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A CIP – Confederação Empresarial de Portugal elabora esta publicação com o objetivo de 

sintetizar as notícias mais relevantes da semana, com base nos comunicados de imprensa 

emitidos pelas Instituições Europeias. 

 

NOTÍCIAS 

 

Como a Política de Coesão da UE pode ajudar as regiões com baixos rendimentos e com baixo 

crescimento 

Num relatório publicado no dia 11 de abril sobre as regiões mais atrasadas da UE em termos de 

crescimento ou de riqueza, a Comissão identifica caminhos claros para apoiar estratégias de 

crescimento regional, com o apoio dos fundos da UE. O relatório avalia o que apoia ou dificulta 

a competitividade dessas regiões e a razão pela qual ainda não atingiram os níveis esperados 

pela UE em termos de crescimento e de rendimento. Mais importante ainda, o relatório 

identifica as necessidades de investimento das regiões, nomeadamente, capital humano, 

inovação, qualidade das instituições, melhor acessibilidade, bem como os instrumentos 

disponíveis no âmbito da Política de Coesão da UE que lhes podem dar apoio no seu futuro. 

Portugal encontra-se na lista dos países com regiões de “baixo-crescimento” (regiões cujo PIB 

per capita pode atingir 90% da média da UE, mas com uma persistente falta de crescimento – 

Alentejo, Algarve, Centro e Norte), em conjunto com a Grécia, Espanha e Itália. O relatório 

constitui mais uma prova de que as políticas de desenvolvimento só podem alcançar todos os 

seus resultados se o ambiente for favorável ao investimento e se forem levadas a cabo por 

administrações sólidas, de uma forma transparente, responsável e eficaz. Este aspeto é 

especialmente relevante para as regiões com baixo crescimento, onde algumas regiões 

portuguesas se incluem, que registaram progressos limitados em matéria de capacidade 

institucional, não conseguiram aproveitar ao máximo a maioria das intervenções da Política de 

Coesão e, por conseguinte, cresceram menos e estão mais expostas aos efeitos da crise 

económica. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Política Regional, 

bem como a ficha informativa da Comissão Europeia.  

 

 

 

http://www.cip.org.pt/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/newsroom/news/2017/04/04-11-2017-commission-reports-on-how-the-eu-cohesion-policy-can-help-low-income-and-low-growth-regions
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-895_en.htm
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Publicado relatório e propostas mais recentes sobre as negociações do acordo comercial da 

UE com o Mercosul 

A Comissão publicou, no dia 10 de abril, um relatório que resume os progressos realizados 

durante a última ronda de negociações para um acordo comercial entre a UE e o Mercosul 

(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), que se realizou em Buenos Aires, durante a semana de 

20 de março. Durante as negociações, a UE apresentou propostas textuais em matéria de 

comércio e desenvolvimento sustentáveis, transparência, acesso à energia e às matérias-primas, 

um anexo sobre os obstáculos técnicos ao comércio no setor dos veículos automóveis e uma 

proposta sobre a agricultura, incluindo disposições sobre cooperação bilateral e multilateral, 

vinhos e bebidas espirituosas, e outros temas. Para mais informações, consulte o comunicado 

de imprensa da DG Trade.  

 

UE e Japão concluem 18ª ronda de negociações para Acordo de Comércio Livre 

A 18ª ronda de negociações entre a União Europeia e o Japão decorreu em Tóquio, de 3 a 5 de 

abril de 2017. Esta foi a primeira ronda de negociações a decorrer desde o encontro de 21 de 

março de 2017 entre os Presidentes Juncker e Tusk e o Primeiro Ministro Abe, durante o qual 

tinha sido reafirmado o compromisso com uma conclusão das negociações tão rapidamente 

quanto possível. Todos os tópicos incluídos no acordo foram abordados, incluindo o acesso aos 

mercados para bens e serviços. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da 

DG Trade.  

 

Ajuda pública ao desenvolvimento concedida pela UE atinge nível mais elevado de sempre 

Novos dados confirmam que a UE e os seus Estados-Membros consolidaram o seu lugar como 

maior doador mundial de ajuda em 2016, com 75,5 mil milhões de euros, o que constitui um 

aumento de 11% em relação aos níveis de 2015. A ajuda da UE aumentou pelo quarto ano 

consecutivo e atingiu assim o nível mais elevado até à data. Em 2016 e no seu conjunto, a ajuda 

pública da UE ao desenvolvimento atingiu 0,51% do rendimento nacional bruto da UE, tendo 

aumentado de 0,47% em 2015. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a 

ficha informativa da Comissão Europeia.  

http://www.cip.org.pt/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155477.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1644&title=Commission-publishes-latest-round-report-and-EU-proposals-for-trade-agreement-with-Mercosur
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1644&title=Commission-publishes-latest-round-report-and-EU-proposals-for-trade-agreement-with-Mercosur
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1644&title=Commission-publishes-latest-round-report-and-EU-proposals-for-trade-agreement-with-Mercosur
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1649&title=EU-and-Japan-conclude-18th-round-of-trade-talks
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-916_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-949_en.htm

