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Conselho Europeu, 19-20/10/2017 – Principais destaques
• Europa Digital – Os dirigentes chegaram a acordo sobre prioridades para construir com
êxito uma Europa Digital, nomeadamente:
o Integrar plenamente as administrações e os setores públicos na era digital;
o Concluir a estratégia para o mercado único digital até ao final de 2018;
o Instalar uma infraestrutura e uma rede de comunicações de primeira
qualidade;
o Adotar uma abordagem comum da Cibersegurança;
o Intensificar os esforços para combater o terrorismo e a criminalidade em linha;
o Assegurar um sistema de tributação eficaz e justo adequado à era digital.
• Migração – Os dirigentes da UE concordaram que a sua estratégia “abrangente,
pragmática e firme” para a migração, que visa restabelecer o controlo das fronteiras
externas e reduzir as chegadas e o número de mortes no mar, está a produzir resultados
e que deve ser consolidada. Ao mesmo tempo, salientaram a necessidade de vigilância
em todas as rotas migratórias e de prontidão para reagir a quaisquer novas tendências
e desenvolvimentos. Os dirigentes da UE reafirmaram também o seu apoio ao sistema
de Schengen e declararam que iam “restabelecer Schengen” o mais rapidamente
possível, tenho em conta os interesses de segurança dos países da UE.
• Defesa – Os dirigentes da UE retomaram os debates sobre cooperação estruturada
permanente (CEP) no domínio da defesa. Os Estados-Membros que desejem participar
na CEP são incentivados a informar o Conselho e a Alta Representante da sua intenção.
Isto permitirá que a CEP seja lançada até ao fim do ano. No que diz respeito
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ao Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa, o
Conselho Europeu apelou a que fosse alcançado um acordo no Conselho até ao final
deste ano.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Antes da reunião do Conselho, a BusinessEurope reuniu com o Presidente Donald Tusk, a quem
entregou uma carta com as principais preocupações da organização para o Conselho.
Realizou-se ainda um Conselho Europeu sobre o Artigo 50º do TUE, com os dirigentes da UE-27.
Consulte as conclusões.
Cimeira social tripartida do Outono, 18/10/2017
A Cimeira foi dedicada ao tema "Moldar o futuro da Europa: aumentar a resiliência e promover
o progresso económico e social para todos". Três tópicos contribuíram para este debate: a
dimensão social da Europa; o envolvimento dos parceiros sociais nas políticas e reformas a nível
nacional; e o investimento na aprendizagem numa economia e sociedade digitais.
A Presidente da BusinessEurope, Emma Marcegaglia, representando também as entidades
empregadoras, CEEP e UEAPME, refere que "devemos tirar pleno partido da dinâmica atual –
com a unidade de apoio ao projeto europeu e a melhoria da situação económica – para garantir
que são postas em prática as reformas necessárias a nível nacional e da UE (…) A tónica renovada
na política industrial é um passo importante. (…) A UE tem de se tornar mais atrativa para o
investimento e de manter uma agenda comercial ambiciosa e justa, abrindo novos mercados e
gerando um crescimento sustentável e novas oportunidades de negócio para empresas de todas
as dimensões. No que respeita à dimensão social da Europa, o principal desafio consiste em
lançar uma parceria para as reformas a fim de melhorar os resultados em matéria de emprego.
A UE deve agir nos casos em que existe um entendimento comum do seu valor acrescentado,
respeitando a subsidiariedade e a autonomia dos parceiros sociais."
Para mais informações, consulte a página da reunião e o discurso de Emma Marcegaglia.
Programa de Trabalho da Comissão para 2018
Na sequência das declarações do Presidente da Comissão no seu discurso sobre o Estado da
União de 2017, a Comissão Europeia apresentou, no dia 24 de outubro, os seus planos para
completar os trabalhos sobre as dez prioridades políticas do Presidente Juncker antes do termo
do seu mandado, bem como uma série de iniciativas orientadas para o futuro da Europa. A
ênfase das 26 novas iniciativas do programa de trabalho deste ano é dupla. Em primeiro lugar,
há ações legislativas para completar o nosso trabalho em domínios de intervenção
prioritários, que serão apresentadas em maio de 2018 a fim de permitir que o Parlamento
Europeu e o Conselho concluam os trabalhos legislativos antes das eleições europeias de junho
de 2019. Em segundo lugar, o Programa de Trabalho apresenta um conjunto ambicioso de
ações e iniciativas numa perspetiva mais prospetiva, numa altura em que a nova União a 27
define o seu próprio futuro para 2025 e mais além. Estas propostas refletem o debate lançado
pelo Livro Branco da Comissão Europeia sobre o futuro da Europa e pelo discurso sobre o Estado
da União de 2017 do Presidente Juncker. Para assegurar a ênfase nos resultados, o Programa
de Trabalho da Comissão define 66 propostas prioritárias pendentes apresentadas nos últimos
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dois anos em que é necessária a rápida adoção pelo Parlamento e pelo Conselho; a Comissão
sugere igualmente suprimir 15 propostas pendentes no caso de não se prever um acordo, de
essas propostas já não servirem o seu propósito ou estarem tecnicamente ultrapassadas. O
Programa de Trabalho propõe uma série de 15 propostas que decorrem da revisão do programa
para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT) das atuais disposições legislativas,
tendo em conta os pareceres da Plataforma REFIT. A aplicação e execução efetivas da legislação
da UE pelos Estados-Membros será também uma prioridade, a fim de garantir que os cidadãos
e as empresas beneficiam dos resultados pretendidos. A Comissão revogará três atos legislativos
obsoletos.

ECONOMIA

Eurogrupo, 06/11/2017 – Principais destaques
• Os membros do Eurogrupo tiveram discussões temáticas sobre a união bancária e o
investimento em capital humano, designadamente sobre a eficácia das despesas em
educação. Foi ainda discutida a futura governação orçamental na área do euro.
• Nova presidência do Eurogrupo – a eleição do novo presidente decorrerá na próxima
reunião de 4 de dezembro.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), 07/11/2017 – Principais destaques
• Debate sobre a melhoria das regras do IVA, tendo em vista contribuir para apoiar o
comércio eletrónico e as empresas online, com o objetivo de chegar a um acordo antes
do final de 2017.
• Debate sobre propostas destinadas a reforçar a supervisão financeira e incentivar a
integração dos mercados de capitais na Europa.
• Adoção de conclusões sobre o desenvolvimento de sistemas informáticos aduaneiros.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Previsões Económicas do outono de 2017: continuação do crescimento num contexto político
em mutação
A economia da área do euro deverá crescer este ano ao ritmo mais rápido da última década,
com as revisões a apontarem para um crescimento de 2,2% do PIB real. Este valor é
substancialmente mais elevado do que previsto na primavera (1,7%). A economia da UE no seu
todo deverá também ultrapassar as expetativas e registar um forte crescimento, de 2,3% este
ano (superior à previsão de 1,9% na primavera). No caso de Portugal, prevê-se um aumento do
PIB e do emprego em 2017, maioritariamente devido às exportações e ao investimento. A
performance económica deverá manter-se forte até 2019, sendo que se prevê que o défice
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público continue abaixo dos 1,5%. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa
da Comissão Europeia de 9 de novembro.
A BusinessEurope publicou o “Autumn Economic Outlook”, as perspetivas económicas
europeias na ótica das federações empresariais nacionais, entre as quais a CIP.
As regiões ultraperiféricas e a UE: uma parceria privilegiada, renovada e reforçada
A Comissão apresentou, no dia 24 de outubro, uma nova estratégia para as regiões
ultraperiféricas – as nove regiões situadas a milhares de quilómetros do continente – para as
ajudar a exprimir plenamente o seu potencial. Há anos que a UE reconhece as especificidades
comuns aos Açores, ilhas Canárias, Guadalupe, Guiana, Madeira, Martinica, Maiote, Reunião e
São Martinho e lhes concede um estatuto especial. Mas, pela primeira vez, a Comissão
estabelece um acompanhamento personalizado, em conjunto com os Estados-Membros, para
ajudar estas regiões a tirar partido das suas vantagens únicas e criar oportunidades para os
seus cidadãos. Uma plataforma de diálogo associará as regiões e os seus Estados-Membros, as
instituições europeias e os operadores privados, que realizarão reuniões de intercâmbio durante
o processo legislativo. A Comissão estabelecerá também, mediante pedido, grupos de trabalho
especiais sobre questões específicas como, por exemplo, de que modo utilizar melhor os fundos
europeus ou promover o emprego. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa
e a ficha informativa da Comissão.

ENERGIA E CLIMA

Revisão do Regime de Comércio de Licenças de Emissão – o compromisso da União Europeia
No dia 9 de novembro, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo provisório
para rever o regime do comércio de licenças de emissão da União Europeia para o período pós
2020. Esta revisão irá contribuir para a UE conseguir atingir uma parte significativa do seu
compromisso no Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de pelo
menos 40% até 2030. Para mais informação, consulte os comunicados de imprensa da Comissão
Europeia e do Parlamento Europeu. A BusinessEurope, em comunicado de imprensa, reconhece
que o atual acordo é melhor do que a proposta inicial da Comissão, mas que não garante licenças
gratuitas suficientes para as indústrias expostas ao “investment leakage”.
União da Energia: Comissão toma medidas para reforçar a posição de liderança mundial da UE
no domínio dos veículos não poluentes
A Comissão propõe novos objetivos para a frota da UE a nível das emissões médias de CO2 dos
automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros novos para acelerar a transição para
veículos com baixo nível de emissões e sem emissões. As metas de redução das emissões de
CO2 propostas pela Comissão assentam numa análise sólida e numa ampla participação das
partes interessadas, das ONF ao setor industrial. A média das emissões de CO2 terá de ser 50%
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mais baixa em 2030, comparativamente com 2021, tanto para os novos automóveis de
passageiro tanto para os veículos comerciais ligeiros. Para mais informação, consulte o
comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão.

MERCADO INTERNO

Conselho Assuntos Gerais (Art. 50.º), 17/10/2017 – Principais destaques
• Relocalização das agências da UE – Os ministros da UE27 procederam a um debate
político sobre a relocalização das duas agências da UE atualmente sediadas no Reino
Unido: a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Autoridade Bancária Europeia
(EBA). Na sequência da avaliação das propostas apresentadas pela Comissão em 30 de
setembro, os ministros refletiram sobre uma série de elementos a ter em conta na
preparação da reunião de 20 de novembro de 2017, altura em que tomarão, por
votação, a decisão final sobre a relocalização das agências.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Conselho (Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores), 23/10/2017 – Principais
destaques
• Destacamento de Trabalhadores – O Conselho chegou a um acordo sobre a Diretiva de
Destacamento de trabalhadores.
A BusinessEurope demonstrou-se preocupada com o acordo alcançado, que prevê a
redução da duração do destacamento para 12 meses (com possibilidade de extensão
até aos 18 meses), o que não corresponde às necessidades das empresas que operam
atualmente no mercado único. A BusinessEurope referiu ainda que deve existir uma
maior consideração pelo papel das empresas durante o trílogo negocial. Consulte o
comunicado de imprensa.
• Coordenação da regulação dos sistemas de segurança social – O Conselho acordou
parcialmente uma perspetiva geral.
• Pilar Europeu dos Direitos Sociais – O Conselho aprovou a proclamação
interinstitucional do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
O Futuro da Europa: Rumo a um Espaço Europeu da Educação até 2025
Com o debate do futuro da Europa em pleno decurso, a Comissão Europeia apresentou em 14
de novembro a sua visão quanto ao modo como poderemos criar um Espaço Educativo Europeu
até 2025. As ideias formuladas são concebidas como um contributo para a reunião dos líderes
da UE, a realizar em Gotemburgo em 17 de novembro de 2017, na qual se irá debater o futuro
da educação e da cultura. A Comissão considera que é do interesse comum de todos os EstadosMembros aproveitar plenamente o potencial da educação e da cultura como motor da criação
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de emprego, do crescimento económico e da justiça social, bem como um meio de expressão
da identidade europeia em toda a sua diversidade. Consulte o comunicado de imprensa.
Ajudas de Estado – Comissão Europeia inicia investigação sobre regime fiscal do Reino Unido
para multinacionais
O regime fiscal do Reino Único “Sociedades Estrangeiras Controladas” (“Controlled Foreign
Company”) tem como principal objetivo evitar que as companhias do Reino Unido utilizem as
suas subsidiárias, localizadas em jurisdições fiscais mais favoráveis, para evitar a tributação no
Reino Unido. Este regime permite que as autoridades fiscais do Reino Unido reafectem todos os
lucros que foram artificialmente deslocados de volta para a empresa mãe no Reino Unido. Mas,
desde 2003, as regras deste regime incluem uma exceção para certos rendimentos financeiros,
como por exemplo, os pagamentos de juros recebidos por empréstimos concedidos pelas
subsidiárias no estrangeiro à empresa mãe no Reino Unido. A Comissão Europeia, que desde
junho 2013 investigou regimes fiscais no Luxemburgo, nos Países Baixos, na Bélgica e na Irlanda,
vai agora investigar se esta isenção no Reino Unido cumpre as regras da União Europeia relativa
às ajudas de Estado. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão.
Comissão apresenta programa de trabalho para o Horizonte 2020 no período 2018-2020
A Comissão anunciou, no dia 27 de outubro, o modo como irá investir 30 mil milhões de euros
do programa de financiamento da investigação e inovação Horizonte 2020 da UE durante o
período de 2018-2020, incluindo 2,7 mil milhões de euros para o arranque de um Conselho
Europeu de Inovação. O programa de trabalho para 2018-2020 irá concentrar esforços num
menor número de temas com maiores orçamentos, apoiando diretamente as prioridades
políticas da Comissão:
• Uma economia com baixas emissões de carbono, resiliente às alterações climáticas
futuras: €3,3 mil milhões
• Economia circular: Mil milhões de euros
• Digitalizar e transformar a indústria e os serviços europeus: €1,7 mil milhões
• União da Segurança: mil milhões de euros
• Migração: €200 milhões
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão.
União da Segurança: Comissão apresenta novas medidas de proteção dos cidadãos da UE
Como anunciado pelo Presidente Jean-Claude Juncker no seu discurso sobre o estado da União
de 2017, a Comissão apresentou em 18 de outubro, juntamente com o com o 11.º Relatório
sobre a União da Segurança, um conjunto de medidas práticas e operacionais para defender
melhor os cidadãos da UE contra as ameaças terroristas e construir uma Europa que protege. A
Comissão propõe igualmente reforçar a ação externa da UE em matéria de luta contra o
terrorismo, nomeadamente através da Europol, e recomenda que a UE encete negociações com
o Canadá para a revisão do acordo sobre o registo de identificação dos passageiros. Para mais
informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão.
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Informação bibliográfica
• Relatório (e anexo) sobre o desempenho do Fundo Europeu de Ajustamento à
Globalização (FEG) em 2015 e 2016, Comissão Europeia, 31 outubro 2017; consulte o
comunicado de imprensa.
• Monitor da Educação e da Formação, edição de 2017, Comissão Europeia, 9 de
novembro de 2017; consulte o comunicado de imprensa

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Acordo EU-Mercosul
• Decorreu em Brasília, de 6 a 10 de novembro, a 30ª ronda de negociações. Ambos os
lados, confirmaram o empenho para concluírem um acordo até ao final de ano. Para
mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Trade da Comissão
Europeia.
• A Comissão Europeia publicou, no dia 23 de outubro, o relatório referente à 29ª ronda
de negociações para o Acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que decorreu entre
2 e 6 de outubro, em Brasília. Foi ainda tornada pública a proposta textual da UE sobre
um capítulo referente ao desenvolvimento sustentável, a ser incluído no Acordo. Para
mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Trade da Comissão
Europeia.
Comissão publica relatório sobre a 5ª ronda negocial com o México
Sobre a 5ª ronda negocial para a modernização do Acordo Global UE-México que decorreu no
final de setembro, a Comissão Europeia publicou o respetivo relatório em 16 de outubro, tendo
também publicado propostas de texto relativas a disposições de exceção, vinho e bebidas
espirituosas e veículos a motor. Consulte estes documentos na página da DG Trade da Comissão.
A UE e o Chile encetam negociações para um Acordo de Associação modernizado
Uma primeira ronda de negociações entre a UE e o Chile com vista a um Acordo de Associação
modernizado terá lugar em Bruxelas, a 16 de novembro, na sequência da decisão tomada em 13
novembro pelos Estados-Membros da UE de aprovar o mandato cometido à União Europeia
para conduzir essas negociações. Pretende-se modernizar o Acordo de Associação UE-Chile,
celebrado há 14 anos, a fim de atualizar as políticas e as práticas de cooperação e as disposições
comerciais, à luz dos modernos acordos celebrados pela UE. Uma segunda ronda terá lugar no
início de 2018. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão.
UE-Cuba: novo acordo entra em vigor em 1 de novembro de 2017
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No dia 1 de novembro de 2017 iniciou-se a aplicação provisória do primeiro acordo de sempre
entre a União Europeia e Cuba – o Acordo de Diálogo Político e de Cooperação (ADPC). Este
Acordo é composto por três capítulos principais sobre o diálogo político, a cooperação e o
diálogo sobre políticas setoriais, bem como a cooperação comercial. Promove o diálogo e a
cooperação, a fim de incentivar o desenvolvimento sustentável, a democracia e os direitos
humanos, bem como para encontrar soluções comuns para os desafios globais mediante uma
ação conjunta nas instâncias multilaterais. Os domínios de interesse comum incluem, por
exemplo, as energias renováveis, o desenvolvimento rural, o ambiente, os direitos humanos, a
boa governação, a segurança e a criação de emprego. Para mais informações, consulte o
comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
“Aid for Trade”: Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar prosperidade através do
comércio e investimento
A Comissão Europeia estabeleceu, em 14 de novembro, uma visão renovada de como apoiar os
países em desenvolvimento para combater a pobreza e criar mais e melhor emprego através do
comércio e do investimento. A estratégia “Aid for Trade” de 2017 é baseada em 10 anos de
assistência europeia ao desenvolvimento e tem como objetivo reforçar e modernizar o apoio da
EU aos países parceiros. A nova Comunicação estabelece vias segundo as quais a Comissão
pretende melhorar e orientar melhor a sua ajuda “aid for trade”. O documento coloca um forte
foco nos países menos desenvolvidos e nos países em situação de fragilidade. Consulte o
comunicado de imprensa.
Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA: Primeira avaliação revela que o sistema está a
funcionar, mas pode ser melhorado
A Comissão publicou no dia 18 de outubro o primeiro relatório anual sobre o funcionamento do
Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA, criado para proteger todos os dados pessoais
transferidos da EU para fins comerciais. Em geral, o relatório revela que o Escudo de Proteção
da Privacidade continua a garantir um nível adequado de proteção dos dados pessoais
transferidos da UE para empresas americanas participantes. As autoridades dos EUA devem criar
as estruturas e procedimentos necessários para garantir o funcionamento correto do Escudo,
nomeadamente novas vias de recurso para cidadãos da UE. Foram instituídos os procedimentos
de tratamento de queixas e de execução, e a cooperação com as autoridades europeias de
proteção de dados foi reforçada. O processo de certificação está a funcionar bem – o Ministério
do Comércio dos EUA já certificou mais de 2 400 empresas. No tocante ao acesso das
autoridades dos EUA a dados pessoais para efeitos de segurança nacional, continuam a aplicarse garantias suficientes do lado americano. Para mais informações, consulte o comunicado de
imprensa e a ficha informativa da Comissão.
BREXIT
• Final da 6ª ronda de negociações
Segundo a declaração do Negociador-Chefe do Brexit pelo lado da União Europeia,
Michel Barnier, desta ronda de negociações, terminada em 10 de novembro, não
Sede
Praça das Indústrias
1300-307 Lisboa
Tel: +351 21 316 47 00
Fax: +351 21 357 99 86
E-mail: geral@ cip.org.pt

Porto
Av. Dr. António Macedo
Bruxelas
Edifício de Serviços AEP
Av. de Cortenbergh, 168
4450-617 Leça da Palmeira
1000 Bruxelas - Bélgica
Tel: +351 22 600 70 83
Tel: +32 27325257
E-mail:
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt
associados@cip.org.pt

Site
http://www.cip.org.pt

•

resultou nenhum anúncio ou decisão. Os trabalhos relativos aos três dossiês
inseparáveis – direitos dos cidadãos, Irlanda / Irlanda do Norte e as obrigações
financeiras do Reino Unido – irão prosseguir visando passar à segunda fase das
negociações sobre o futuro relacionamento económico no próximo Conselho Europeu
de 14 e 15 de dezembro.
Conselho Europeu (Art. 50º), 20/10/2017
O Conselho Europeu (Art.50.º), reunido a 27, analisou a evolução recente das
negociações do Brexit: congratula-se com os progressos realizados sobre os direitos dos
cidadãos, reconhece que foram alcançados alguns progressos no tocante à Irlanda e
regista não haver um compromisso firme e concreto por parte do Reino Unido de
cumprir as obrigações financeiras. Na sua próxima reunião de dezembro, o Conselho
Europeu determinará se os progressos nestas três áreas serão suficientes para adotar
novas orientações sobre as futuras relações e eventuais disposições transitórias. Foi
neste contexto que o Conselho Europeu convidou o Conselho do Art.50º e o negociador
da UE a iniciar os debates preparatórios a nível interno. Para mais informações,
consulte a página da reunião.

Informação bibliográfica
• Relatório que avalia a implementação dos acordos de comércio-livre em vigor, Comissão
Europeia, 9 de novembro de 2017; consulte o comunicado de imprensa da DG Trade da
Comissão Europeia.
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