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Notícias das instituições da União Europeia – Conselho da União Europeia/Conselho Europeu, 

Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Comité Económico e Social Europeu- selecionadas, 

essencialmente, a partir dos respetivos comunicados de imprensa e agrupadas nos seguintes 

capítulos:  

 

✓ ECONOMIA 

✓ ENERGIA E CLIMA   

✓ MERCADO INTERNO  

✓ RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Cimeira Social para o emprego e o crescimento equitativos: reforçar a dimensão social da UE 

Em 17 de novembro, Chefes de governo e de instituições da UE, parceiros sociais e ONGs 

reuniram-se em Gotemburgo, Suécia, na Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento, 

para discutir o futuro da dimensão social da Europa. Consulte a notícia da CIP, o comunicado de 

imprensa da Comissão Europeia e também, a visão da BusinessEurope sobre a política social 

europeia. Publicação do Relatório desta Cimeira anunciada em 28 de novembro.  

 

Conselho dos Assuntos Gerais, 20/11/2017 – Principais destaques 

• Adoção de conclusões que apelam ao reforço da cibersegurança europeia e da 

ciberresiliência em toda a UE. 

• Adoção de conclusões sobre a integração de soluções e tecnologias digitais na política 

de Desenvolvimento da UE. 

• Adoção de regras com vista a facilitar o desenvolvimento de um mercado de 

securitização na Europa.  

Para mais informação, consulte a página da reunião. 

 

 

ECONOMIA   
                                                                                          

 

 

http://www.cip.org.pt/
http://cip.org.pt/businesseurope-a-europa-precisa-de-mais-emprego-nao-de-mais-legislacao/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4643_pt.htm
https://www.businesseurope.eu/news/business-vision-european-social-policy
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/concluding-report-social-summit_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4973_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/31666/st14435en17.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/11/20/council-adopts-conclusions-on-digital-for-development/
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/gac/2017/11/20/
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Pacote de outono do Semestre Europeu: fomentar um crescimento sustentável e inclusivo 

O ciclo de 2018 do Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas, 

orçamentais e sociais começa num contexto de forte atividade económica na área do euro e na 

UE, níveis recorde de emprego e taxas de desemprego em queda para níveis anteriores à crise. 

Uma vez que todos os Estados-Membros contribuem para o forte dinamismo do crescimento 

económico, a prioridade atual é garantir que este se mantenha e traga benefícios para todos os 

elementos das sociedades. A par de políticas orçamentais responsáveis, a prossecução das 

reformas estruturais deve centrar-se na criação de condições para estimular o investimento e 

num maior crescimento real dos salários para apoiar a procura interna. O pacote apresentado 

baseia-se nas previsões económicas do outono de 2017 da Comissão e baseia-se nas prioridades 

apresentadas pelo Presidente Juncker no discurso sobre o Estado da União de 2017. Reflete 

igualmente a proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na recente Cimeira Social de 

Gotemburgo. Os principais elementos do Semestre Europeu, publicados em 22 novembro, são: 

• Análise Anual do Crescimento de 2018 (AAC) – Com base nas anteriores orientações, e 

tendo em conta as diferentes situações dos Estados-Membros no ciclo económico, a 

AAC convida os Estados-Membros a promoverem o investimento como forma de apoiar 

a expansão e de aumentar a produtividade e o crescimento a longo prazo. 

• Relatório sobre o Mecanismo de Alerta 2018 – Com base nas análises constantes deste 

relatório, foi proposto que 12 países sejam abrangidos por uma análise aprofundada 

em 2018. Trata-se dos mesmos países que em que foram identificados desequilíbrios no 

ciclo anterior de procedimentos relativo aos desequilíbrios macroeconómicos 

(incluindo Portugal). As conclusões destas análises serão apresentadas no âmbito dos 

relatórios anuais por país, em fevereiro de 2018. 

• O projeto de relatório conjunto sobre o emprego de 2018, a primeira edição que porá 

em prática o painel de indicadores sociais, lançado como um dos instrumentos para 

aplicar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O desempenho dos Estados-Membros é 

avaliado em função de 14 indicadores principais. 

• Parecer sobre os projetos de planos orçamentais (PPO) da área euro: A Comissão 

completou a sua avaliação da conformidade destes projetos dos 18 países da área do 

euro com as disposições do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). A Comissão 

considera que os PPOs de cinco países, entre os quais Portugal, colocam um risco de 

não conformidade com os requisitos do PEC para 2018. Os PPO destes Estados-membros 

podem conduzir a um desvio significativo relativamente às trajetórias de ajustamento 

com vista aos respetivos objetivos a médio prazo.  

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão 

Europeia. 

 

Conselho (Competitividade), 30/11-01/12/2017 – Principais destaques  

• Portal Digital Único – O Conselho adotou a sua posição sobre a criação de um portal 

digital único, que irá disponibilizar em linha informações, procedimentos, serviços de 

assistência e de resolução de problemas aos cidadãos e às empresas. 

http://www.cip.org.pt/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_pt
http://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
http://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_pt
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_pt
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c-2017-8025-en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4682_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-gateway-council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-gateway-council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/
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• Estratégia industrial da UE – Os ministros procederam a um debate aprofundado sobre 

o futuro da política industrial da UE com base num relatório da Presidência e no 

diagnóstico periódico da competitividade sobre os objetivos a longo prazo da política 

industrial. Os ministros adotaram igualmente as conclusões do Conselho onde se reitera 

o apelo a uma estratégia industrial da UE orientada para o futuro, na perspetiva de 2030 

e para além dessa data.  

• Investigação e inovação – O Conselho analisou formas de ultrapassar os desafios 

globais no próximo programa-quadro da UE para a investigação, o desenvolvimento e 

a inovação, sucessor do atual programa Horizonte 2020.  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Conselho dos Assuntos Gerais, 15/11/2017 – Principais destaques 

• Futuro da política de coesão – O Conselho debateu o futuro da política de coesão após 

2020, na sequência da publicação pela Comissão do seu sétimo relatório sobre a coesão 

económica, social e territorial. Os resultados do debate representarão um contributo 

para os trabalhos empreendidos pela Comissão como parte dos seus preparativos para 

um novo pacote legislativo para a política de coesão após 2020, que deverá ser 

apresentado no próximo ano. O Conselho adotou ainda, sem debate, conclusões sobre 

as sinergias e a simplificação da política de coesão após 2020.  

• Fundos Estruturais e de Investimento – O Conselho tomou nota dos progressos no 

processo legislativo em curso relativo à alteração do Regulamento Disposições Comuns, 

em particular no que se refere às disposições relativas aos Fundos europeus estruturais 

e de investimento incluídas na proposta Omnibus da Comissão. A proposta Omnibus, 

que faz parte da revisão intercalar do quadro financeiro plurianual 2014-2020, 

racionalizará e simplificará as regras financeiras aplicáveis ao orçamento geral da UE.  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Eurogrupo, 04/12/2017 – Principais destaques 

• Eleição do novo Presidente do Eurogrupo – O Eurogrupo elegeu Mário Centeno, 

ministro das Finanças de Portugal, para o cargo. O próximo Presidente do Eurogrupo 

assumirá funções a 13 de janeiro de 2018. 

• Projetos de planos orçamentais – O Eurogrupo analisou os projetos de planos 

orçamentais dos Estados-Membros da área do euro para 2018 e a situação orçamental 

global na área do euro. O Eurogrupo emitiu uma declaração. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros) sobre o orçamento para 2018, 17/11/2017 – 

Principais destaques 

• O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a acordo sobre um orçamento para 2018 

que reflete em grande medida as principais prioridades políticas da UE. O total das 

autorizações foi fixado em 160,1 mil milhões de euros e o dos pagamentos em 144,7 mil 

milhões de euros. Algumas das despesas essenciais:  

http://www.cip.org.pt/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/11/30/digital-single-gateway-council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/12/01/interim-evaluation-of-horizon-2020-council-adopts-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/compet/2017/11/30-01/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13860-2017-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/gac/2017/11/15/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/12/04/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2018/
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/eurogroup/2017/12/04/
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Para mais informações, consulte a página da reunião e o comunicado de imprensa da Comissão.  

 

Comissão propõe novos instrumentos para combater a fraude no IVA 

A Comissão Europeia anunciou, em 30 de novembro, novos instrumentos para tornar o sistema 

do Imposto sobre o Valor Acrescentado mais resistente à fraude e colmatar as lacunas que 

podem conduzir a fraudes em grande escala neste imposto. As novas regras destinam-se a 

reforçar a confiança entre os Estados-Membros, para que possam trocar mais informações e 

promover a cooperação entre as autoridades fiscais e policiais nacionais. De acordo com as 

estimativas mais prudentes, a fraude no IVA pode representar uma perda anual de mais de 50 

mil milhões de EUR em receitas para os Estados-Membros da UE. As propostas apresentadas 

permitirão aos Estados-Membros trocar informações mais relevantes e reforçar a cooperação 

no combate a essas atividades. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da 

Comissão Europeia.  

 

Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), 05/12/2017 – Principais destaques 

• O Conselho aprovou e publicou uma lista da UE de jurisdições não cooperantes em 

matéria fiscal, com vista à promoção de uma boa governação a nível mundial. A lista 

destina-se a contribuir para os esforços destinados a prevenir a fraude e a evasão fiscais. 

Os trabalhos do Conselho sobre a lista têm sido levados a cabo em paralelo com a OCDE. 

Consulte a ficha informativa da Comissão Europeia.  

• O Conselho chegou a acordo sobre o contributo que a UE dará para os debates a nível 

internacional sobre a tributação dos lucros na "economia digital". As conclusões 

adotadas servirão também de referência para a continuação dos trabalhos sobre este 

tema a nível da UE, nomeadamente com vista às propostas legislativas da Comissão 

previstas para o início de 2018. 

• O Conselho adotou novas regras em matéria de IVA sobre o comércio eletrónico. Parte 

integrante da Estratégia para o Mercado Único Digital, as propostas destinam-se a 

tornar mais fácil o cumprimento das obrigações em matéria de IVA para as empresas 

em linha. Facilitarão igualmente a cobrança do IVA quando os consumidores comprarem 

bens e serviços em linha. Consulte comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Comissão apresenta roteiro para o aprofundamento da União Económica e Monetária  

Partindo da visão exposta no Relatório dos Cinco Presidentes de junho de 2015 e nos 

documentos de reflexão sobre o Aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM) e 

o Futuro das finanças da UE, da primavera de 2017, a Comissão Europeia apresentou 

um roteiro para o aprofundamento da UEM, que inclui medidas concretas a tomar nos próximos 

18 meses. No âmbito deste pacote são igualmente apresentadas diversas iniciativas. O objetivo 

global consiste em reforçar a unidade, a eficiência e a responsabilização democrática da UEM 

até 2025. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da 

Comissão Europeia. A BusinessEurope considera que completar a UEM e reforçar a confiança no 

http://www.cip.org.pt/
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/ecofin/2017/11/17/
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http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/12/05/vat-on-electronic-commerce-new-rules-adopted/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/ecofin/2017/12/05/
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https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5122_en.htm
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2017-12-06_ec_roadmap_for_emu.pdf


 

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 
Edifício de Serviços AEP 

4450-617 Leça da Palmeira 
Tel: +351 22 600 70 83 

E-mail: 
associados@cip.org.pt 

Bruxelas 
Av. de Cortenbergh, 168 
1000 Bruxelas - Bélgica 

Tel: +32 27325257 
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt 

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

 

 

 

Euro constitui uma prioridade para as empresas na medida em que proporciona um ambiente 

seguro e previsível ao investimento.  

 

Serviços de pagamento: os consumidores europeus vão beneficiar de pagamentos eletrónicos 

mais seguros e inovadores 

A Comissão adotou, em 27 de novembro, novas normas que tornarão mais seguros os 

pagamentos eletrónicos efetuados nas lojas e na Internet, permitindo assim que os 

consumidores acedam às soluções mais inovadoras, práticas e económicas proporcionadas 

pelos prestadores de serviços de pagamento. Estas normas visam implementar a Diretiva da UE 

relativa aos serviços de pagamento, recentemente revista, e procuram modernizar os serviços 

de pagamento na Europa de modo a acompanhar a rápida evolução deste mercado e permitir o 

crescimento do mercado europeu do comércio eletrónico. Permitirão aos consumidores utilizar 

serviços inovadores prestados por terceiros, designadamente pelas chamadas empresas de 

tecnologia financeira («FinTech»), garantindo simultaneamente uma rigorosa proteção e 

segurança dos dados dos consumidores e das empresas da UE. Para mais informação, consulte 

o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

 

 

MERCADO INTERNO  
                                                                                          

 

Conselho (Transportes, Telecomunicações e Energia), 04-05/12/2017 – Principais destaques 

• Telecomunicações - O Conselho definiu a sua posição (orientação geral) relativamente 

à atualização das regras do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 

Eletrónicas (ORECE). Os ministros debateram ainda duas outras questões que são parte 

integrante do mercado único digital: privacidade eletrónica e livre circulação de dados 

não pessoais.  

• Transportes - O Conselho avaliou o avanço de um conjunto de propostas sobre o 

transporte rodoviário que fazem parte do pacote de mobilidade apresentado pela 

Comissão em maio deste ano. As propostas abrangem o acesso à profissão de 

transportador, o acesso ao mercado, incluindo a cabotagem, e as condições de 

trabalho dos condutores. O Conselho adotou também três conjuntos de conclusões: 

sobre os progressos realizados no que respeita às redes transeuropeias de transportes 

(RTE-T) e ao Mecanismo Interligar a Europa (MIE) para o setor dos transportes; sobre 

a digitalização dos transportes; sobre a avaliação intercalar dos programas Galileo e 

EGNOS e da Agência do GNSS Europeu.  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Mercado Único Digital: Negociadores da UE chegaram a acordo para pôr termo ao geoblocking 

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão chegaram um acordo político no sentido de 

pôr termo ao geoblocking (bloqueio geográfico injustificado) que afeta os consumidores que 

desejam efetuar compras em linha de produtos ou serviços dentro da UE. As novas regras 

http://www.cip.org.pt/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4928_pt.htm
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estimularão o comércio em linha, em benefício dos consumidores e empresas que tiram partido 

da expansão do mercado europeu em linha. As novas regras definem 3 situações específicas nas 

quais não há justificação nem critérios objetivos que expliquem um tratamento diferenciado 

dos consumidores em função do Estado-Membro, nomeadamente a venda de bens sem 

entrega física, a venda de serviços prestados por via eletrónica e a venda de serviços prestados 

num local físico específico. O regulamento não impõe a obrigação de vender e não harmoniza 

os preços. No entanto, aborda a discriminação no acesso a bens e a serviços, nos casos em que 

esta não possa ser objetivamente justificada (por exemplo, por obrigações em matéria de IVA 

ou requisitos jurídicos diferentes). Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa 

da Comissão Europeia.  

 

Propriedade intelectual: Proteger o saber-fazer a liderança na inovação europeus 

A Comissão apresentou no dia 29 de novembro um conjunto de medidas destinadas a garantir 

uma proteção adequada dos direitos de propriedade intelectual, procurando incentivar, dessa 

forma, as empresas europeias, em especial, as PME e as empresas em fase de arranque, a 

investir na inovação e na criatividade. As iniciativas apresentadas propiciarão uma ação eficiente 

contra a violação dos direitos de propriedade intelectual, facilitarão a resolução dos litígios 

transfronteiriços e permitirão combater práticas como a pirataria e a contrafação, que afetam 

5 % dos bens importados na UE (no valor de 85 mil milhões de EUR). A Comissão também 

incentiva negociações justas e proporcionadas com vista à concessão de licenças, que 

recompensem as empresas pela sua inovação, permitindo simultaneamente que outras 

empresas tirem partido dessa tecnologia para produzir produtos e serviços novos e inovadores. 

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão 

Europeia.  

 

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 Estados-

Membros aproveitar plenamente o potencial da educação e da cultura como motor da criação 

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. 

 

Avançar na aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais: Comissão promove acesso 

universal à proteção social 

A Comissão lançou, em 20 de novembro, a segunda ronda de conversações com os sindicatos e 

organizações patronais a nível da UE para debater como apoiar o acesso à proteção social de 

todas as pessoas que trabalhem por conta de outrem ou por conta própria. Em 2016, um pouco 

menos de 40 % do total de trabalhadores, na UE, encontravam-se em empregos atípicos ou 

exerciam atividades por conta própria. Segundo as estimativas, metade dessas pessoas corre o 

http://www.cip.org.pt/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4943_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_pt.htm


 

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 
Edifício de Serviços AEP 

4450-617 Leça da Palmeira 
Tel: +351 22 600 70 83 

E-mail: 
associados@cip.org.pt 

Bruxelas 
Av. de Cortenbergh, 168 
1000 Bruxelas - Bélgica 

Tel: +32 27325257 
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt 

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

 

 

 

risco de não ter suficiente acesso à proteção social e aos respetivos serviços de emprego. A 

Comissão pretende apoiar o acesso à proteção social com base nas contribuições de todos. 

Devido ao seu estatuto profissional, as pessoas com empregos atípicos e com atividades por 

conta própria não têm suficiente acesso à proteção social, estando por isso expostas a uma 

maior incerteza económica e a menor proteção contra os riscos sociais. A resposta a este desafio 

consubstancia o objetivo de orientar os nossos modelos sociais para o futuro e garantir a 

equidade intergeracional, tirando o maior partido do futuro mercado de trabalho. Para alcançar 

este objetivo, a Comissão solicita o parecer dos parceiros sociais, lançando a segunda fase da 

consulta. Os parceiros sociais dispõem de sete semanas para fazerem saber à Comissão se estão 

dispostos a negociar. Paralelamente, está aberta uma vasta consulta pública para recolher as 

opiniões de todas as partes interessadas pertinentes. Com base nas conclusões destas consultas, 

a Comissão tenciona apresentar uma proposta no primeiro semestre do próximo ano.  

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia. 

 

Pacote de processos por infração de dezembro: principais decisões relativas a Portugal 

• Sacos de Plástico: Comissão insta Portugal a transpor as regras da UE sobre os sacos 

de plástico leves – A Comissão solicita a Portugal que conclua a transposição da 

legislação da UE relativa aos resíduos (Diretiva relativa aos sacos de plástico, Diretiva 

(UE) 2015/720) para o direito nacional. Para eliminar o desperdício de recursos e o lixo, 

foi exigido aos Estados-Membros que adotassem medidas para reduzir o consumo de 

sacos de plástico leves, como estabelecido na Diretiva relativa aos sacos de plástico, até 

27 de novembro de 2016. A Comissão Europeia decidiu enviar um parecer 

fundamentado a Portugal pela continuação do incumprimento da notificação à 

Comissão das suas medidas. As autoridades portuguesas dispõem de dois meses para 

responder; caso contrário, a Comissão pode instaurar uma ação contra Portugal no 

Tribunal de Justiça da UE. 

• Migração legal: Comissão insta três Estados Membros, entre os quais Portugal, a 

reconsiderarem as taxas dos títulos de residência cobradas aos nacionais de países 

terceiros – A Comissão decidiu enviar cartas de notificação para cumprir a Portugal por 

cobrar taxas excessivas e desproporcionadas pelas autorizações de residência, como 

estabelecido nas diretivas da UE em matéria de migração legal.  As diretivas abrangem 

as condições de entrada e de residência aplicáveis a certas categorias de migrantes, 

como os estudantes, os investigadores e os trabalhadores altamente qualificados, mas 

também aos residentes de longa duração e aos beneficiários das regras em matéria de 

reagrupamento familiar. Os Estados Membros dispõem agora de dois meses para 

responder aos argumentos apresentados pela Comissão. 

• Fiscalidade: Comissão encerra processos contra Portugal relativos à transposição de 

novas regras de transparência para a troca de decisões fiscais antecipadas e à 

transposição de novas regras para o intercâmbio automático de informações fiscais país 

por país contra Portugal. 

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão sobre o pacote de 

processos por infração de dezembro.  
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Informação bibliográfica 

• Comissão Europeia publicou durante a Assembleia das PME, de 22 a 24 novembro, o 

relatório anual da análise do desempenho das PME na UE, assim como, as fichas referentes 

a cada Estado Membro, entre os quais Portugal. Consulte página da DG Grow.  

• Terceiro Relatório do estado da União da energia, Comissão Europeia, 24 novembro. 

Consulte página da Comissão Europeia.  

 

 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
                                                                                          

 

A UE e o Chile enceram negociações para um Acordo de Associação modernizado 

A 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 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. Até 19 fevereiro de 2018 

poderá responder a questionário da DG Trade sobre Pilar Comercial.  

 

Anti-dumping: Parlamento Europeu aprova nova metodologia 

A legislação anti-dumping da União Europeia foi atualizada para proteger os produtores 

europeus de práticas comerciais desleais de países terceiros e evitar a perda de postos de 

trabalho. O regulamento aprovado no dia 15 de novembro, com 554 votos a favor, 48 contra e 

80 abstenções, já acordado entre o Parlamento Europeu e os Estados-Membros, estabelece 

medidas para detetar e solucionar os casos em que os preços dos produtos importados são 

artificialmente reduzidos devido à intervenção estatal. O regulamento, que tem ainda de ser 

formalmente aprovado pelo Conselho, entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 

Jornal Oficial da UE. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do Parlamento 

Europeu.  

 

“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 
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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.  

 

Plano de Investimento Externo da União Europeia: aprovadas as 5 áreas de investimento 

iniciais 

A Comissão Europeia definiu as “janelas de investimento” no âmbito do seu Plano de 

Investimento Externo, que mobilizará cerca de €44 biliões de investimentos sustentáveis em 

África e nos países da vizinhança europeia. Estas áreas incluem: 

• “Energia e Mobilidade Sustentáveis” – para atração de investimentos em energias 

renováveis, eficiência energética e transportes; 

• “Financiamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas” – para melhorar o acesso 

destas entidades ao financiamento; 

• “Agricultura Sustentável, Empreendedores Rurais e Agro-empresas” – para assegurar 

um melhor acesso ao financiamento para pequenos investidores, cooperativas e micro, 

pequenas e médias empresas, de forma a lidar com questões de segurança alimentar; 

• “Cidades Sustentáveis” – para mobilizar investimentos em desenvolvimento urbano 

sustentável de infraestruturas municipais, incluindo mobilidade urbana, água, 

saneamento, gestão de resíduos e serviços energéticos renováveis; 

• “Digitalização para o Desenvolvimento” – para promover investimentos em soluções 

digitais para necessidades locais, inclusão financeira e criação de emprego.  

Para mais informações, consulte o comunicado e a ficha informativa da Comissão Europeia.  

 

5ª Cimeira União Africana – União Europeia: Investir na juventude para um futuro sustentável 

A 5ª Cimeira União Africana – União Europeia teve lugar em Abidjan, a 29 e 30 de novembro, 

com a Juventude como tema principal. A cimeira reuniu os dirigentes dos 55 Estados-Membros 

da União Africana e dos 28 Estados-Membros da União Europeia. Na sua declaração política, os 

dirigentes europeus e africanos confirmaram o seu compromisso conjunto no sentido de investir 

nos jovens para um futuro sustentável. Concretamente, comprometeram-se a centrar-se em 

quatro prioridades estratégicas: 

• Mobilizar investimento para transformação estrutural e sustentável em África; 

• Investir nas pessoas através da educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento de 

competências; 

• Reforçar a resiliência, a paz, a segurança e a governação; 

• Gerir a mobilidade e migração. 

Nesse sentido, as Comissões das Uniões Europeia e Africana apresentarão projetos e programas 

concretos no prazo de três meses. Para mais informações, consulte a página da reunião e 

comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

 

Setor do aço: Comissão Europeia congratula-se com acordo ambicioso do Fórum Mundial 

para combater capacidade excedentária 
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Os membros do Fórum Mundial sobre a Capacidade Siderúrgica Excedentária reunidos em 

Berlim chegaram, em 30 de novembro, a acordo sobre um pacote ambicioso de soluções 

políticas concretas para fazer face à questão premente da capacidade excedentária a nível 

mundial no setor do aço. Segundo o pacote acordado, os 33 membros do Fórum Mundial (países 

do G20 e outros países produtores de aço) devem garantir resultados baseados no mercado para 

a indústria siderúrgica, abster-se de subsídios que provoquem distorções do mercado e de 

outras medidas de apoio estatal que contribuam para a capacidade excedentária, proporcionar 

condições de concorrência equitativas entre empresas públicas e empresas privadas e adotar 

políticas de ajustamento eficazes. Este acordo identifica as práticas de distorção do mercado 

que estão na origem da capacidade excedentária e assenta num sólido mecanismo de 

monitorização da capacidade e da evolução das políticas, para acompanhar a implementação 

em 2018 e 2019. Para mais informação, consulte os comunicados de imprensa da Comissão 

Europeia e da OCDE.  

 

União Europeia e Japão finalizam Acordo de Parceria Económica 

Negociadores de ambos os lados chegaram a acordo no dia 8 de dezembro para finalizar o 

articulado do acordo. Alguns dos aspetos principais: 

• Garante às empresas europeias acesso ao grande mercado de contratos públicos no 

Japão (48 cidades), e remove obstáculos aos concursos no setor ferroviário; 

• Protege sensibilidades específicas da indústria europeia, por exemplo no setor 

automóvel, com a previsão de períodos transitórios antes da abertura total dos 

mercados. 

A Comissão prevê que o acordo possa ser submetido à apreciação dos Estados-membros ainda 

em 2018, ambicionando uma entrada em vigor ainda durante o seu atual mandato, que termina 

em 2019. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Trade.  

 

BREXIT 

Comissão Europeia recomenda ao Conselho Europeu que considere terem sido realizados 

progressos suficientes (artigo 50º) 

A Comissão Europeia recomendou, em 8 de dezembro, ao Conselho Europeu (artigo 50º) que 

conclua que foram realizados progressos suficientes na primeira fase das negociações com o 

Reino Unido no âmbito do artigo 50º. Compete agora ao Conselho Europeu (artigo 50º) de 15 

de dezembro de 2017 decidir se de facto foram efetuados progressos suficientes, permitindo 

assim que as negociações passem à segunda fase. A Comissão congratula-se por terem sido 

efetuados progressos suficientes nos três domínios prioritários: direitos dos cidadãos, diálogo 

sobre a Irlanda/Irlanda do Norte e acordo financeiro com o Reino Unido, tal como previsto 

nas orientações do Conselho de 29 de abril de 2017. Todos os pormenores da avaliação da 

Comissão podem ser consultados na comunicação da Comissão sobre o estado de avanço das 

negociações com o Reino Unido. Para mais informações, consulte o Relatório conjunto dos 

negociadores da EU e do Governo do Reino Unido e o comunicado de imprensa da Comissão 

Europeia.  
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Conselho dos Assuntos Gerais (Art. 50.º), 20/11/2017 – Principais destaques 

• Brexit – O Conselho, reunido a 27, foi informado pelo Negociador-Chefe da UE para o 

Brexit, Michel Barnier, sobre os progressos realizados até à data nas negociações com 

o Reino Unido, após seis rondas de conversações. Os ministros iniciaram então os 

preparativos para o Conselho Europeu (Artigo 50.º) de dezembro de 2017 analisando 

o projeto de ordem do dia anotada. 

• Relocalização das agências da UE – Os ministros da UE27 escolheram as novas sedes 

das duas agências da UE atualmente sediadas no Reino Unido, que terão de ser 

relocalizadas no contexto do Brexit. Amesterdão (Países Baixos) foi escolhida como 

nova sede da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e Paris (França) como nova 

sede da Autoridade Bancária Europeia (EBA).  

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

Informação bibliográfica 

• Relatório  sobre a ronda de negociações EU-Mercosul de 6-10 novembro 2017. Consulte o 

comunicado de imprensa de 27 de novembro da DG Trade.   
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