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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
Cimeira UE-Japão, 06/07/2017 – Principais destaques
• Acordo de Parceria Económica – Os líderes da UE e do Japão chegaram a um acordo de
princípio sobre o Acordo de Parceria Económica. Este acordo contribuirá para
impulsionar o comércio e a parceria económica entre a UE e o Japão, na medida em
que trata de questões relacionadas com:
 O acesso ao mercado de bens (incluindo automóveis e produtos lácteos),
serviços e investimento;
 A contratação pública, incluindo os caminhos de ferro;
 As medidas não pautais;
 A proteção das indicações geográficas;
 Os direitos de propriedade intelectual.
O Acordo de Parceria Económica UE-Japão constituirá a base para promover um
comércio livre entre duas das mais importantes economias mundiais, e rejeita
qualquer forma de protecionismo. Além disso, reforça o compromisso entre a UE e o
Japão de cooperarem de forma ainda mais estreita para o estabelecimento de novas
normas internacionais no futuro. As equipas de negociação das duas partes finalizarão
o acordo, para que os procedimentos internos possam ter início em breve, tanto na UE
como no Japão. Para mais informações, consulte a ficha informativa da Comissão
Europeia, bem como os textos do acordo de princípio, publicados pela DG Trade.
Para mais informações, consulte a página da reunião. Em comunicado de imprensa, a
BusinessEurope, chamando a atenção para a existência ainda de questões pendentes, espera
que o acordo final venha a concretizar as expectativas no domínio das barreiras não-tarifárias.
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Anti-dumping: Regras mais fortes para defender a indústria e os empregos na UE
Não tendo havido qualquer objeção durante a sessão plenária de 5 de julho do Parlamento
Europeu ao relatório da Comissão do Comércio Internacional (INTA) que introduziu alterações
à proposta da Comissão Europeia (Relatório Cicu), o Parlamento Europeu irá iniciar, em 12 de
julho, o diálogo com os Governos nacionais sobre a nova metodologia de aplicação das regras
anti-dumping da União Europeia, proposta na sequência da controvérsia sobre o estatuto de
economia de mercado da China. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da
Comissão INTA de 20 de junho sobre a aprovação deste relatório.
Comissão Europeia e Banco Central Europeu - 6ª Missão Pós-Programa de Supervisão a
Portugal
A Comissão Europeia e o BCE concluíram que, em comparação aos dados obtidos durante a visita
anterior, a situação económica e financeira de Portugal melhorou no curto-prazo. Numa vista
geral, o ajuste económico em Portugal, construído na base do programa de ajuste
macroeconómico, é louvável. No futuro, será necessário manter esta tendência de crescimento.
Neste sentido, são essenciais mais reformas ambiciosas, que incentivem o crescimento, bem
como uma consolidação fiscal robusta, de forma a melhorar a resistência da economia
portuguesa a choques e a melhorar as perspetivas de crescimento a médio-prazo. Para mais
informações, consulte a declaração completa emitida pela Comissão Europeia e pelo BCE.
28ª Ronda de Negociações entre a UE e o Mercosul
Decorreu em Bruxelas, de 3 a 7 de julho, a 28ª ronda de negociações para estabelecimento de
um Acordo de Comércio Livre entre a UE e o Mercosul. As negociações abrangeram um vasto
número de tópicos, incluindo o comércio de bens, regras de origem, barreiras técnicas ao
comércio, regras sanitárias e fitossanitárias, instrumentos de defesa comercial, entre outros.
Ambos os lados demonstraram-se comprometidos a avançar rapidamente para a conclusão
destas negociações, tendo ficado agendada para 2 a 6 de outubro a próxima ronda negocial, que
decorrerá em Brasília. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Trade.
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