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A CIP – Confederação Empresarial de Portugal elabora esta publicação com o objetivo de 
sintetizar as notícias mais relevantes da semana, com base nos comunicados de imprensa 
emitidos pelas Instituições Europeias. 
 

✓ ECONOMIA 

✓ ENERGIA E CLIMA   

✓ MERCADO INTERNO  
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❖ Relatório e eventos 

❖ Convites à apresentação de propostas 

 

A Comissão von der Leyen: “para uma União mais ambiciosa”. 

A presidente eleita Ursula von der Leyen apresentou a sua equipa e a nova estrutura da próxima 

Comissão Europeia. A nova Comissão pretende refletir as prioridades e as ambições que haviam 

sido anunciadas nas orientações políticas. É estruturada em torno dos objetivos que nortearam 

a eleição de Ursula von der Leyen pelo Parlamento Europeu. No cerne dos esforços da Comissão 

está a necessidade de fazer face às alterações climáticas, tecnológicas e demográficas que têm 

vindo a transformar as nossas sociedades e modos de vida. O novo colégio terá três vice-

presidentes executivos que terão uma dupla função: serão simultaneamente vice-presidentes 

responsáveis por uma das três prioridades fulcrais da agenda da presidente eleita e 

simultaneamente comissários. O colégio terá também oito vice-presidentes, incluindo o alto 

representante da União para a Política Externa e a Política de Segurança (Josep Borrell). Os vice-

presidentes serão responsáveis pelas principais prioridades das orientações políticas. Dirigirão 

os esforços da Comissão no que respeita às principais prioridades, nomeadamente o pacto 

ecológico europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das 

pessoas, a proteção do modo de vida europeu, uma Europa mais forte na cena mundial e um 

novo impulso para a democracia europeia. Os comissários estão no centro da estrutura do novo 

colégio, sendo responsáveis por gerir os conhecimentos especializados facultados pelas 

direções-gerais. O Parlamento Europeu terá agora de aprovar a totalidade do Colégio de 

Comissários, incluindo o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política 
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de Segurança/Vice-Presidente da Comissão Europeia. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa. 

 
 

ECONOMIA   
                                                                                          

 
Comissão propõe quadro de governação para o Instrumento Orçamental para a Convergência 

e a Competitividade 

Com base na visão delineada no Relatório dos Cinco Presidentes de junho de 2015, na 

Comunicação da Comissão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária, de 12 de 

junho de 2019, e nas orientações da Cimeira do Euro de 21 de junho de 2019, a Comissão 

Europeia propôs um quadro de governação para o Instrumento Orçamental para a 

Convergência e a Competitividade. Este instrumento tem como objetivo ajudar os Estados-

Membros da área do euro e outros Estados-Membros participantes a reforçar a resiliência das 

suas economias e da área do euro, prestando apoio a reformas e investimentos orientados. O 

Eurogrupo já definiu as principais características do Instrumento Orçamental para a 

Convergência e a Competitividade. De acordo com esta proposta, o Conselho, na sequência de 

debates no Eurogrupo, passará a definir orientações estratégicas anuais sobre as reformas e as 

prioridades de investimento para a área do euro no seu conjunto. Posteriormente, o Conselho 

também adotará uma recomendação com orientações específicas por país dirigidas a cada 

Estado-Membro da área do euro sobre as reformas e os investimentos a apoiar no âmbito do 

instrumento. Ambas as etapas serão plenamente integradas e coerentes com as medidas e as 

orientações previstas no âmbito do Semestre Europeu. A execução do instrumento estará em 

consonância com o calendário do Semestre, para além de criar sinergias e garantir a coerência 

com outras políticas de investimento, como os fundos da política de coesão da UE, o Mecanismo 

Interligar a Europa e o InvestEU. Os Estados-Membros não pertencentes à área do euro que 

participam no Mecanismo de Taxas de Câmbio II poderão participar no instrumento orçamental 

a título voluntário. Cumprirá desenvolver mecanismos adequados para o efeito que se 

coadunem com a proposta publicada. Em particular, o novo quadro permitirá aos Estados-

Membros da área do euro:  

I. Definir orientações estratégicas para as reformas e as prioridades de investimento na 

área do euro (como parte da recomendação da área do euro); 

II. Fornecer orientações específicas por país relativamente aos objetivos de reforma e de 

investimento, a adotar em paralelo com as recomendações específicas por país; 

III. Receber informações da Comissão sobre o modo como os Estados-Membros da área do 

euro deram seguimento a orientações estratégicas anteriores.  

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. 
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Novas regras facilitam o acesso das empresas aos mercados de capitais 

As empresas da UE que têm de obter fundos nos mercados de capitais terão mais facilidade em 

crescer e investir graças a novas regras que entraram em vigor no contexto da União dos 

Mercados de Capitais. As novas regras da UE em matéria de prospetos isentam diferentes tipos 

de emitentes, como as PME e os emitentes de instrumentos não representativos de capitais 

próprios, do encargo de produzir prospetos morosos e dispendiosos, assegurando, ao mesmo 

tempo, que os investidores dispõem de todas as informações de que necessitam. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

Aplicação de um novo sistema da União Europeia para a resolução de litígios fiscais entre os 

Estados-Membros 

As novas regras da UE entram em vigor para garantir uma resolução mais rápida e mais eficaz 

dos litígios fiscais entre os Estados-Membros, facilitando a vida e oferecendo muito mais 

segurança fiscal às empresas e indivíduos que enfrentam problemas de dupla tributação. O novo 

sistema ajudará a encontrar soluções para os litígios fiscais entre os Estados-Membros que 

podem resultar da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais que 

preveem a eliminação da dupla tributação. As estimativas mostram que, atualmente, tais 

disputas estão pendentes na UE, das quais cerca de 900 têm mais de dois anos. O mecanismo 

garantirá que as empresas e os cidadãos possam resolver as disputas relacionadas aos tratados 

tributários com mais rapidez e eficácia, em particular aquelas relacionadas à dupla tributação - 

um grande obstáculo para as empresas e indivíduos que cria incertezas, custos desnecessários 

e problemas de fluxo de caixa. Ao mesmo tempo, a nova diretiva introduz mais transparência 

em torno de litígios fiscais na UE. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

 

 

ENERGIA E CLIMA 
                                                                                          

 
 União Europeia adota comunicação onde reafirma o compromisso na luta contra as 

alterações climáticas 

A Comissão Europeia adotou uma comunicação em que reafirma o compromisso da UE em 

incrementar o nível de ambição a nível climático. Na perspetiva da Cimeira de Ação Climática 

que o secretário-geral das Nações Unidas organiza em Nova Iorque a 23 de setembro, a 

Comissão recorda que a União Europeia tem estado a liderar a ação mundial em prol do clima, 

ao negociar um quadro internacional inclusivo para fazer face a este desafio, com ações a nível 

interno levadas a efeito de modo diligente e determinado, num espírito de unidade. A UE tomou 

ações concretas para honrar os seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris, em 

consonância com a prioridade da Comissão Juncker de constituir uma União da Energia com 
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uma política em matéria de alterações climáticas virada para o futuro. 

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

 

 

MERCADO INTERNO  
                                                                                          

 

 Reforçar o Estado de Direito: novas ferramentas apresentadas pela Comissão 

Com base na experiência adquirida desde 2014 e em amplas consultas realizadas desde abril 

deste ano, a Comissão decidiu adotar uma série de medidas destinadas a reforçar ainda mais o 

Estado de direito na UE. Nos últimos cinco anos, a Comissão Europeia teve de enfrentar uma 

série de desafios ao Estado de direito na União Europeia. O projeto europeu assenta no respeito 

constante do Estado de direito. Trata-se de uma condição prévia para os cidadãos poderem 

usufruir dos direitos consignados no direito da UE e para a promoção da confiança mútua entre 

os Estados-Membros. A comissão apresentou iniciativas concretas agrupadas em torno de três 

pilares:  

a) Promoção de uma cultura do Estado de Direito; 

b) Prevenção dos problemas relacionados com o Estado de Direito; 

c) Reposta eficaz a violações ao Estado de Direito. 

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.  

 

Segurança das redes 5G: Estados-Membros UE concluem avaliações nacionais dos riscos  

Na sequência da recomendação da Comissão relativa a uma abordagem europeia comum para 

a segurança das redes 5G, 24 Estados-Membros, incluindo Portugal, completaram agora o 

primeiro passo e apresentaram avaliações nacionais do risco. Estas avaliações contribuirão para 

a próxima fase, uma avaliação de risco à escala da UE, que será concluída até 1 de outubro. As 

avaliações de risco nacionais incluem uma visão geral sobre: 

a) As principais ameaças e intervenientes que afetam as redes 5G; 

b) O grau de sensibilidade dos componentes e funções da rede 5G, bem como outros 

ativos;  

c) Vários tipos de vulnerabilidades, incluindo técnicas e outros tipos de vulnerabilidades, 

como aquelas potencialmente decorrentes da cadeia de fornecimentos 5G. 

Além disso, o trabalho sobre avaliações de risco nacional envolveu uma série de atores 

responsáveis nos Estados Membros, incluindo as autoridades de segurança cibernética e 

telecomunicações e serviços de segurança e inteligência, fortalecendo sua cooperação e 

coordenação. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.  
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
                                                                                          

  

Preparação para um Brexit sem acordo: Comissão lança último apelo a todos os cidadãos e 

empresas da UE para se prepararem para a saída do Reino Unido da UE a 31 de outubro de 

2019. 

A oito semanas da saída do Reino Unido da União Europeia, em 31 de outubro de 2019, a 

Comissão, na sua sexta Comunicação sobre a preparação para o Brexit, reiterou o seu apelo a 

todas as partes interessadas na UE27 para que se preparem para um cenário de saída sem 

acordo. Atendendo à incerteza persistente no Reino Unido quanto à ratificação do Acordo de 

Saída – acordado com o Governo britânico em novembro de 2018 – e à situação política geral 

no país, continua a ser possível um cenário de saída sem acordo em 1 de novembro de 2019, 

embora tal não seja desejável. Neste sentido, a Comissão Europeia publicou uma lista de 

controlo pormenorizada para ajudar as empresas que realizam operações comerciais com o 

Reino Unido a fazerem os preparativos finais. Para mais informações, consulte o comunicado de 

imprensa. 

 

Comissão emite orientações sobre a participação dos concorrentes de países terceiros no 

mercado de contratos públicos da UE 

A orientação publicada faz parte de um pacote de iniciativas da Comissão para garantir a 

concorrência leal, a alta qualidade e condições equitativas nos mercados de contratos 

públicos. É também o primeiro resultado das 10 ações definidas na comunicação sobre as 

relações UE-China e apoiado pelo Conselho Europeu nas suas conclusões de março de 2019. A 

UE tem um mercado de contratos aberto, o maior do mundo, com um valor estimado em 2 

biliões de euros por ano. Em mercados cada vez mais globais, os aquirentes públicos na UE 

precisam de estar equipados com as ferramentas e conhecimentos adequados para lidar com 

proponentes de países fora da UE. Esta orientação publicada fornece conselhos práticos, 

ajudando-os a identificar quais os concorrentes de países terceiros que garantiram o acesso ao 

mercado de contratos públicos da UE.  Concentra-se nas seguintes áreas: 

✓ Acesso de concorrentes estrangeiros: as regras da UE geralmente não se distinguem 

entre empresas da UE e de fora da UE.  

✓ Rejeição de ofertas anormalmente de baixo preço: a Comissão recorda às autoridades 

adjudicantes a possibilidade de as regras da UE rejeitarem ofertas que pareçam 

injustificadamente baixas.  

✓ Baseada em qualidade de adjudicação: regras dos contratos da UE incentivar as 

autoridades públicas para adquirir estrategicamente e colocar a inovação, 

responsabilidade social e sustentabilidade.  

✓ Assistência prática da Comissão: As orientações recordam igualmente que as 

autoridades públicas podem solicitar à Comissão que avalie a compatibilidade de um 
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projeto com as regras da UE em matéria de contratos públicos antes de tomar medidas 

importantes, por exemplo, lançando um concurso para os principais projetos ou 

assinando um acordo internacional.  

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

 

Relatórios e eventos:  
 

Conselho Orçamental Europeu publica avaliação das regras orçamentais da UE 

O Conselho Orçamental Europeu publicou uma avaliação das regras orçamentais da UE, com 

especial destaque para dois pacotes de atos legislativos (Six and Two-Pack legislation). A 

Comissão reconheceu a necessidade de rever as atuais regras orçamentais da UE, já apontada 

no Relatório dos Cinco Presidentes, de 2015, e no roteiro para o aprofundamento da União 

Económica e Monetária Europeia, apresentado em 2017. Para mais informações consulte o 

relatório.  

 

Instrumentos de Defesa Comercial 

A Comissão Europeia publicou, em 2 de setembro, o Relatório com as Estatísticas sobre os 

Instrumentos de Defesa Comercial relativos ao primeiro semestre de 2019.    

  
 

 

Comissão Europeia: convites à apresentação de propostas 
1. 50 milhões de euros para a criação de uma rede de centros de excelência em 

inteligência artificial 

A Comissão Europeia lançou um novo convite à apresentação de propostas para desenvolver 

uma rede europeia vibrante de centros de excelência em inteligência artificial, a fim de reforçar 

a cooperação no âmbito da comunidade de investigação da inteligência artificial (IA) e 

impulsionar os avanços tecnológicos no domínio da IA. Através deste convite, que faz parte do 

programa de trabalho do Horizonte 2020 para 2018-2020, incentivam-se as melhores equipas 

de investigação da Europa a unirem forças para fazer face aos grandes desafios científicos e 

tecnológicos que ainda impedem o desenvolvimento de soluções baseadas na IA. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

2. 35 milhões de euros para desenvolver soluções de Inteligência Artificial para 

prevenção e tratamento do cancro 

A Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de propostas, com 35 milhões de euros, 

destinado a apoiar o desenvolvimento de análises de imagens de saúde para diagnósticos de 

cancro baseados na Inteligência Artificial, bem como outras ferramentas e análises centradas na 
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prevenção, previsão e tratamento das formas mais comuns de cancro. O convite faz parte do 

programa Horizonte 2020 . Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

3. 25 milhões de euros para impulsionar a infraestrutura digital transfronteiriça 

A Comissão Europeia lançou o segundo convite de 2019 para o Mecanismo Interligar a Europa 

(CEF), com 25 milhões de euros disponíveis para ajudar as administrações públicas e as empresas 

europeias a conectarem-se através de plataformas digitais pan-europeias e garantir que os 

serviços prestados sejam interoperáveis . O convite centra-se em seis 

áreas: cibersegurança (€10 milhões), eSaúde (€5 milhões), eProcurement (€1 

milhão), justiça eletrónica europeia (€3 milhões), dados abertos públicos (€5 milhões) 

e Plataforma Europeia de Competências Digitais(€1 milhão). Para mais informações sobre os 

projetos da CEF, consulte esta página.  
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