 2019, constituirá uma ocasião para que os dirigentes nacionais enviem uma mensagem de esperança, 
unidade e determinação e recordem os nossos valores comuns. Será também um momento privilegiado 
para concluir o debate sobre o futuro da Europa e reiterar o empenho numa União Europeia capaz de dar 
resposta às questões verdadeiramente importantes para os seus cidadãos. Em Sibiu (seis semanas após 
a saída do Reino Unido da União Europeia e duas semanas antes das eleições europeias), espera-se que 
os dirigentes reflitam sobre uma nova agenda estratégica que defina as prioridades e oriente os trabalhos 
da União Europeia nos próximos cinco anos.

No discurso de 2018 sobre o estado da União, o presidente Juncker reiterou o firme compromisso de 
criar uma Europa mais coesa, mais forte e mais democrática. À medida que progredimos nas etapas 
que nos conduzirão a Sibiu, teremos de alcançar metas e iniciativas fundamentais para concretizar as 
10 prioridades políticas da Comissão, bem como as propostas suplementares orientadas para o futuro. 
Foram fixadas três prioridades para as três instituições da União Europeia essenciais à transformação das 
promessas em realidade — o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão.

 ‣ Cumprir o que foi acordado e prometido — adotar as propostas legislativas que estão ainda 
pendentes.

 ‣ Vencer os grandes desafios que ainda subsistem — por exemplo, concluir os trabalhos no 
domínio da migração. Reforçar a União Económica e Monetária e dar resposta às crescentes 
tensões no sistema de comércio mundial.

 ‣ Dotar a União Europeia de uma perspetiva para o futuro. Foi nesta ótica que, em maio último, 
a Comissão apresentou a sua proposta para o próximo orçamento de longo prazo da União de 
27 Estados-Membros (2021-2027). Para que a União possa ser um interveniente eficaz e soberano 
na cena mundial, a Comissão propôs, em setembro, a extensão do recurso ao voto por maioria 
qualificada em certos domínios da política externa e de segurança comum da União Europeia. Entre 
as iniciativas concebidas para dar uma perspetiva ao futuro da União conta-se igualmente um novo 
reforço dos mecanismos de proteção e defesa do Estado de direito em todos os Estados-Membros.

A agenda da UE para 2019 articula-se em torno de três elementos fundamentais: concretização, 
destino e democracia.

A concretização das propostas será a principal prioridade da Comissão e do presidente Juncker até 
ao último dia do seu mandato. Todas as propostas baseadas nas 10 prioridades da Comissão Juncker 
foram já apresentadas, mas terão ainda de ser adotadas cerca de 241 propostas nos próximos 
meses. O Colégio de comissários será incansável nos seus esforços para garantir que o número 
máximo de propostas seja formalmente adotado pelos colegisladores e contribua de facto para 
melhorar a vida dos cidadãos.

É neste ano de 2019 que a Europa tem de tomar as rédeas do seu próprio destino. O presidente 
Juncker assim o instou no seu mais recente discurso sobre o estado da União. Em 9 de maio, em 
Sibiu, na Roménia, os 27 dirigentes marcarão o início de uma nova era com uma cimeira muito 
especial que abrirá caminho a uma Europa mais forte, mais coesa e mais democrática.

Apenas duas semanas após Sibiu, os cidadãos europeus serão chamados a participar nas segundas 
maiores eleições a nível mundial — só as eleições legislativas na Índia têm maior dimensão.  
A democracia e as eleições europeias permitirão que as pessoas tenham uma palavra a dizer sobre 
o tipo de União que querem e proporcionarão aos partidos de todos os quadrantes políticos o ensejo 
de expor as suas ideias para o futuro.

O Parlamento Europeu

Ao longo de 2018, foram muitas as questões políticas que mereceram a atenção do Parlamento 
Europeu: adotou legislação para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, 
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garantir que os Estados-Membros sabem quem atravessa as fronteiras externas e criar um novo corpo 
de solidariedade para ajudar os jovens a trabalhar como voluntários ou a trabalhar em projetos no 
seu próprio país ou no estrangeiro, bem como para incentivar o desenvolvimento de uma economia 
«circular», sustentável do ponto de vista ambiental, e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. 
Aprovou ainda a modernização dos instrumentos da Europa para combater as práticas comerciais 
desleais a que recorrem os países de todo o mundo, e legislação destinada a tornar mais justas e mais 
eficazes as regras aplicáveis aos trabalhadores destacados num país da UE que não o seu.

O Conselho Europeu

Numa reunião informal realizada em fevereiro, o Conselho Europeu debateu uma série de questões 
institucionais, entre as quais a composição do Parlamento Europeu, as listas transnacionais e 
as nomeações, nomeadamente, dos Spitzenkandidaten para o cargo de presidente da Comissão 
Europeia. Os dirigentes debateram ainda as prioridades políticas do próximo orçamento de longo 
prazo da União Europeia (2021-2027).

O Conselho Europeu de março centrou-se na economia (em especial, as estratégias para o mercado 
único), no comércio, nos assuntos sociais e nos preparativos para a Cimeira UE-Balcãs Ocidentais 
que se realizou em maio. No contexto da Agenda dos Dirigentes, realizaram-se igualmente debates 
sobre a tributação digital e as relações externas. O Conselho Europeu — na sua formação de  
27 Estados-Membros (artigo 50.º) — adotou orientações sobre as futuras relações com o Reino 
Unido. Na cimeira do euro, os dirigentes pronunciaram-se a respeito dos elementos da União Bancária 
e Monetária, com exceção da União Bancária e do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Em maio, os dirigentes da UE reuniram-se em Sófia, na Bulgária, por ocasião da Cimeira UE-Balcãs 
Ocidentais. Antes da cimeira, analisaram questões relacionadas com o setor digital, a investigação e 
a inovação durante um jantar de trabalho organizado no contexto da Agenda dos Dirigentes.

Antonio Tajani, presidente do Parlamento 
Europeu, discursa numa conferência de 
imprensa sobre a saída do Reino Unido da 
UE no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, 
França, em 15 de novembro de 2018.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, 
no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, 
França, em 24 de outubro de 2018.
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Em junho, a questão da migração esteve na ordem do dia mas os dirigentes analisaram igualmente o 
próximo orçamento de longo prazo da UE (2021-2027), o comércio, o Semestre Europeu, a tributação 
digital e a inovação e a Europa digital. Na cimeira do euro, os dirigentes debateram a conclusão 
da União Bancária e o papel que o Mecanismo Europeu de Estabilidade desempenhará no futuro.  
O Conselho Europeu na sua formação de 27 Estados-Membros (artigo 50.º) fez um balaço do estado 
de adiantamento das negociações relativas à saída do Reino Unido da UE e verificou que não se 
realizaram progressos substanciais desde o Conselho Europeu de março no que respeita ao texto do 
acordo de saída e às relações futuras.

Numa reunião informal que decorreu em Salzburgo, na Áustria, os dirigentes voltaram a  
pronunciar-se sobre as negociações ao abrigo do artigo 50.º, tendo debatido igualmente assuntos de 
segurança interna no âmbito da Agenda dos Dirigentes. Além disso, fizeram um balanço da aplicação 
das conclusões do Conselho Europeu de junho sobre migração.

Em outubro, na sequência da reunião informal realizada em setembro, os dirigentes voltaram a 
analisar as questões da segurança interna e da migração. No quadro das relações externas, os 
dirigentes abordaram as relações UE-África, a cimeira UE-Liga Árabe, que está agendada para 
fevereiro de 2019, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os preparativos para 
a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que decorreria em Katowice, na 
Polónia. Voltaram a debater as negociações ao abrigo do artigo 50.º e outras questões relacionadas 
com a União Económica e Monetária.

Em novembro, realizou-se uma reunião extraordinária do Conselho Europeu (artigo 50.º) para que os 
dirigentes da UE-27 pudessem aprovar o projeto de acordo de saída, bem como a declaração política 
que estabelece o quadro das futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido.

Em dezembro, o Conselho Europeu debateu o próximo orçamento de longo prazo, a migração, o 
mercado único, as alterações climáticas, a segurança e a defesa, o problema da desinformação, a 
luta contra o racismo e a xenofobia, os Diálogos com os Cidadãos e as consultas dos cidadãos e 
ainda os preparativos para a agenda estratégica. No domínio das relações externas, os dirigentes 
debateram os preparativos da Cimeira UE-Liga Árabe, a Rússia e o acordo de parceria económica 
entre a UE e o Japão. Realizou-se ainda uma reunião do Conselho Europeu (artigo 50.º), bem como 
uma cimeira do euro, cujas discussões incidiram principalmente num instrumento orçamental para 
a convergência e a competitividade na área do euro e no reforço do papel internacional do euro.

O Conselho da União Europeia

Em 2018, a Bulgária e a Áustria exerceram a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. No 
primeiro semestre do ano, a presidência búlgara deu prioridade à migração, à segurança, à economia 
digital, aos Balcãs Ocidentais e à coesão económica e social. No segundo semestre de 2018,  
a presidência austríaca dedicou especial atenção à migração, à segurança interna, à subsidiariedade 
e à digitalização.

O Comité Económico e Social Europeu e o Comité 
das Regiões Europeu

Em 2018, o Comité Económico e Social Europeu participou ativamente no debate sobre o próximo 
orçamento de longo prazo da UE para 2021-2027; em setembro, organizou um debate em sessão 
plenária que contou com a participação do comissário Günther Oettinger, responsável pelo orçamento 
e os recursos humanos. O Comité esteve também envolvido nas discussões sobre a iniciativa de 
cidadania europeia. Em maio, o Comité organizou uma reunião plenária comemorativa do seu  
60.º aniversário e a edição anual das Jornadas da Sociedade Civil, cujos trabalhos se centraram na 
cidadania, democracia e cultura numa Europa digitalizada.
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No primeiro semestre de 2018, o Comité das Regiões Europeu participou nos trabalhos do grupo de trabalho 
Subsidiariedade, Proporcionalidade e «Fazer menos com maior eficiência», contribuindo para as questões 
que são importantes para as autoridades locais e regionais. O Comité prosseguiu a série de eventos 
públicos em cidades e Diálogos com os Cidadãos para debater o futuro da Europa, que culminariam com 
a adoção do parecer sobre o futuro da Europa e com o reforço da Aliança pela Coesão — uma coligação 
que reúne todos os que acreditam que a política de coesão tem de continuar a ser um pilar do futuro da 
União Europeia. Em novembro, o Comité organizou ainda a nona Conferência Europeia sobre Comunicação 
Pública, consagrada à «campanha pela Europa», tendo em vista as eleições europeias em 2019.

Completar o programa «Legislar Melhor»

Programa de trabalho da Comissão para 2019

Em outubro, a Comissão Europeia apresentou o seu programa de trabalho para 2019, que define três 
grandes prioridades para o ano: alcançar rapidamente um acordo com os colegisladores sobre as 
propostas legislativas pendentes, a fim de concretizar as 10 prioridades políticas; adotar um número 
limitado de novas iniciativas para responder aos desafios que subsistem; e, no âmbito do roteiro para 
a Cimeira de Sibiu de 9 de maio de 2019, apresentar várias iniciativas na perspetiva de uma futura 
União de 27 Estados-Membros, reforçando as bases para uma Europa forte, coesa e soberana. As 
novas iniciativas abrangem domínios como a migração, o reforço da União Económica e Monetária, 
a redução das tensões no sistema de comércio mundial, a resposta aos desafios que se colocam ao 
Estado de direito e a conclusão do acordo relativo à saída do Reino Unido da União Europeia.

Grupo de Trabalho Subsidiariedade, Proporcionalidade e «Fazer menos 
com maior eficiência»

O grupo de trabalho Subsidiariedade, Proporcionalidade e «Fazer menos com maior eficiência», 
criado em 2017, foi incumbido de formular recomendações sobre a melhor forma de aplicar os 

Luca Jahier, eleito presidente do Comité 
Económico e Social Europeu em abril  
de 2018.

Karl-Heinz Lambertz, presidente do Comité 
das Regiões Europeu, apresenta a Semana 
Europeia das Regiões e dos Municípios de 
2018 e a próxima geração de programas da 
política de coesão, em Bruxelas, na Bélgica, 
em 8 de outubro de 2018.

http://dm.cor.europa.eu/CoRDocumentSearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(dossiername:CIVEX-VI)(rapporteur:LAMBERTZ)(documentlanguage:EN)
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_pt
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princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; identificar domínios de intervenção em que o 
trabalho poderá ser redelegado ou devolvido aos países da União Europeia; e encontrar formas de 
melhorar a participação das autoridades regionais e locais na elaboração e execução das políticas 
da União Europeia. Presidido pelo primeiro vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, o grupo 
de trabalho é constituído por representantes dos parlamentos nacionais e do Comité das Regiões 
Europeu. O Parlamento Europeu também foi convidado a nomear representantes, mas não o fez.

Em 10 de julho, o grupo de trabalho publicou o seu relatório final. Concluiu que é necessária uma 
nova forma de encarar a subsidiariedade e a proporcionalidade, que permita às autoridades locais e 
regionais, assim como aos parlamentos nacionais, contribuir mais eficazmente para a formulação das 
políticas da UE e a elaboração de nova legislação. Com a nova abordagem proposta, a subsidiariedade 
e a proporcionalidade passariam a ser avaliadas mais coerentemente por todos os níveis de governo, 
com base numa «grelha de avaliação», comparável a uma lista de controlo da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. O grupo de trabalho não identificou competências ou domínios de intervenção que 
devam ser redelegados definitivamente, no todo ou em parte, aos Estados-Membros.

Em resposta ao relatório do grupo de trabalho, a Comissão publicou a comunicação «Princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade: reforçar o seu papel na elaboração das políticas da UE», em 
23 de outubro. A Comissão tenciona pôr em prática muitas das ações previstas na comunicação, no 
âmbito do atual exercício de avaliação do programa «Legislar melhor», e apresentará um relatório 
sobre esta matéria na primavera de 2019.

Trabalhar para simplificar a legislação

Em consonância com o compromisso assumido no acordo interinstitucional «Legislar Melhor», 
a Comissão apresentou, em novembro, a análise anual sobre os esforços empreendidos pela 
União em 2018 para simplificar a legislação, evitar o excesso de regulamentação e reduzir 
os encargos regulamentares. Estes trabalhos são realizados no quadro do programa para a 
adequação e a eficácia da regulamentação, que tem por objetivo identificar as possibilidades 
de simplificar a legislação e reduzir despesas desnecessárias. Sempre que propõe a revisão de 
um ato legislativo em vigor, a Comissão verifica se é possível simplificá-lo e eliminar quaisquer 
custos desnecessários. A análise concluiu que, no quadro do programa para a adequação e a 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4393_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-principles-subsidiarity-and-proportionality-strengthening-their-role-eu-policymaking_en
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eficácia da regulamentação, a atual Comissão realizou mais de 150 iniciativas centradas na 
simplificação da legislação e na redução dos encargos. Um exemplo recente é a proposta de 
alteração das regras em vigor em matéria de IVA. Prevê-se que os custos de conformidade para 
as pequenas empresas diminuam 11,9 mil milhões de euros por ano até atingirem um nível de 
56,1 mil milhões de euros por ano, o que corresponde a uma redução de 18 % em relação à 
situação atual.

Estes esforços são apoiados pela plataforma REFIT (constituída por um grupo de partes 
interessadas e o Grupo dos Governos) que emitiu 31 pareceres em 2018, com recomendações para 
que a Comissão tome medidas em domínios que são especialmente complexos para os cidadãos 
e as empresas.

Em 2018, realizaram-se também outras importantes iniciativas de simplificação no contexto do 
próximo orçamento de longo prazo da União Europeia (2021-2027). Com os novos programas, 
os beneficiários poderão requerer e usufruir mais facilmente das oportunidades de financiamento 
oferecidas pela União Europeia.

O acordo interinstitucional «Legislar Melhor»

Em 2016 e 2017, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia assinaram duas 
declarações conjuntas sobre as prioridades legislativas da União Europeia, tendo destacado  
89 iniciativas que exigiam tratamento prioritário no âmbito do processo legislativo. Este compromisso 
comum assumido pelas três instituições visa assegurar progressos significativos e, se possível, obter 
resultados concretos antes das eleições europeias de maio de 2019.

No primeiro semestre de 2018, a Comissão Europeia adotou todas as iniciativas anunciadas nas 
declarações comuns sobre as prioridades legislativas. Até ao final de 2018, das 89 iniciativas 
constantes da declaração conjunta, 61 tinham sido acordadas ou formalmente adotadas pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho. Das 28 iniciativas que ainda estão a ser debatidas, sete estão 
a avançar a bom ritmo para serem acordadas até maio de 2019. As restantes 21 propostas podem 
ainda ser objeto de acordo até maio de 2019, se houver um forte empenho político por parte dos 
colegisladores.

O acordo institucional «Legislar Melhor» trouxe mais transparência, responsabilização e clareza 
jurídica ao atual sistema de atos de execução (comitologia) e de atos delegados. Em 2018, a 
Comissão Europeia prosseguiu as negociações com o Parlamento e o Conselho sobre os critérios 
para a escolha entre atos de execução e atos delegados, bem como sobre o alinhamento da 
legislação em vigor com o sistema introduzido pelo Tratado de Lisboa, dando assim seguimento 
aos compromissos assumidos no âmbito do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor». Estão 
igualmente em curso negociações com vista à introdução de novas melhorias no sistema de 
comitologia. Todas estas negociações têm por objetivo aumentar a estabilidade jurídica e 
reduzir a controvérsia nas negociações legislativas. O novo registo de atos delegados, o primeiro 
instrumento legislativo verdadeiramente interinstitucional, está em linha desde 12 de dezembro 
de 2017.

Controlo da aplicação do direito da UE

A aplicação efetiva da legislação é fundamental para garantir aos cidadãos e às empresas os 
benefícios facultados pelo direito da União Europeia. No entanto, qualquer regra, por mais cuidadosa 
que seja a sua redação e preparação, só é eficaz na medida em que for corretamente executada.  
É por esta razão que a Comissão vela não só por propor novas medidas legislativas, como também 
por assegurar a correta aplicação e o cumprimento das mesmas.

O relatório anual de 2017, publicado em 12 de julho de 2018, deu conta de uma ligeira diminuição 
(5,91%) no número de processos por infração abertos contra os Estados-Membros em relação ao 
ano anterior. A mobilidade e os transportes, o ambiente, a estabilidade financeira, os serviços e 
os mercados de capitais foram os domínios de intervenção em que se registou a maior parte dos 
processos por infração iniciados em 2017.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_pt.htm
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Processo legislativo da UE: dar a palavra aos cidadãos

No âmbito do programa «Legislar Melhor» da Comissão, o sítio Web central de consulta «Dê a sua 
opinião» foi melhorado para que o público em geral possa acompanhar com mais facilidade o 
processo legislativo e dar o seu contributo para o mesmo.

Desde que o sítio Web foi lançado em 2016, o número anual de consultas aumentou sem cessar, 
ascendendo a perto de 500 000 em 2018. A fim de fazer o balanço da sua abordagem para legislar 
melhor e avaliar de que modo os vários instrumentos criados para o fazer funcionam na prática e 
contribuem para a concretização dos seus objetivos, a Comissão lançou uma consulta pública de 
17 de julho a 23 de outubro. Todos os cidadãos, organizações e autoridades públicas com interesse 
ou experiência no domínio da elaboração das políticas da União Europeia foram convidados a 
participar. Foram recebidas mais de 600 contribuições provenientes de todos os Estados-Membros, 
que foram cuidadosamente analisadas em conjunto com os contributos das consultas específicas 
às instituições e aos órgãos da União Europeia. Este exercício será finalizado no primeiro semestre 
de 2019.

Velar pelo respeito do Estado de direito

O respeito do Estado de direito é essencial para a democracia e para a salvaguarda dos direitos 
fundamentais. É também um aspeto fundamental para garantir o funcionamento da União 
Europeia — enquanto mercado interno e enquanto espaço no qual a legislação é aplicada 
uniformemente, o orçamento é gasto de forma correta, e onde os Estados-Membros e os seus 
cidadãos podem cooperar num espírito de confiança mútua para a concretização de objetivos 
comuns.

Quando o Estado de direito é ignorado, o maior risco é a erosão da confiança mútua: o desrespeito 
das regras dos Tratados da UE é um ataque direto aos fundamentos da solidariedade, da coesão e 
do reconhecimento mútuo das decisões nacionais.

Em 2018, a Comissão foi confrontada com ameaças ao Estado de direito em alguns  
Estados-Membros, nomeadamente na Hungria e na Polónia. Neste contexto, a Comissão teve de 
recorrer a processos por infração e, no caso da Polónia, às disposições do artigo 7.º do Tratado da 
União Europeia.

Processos por infração encerrados antes de 
serem submetidos ao Tribunal de Justiça

Processos por infração pendentes entre 
o final de 2014 e o final de 2018

1 347

1 368

1 657

1 559

1 571
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Entrada em funções da Comissão 
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PROCESSOS POR INFRAÇÃO INICIADOS PELA COMISSÃO EUROPEIA

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_pt
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A Comissão prosseguiu igualmente o seus trabalhos com a Bulgária e a Roménia no contexto do 
Mecanismo de Cooperação e Verificação.

Uma inovação importante no orçamento de longo prazo proposto reside na ligação reforçada entre 
o financiamento da UE e o Estado de direito. O respeito do Estado de direito é uma condição prévia 
essencial para uma gestão financeira rigorosa e eficaz dos fundos da UE. A Comissão propõe, por 
conseguinte, um novo mecanismo para proteger o orçamento da União Europeia contra os riscos 
financeiros associados a deficiências generalizadas no que respeita ao Estado de direito nos Estados-
Membros. Os novos instrumentos propostos darão à União a possibilidade de suspender, reduzir ou 
restringir o acesso ao financiamento da UE de forma proporcionada à natureza, à gravidade e ao 
alcance das deficiências no que respeita ao Estado de direito.

Transparência e responsabilização

Registo comum de transparência

Os contactos com as partes interessadas e a sociedade civil fazem parte integrante do trabalho das 
instituições da União Europeia. A transparência e a responsabilização são essenciais para manter a 
confiança dos cidadãos europeus na legitimidade dos processos políticos, legislativos e administrativos 
na União. A transparência da representação de interesses é especialmente importante para que 
os cidadãos possam acompanhar as atividades e a possível influência das partes interessadas no 
processo legislativo da UE. Por este motivo, a Comissão apresentou uma proposta de atualização 
do registo de transparência por meio de um novo acordo interinstitucional de caráter obrigatório 
extensivo ao Parlamento Europeu, a Comissão e, pela primeira vez, ao Conselho da União Europeia. 
As negociações nesta matéria com as outras instituições estão atualmente em curso.

Um novo código de conduta para os membros da Comissão

A Comissão Europeia adotou o novo código de conduta dos membros da Comissão Europeia em  
31 de janeiro. Entre as novidades, contam-se o prolongamento do período de notificação das 
atividades após a cessação do mandato para dois anos (três anos no caso do presidente), regras 
mais rigorosas para os interesses financeiros dos comissários, uma melhor prevenção dos conflitos de 
interesses e uma transparência acrescida (por exemplo, no que se refere à publicação das despesas 
de missão dos comissários de dois em dois meses). Também numa perspetiva de transparência e de 
responsabilização, e tal como previsto no novo código de conduta, a Comissão publicará relatórios 
anuais sobre a sua aplicação.

Acesso aos documentos

Em outubro, a Comissão adotou o seu relatório de 2017 sobre os pedidos de acesso aos documentos. 
O relatório mostra que o número de pedidos iniciais de acesso aos documentos, apresentados ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos, aumentou 

Em 9 de outubro de 2018, Koen Lenaerts  
foi reeleito pelos membros do Tribunal de 
Justiça da União Europeia para exercer as 
funções de presidente do Tribunal até  
6 de outubro de 2021.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-504_pt.htm
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quase 3% (de 6 077 pedidos em 2016 para 6 255 em 2017); o número de pedidos confirmativos 
registou um aumento de 1% (passando de 295 em 2016 para 299 em 2017). A Comissão Europeia 
continua a ser, de longe, a instituição da UE que trata o maior número de pedidos de acesso aos 
documentos.

Tal demonstra que os cidadãos da União Europeia e outros beneficiários estão a exercer ativamente 
o seu direito de acesso aos documentos na posse da Comissão. Os documentos solicitados foram 
integral ou parcialmente divulgados na fase inicial em mais de 82% dos casos. Foi concedido 
um acesso mais alargado, ou mesmo total, em 46% dos casos revistos na fase confirmativa. 
Paralelamente, a Comissão continuou a publicar, por sua própria iniciativa, grandes volumes de 
documentação e informação nas suas páginas Web e nos seus vários registos públicos, que abarcam 
todos os domínios da atividade da União Europeia.

Controlo do orçamento da UE

Estabeleceu-se um quadro de controlo e um quadro de desempenho para garantir de forma razoável 
que os fundos da UE são pagos de acordo com as regras aplicáveis; além disso, continuam a  
envidar-se esforços para assegurar a tomada de medidas que previnam, detetem e corrijam erros, 
orientadas sobretudo para a obtenção de resultados.

Em abril de 2018, na sequência de uma recomendação favorável do Conselho, o Parlamento deu a 
sua aprovação final à execução do orçamento da UE por parte da Comissão em 2016. O procedimento 
de quitação anual permite que o Parlamento Europeu e o Conselho responsabilizem politicamente 
a Comissão pela execução do orçamento e mantenham a gestão do dinheiro dos contribuintes sob 
controlo democrático.

Em julho, a Comissão apresentou o seu pacote integrado de comunicação de dados financeiros 
sobre o orçamento da UE de 2017, que reuniu todas as informações disponíveis sobre a execução, 
o rendimento, os resultados, a boa gestão financeira e a proteção do orçamento da União Europeia. 
Os relatórios demonstraram que o orçamento da UE produziu resultados em consonância com as 
prioridades da Comissão e que a execução foi correta.

Em 2018, a Comissão realizou progressos assinaláveis com vista à criação da Procuradoria Europeia, 
que terá competência exclusiva para investigar e exercer ação penal relativamente a crimes que 
lesem o orçamento da UE nos 22 Estados-Membros participantes, e deverá iniciar funções ao final 
de 2020.

Em outubro, pelo 11.º ano consecutivo, o Tribunal de Contas Europeu validou as contas anuais da 
UE, considerando-as verdadeiras e fidedignas. Além disso, o Tribunal apurou um menor número de 
erros em todos os domínios da despesa do que nos quatro anos anteriores. Relativamente a mais de 
metade da despesa da UE, a taxa de erro não atingiu sequer o nível considerado pelo Tribunal como 
significativo. Não foram detetados erros no lado das receitas do orçamento.

Klaus-Heiner Lehne, presidente do Tribunal  
de Contas Europeu, no fórum sobre 
a liderança em auditorias globais, no 
Luxemburgo, em 26 de abril de 2018.
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Assembleia da República  27

Kamra tad-Deputati  15

Hrvatski sabor  24

Országgyűlés  17

Seimas  35

Saeima  12

Eduskunta  28

Riigikogu  26
Riksdag  27

Folketinget  29

Houses of the Oireachtas  20

Βουλή των Ελλήνων  18

16  Βουλή των Αντιπροσώπων

Congreso de los Diputados  26
Senado  27

Camera dei Deputati  24
Senato della Repubblica  23

Poslanecká sněmovna  28
Senát  24

Bundestag  87
Bundesrat  6

Tweede Kamer  18
Eerste Kamer  4 Sejm  20

Senat  4

31  Državni zbor

(Vouli ton Ellinon)

Народно събрание  11
(Narodno sabranie)

(Vouli ton Antiprosopon)

Národná rada  14
44  Assemblée nationale

37  Sénat

12  House of Commons
16  House of Lords

Camera Deputaților  25
Senat  23

Chambre 
des Députés  16

Abgeordnetenkammer

Número total de visitas dos 
membros da Comissão aos 
parlamentos nacionais e 
vice-versa desde o início do 
mandato: 
869

12  Bundesrat
16  Nationalrat

Chambre des représentants
Kamer van volksvertegenwoordigers  18
Sénat de Belgique | Belgische Senaat  9

VISITAS AOS PARLAMENTOS NACIONAIS
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Parlamentos nacionais

Os relatórios anuais de 2017 sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade e sobre as relações da 
Comissão com os parlamentos nacionais foram publicados em 23 de outubro, juntamente com uma 
comunicação da Comissão sobre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Em 2018, no quadro do mecanismo de controlo da subsidiariedade, a Comissão recebeu dos 
parlamentos nacionais 570 pareceres, entre os quais 37 pareceres fundamentados, nos quais 
se alegava que os atos legislativos apresentados pela Comissão não respeitavam o princípio 
da subsidiariedade. A Comissão prosseguiu o seu diálogo político intensivo com os parlamentos 
nacionais. Durante o ano, realizaram-se cerca de 140 encontros entre os comissários e os 
parlamentos nacionais, quer durante visitas aos Estados-Membros, quer por ocasião das 
deslocações dos deputados nacionais a Bruxelas. Os membros da Comissão participaram ainda 
numa série de reuniões interparlamentares e noutros eventos em que tiveram a oportunidade de 
trocar impressões com os deputados nacionais.

Provedor de Justiça Europeu

Os inquéritos do Provedor de Justiça Europeu sobre casos de alegada má administração nos 
órgãos e instituições da União Europeia incidiram, nomeadamente, no código de conduta dos 
membros da Comissão e, em especial nas atividades após a cessação do mandato, na nomeação 
dos conselheiros especiais da Comissão e na transparência das negociações internacionais. Foram 
ainda tratados assuntos relacionados com concursos, contratos, atrasos de pagamento, questões 
relativas a funcionários, e o acesso a documentos. Em 2018, mais de 97% das 229 decisões 
e recomendações emitidas pelo Provedor de Justiça Europeu concluíram pela não existência de 
má  administração.

Iniciativa de cidadania europeia

A Comissão registou sete novas iniciativas de cidadania em 2018.

O segundo relatório trienal sobre a aplicação do regulamento relativo à iniciativa de cidadania 
europeia, publicado em 28 de março de 2018, fez um ponto da situação deste instrumento, 
assinalando quer os principais problemas que se colocam às partes interessas, quer as melhorias 
já introduzidas ou apresentadas pela Comissão na sua proposta de regulamento adotada em 13 de 
setembro de 2017.

Por ocasião da edição de 2018 do dia da iniciativa de cidadania europeia, organizada em 10 de abril 
pelo Comité Económico e Social Europeu, a Comissão lançou uma campanha de comunicação sobre 
a iniciativa de cidadania europeia, que terá uma duração de três anos e consistirá principalmente 
em campanhas nas redes sociais baseadas em vídeos de curta duração e na organização,  
nos Estados-Membros, de eventos centrados em potenciais multiplicadores.

Em 22 de maio, foi igualmente lançado um fórum da iniciativa de cidadania europeia. Este fórum 
é uma plataforma colaborativa em linha, que apoia os cidadãos interessados em dar início a 
uma iniciativa ou que já coordenam uma iniciativa; transmite-lhes exemplos de melhores práticas, 
auxilia-os a encontrar parceiros noutros países ou faculta aconselhamento independente por 
peritos.

Em 12 de dezembro, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo político sobre 
a reforma da iniciativa de cidadania europeia, com base na proposta da Comissão adotada  
em 2017.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_pt.htm
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eci-day-2018-working-together
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/
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Participantes 
por ano

2015

17 400 18 600

50 800

2016 2017 2018

74 300

Alcance total desde 2015

Participação em linha, em 2018

Os Diálogos com os 
Cidadãos em números 

(incluindo 20 Diálogos com os 
Cidadãos em direto no Facebook)

 

532015 732016

84220183172017

1 285 diálogos em 411 cidades

14,7 milhões 
número de vezes 

em que o conteúdo 
foi exibido nas 
redes sociais

161 100
 participantes no total

750 000 
visualizações 

em transmissões 
em direto na 

Internet

151 milhões 
de pessoas 

alcance potencial dos 
meios de comunicação 
social: televisão, rádio, 
imprensa e meios de 

comunicação social em linha 

DIÁLOGOS COM OS CIDADÃOS — SÍNTESE

Diálogos com os Cidadãos e consultas aos cidadãos

Diálogos com os Cidadãos

Desde 2015, já se realizaram quase 1 300 Diálogos com os Cidadãos em mais de 400 cidades em toda 
a União Europeia. O número de diálogos aumentou consideravelmente na sequência da publicação do 
Livro Branco sobre o futuro da Europa em 2017. Para manter esta dinâmica, em fevereiro de 2018, a 
Comissão Europeia anunciou o seu objetivo de realizar 1 000 Diálogos com os Cidadãos.

Em 1 de outubro de 2018, o presidente Juncker e Winfried Kretschmann, ministro-presidente do 
Estado de Bade-Vurtemberga, participaram num debate com os cidadãos em Friburgo, na Alemanha, 
por ocasião do 1 000.o Diálogo com os Cidadãos organizado desde o início do mandato da Comissão.

Em 2018, mais de 70 000 pessoas participaram em 833 Diálogos com os Cidadãos organizados nos 
27 Estados-Membros. Desde 2015, mais de 160 000 pessoas tiveram a oportunidade de debater 
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as questões que mais as preocupam com o presidente e o vice-presidente da Comissão, com os 
comissários, com funcionários da UE, deputados do Parlamento Europeu e políticos a nível nacional. O 
impacto é já visível nos trabalhos da Comissão e de outras instituições. Por exemplo, as propostas da 
Comissão para um novo orçamento de longo prazo e os debates subsequentes entre os colegisladores 
refletem as prioridades e ambições expressas pelos cidadãos durante os debates sobre o Livro Branco.

Total em 2018

Bélgica

Bulgária 

Chéquia 

Dinamarca 

Alemanha 

Estónia 

Irlanda 

Grécia 

Espanha 

França 

Croácia 

Itália 

Chipre 

Letónia 

Lituânia 

Luxemburgo 

Hungria 

Malta 

Países Baixos 

Áustria 

Polónia 

Portugal 

Roménia 

Eslovénia 

Eslováquia 

Finlândia 

Suécia 

49

37

23

95

40

33

24

30

72

109

31

48

22

25

80

18

40

24

23

56

135

49

30

24

83

37

48
 

27

18

14

20

65

28

25

19

51

67

20

31

15

12

66

11

23

19

8

43

115

29

8

13

59

19

17

Total 2015-2018

Total 1 285
842

DIÁLOGOS COM OS CIDADÃOS NA UE
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A Comissão Europeia está também a desenvolver novos formatos de Diálogos com os Cidadãos, 
entre os quais eventos transnacionais com cidadãos de dois ou três Estados-Membros, Diálogos 
com os Cidadãos ao vivo com utilizadores de plataformas de redes sociais, jornadas de debate 
entre cidadãos seguidas de um diálogo e novas parcerias com as outras instituições e os  
Estados-Membros.

Os primeiros diálogos transnacionais, que tiveram lugar em 2018 em cidades fronteiriças, 
contaram com a participação de cidadãos de Malta e de Itália, da Alemanha e dos Países 
Baixos, e da Alemanha e da Polónia, respetivamente. O Parlamento Europeu e a Comissão 
coorganizaram um diálogo conjunto com os cidadãos em Bled, na Eslovénia, em abril de 2018. 
As instituições europeias foram representadas pelos deputados ao Parlamento Europeu Franc 
Bogovič e Tibor Szanyi e pelos comissários Violeta Bulc e Phil Hogan. O público presente debateu 
questões como o desenvolvimento rural e as aldeias inteligentes, a conectividade e a política 
agrícola comum.

Debate sobre o futuro da Europa

O debate sobre o futuro da Europa intensificou-se em 2018. O seu objetivo final é ouvir todos os 
pontos de vista e ideias provenientes de toda a Europa, um processo em que todas as opiniões contam. 
Por este motivo, a Comissão Europeia tem-se concentrado em diferentes formas de sensibilização e 
na criação de parcerias com todas as outras instituições e Estados-Membros que queiram participar. 
O convite teve muitas respostas. O Parlamento Europeu lançou uma série de debates de alto nível 
sobre o futuro da Europa com os Chefes de Estado e de Governo e o Comité das Regiões levou o 
debate às regiões, às cidades e aos municípios da Europa através da campanha Refletir sobre a 
Europa.

DIÁLOGOS COM OS CIDADÃOS DESDE  
O INÍCIO DA COMISSÃO JUNCKER

https://cor.europa.eu/pt/engage/Pages/Reflecting-on-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/pt/engage/Pages/Reflecting-on-Europe.aspx
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Na sequência das iniciativas do presidente francês, Emmanuel Macron, e de outros dirigentes,  
os 27 Estados-Membros chegaram a acordo, em março, sobre um quadro comum para as consultas 
aos cidadãos sobre o futuro da Europa, com base na experiência da Comissão Europeia.

Para apoiar o processo, em maio de 2018, a Comissão Europeia criou uma parceria com o Comité 
Económico e Social Europeu num exercício de democracia participativa sem precedentes. Um painel 
constituído por 96 cidadãos oriundos de 27 Estados-Membros foi selecionado por uma agência de 
sondagens independente, de forma a refletir a diversidade das origens sociodemográficas e das 
opiniões sobre a União Europeia. Ao longo de dois dias, em maio, o painel discutiu e elaborou um 
conjunto de perguntas a colocar aos cidadãos europeus.

Este questionário serviu de base para uma consulta em linha, com o objetivo de perguntar a todos 
os europeus que direção desejam que a União Europeia siga no futuro. Foram recebidas mais de  
77 000 contribuições até ao final de 2018. A maioria contém observações e ideias de caráter 
qualitativo, para além das questões «fechadas», que se centram em alguns dos temas fundamentais 
para o futuro da Europa.

Esta consulta foi complementada por um inquérito Eurobarómetro especial sobre o futuro da Europa, 
realizado entre 24 de outubro e 7 de novembro de 2018, com uma amostra representativa de 
27 339 cidadãos da União Europeia.

Número de 
contribuições

Número de 
contribuições

França

Alemanha

Hungria

Espanha

Polónia

Bélgica

Itália

Portugal

Roménia

Países Baixos

Reino Unido

Áustria

Irlanda

Grécia

22 869

10 021

 7 830

6 419

4 249

4 187

4 089

1 948

1 408

1 353

1 347

1 149

867

844

Eslováquia

Chéquia

Suécia

Bulgária

Finlândia

Croácia

Luxemburgo

Dinamarca

Eslovénia

Chipre

Malta

Lituânia

Letónia

Estónia

Países terceiros 726

TOTAL 77 142

Não especificados 2 572

844

718

683

672

421

407

319

299

235

178

165

146

109

68

CONSULTA EM LINHA

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_pt
https://data.europa.eu/euodp/pt/data/dataset/S2217_90_2_479_ENG
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Expectativas dos cidadãos

Apesar da diversidade dos seus formatos e participantes, os diálogos tendem a convergir em torno 
de alguns temas recorrentes. Em geral, os participantes tendem a encarar a União Europeia de forma 
positiva. Consideram que a Europa é a chave para a resolução de problemas. Também existem 
dúvidas e frustrações. A questão de saber quem deve fazer o quê é frequentemente colocada. Os 
cidadãos tendem a pensar que os principais desafios podem ser enfrentados de forma mais eficiente 
através de uma ação combinada a nível europeu e nacional. Tendem a ser largamente a favor de 
uma maior harmonização a nível europeu, por exemplo em domínios como o ambiente e a segurança 
dos alimentos. Mas a maioria também espera e pede reformas para tornar a União mais eficiente e 
mais transparente.

O relatório intercalar sobre as consultas e os Diálogos com os Cidadãos, que a Comissão apresentou 
ao Conselho Europeu em 11 de dezembro de 2018, contém mais informações sobre o teor e os 
resultados dos Diálogos com os Cidadãos e os debates sobre o futuro da Europa.
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https://ec.europa.eu/commission/progress-reports-citizens-dialogues-and-consultations_pt
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Num referendo realizado em 23 de junho de 2016, o povo do Reino Unido votou a favor da saída 
da União Europeia, com uma margem de 52% contra 48%. Em 29 de março de 2017, o Reino 
Unido notificou formalmente o Conselho Europeu da sua intenção de sair da União Europeia e da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom). Esta decisão desencadeou o procedimento de 
saída de um Estado-Membro da União, previsto no artigo 50.º do Tratado da União Europeia, dando 
início à contagem decrescente de dois anos.

O processo de negociação

A Comissão Europeia foi designada para negociar um acordo de saída com o Reino Unido. Durante 
estas negociações, o membro representante do Estado-Membro que pretende sair da União não 
participa nas deliberações nem das decisões do Conselho Europeu (artigo 50.º) ou do Conselho 
(artigo 50.º). A Comissão nomeou Michel Barnier como principal negociador da Comissão. Sob a sua 
liderança, foi criado um grupo de trabalho para preparar e conduzir as negociações com o Reino 
Unido, nos termos do artigo 50.º do Tratado da União Europeia.

Em 29 de abril de 2017, o Conselho Europeu (artigo 50.º) adotou orientações para as negociações, 
com base nas posições e nos princípios da UE. Em 22 de maio de 2017, o Conselho (artigo 50.º) 
adotou uma decisão que autoriza a abertura de negociações com o Reino Unido e estabelece o 
primeiro conjunto de diretrizes de negociação. Estas diretrizes previam uma estrutura clara e uma 
abordagem unida por parte da UE para as negociações.

O Parlamento Europeu definiu também os principais princípios e condições para a sua aprovação do 
acordo de saída.

As negociações formais tiveram início em 19 de junho de 2017, logo após as eleições gerais no Reino 
Unido. Em 8 de dezembro de 2017, a UE e o Reino Unido publicaram um relatório conjunto sobre 
as áreas em que ambas as partes estão de acordo relativamente a aspetos fundamentais do processo 
de saída, nomeadamente os direitos dos cidadãos, a liquidação financeira e a necessidade de uma 
solução de salvaguarda operacional para evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do 
Norte. Posteriormente, em 15 de dezembro de 2017, o Conselho Europeu (artigo 50.º) confirmou que 
haviam sido realizados progressos suficientes para avançar para a segunda fase das negociações e 
adotou orientações sobre possíveis disposições transitórias e a futura relação com o Reino Unido.

Em 29 de janeiro de 2018, o Conselho (artigo 50.º) adotou uma decisão que autoriza o início 
de negociações sobre disposições transitórias e estabelece diretrizes de negociação para o efeito.  
Em 6 de fevereiro de 2018, a Comissão publicou a sua proposta relativa às disposições transitórias. 
Em 19 de março de 2018, os negociadores da UE e do Reino Unido deram mais um passo decisivo, ao 
chegar a acordo sobre o projeto de acordo de saída, que traduziu em termos jurídicos os progressos 
alcançados durante a primeira fase das negociações. O projeto inclui igualmente um texto jurídico 
sobre o período de transição.

Em 23 de março de 2018, o Conselho Europeu (artigo 50.º) adotou orientações sobre o quadro das 
futuras relações entre a UE e o Reino Unido.

Em 19 de junho de 2018, os negociadores da UE e do Reino Unido publicaram uma declaração 
conjunta na qual se descreviam os novos progressos nas negociações sobre o acordo de saída.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1405_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2652_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2016/EN/10061-2016-2181-EN-F1-1.PDF
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/pt/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21766/directives-for-the-negotiation-xt21016-ad01re02en17.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170329IPR69054/red-lines-on-brexit-negotiations
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/media/32507/xt21004en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32504/xt21004-ad01re02en18.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transitional-arrangements-withdrawal-agreement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/03/23/european-council-art-50-guidelines-on-the-framework-for-the-future-eu-uk-relationship-23-march-2018/
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-statement-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-statement-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
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Os Conselhos Europeus (artigo 50.º) de 29 de junho e 17 de outubro de 2018 fizeram o ponto da 
situação das negociações e reafirmaram a grande unidade dos 27 Estados-Membros e a estrutura 
única de negociação existente.

Após 17 meses de intensas negociações, em 14 de novembro de 2018, os negociadores da Comissão 
e do Reino Unido publicaram o acordo de saída que estabelece os termos da saída ordenada do Reino 
Unido da UE e, em 22 de novembro, acordaram a declaração política que estabelece o quadro das 
futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido. Em 25 de novembro de 2018, o Conselho 
Europeu (artigo 50.º) aprovou formalmente o acordo de saída e a declaração política.

O acordo de saída e a declaração política sobre o quadro das futuras 
relações entre a UE e o Reino Unido

O acordo de saída respeita, na íntegra, as orientações do Conselho Europeu, que estabelecem o 
objetivo de assegurar segurança jurídica e preservar os interesses da União nas áreas em que o 
Brexit gera incerteza.

Trata-se, em especial, dos direitos dos cidadãos, da liquidação financeira, da prevenção de uma 
fronteira física na Irlanda e de um forte sistema de governação que salvaguarde o papel do Tribunal 
de Justiça da União Europeia na interpretação do direito da União. O acordo resolve uma série de 
outras questões relativas à separação, a fim de proporcionar segurança jurídica aos cidadãos, às 
partes interessadas e às empresas.

O acordo prevê igualmente um período de transição até ao final de 2020, que pode ser prorrogado 
uma vez por um período máximo de um ou dois anos, a acordar conjuntamente pela União 
Europeia e pelo Reino Unido. Durante esse período de transição, a UE tratará o Reino Unido como se 
fosse um Estado-Membro, com exceção da participação nas instituições e no processo de tomada 
de decisões.

O acordo de saída inclui igualmente três protocolos: um protocolo sobre a Irlanda e a Irlanda 
do Norte, que prevê uma solução legal de salvaguarda operacional para assegurar que não 
haverá fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, a menos que e até que um acordo 
posterior dê substância a este objetivo; um protocolo relativo às zonas de soberania em Chipre, 
que protege os interesses dos cipriotas que vivem e trabalham nestas zonas; e um protocolo 
relativo a Gibraltar, que prevê uma cooperação estreita entre a Espanha e o Reino Unido no que 
se refere à aplicação das disposições do acordo de saída em matéria de direitos dos cidadãos, e 
que diz respeito à cooperação administrativa entre autoridades competentes em vários domínios 
de intervenção.

O acordo de saída é acompanhado de uma declaração política que estabelece o quadro das futuras 
relações entre a UE e o Reino Unido (em conformidade com o artigo 50.º do Tratado, que estipula que 
o acordo de saída deve ter em conta o quadro das futuras relações com a União).

A declaração política define os parâmetros para uma parceria económica e de segurança ambiciosa 
e aprofundada. Abrange mais domínios do que qualquer uma das parcerias existentes entre a UE 
e outros países terceiros: bens, serviços, setor digital, mobilidade, transportes, energia, segurança 
interna, política externa, segurança, defesa e muitos outros.

Próximas etapas

Antes de entrar em vigor, o acordo de saída deve ser ratificado pelo Reino Unido, de acordo com 
as respetivas disposições constitucionais. O processo de ratificação por parte do Reino Unido está, 
atualmente, envolto em incertezas.

Do lado da UE, a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho (artigo 50.º) avançaram com as 
medidas necessárias para garantir que o acordo entra em vigor em 30 de março de 2019. Em 5 de 
dezembro de 2018, a Comissão adotou propostas de decisões do Conselho relativas à assinatura e 
à celebração do acordo de saída.

https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2018/10/17/art50/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0833
https://ec.europa.eu/commission/publications/political-declaration-setting-out-framework-future-relationship-between-european-union-and-united-kingdom_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/11/25/european-council-art-50-conclusions-25-november-2018/
https://ec.europa.eu/commission/publications/proposal-council-decision-signing-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/proposal-council-decision-conclusion-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community_en
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Os acordos que regem as futuras relações com o Reino Unido serão negociados e celebrados nos 
termos do artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, assim que o Reino 
Unido deixar de ser um Estado-Membro. Ambas as partes comprometeram-se a envidar todos os 
esforços para que estes acordos sejam celebrados o mais rapidamente possível após a saída do 
Reino Unido da UE, com vista a garantir a sua entrada em vigor até ao final de 2020.

A União Europeia tem vindo a negociar com o Reino Unido com o objetivo inequívoco de conseguir 
uma saída ordenada do Reino Unido da UE, mediante a assinatura e a ratificação de um acordo de 
saída. Não obstante, a Comissão deixou claro que, independentemente da existência ou não de um 
acordo de saída no período previsto, a escolha do Reino Unido de sair da União Europeia causará 
perturbações significativas. Em 23 de março de 2018, o Conselho Europeu (artigo 50.º) exortou «a 
Comissão, a alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
e os Estados-Membros a darem continuidade aos trabalhos de preparação a todos os níveis para 
as consequências da saída do Reino Unido, tendo em conta todos os possíveis resultados». Nesta 
perspetiva, a Comissão instou repetidamente os cidadãos, as empresas e os Estados-Membros 
a prepararem-se para todos os cenários possíveis e a não poupar esforços nos seus trabalhos 
de preparação.

Nas suas duas primeiras comunicações preparatórias para a saída do Reino Unido da UE, de 19 de 
julho e 13 de novembro, respetivamente, a Comissão definiu o âmbito destes trabalhos de preparação 
e contingência, bem como os princípios que lhe estão subjacentes, e descreveu as medidas tomadas 
até à data. Na comunicação de novembro, a Comissão fez o ponto da situação sobre os progressos 
realizados relativamente às suas oito propostas legislativas que estavam já a ser consideradas pelos 
colegisladores e anunciou 18 novas medidas de preparação. Uma ação fundamental foi a publicação, 
em 2018, de 83 notas sobre os preparativos para o Brexit que definem as suas consequências 
jurídicas numa vasta gama de domínios. No âmbito destes trabalhos de preparação, a Comissão tem 
estado em contacto com numerosas partes interessadas e empresas para explicar o seu trabalho e, 
nomeadamente, para as incentivar a preparar todos os cenários possíveis, avaliar os riscos pertinentes 
e planear a sua resposta com vista à sua atenuação.

O Conselho Europeu (artigo 50.º) de 13 de dezembro de 2018 apelou à intensificação dos trabalhos de 
preparação para as consequências da saída do Reino Unido, a todos os níveis e para todos os cenários 
possíveis. Em resposta a este apelo, em 19 de dezembro de 2018, a Comissão adotou uma terceira 
comunicação e 14 medidas legislativas de contingência, abrangendo um número limitado de áreas 
em que a Comissão concluiu que um cenário de «ausência de acordo» causaria graves perturbações 
para os cidadãos e as empresas na UE-27. Trata-se, nomeadamente, dos serviços financeiros, dos 
transportes aéreos, das alfândegas e da política climática. Estas medidas são unilaterais e limitadas 
no tempo, visam limitar os prejuízos e só podem atenuar as consequências mais graves de uma saída 
sem acordo.
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Contactar a UE
Pessoalmente

Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. Pode encontrar o endereço do centro 
mais próximo em: 
https://europa.eu/european-union/contact_pt

Telefone ou correio eletrónico
Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. Pode contactar este serviço:
— pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar estas chamadas), 
— pelo telefone fixo: +32 22999696, ou 
— por correio eletrónico, na página: https://europa.eu/european-union/contact_pt

Encontrar informações sobre a UE

Em linha
Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio Europa: https://europa.eu/
european-union/index_pt

Publicações da UE 
As publicações da UE, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou encomendadas no seguinte endereço: 
https://publications.europa.eu/pt/publications. Pode obter exemplares múltiplos de publicações gratuitas contactando o 
serviço Europe Direct ou um centro de informação local (ver https://europa.eu/european-union/contact_pt).

Legislação da UE e documentos conexos
Para ter acesso à informação jurídica da UE, incluindo toda a legislação da UE desde 1952 em todas as versões 
linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em: http://eur-lex.europa.eu

Dados abertos da UE
O Portal de Dados Abertos da União Europeia (http://data.europa.eu/euodp/pt) disponibiliza o acesso a conjuntos de 
dados da UE. Os dados podem ser utilizados e reutilizados gratuitamente para fins comerciais e não comerciais.

https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://publications.europa.eu/pt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pt
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/pt
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* Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e 
  está conforme com a Resolução 1244/99 do CSNU e com o parecer 
  do TIJ sobre a declaração de independência do Kosovo.
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