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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 

 

Uma Europa que cumpre as suas promessas: Comissão apresenta ideias para uma União 

Europeia mais eficiente 

Na perspetiva da reunião informal dos 27 chefes de Estado ou de Governo de 23 de fevereiro, a 

Comissão Europeia apresentou algumas opções institucionais  concretas que poderão tornar a 

ação da União Europeia mais eficiente e melhorar a ligação entre os dirigentes das instituições 

da UE e os cidadãos europeus.  

• Candidatos cabeças de lista: partir da experiência dos candidatos principais 

(Spitzenkandidaten) de 2014 – A Comissão definiu modos possíveis de aperfeiçoar o 

processo com base nos atuais Tratados, respeitando ao mesmo tempo o equilíbrio entre 

as instituições da UE e entre Estados-Membros.  

• Composição do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia – Os dirigentes do 

Conselho Europeu têm de decidir – com base numa proposta do Parlamento Europeu – 

sobre a composição do Parlamento Europeu na legislatura de 2019-2024 e sobre o 

destino a dar aos lugares deixados vagos pelo Reino Unido.  

• Um único Presidente para a Comissão e para o Conselho – O facto de uma única pessoa 

exercer os dois cargos de Presidente do Conselho Europeu e de Presidente da Comissão 

Europeia poderia tornar a estrutura da União mais eficiente, e os atuais Tratados 

permitem-no.  

• Diálogos com os Cidadãos – A Comissão Europeia organiza regularmente Diálogos com 

os Cidadãos, em que participam membros da Comissão, do Parlamento Europeu, dos 

governos nacionais, das autoridades locais e regionais e representantes da sociedade 

http://www.cip.org.pt/
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civil. Desde 2012, realizaram-se cerca de 500 debates públicos interativos em 160 locais; 

a Comissão aumentará a sua frequência até às eleições europeias de maio de 2019,  

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

 

 

ECONOMIA   
                                                                                          

 

Reunião informal dos 27 chefes de Estado ou de Governo, 23/02/2018 – Principais resultados 

• Quadro financeiro plurianual – Os chefes de Estado e de Governo debateram as 

prioridades para o quadro financeiro plurianual (MFF) após 2020, que representa o 

orçamento da UE a longo-prazo. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, 

referiu em conferência de imprensa que muitos dos líderes presentes realçaram a 

importância continuada da política de coesão, da Política Agrícola Comum, dos 

investimentos em investigação e inovação, e de uma estrutura Pan-Europeia. Destacou 

ainda que as prioridades estavam relacionadas com a dimensão do orçamento e que, 

nesse contexto, a UE precisa de lidar com a perda de receitas causada pelo Brexit. 

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Eurogrupo, 19/02/2018 – Principais destaques 

• Grécia: programa de ajustamento económico – O Eurogrupo foi informado dos novos 

progressos registados pela Grécia na implementação das restantes medidas prévias no 

âmbito da terceira revisão do programa. O cumprimento destas medidas é uma 

condição prévia para o pagamento da próxima parcela de assistência financeira 

disponível no âmbito do programa Mecanismo Europeu de Estabilidade. 

• Irlanda: supervisão pós-programa – O Eurogrupo foi informado das principais 

conclusões da oitava de supervisão pós-programa à Irlanda, que decorreu de 28 de 

novembro a 1 de dezembro de 2017. 

• União Bancária: as próximas etapas – Os ministros da Finanças de 27 Estados-Membros 

da UE debateram os progressos realizados na implementação do roteiro de junho de 

2016 para a conclusão da união bancária e analisaram a sua evolução futura.  

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), 20/02/2018 – Principais destaques 

• Os ministros debateram as recomendações de um grupo de peritos de alto nível sobre 

finanças sustentáveis. A estratégia da UE para as finanças sustentáveis contribuirá para 

a implementação do acordo da ONU de 2015 sobre as alterações climáticas. Faz também 

parte do plano da UE para desenvolver uma união dos mercados de capitais até final de 

2019. A Comissão deverá apresentar um plano de ação em março de 2018. 

• O Conselho adotou orientações para o orçamento da UE para 2019. 

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

http://www.cip.org.pt/
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À margem do Conselho, realizou-se a reunião do Diálogo Macroeconómico com os parceiros 

sociais. A intervenção do Diretor Geral da BusinessEurope, Markus Beyrer focou sobre a 

necessidade de mais reformas para atingir uma maior resiliência económica.  

 

Orçamento da UE após 2020: A Comissão Europeia apresenta opções – e as suas consequências 

Na perspetiva da reunião informal dos 27 chefes de Estado ou de Governo que terá lugar em 23 

de fevereiro de 2018, a Comissão Europeia apresentou, em 14 de fevereiro, diversas opções – e 

as respetivas consequências financeiras – para um orçamento da UE a longo prazo, novo e 

moderno, que permita uma concretização eficaz das prioridades após 2020.  

• Opções para o futuro orçamento da UE – Aquando do debate sobre o grau de ambição 

das intervenções da UE em setores como a proteção das fronteiras externas da UE, o 

apoio à construção de uma União Europeia da Defesa, a promoção da transformação 

digital da Europa ou a prossecução de políticas agrícola e de coesão da UE mais 

eficientes, é importante que os dirigentes tenham plena consciência das implicações 

concretas das suas escolhas em termos de financiamento a nível da UE. A contribuição 

apresentada pela Comissão visa atingir esse objetivo, quantificando o impacto 

financeiro das diversas escolhas estratégicas possíveis. Não se trata de propostas 

próprias da Comissão, mas sim de ilustrar possíveis cenários com base nos argumentos 

frequentemente invocados nos debates públicos. Têm como objetivo centrar as 

reflexões, incentivar o debate e fornecer uma sólida base factual para efetuar as 

escolhas importantes que se impõem no futuro. 

• Modernização e financiamento do orçamento da UE – A Comissão delineia também 

diversas opções para modernizar o orçamento da UE, nomeadamente reforçando a 

ligação entre os objetivos prosseguidos pelo orçamento e as suas modalidades de 

financiamento. Além disso, enuncia as possibilidades de reforçar a articulação – 

frequentemente denominada “condicionalidade” – entre o desembolso dos fundos da 

UE e o respeito pelos valores fundamentais da UE. 

• A importância do calendário – para os cidadãos e para as empresas – Segundo a 

Comissão, é essencial alcançar um acordo político rápido sobre um orçamento da UE 

novo e moderno, a fim de demonstrar que a União está em condições de realizar o 

programa estratégico positivo delineado em Bratislava e em Roma.  

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e as fichas informativas da 

Comissão.  

 

Pacote de inverno do Semestre Europeu: análise dos progressos dos Estados-Membros no 

cumprimento das suas prioridades económicas e sociais 

A Comissão Europeia publicou, no dia 7 de março, a sua análise anual da situação económica e 

social nos Estados-Membros, que inclui os progressos na aplicação das recomendações 

específicas por país e uma avaliação dos possíveis desequilíbrios. O relatório conclui que a forte 

expansão da economia europeia e o facto de as perspetivas económicas favoráveis serem 

acompanhadas de uma melhoria da situação social e do mercado de trabalho, reflete as 

reformas empreendidas pelos Estados-Membros nos últimos anos e proporciona uma 

http://www.cip.org.pt/
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oportunidade para reforçar ainda mais a resiliência das economias e empresas da UE. No 

entanto, a recuperação não tem beneficiado todos da mesma maneira e as fragilidades 

estruturais estão a dificultar o crescimento e a convergência em alguns Estados-Membros. É por 

esta razão que os países da UE deveriam tirar partido desta dinâmica para continuar a reforçar 

as fundações da sua economia. Em relação a Portugal, o relatório da Comissão (aqui, em versão 

inglesa) concluiu que ainda existe um desequilíbrio económico – apesar de ter deixado de ser 

considerado como desequilíbrio excessivo -, sendo necessário envidar mais esforços para se 

alcançar uma correção sustentável dos desequilíbrios. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa da Comissão Europeia. 

No mesmo dia a Comissão adotou o programa de trabalho de 2018 do Programa de Apoio às 

Reformas Estruturais (PARE), que irá prestar apoio técnico a 24 Estados-Membros. O apoio 

prestado pela Comissão no domínio das reformas estruturais está estreitamente ligado ao 

quadro do Semestre Europeu, uma vez que o PARE visa igualmente melhorar a aplicação das 

reformas salientadas nas recomendações específicas por país e nos relatórios por país.  Para 

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

 

Solidariedade da UE: Comissão Europeia oferece apoio financeiro a Portugal, França, Grécia e 

Espanha na sequência de catástrofes naturais 

A Comissão propôs a atribuição de 104 milhões de euros do Fundo da Solidariedade da UE a 

quatro Estados-Membros atingidos por catástrofes naturais em 2017. Portugal receberá 50,6 

milhões de euros na sequência de todos os incêndios florestais do verão e do mês de outubro 

passados. Após ter prestado ajuda de emergência através do seu mecanismo de proteção civil e 

dos serviços do satélite Copernicus, a UE concedeu a estes países um apoio financeiro, 

permitindo-lhes beneficiar da flexibilidade prevista no quadro dos programas de fundos da UE. 

Em agosto de 2017, 45 milhões de euros provenientes dos fundos da política de coesão no 

âmbito do Programa Operacional Regional do Centro foram reorientados a fim de ajudar as 

empresas locais afetadas pelos incêndios e recuperar as infraestruturas públicas. O Programa 

de Desenvolvimento Rural para Portugal Continental foi posteriormente alterado de forma a 

aumentar o montante destinado à prevenção de incêndios florestais em 22 milhões de euros. A 

UE também entregou a Portugal, em novembro de 2017, uma primeira parcela do auxílio no 

valor de 1,5 milhões de euros proveniente do Fundo de Solidariedade da UE. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

 

Conselho (Justiça e Assuntos Internos), 08-09/03/2018 – Principais destaques 

• Diretiva sobre fraude não-monetária – Os ministros concordaram com a posição do 

Conselho sobre a diretiva de combate à fraude nos meios de pagamento não-

monetários. Esta diretiva implementará um enquadramento legal claro, robusto e 

tecnologicamente neutro, para lidar com a fraude nos meios digitais e eletrónicos de 

pagamento, tais como carteiras online, pagamentos móveis, cartões bancários ou 

moedas virtuais. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. 
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FinTech: Comissão adota medidas para um mercado financeiro mais competitivo e inovador 

A Comissão Europeia revelou um Plano de Ação sobre a forma de tirar partido das oportunidades 

geradas na área dos serviços financeiros (FinTech) pela inovação tecnológica. O Plano de Ação, 

apresentado em 8 de março, visa permitir que o setor financeiro utilize os rápidos avanços 

registados nas novas tecnologias, como a tecnologia de cadeia de blocos («blockchain»), a 

inteligência artificial e os serviços de computação em nuvem. Ao mesmo tempo, procura tornar 

os mercados mais seguros e de acesso mais fácil para os novos operadores. Isto beneficiará 

igualmente os consumidores, os investidores, os bancos e os novos operadores no mercado. 

Além disso, a Comissão propõe um rótulo pan-europeu para as plataformas, permitindo que 

uma plataforma com licença para operar num país possa operar em toda a UE. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão Europeia. 

 

Finanças sustentáveis: Plano de Ação da Comissão para uma economia mais verde e mais 

limpa 

O Plano de Ação em matéria de financiamento sustentável apresentado faz parte dos esforços 

da União dos Mercados de Capitais (UMC) para estabelecer a ligação entre a finança e as 

necessidades específicas da economia europeia em benefício do planeta e da nossa sociedade. 

É igualmente um dos principais passos para a aplicação do Acordo de Paris e da Agenda da UE 

para o Desenvolvimento Sustentável. Algumas das principais características deste plano de ação 

incluem: 

• Estabelecer uma linguagem comum para o financiamento sustentável, ou seja, unificar 

o sistema de classificação da UE — ou taxonomia — a fim de definir o que é sustentável 

e identificar as áreas onde o investimento sustentável pode ter o maior impacto. 

• Criar rótulos europeus para os produtos financeiros verdes, com base no sistema de 

classificação da UE: tal permitirá aos investidores identificar facilmente os 

investimentos que cumprem os critérios ecológicos ou hipocarbónicos. 

• Clarificar a obrigação de os gestores de ativos e os investidores institucionais terem 

em conta a sustentabilidade no processo de investimento e de reforçarem os requisitos 

de divulgação. 

• Exigir que as empresas de seguros e de investimento aconselhem os clientes em função 

das suas preferências em matéria de sustentabilidade. 

• Incorporar a sustentabilidade nos requisitos prudenciais: os bancos e as companhias 

de seguros constituem uma importante fonte de financiamento externo para a 

economia europeia. A Comissão explorará a possibilidade de ajustar os requisitos de 

fundos próprios para os bancos (o chamado «fator de apoio ecológico») para 

investimentos sustentáveis, quando tal se justificar do ponto de vista dos riscos, 

garantindo ao mesmo tempo a salvaguarda da estabilidade financeira. 

• Reforçar a transparência na comunicação de informações pelas empresas: propomos a 

revisão das orientações relativas à publicação de informações não financeiras com vista 

a um maior alinhamento com as Recomendações do Grupo de Trabalho para a 

Divulgação de Informações sobre a Exposição Financeira às Alterações Climáticas do 

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

 

Informação bibliográfica 

• Relatório trimestral sobre a evolução do emprego e da situação social na Europa, Comissão 

Europeia, 12 de fevereiro. Consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

• Estatísticas do PIB regional per capita 2016, Eurostat, 27 de fevereiro.  

 

 

 

ENERGIA E CLIMA 
                                                                                          

 

Conselho (Agricultura e Pescas), 19/02/2018 – Principais destaques 

• o futuro da alimentação e da agricultura: a política agrícola comum após 2020;  

• a revisão da estratégia bioeconómica da UE (utilização de recursos biológicos renováveis 

a partir da terra e do mar para produzir alimentos para consumo humano e animal, 

materiais e energia);  

• discussão sobre o contributo da política de coesão e de outras políticas da UE para o 

desenvolvimento rural após 2020;  

• informação sobre a criação iminente da Task Force para a Africa Rural (TFRA).  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Informação bibliográfica 

• Relatório da Comissão Europeia sobre a aplicação do REACH e o reexame de determinados 

elementos, 5 de março. Consulte o comunicado de imprensa da Comissão.  

 

 

 

MERCADO INTERNO  
                                                                                          

 

Conselho dos Assuntos Gerais, 27/02/2018 – Principais resultados 

• Conselho Europeu de março – O Conselho deu início aos preparativos para a reunião do 

Conselho Europeu de 22 e 23 de março, debatendo o projeto de ordem do dia anotada. 

O Conselho Europeu deverá adotar conclusões sobre: 

o os progressos realizados no desenvolvimento do mercado único, do mercado 

único digital, da União dos Mercados de Capitais e da União da Energia; 

o o Semestre Europeu de 2018; 

o as questões sociais, como a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a 

próxima proposta da Comissão sobre uma Autoridade Europeia do Trabalho. 

• Bloqueio geográfico – O Conselho adotou, sem debate, um regulamento para proibir o 

bloqueio geográfico (geoblocking) injustificado no mercado interno. Publicado no Jornal 
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Oficial da UE de 2 de março, o Regulamento (UE) 2018/302, é aplicável a partir de 3 de 

dezembro de 2018.  

• Regime de comércio de licenças de emissão da UE – O Conselho aprovou sem debate a 

reforma do regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) da UE para o período 

posterior a 2020.  

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

Inteligência artificial: Comissão lança trabalho sobre relação entre tecnologia de ponta e 

normas éticas 

A Comissão está a criar um grupo sobre inteligência artificial para recolher opiniões de peritos e 

reunir uma aliança alargada de diversas partes interessadas. Este grupo de peritos deverá 

também elaborar uma proposta de orientações sobre a ética da inteligência artificial, baseando-

se na declaração emitida, em 9 de março, pelo Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as 

Novas Tecnologias. De melhores cuidados de saúde a transportes mais seguros e sustentáveis, 

a inteligência artificial (IA) pode trazer grandes benefícios à nossa sociedade e à nossa economia. 

No entanto, levantam-se questões relacionadas com o impacto da IA no futuro do trabalho e 

com a legislação em vigor. Impõe-se um debate amplo, aberto e inclusivo sobre como utilizar e 

desenvolver a inteligência artificial com êxito e de forma ética. Para mais informações, consulte 

o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

 

 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
                                                                                          

 

Brexit  

• Comissão Europeia publica o projeto de Acordo de Saída por força do artigo 50.º 

O projeto de Acordo de Saída traduz em termos jurídicos o Relatório Conjunto dos 

negociadores da União Europeia e do Governo do Reino Unido sobre os resultados obtidos 

na primeira fase das negociações, publicado a 8 de dezembro de 2017, e inclui também 

outras partes relativas a questões pendentes mencionadas, mas não aprofundadas, no 

mesmo relatório. Integra igualmente o texto sobre o período de transição, com base nas 

diretrizes de negociação complementares adotadas pelo Conselho (artigo 50.º) em 29 de 

janeiro de 2018. O projeto de Acordo de Saída é composto por seis partes – disposições 

introdutórias, direitos dos cidadãos, outras questões ligadas à separação (como as 

mercadorias colocadas no mercado antes da data de saída), acordo financeiros, disposições 

transitórias e disposições institucionais – e um protocolo sobre a Irlanda/Irlanda do Norte. 

Este protocolo concretiza a terceira opção prevista no relatório conjunto, a fim de evitar 

uma fronteira rígida na ilha da Irlanda. Esta é a solução de recurso do relatório conjunto, 

aplicável em caso de ausência de outras soluções acordadas. Este projeto de protocolo não 

impede que as outras duas opções sejam debatidas. A Comissão apresentou agora o projeto 

de Acordo de Saída no intuito de dar tempo, em primeiro lugar, para consultar os Estados-
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Membros e o Parlamento Europeu e, em seguida, para negociar com o Reino Unido. Para 

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

 

• Conselho dos Assuntos Gerais (Artigo 50.º), 27/02/2018 – Principais resultados 

O Conselho, reunido a 27, recebeu informações atualizadas do negociador-chefe da UE para 

o Brexit, Michel Barnier, sobre os progressos mais recentes realizados nas negociações com 

o Reino Unido. Os ministros assinalaram as suas principais prioridades e preocupações na 

elaboração de orientações sobre a futura relação com o Reino Unido, na perspetiva da 

reunião dos chefes de Estado e de Governo a realizar em março.  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

Comissão Europeia reage à imposição pelos EUA de restrições ao aço e ao alumínio lesivas 

para a UE 

Em 1 de março, a Comissão Europeia registou a intenção anunciada pelo presidente dos Estados 

Unidos de impor restrições sob a forma de uma sobretaxa de importação aplicável às 

exportações de aço e alumínio da UE para os EUA. Cecilia Malmström, a comissária responsável 

pelo Comércio, referiu: « (…) A UE encetará, assim que possível, consultas com os EUA no âmbito 

da resolução de litígios, em Genebra. A Comissão irá acompanhar a evolução do mercado e, se 

for caso disso, proporá medidas de salvaguarda compatíveis com as regras da OMC, a fim de 

preservar a estabilidade do mercado da UE. A causa principal dos problemas que afetam estes 

dois setores é a sobrecapacidade a nível mundial provocada por uma produção que não se 

baseia no mercado. Este problema só pode ser resolvido na origem e em colaboração com os 

principais países implicados. Esta ação unilateral por parte dos EUA não ajuda.» Consulte as 

declarações do Vice-Presidente Katainen e da Comissária Malmstrom na sessão plenária do 

Parlamento Europeu, em 14 de março.   

 

UE completa quarta ronda de negociações comerciais com a Indonésia 

Os negociadores da União Europeia estiveram em Surakarta nos dias 19 a 23 de fevereiro de 

2018 para a quarta ronda de negociações para um acordo comercial e de investimento. Durante 

a ronda negocial, foram abordados temas como o comércio de bens, as barreiras técnicas ao 

comércio, serviços, investimentos, regras de origem, desenvolvimento sustentável, direitos de 

propriedade intelectual e contratos públicos. Foi possível alcançar progressos nos capítulos 

sobre saúde alimentar, barreiras técnicas, investimento e serviços. A próxima ronda terá lugar 

em Bruxelas, antes do início do verão. Para mais informações, consulte o comunicado de 

imprensa da DG Trade. 

 

Informação bibliográfica 

• Relatório sobre a proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual nos países 

terceiros, Comissão Europeia, 21 de fevereiro. Consulte comunicado de imprensa da DG 

Trade da Comissão Europeia.  
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