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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 

 

 

Roménia assume Presidência do Conselho da União Europeia 

A Roménia assumiu, no dia 1 de janeiro de 2019, a Presidência rotativa do Conselho da União 

Europeia. Consulte a página da Presidência. 

 

 

 

BREXIT 

Resultado do voto da Câmara dos Comuns do Reino Unido de 15 de janeiro  

Declaração do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. 

 

Troca de cartas entre os presidentes Donald Tusk e Jean-Claude Juncker e a primeira-ministra 

Theresa May. 

Em 14 de janeiro de 2019, os presidentes Donald Tusk e Jean-Claude Juncker realizaram uma 

troca de cartas com a primeira-ministra Theresa May. Na sua carta, os presidentes 

responderam às questões levantadas pela primeira-ministra do Reino Unido e prestaram 

esclarecimentos sobre o acordo de saída do Brexit e sobre a declaração política. "Estamos 

ambos preparados para assinar o acordo de saída assim que este tenha sido aprovado pela 

votação significativa do Parlamento do Reino Unido", declararam. Para mais informações, 

consulte a página do Conselho da UE.  

 

 

http://www.cip.org.pt/
https://www.romania2019.eu/home/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-432_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-uk-after-referendum/
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Comissão Europeia implementa um Plano de Ação de Contingência para «ausência de acordo» 

relativamente a setores específicos 

Tendo em conta a incerteza persistente no Reino Unido quanto à ratificação do Acordo de Saída, 

conforme acordado entre a EU e o Reino Unido em 25 de novembro de 2018 – e o apelo do 

Conselho Europeu (artigo 50º), de 13 de dezembro de 2018, para que se intensifiquem os 

trabalhos de preparação a todos os níveis e para todos os desfechos — a Comissão Europeia 

começou, em 19 de dezembro,  a implementar o seu Plano de Ação de Contingência para 

«ausência de acordo». Tal dá cumprimento ao compromisso assumido pela Comissão de adotar 

até ao final do ano todas as propostas necessárias para o caso de «ausência de acordo», 

conforme descrito na sua Segunda Comunicação de Preparação para o Brexit de 13 de novembro 

de 2018. O pacote inclui 14 medidas num número limitado de domínios em que um cenário de 

«ausência de acordo» criaria grandes perturbações para os cidadãos e as empresas na UE-27. 

Estes domínios incluem, entre outros, os serviços financeiros, os transportes aéreos, as 

alfândegas e a política climática. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e 

a ficha informativa da Comissão Europeia. 

 

 

 

ECONOMIA   
                                                                                          

 

Conselho dos Assuntos Gerais, 08/01/2019 – Principais resultados 

• As prioridades da Presidência romena – O Conselho assistiu a uma apresentação das 

prioridades da Presidência romena. Estas prioridades articulam-se em torno de quatro 

pilares: 

− A Europa da convergência; 

− Uma Europa mais segura; 

− A Europa como forte interveniente mundial; 

− A Europa de valores comuns. 

• O próximo quadro financeiro plurianual – Os ministros foram informados dos debates 

que serão organizados sobre o quadro financeiro plurianual para 2021-2027 nos 

próximos meses. A Presidência informou o Conselho que pretende prosseguir os 

debates a nível técnico e político, com vista a fazer progressos substanciais tanto na 

estrutura como no conteúdo do próximo quadro financeiro plurianual. Em simultâneo, 

será dada continuidade aos intensos trabalhos no âmbito das várias propostas setoriais. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

 

http://www.cip.org.pt/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/12/13/european-council-art-50-conclusions-13-december-2018/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0880
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0890
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_pt.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://www.romania2019.eu/priorities/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14759-2018-INIT/pt/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/gac/2019/01/08/
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Comissão lança debate sobre uma transição progressiva para um processo de decisão mais 

eficaz e mais democrático no âmbito da política fiscal da UE 

A Comissão lançou em 15 de janeiro o debate sobre a reforma do processo de decisão em 

domínios da política fiscal da UE em relação aos quais é atualmente exigida a unanimidade dos 

Estados-Membros. Esta unanimidade, muitas vezes, é impossível em iniciativas fiscais cruciais 

e pode conduzir a atrasos onerosos e a políticas sub-ótimas. 

A comunicação publicada apresenta um roteiro para uma transição progressiva e orientada 

para a votação por maioria qualificada. Propõe-se que esta transição seja feita em quatro 

fases, de acordo com o processo legislativo ordinário, no que se refere a determinados 

domínios da política fiscal comum da UE, como já acontece com a maior parte dos outros 

domínios políticos da UE. Esta possibilidade está prevista nos Tratados da UE. 

Através da votação por maioria qualificada, os Estados-Membros poderão explorar todo o 

potencial da política fiscal, o que lhes permitirá alcançar compromissos mais rápidos, mais 

eficazes e mais democráticos nesta matéria. Além disso, no âmbito do processo legislativo 

ordinário, as decisões fiscais beneficiarão de um contributo concreto do Parlamento Europeu, 

de uma melhor representação da posição dos cidadãos e de uma maior responsabilização. 

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

 

 

405 mil milhões de euros investidos na economia real da Europa graças aos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento 

Um relatório publicado no dia 19 de dezembro de 2018 elenca os principais resultados 

alcançados graças aos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, a meio do período 

orçamental de 2014-2020. O relatório refere que, até outubro de 2018, quase metade do 

orçamento dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para 2014-2020 tinha sido 

atribuída a projetos concretos. Em finais de 2017, um milhão de empresas, incluindo 74 000 

empresas em fase de arranque, tinha beneficiado de apoio para expandir, inovar, lançar novos 

produtos e criar empregos. No total, foram selecionados 1,7 milhões de projetos de 

investimento para receber o apoio da UE em toda a Europa, que se vêm somar aos 2,7 milhões 

de beneficiários de programas de desenvolvimento rural. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão Europeia. 

 

Plano Juncker: novo Fundo de Capital de Risco beneficia empresas portuguesas em fase de 

arranque 

O Plano de Investimento para a Europa, ou Plano Juncker, apoia um investimento de €25 

milhões do Grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI) para um fundo de capital de risco 

lançado pela empresa portuguesa Indico Capital Partners. O fundo visa identificar e apoiar as 

empresas mais promissoras no início da sua fase de arranque, com especial incidência nas 

tecnologias digitais e na inteligência artificial. O fundo é também apoiado pelo InnovFin, o 

programa da UE para a inovação nas pequenas e médias empresas, financiado pelo Horizonte 

2020. Até dezembro de 2018, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), no cerne 

do Plano Juncker, já tinha mobilizado €371,2 mil milhões de investimentos adicionais, incluindo 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_pt.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/asr2018/esif_asr2018_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6841_pt.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/asr2018/esif_asr2018_factsheet_en.pdf
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mais de €8,8 mil milhões Portugal, prevendo-se que 856 000 pequenas e médias empresas 

beneficiem de um melhor acesso ao financiamento. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão Europeia. 

 

 

ENERGIA E CLIMA 
                                                                                          

 

Plásticos descartáveis: Parlamento Europeu e Conselho da UE alcançam acordo para novas 

regras destinadas a reduzir o lixo marinho 

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia chegaram a um acordo político 

provisório sobre as novas medidas destinadas a combater o lixo marinho na sua origem, visando 

os 10 produtos de plástico mais frequentemente encontrados nas praias e artes de pesca 

abandonadas. Este acordo baseia-se na proposta relativa aos plásticos descartáveis, 

apresentada em maio pela Comissão no âmbito da primeira estratégia abrangente mundial para 

os plásticos, adotada no início de 2018, destinada a proteger os cidadãos e o ambiente da 

poluição por plástico, promovendo simultaneamente o crescimento e a inovação. As novas 

regras integram-se num esforço mais vasto destinado a transformar a Europa numa economia 

circular mais sustentável, refletido no plano de ação da UE para a economia circular, adotado 

em dezembro de 2015. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão 

Europeia. 

 

Conselho (Ambiente), 20/12/2018 – Principais resultados 

• Normas de emissão de CO2 para os camiões – Os ministros do Ambiente chegaram a 

acordo sobre a proposta de regulamento relativo às normas de emissão de CO2 para os 

veículos pesados. Definiram a posição do Conselho sobre o texto e fixaram, pela 

primeira vez, metas da UE para as emissões de CO2 dos camiões. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

Finanças sustentáveis: grupo de peritos da Comissão emite primeiro relatório sobre a 

divulgação de informações relacionadas com o clima 

O Grupo de Peritos Técnicos em matéria de Finanças Sustentáveis, criado pela Comissão em 

julho de 2018, publicou hoje o seu primeiro relatório sobre a divulgação de informações 

relacionadas com o clima por parte das empresas. O relatório contém recomendações que 

permitirão à Comissão atualizar as suas orientações não vinculativas sobre a comunicação de 

informações não financeiras com referência específica a informações relacionadas com o clima, 

em conformidade com as recomendações do grupo de trabalho sobre a divulgação de 

informações financeiras relacionadas com o clima, criado pelo Conselho de Estabilidade 

Financeira, e com a proposta da Comissão relativa a uma «taxonomia» de atividades 

económicas sustentáveis. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da 

Comissão Europeia. 

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/commission/news/eif-supported-indico-capital-partners-launches-venture-capital-fund-2019-jan-11_pt
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-juncker-plan-work-january-2019_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_pt.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_pt.htm
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/env/2018/12/20/
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/publications/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-disclosures_en
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MERCADO INTERNO  
                                                                                          

 

Acordo sobre práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar protegerá 

todos os agricultores da UE 

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão chegaram, no dia 19 de dezembro de 2018, a 

um acordo político sobre um novo conjunto de regras que assegurará a proteção de 100% dos 

agricultores da UE e de uma grande maioria das empresas agroalimentares da UE contra práticas 

contrárias à boa-fé e à lealdade contratual. A nova legislação europeia abrangerá os produtos 

agrícolas e alimentares comercializados na cadeia de abastecimento alimentar, proibindo pela 

primeira vez até 16 práticas comerciais desleais impostas unilateralmente por um parceiro 

comercial a outro. Outras práticas só serão permitidas caso sejam objeto de um acordo claro e 

inequívoco entre as partes em causa. A Comissão Europeia apresentou a sua proposta legislativa 

em abril de 2018 para garantir uma maior equidade na cadeia alimentar e proporcionar uma 

proteção mínima à escala da UE. É a primeira vez que se aplicará legislação neste domínio a nível 

da UE. O novo quadro concede aos Estados-Membros a autoridade para aplicar as novas regras 

e impor sanções em caso de infração constatada. Para mais informações, consulte o comunicado 

de imprensa da Comissão Europeia. 

 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
                                                                                          

 

UE intensifica ação no âmbito da OMC contra as transferências forçadas de tecnologia 

impostas pela China 

A União Europeia contestou, no dia 20 de dezembro de 2018, perante a Organização Mundial 

do Comércio (OMC), a prática sistémica que obriga as empresas europeias a ceder tecnologia e 

conhecimentos sensíveis como condição prévia para fazerem negócios na China. Esta ação tem 

por base um processo iniciado pela UE em junho de 2018. Com esta iniciativa, a UE alarga e 

aprofunda de modo significativo o alcance da sua ação no âmbito da OMC contra as medidas 

chinesas no domínio das transferências forçadas de tecnologia. A iniciativa é tomada à luz das 

novas conclusões sobre a incompatibilidade entre as medidas chinesas relativas à aprovação de 

investimentos e à proteção dos direitos de propriedade intelectual das empresas estrangeiras e 

as regras multilaterais acordadas. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa 

da Comissão Europeia. 

 

Comissão tenciona instituir medidas de salvaguarda definitivas sobre as importações de 

determinados produtos siderúrgicos 

A Comissão Europeia notificou a Organização Mundial do Comércio (OMC) das suas conclusões 

da investigação de salvaguarda relativamente a determinados produtos siderúrgicos. Com base 

http://www.cip.org.pt/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_pt.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1963
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1852
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6882_pt.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=250693,250694,250680,250676,250715,250689,250706,250705,250688,250687&CurrentCatalogueIdIndex=2&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False
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nestas conclusões, a Comissão tenciona instituir medidas definitivas para substituir as medidas 

provisórias em vigor desde julho de 2018. Esta investigação foi lançada em março de 2018 no 

âmbito da resposta da União Europeia à decisão dos Estados Unidos de impor direitos 

aduaneiros aos produtos siderúrgicos. Para mais informações, consulte o comunicado de 

imprensa da Comissão Europeia. 

 

Projeto BELLA: nova autoestrada digital aproxima Europa da América Latina 

O contrato para a construção de um cabo de fibra ótica que vai atravessar o Oceano Atlântico e 

que ligará a Europa à América Latina está agora em vigor. Este novo cabo transatlântico, que se 

prevê esteja pronto a funcionar em 2020, irá ligar Portugal ao Brasil e permitirá uma 

conetividade de banda larga de alta velocidade, aprofundará as oportunidades de negócio e 

permitirá partilhas científicas e culturais entre os dois continentes. Um participante 

fundamental deste projeto é o Consórcio BELLA (Building the Europe Link to Latin America), uma 

parceria internacional de redes de investigação e de educação, cujo investidor principal é a 

Comissão Europeia, com um contributo de cerca de €26,5 milhões dos programas Horizonte 

2020 e Copernicus e do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento Regional. Para 

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

 

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