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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. 
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Conclusões do Conselho Europeu, 17 e 18 outubro 2019  

Em 17 e 18 de outubro de 2019, o Conselho Europeu adotou conclusões sobre o quadro 

financeiro plurianual (QFP), o próximo ciclo institucional, as alterações climáticas, a Turquia e as 

atividades de perfuração ilegais por ela levadas a cabo, o abate do voo MH17 e o alargamento 

que podem ser encontradas aqui. O Conselho Europeu chegou também a acordo sobre o Brexit 

para permitir uma saída ordenada, que pode ser encontrado aqui. 

 

Brexit: Conselho Europeu adota decisão para prorrogar prazo previsto no artigo 50.º 

O Conselho Europeu adotou uma decisão para prorrogar o prazo previsto no artigo 50.º, n.º 3 

(do Tratado da União Europeia), no contexto da intenção do Reino Unido de se retirar da UE. A 

prorrogação será válida até 31 de janeiro de 2020, a fim de dar mais tempo para a ratificação do 

acordo de saída. A saída pode ocorrer mais cedo, a 1 de dezembro de 2019 ou a 1 de janeiro de 

2020, se o acordo de saída for ratificado por ambas as partes. Durante a prorrogação, o Reino 

Unido continua a ser um Estado-Membro com todos os direitos e obrigações estabelecidos nos 

Tratados e no direito da UE. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Europeu por 

procedimento escrito, com o acordo do Reino Unido. Esse acordo foi exposto numa carta do 

primeiro-ministro Boris Johnson ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. O Conselho 

Europeu chegou também a acordo sobre uma declaração que acompanha a decisão. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa.  

 

http://www.cip.org.pt/
https://www.consilium.europa.eu/media/41142/17-18-euco-final-conclusions-pt.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41106/17-10-euco-art50-conclusions-pt.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/
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ECONOMIA   
                                                                                          

 
Previsões económicas do outono de 2019: um futuro pleno de desafios 

A economia europeia está atualmente no seu sétimo ano consecutivo de crescimento, 

prevendo-se que continue a expandir-se em 2020 e 2021. Os mercados de trabalho mantêm 

uma forte dinâmica e o desemprego continua a diminuir. No entanto, o contexto externo 

tornou-se muito menos favorável e o grau de incerteza é elevado. Esta situação afeta 

particularmente o setor da indústria transformadora, que está também a passar por mudanças 

estruturais. Consequentemente, a economia europeia deverá entrar num período prolongado 

de crescimento menos dinâmico e inflação modesta. Para mais informações, consulte as  

Previsões económicas do outono de 2019. 

 

Relatório: Mercados de trabalho e salários resistem apesar do abrandamento económico 

A Comissão Europeia publicou a edição de 2019 do relatório «A evolução do mercado de 

trabalho e dos salários na Europa», confirmando a resiliência da criação de emprego na UE até 

à data, apesar de uma conjuntura económica difícil. O número de pessoas empregadas na União 

Europeia, 241 milhões de pessoas, atingiu o seu nível mais elevado e a taxa de desemprego na 

UE atingiu o seu nível mais baixo desde o início do século. Tal como em anos anteriores, a 

diminuição do desemprego foi mais acentuada do que previsto, dado o ritmo do crescimento 

económico. Os países com níveis de desemprego elevados, como a Croácia, Grécia, Espanha e 

Portugal, registaram um forte crescimento do emprego, reduzindo as disparidades entre países. 

O relatório analisa também a inadequação das competências à luz da evolução do mundo do 

trabalho. A análise sugere que a introdução de tecnologias que reduzem a procura de 

trabalhadores para a execução de tarefas repetitivas pode aumentar a inadequação das 

competências.  

 

O Plano Juncker teve um impacto significativo sobre o emprego e o crescimento na UE 

O Plano de Investimento para a Europa, conhecido como Plano Juncker, aumentaram o produto 

interno bruto (PIB) da UE em 0,9 % e criaram 1,1 milhões de postos de trabalho, em comparação 

com o cenário de base. Até 2022, prevê-se que o Plano Juncker aumente o PIB da UE em 1,8 % 

e crie 1,7 milhões de postos de trabalho. São esses os dados mais recentes do Centro Comum 

de Investigação (JRC) e do Departamento de Economia do Grupo BEI, com base nos acordos de 

financiamento aprovados até ao final de junho de 2019. O Plano Juncker terá também um 

impacto macroeconómico a longo prazo na UE. Nas projeções para 2037, estima-se que as 

operações do Plano Juncker ainda representem 1 milhão de postos de trabalho criados e um 

aumento do PIB da UE em 1,2 %. A melhoria da conectividade e o aumento da produtividade 

resultantes dos projetos apoiados pelo Plano Juncker contribuirão para impulsionar a 

competitividade e o crescimento da Europa a mais longo prazo. Segundo os dados publicados, à 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9485&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9485&furtherNews=yes
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data de outubro de 2019, os países onde os investimentos desencadeados pelo FEIE são mais 

elevados em proporção do PIB são a Grécia, a Estónia, Portugal, a Bulgária e a Polónia. As fichas 

de informação por país e por setor proporcionam uma panorâmica mais detalhada e outros 

exemplos de projetos. Para mais  informação, consulte  a ficha de informação e o comunicado 

de imprensa. 

 
Comissão e OCDE fazem recomendações para ajudar países e regiões da UE na transição 

industrial 

A Comissão Europeia e a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) 

apresentaram um relatório sobre uma iniciativa lançada em 2017 para ajudar 12 regiões e 

Estados-Membros da UE a realizar a transição industrial e colher os benefícios da economia 

globalizada. Equipas de peritos da OCDE e da Comissão trabalharam com as regiões e os dois 

Estados-Membros para identificar o que impedia a criação de emprego e o crescimento. O 

objetivo consistia em reforçar as estratégias de desenvolvimento a longo prazo com base em 

domínios de excelência competitiva — os seus ativos de «especialização inteligente». Estas 

estratégias abrangem a justiça social, a modernização económica e as ambições climáticas. Com 

base nesta experiência, o relatório apresenta um conjunto de instrumentos para as autoridades 

nacionais e regionais, fornecendo soluções concretas para eliminar os obstáculos à transição 

industrial de acordo com cinco grandes prioridades. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa. 

 
 
 

MERCADO INTERNO    
                                                                                          

 

Política industrial: recomendações para apoiar a liderança da Europa em seis áreas 

empresariais estratégicas 

A Comissão publicou as recomendações de um grupo de peritos, o Fórum Estratégico sobre 
Projetos Importantes de Interesse Europeu Comum, para fomentar a competitividade e a 
liderança mundial da Europa em seis setores industriais estratégicos e orientados para o futuro: 
veículos conectados, limpos e autónomos; tecnologias e sistemas para o hidrogénio; saúde 
inteligente; Internet das coisas para a indústria; indústria hipocarbónica e cibersegurança. Os 
projetos importantes de interesse europeu comum (IPCEI) incluem projetos de investigação 
inovadores que implicam frequentemente riscos significativos e exigem esforços conjuntos e 
bem coordenados e investimentos transnacionais por parte das autoridades públicas e das 
indústrias de vários Estados-Membros. Com um esforço conjunto de investimento nos pontos 
fortes e nos trunfos de que a Europa dispõe, a UE pode gerar emprego e crescimento nos 
diversos setores e regiões e reforçar o seu papel na cena internacional. Além das 
recomendações específicas para cada uma das cadeias de valor, o relatório identifica igualmente 
as ações horizontais necessárias: 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_pt
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_pt
https://ec.europa.eu/commission/publications/juncker-plans-impact-jobs-and-growth_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6119_pt.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6119_pt.htm
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6275
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
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− Partilhar recursos públicos e privados na UE, nos países e nas regiões; A UE deve 
coordenar estes investimentos conjuntos, visando primeiro a concretização industrial e 
a comercialização de novas tecnologias 

− Aprofundar e integrar o mercado único através da regulação e de normas novas; 
− Identificar e desenvolver as competências necessárias nas cadeias de valor; 
− Dinamizar os sistemas de inovação na Europa, com destaque para os pontos fortes 

regionais e as parcerias público-privadas; 
− Definir um processo de governação para monitorizar as alterações tecnológicas e 

industriais, identificar cadeias de valor estratégicas emergentes e avaliar os 
progressos efetuados nestas cadeias de valor. 

− O relatório faz parte dos esforços da Comissão Juncker para reforçar a base industrial 
da Europa e contribuirá igualmente para o trabalho da próxima Comissão sobre uma 
nova estratégia de longo prazo para o futuro industrial da Europa. 

As recomendações do Fórum Estratégico serão igualmente tidas em conta na reflexão sobre a 

nova política industrial da Comissão, tal como solicitado nas conclusões do Conselho Europeu 

de 22 de março de 2019. Para mais Informações, consulte o  comunicado de imprensa, a Ficha 

informativa e o Relatório completo. 

 

Europa da Defesa: Portugal participa em três dos 13 novos projetos da Cooperação 

Estruturada Permanente 

Os Estados-Membros participantes, entre os quais Portugal, adotaram 13 novos projetos no 

contexto da Cooperação Estruturada Permanente (CEP). A Cooperação Estruturada Permanente 

visa tornar a defesa europeia mais eficaz através do reforço da cooperação entre os Estados-

Membros, ligando as suas forças através de uma maior interoperabilidade e reforçando a 

competitividade industrial. Esta forma de cooperação complementa o Fundo Europeu de 

Defesa, outro pilar da União Europeia da Defesa. Cinco dos novos projetos centram-se na 

formação, abrangendo domínios como a cibernética, o mergulho, a formação tática, médica e 

ainda a formação química, biológica, radiológica e nuclear no setor da defesa. Outros projetos 

centram-se no reforço das ações colaborativas da UE, bem como no desenvolvimento de 

capacidades navais, aéreas e espaciais. Para mais informações, consulte a lista de projetos  e o 

comunicado de imprensa. 

 

Comissão lança Observatório do Mercado da Fruta e Produtos Hortícolas 

O novo Observatório do Mercado da Fruta e Produtos Hortícolas, foi oficialmente lançado e 

permitirá que este setor fundamental da agricultura europeia beneficie de uma análise a curto 

prazo e de uma maior transparência nos preços, na produção e no comércio. A fruta e os 

produtos hortícolas representam cerca de 24 % do valor da produção agrícola da UE. Para mais 

informações, consulte o este sítio web. 

 

 

 

 

http://www.cip.org.pt/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/pt/pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6204_pt.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/12/defence-cooperation-council-launches-13-new-pesco-projects/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/12/defence-cooperation-council-launches-13-new-pesco-projects/
https://www.consilium.europa.eu/media/41333/pesco-projects-12-nov-2019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/11/12/defence-cooperation-council-launches-13-new-pesco-projects/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories_pt
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-fruit-and-vegetable-market-observatory-2019-oct-18_en
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ENERGIA E CLIMA 
                                                                                          

 
Novos projetos de interesse comum no domínio da energia - dois deles em Portugal 

A Comissão Europeia adotou a quarta lista de projetos de interesse comum para uma rede 

energética europeia interligada, apta para o futuro, proporcionando aos europeus energia 

limpa, a preço acessível e segura. Esta lista reflete a importância das infraestruturas para a União 

da Energia e representa um equilíbrio entre os seus objetivos: sustentabilidade, acessibilidade 

de preços e segurança do abastecimento. Dois dos projetos agora aprovados vão desenvolver-

se em Portugal: um diz respeito a agregados de linhas internas entre Pedralva e Sobrado e entre 

Vieira do Minho, Ribeira de Pena e Feira, e o outro projeto será na fronteira entre Portugal e 

Espanha, com a interligação Beariz – Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

União Europeia e países de todo o mundo unem forças para mobilizar investidores privados 

no financiamento da transição ecológica 

A União Europeia lançou a Plataforma Internacional para o Financiamento Sustentável 

juntamente com as autoridades competentes da Argentina, Canadá, Chile, China, Índia, Quénia 

e Marrocos. Esta iniciativa faz parte dos esforços internacionais para cumprir os compromissos 

do Acordo de Paris. Para mais informações, consulte o comunicado conjunto e as perguntas e 

respostas 

 

UE fixa 22 novos compromissos a favor de oceanos limpos, sãos e seguros e lança o «Ocean 

Tracker» 

A União Europeia anunciou 22 novos compromissos no intuito de melhorar a governação dos 

oceanos. Além disso, a UE lança também o sistema de acompanhamento «The Ocean Tracker», 

um mapa interativo para seguir os compromissos já assumidos pelos governos, empresas e ONG, 

que perfazem mais de 10 mil milhões de euros. Os compromissos em causa consistem em ações 

significativas destinadas a reforçar a governação dos oceanos, em especial no que diz respeito à 

execução da Agenda 2030 e, mais especificamente, à consecução do objetivo de 

desenvolvimento sustentável 14: conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e 

recursos marinhos, com vista ao desenvolvimento sustentável. Os compromissos da UE incluem 

projetos para combater a poluição causada pelo plástico, tornar mais sustentável a economia 

azul e melhorar a investigação e a vigilância marítima. Para mais informações consulte o 

comunicado de imprensa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/info/files/191018-international-platform-sustainable-finance-joint-statement_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6116
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6116
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_en
https://ec.europa.eu/sustainable-development/goal14_en
https://ec.europa.eu/sustainable-development/goal14_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6131_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 

 

 

 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
                                                                                          

  

Aliança África-Europa: duas novas garantias financeiras no âmbito do Plano de Investimento 

Externo da UE 

À margem do Fórum de Investimento em África 2019, em Joanesburgo, África do Sul, a Comissão 

Europeia assinou dois acordos de garantia com instituições de financiamento do 

desenvolvimento de dois Estados-Membros: a «Financierings-Maatschappij voor 

Ontwikkelingslanden N.V» dos Países Baixos e a «Cassa Depositi e Prestiti» de Itália. Estes 

acordos de garantia fazem parte da execução do Plano de Investimento Externo da UE, o ramo 

financeiro da Aliança África-Europa para o Investimento Sustentável e o Emprego. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa. 

 

Comércio: Acordo UE-Singapura entra em vigor em 21 de novembro de 2019  

Os Estados-Membros da UE aprovaram o acordo comercial entre a UE e Singapura, que entrará 

em vigor já em 21 de novembro. Singapura é, de longe, o maior parceiro comercial da UE no 

Sudeste Asiático, com um comércio bilateral total de mercadorias de mais de 53 mil milhões de 

EUR e um comércio de serviços de 51 mil milhões de EUR. Mais de 10 000 empresas da UE estão 

estabelecidas em Singapura, que lhes serve de plataforma para toda a região do Pacífico. 

Singapura constitui também o principal país destinatário dos investimentos europeus na Ásia, 

tendo os investimentos entre a UE e Singapura vindo a aumentar rapidamente nos últimos anos: 

o volume combinado dos investimentos bilaterais atingiu os 344 mil milhões de EUR em 2017. 

Ao abrigo do acordo comercial, Singapura eliminará todos os direitos ainda existentes sobre os 

produtos da UE. O acordo oferece também novas oportunidades aos prestadores de serviços da 

UE, nomeadamente em setores como as telecomunicações, os serviços ambientais, a 

engenharia, a informática e o transporte marítimo. Tornará também o ambiente empresarial 

mais previsível. O acordo conferirá igualmente uma proteção jurídica a 138 produtos 

alimentares europeus emblemáticos, conhecidos como indicações geográficas. Singapura já é o 

terceiro maior destino destes produtos especializados europeus. Singapura também acordou 

em eliminar obstáculos ao comércio, além dos direitos aduaneiros, em alguns setores-chave 

como, por exemplo, reconhecendo os ensaios de segurança da UE relativos a automóveis e a 

muitos aparelhos eletrónicos ou aceitando as etiquetas que as empresas da UE utilizam para os 

produtos têxteis. A UE e Singapura também celebraram um acordo de proteção do 

investimento, que pode entrar em vigor depois de ter sido ratificado por todos os Estados-

Membros da UE, de acordo com os seus próprios procedimentos nacionais. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa, nota informativa, e Fichas temáticas. O 

impacto do acordo para Portugal pode ser encontrado  aqui. 

 

 

 

http://www.cip.org.pt/
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_19_6244
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6222_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_18_3327
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1825
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/portugal_en.htm
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Acordo protegerá 100 indicações geográficas europeias na China  

A UE e a China concluíram as negociações sobre um acordo bilateral para proteger contra as 

imitações e a usurpação 100 indicações geográficas (IG) europeias na China e 100 IG chinesas na 

UE. Este acordo histórico deverá resultar em benefícios comerciais recíprocos e num aumento 

da procura de produtos de elevada qualidade de ambas as partes. Dando cumprimento ao 

compromisso assumido na última Cimeira UE-China, em abril de 2019, este acordo representa 

um exemplo concreto da cooperação entre a União Europeia e a República Popular da China, 

refletindo a abertura e a adesão de ambas as partes às regras internacionais como base para as 

relações comerciais. A China é o segundo destino das exportações agroalimentares da UE, que 

atingiram 12,8 mil milhões de EUR no período de 12 meses entre setembro de 2018 e agosto de 

2019. É também o segundo destino para as exportações de produtos protegidos como 

indicações geográficas da UE, incluindo vinhos, produtos agroalimentares e bebidas 

espirituosas, representando 9 % do respetivo valor. O mercado para a alimentação e as bebidas 

europeias na China apresenta um elevado potencial de crescimento, com uma classe média em 

crescimento e que procura avidamente produtos europeus icónicos, de alta qualidade e 

genuínos. Além disso, a China também dispõe de um sistema próprio com diversas indicações 

geográficas, especialidades que os consumidores europeus poderão agora descobrir mais 

facilmente graças a este acordo. A lista das IG da UE que serão protegidas na China inclui 

produtos como o Cava, o Champagne, o Feta, o Irish whiskey, a Münchener Bier, o Ouzo, a Polska 

Wódka, o Porto, o Prosciutto di Parma e o Queso Manchego. Quanto aos produtos chineses, a 

lista inclui, por exemplo, a Pixian Dou Ban (pasta de feijão da região de Pixian), o Anji Bai Cha 

(chá branco de Anji), o Panjin Da Mi (arroz de Panjin) e o Anqiu Da Jiang (gengibre de Anqiu). Na 

sequência da conclusão das negociações, o acordo será agora objeto de análise jurídica. Do lado 

da UE, o Parlamento Europeu e o Conselho serão posteriormente convidados a aprová-lo. O 

acordo deverá entrar em vigor até ao final de 2020. Quatro anos após a sua entrada em vigor, o 

âmbito do acordo será alargado para abranger mais 175 nomes de IG de ambas as partes. Estes 

nomes terão de cumprir os mesmos procedimentos de registo (ou seja, avaliação e publicação 

para comentários) que já foram cumpridos pelos 100 nomes cobertos pelo acordo agora 

negociado. A cooperação UE-China em matéria de indicações geográficas foi lançada há mais de 

10 anos (2006), tendo resultando no registo e proteção de 10 nomes de indicações geográficas 

de ambas as partes em 2012, naquele que foi o ponto de partida para o atual processo de 

cooperação. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa, a Lista das indicações 

geográficas europeias protegidas, e a Lista das indicações geográficas chinesas protegidas. 

 
Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA: Terceira análise reconhece progressos e identifica 

medidas para progredir 

A Comissão Europeia publicou o relatório sobre a terceira análise anual do funcionamento do 

Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA. O relatório confirma que os EUA continuam a 

assegurar um nível adequado de proteção dos dados pessoais transferidos ao abrigo do Escudo 

de Proteção da Privacidade da UE para as empresas participantes nos EUA. A Comissão 

http://www.cip.org.pt/
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https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
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recomenda que sejam tomadas certas medidas concretas para assegurar, na prática, o 

funcionamento eficaz do Escudo de Proteção da Privacidade. Trata-se nomeadamente de 

reforçar o processo de (re)certificação para as empresas que queiram participar, reduzindo o 

prazo do processo de (re)certificação; alargar os controlos de conformidade, nomeadamente no 

que se refere a falsas declarações de participação no quadro; e elaborar orientações adicionais 

para as empresas que lidam com dados relativos aos recursos humanos. A Comissão espera 

igualmente que a Federal Trade Commission intensifique as suas investigações sobre a 

conformidade com os requisitos substantivos do Escudo de Proteção da Privacidade e forneça à 

Comissão e às autoridades de proteção de dados da UE informações sobre as investigações em 

curso. Para mais informações consulte o relatório e o comunicado de imprensa. 

 

 

Relatórios e eventos:  

Acordos comerciais da UE: concretizar novas oportunidades em tempos de incertezas 

económicas a nível mundial   

Apesar da difícil conjuntura económica mundial, as empresas europeias continuaram a 

aproveitar as oportunidades criadas pela rede comercial da União Europeia, a maior do mundo. 

Segundo o relatório anual da Comissão Europeia sobre a execução dos acordos comerciais, 

publicado em 14 de Outubro, esta rede abrangia, em 2018, 31 % das trocas comerciais da 

Europa, uma percentagem que deverá aumentar significativamente com a entrada em vigor de 

novos acordos comerciais, aproximando-se dos 40 %. Globalmente, o comércio representa 35 % 

do produto interno bruto (PIB) da UE. Para mais informações, consulte o comunicado de 

imprensa e o relatório. 

 

Situação atual dos Acordos de Comércio Livre e outras negociações comerciais, Comissão 

Europeia  – atualização de 12 de novembro de 2019 

 

Situação atual dos Acordos de Parceria Económica com os países ACP, Comissão Europeia – 

atualização de 24 outubro de 2019 

“EU Trade Policy at work”, situação atual da Política Comercial da União Europeia em 

comparação com 5 anos atrás, Comissão Europeia, 23 de outubro de 2019 

 

Alfândegas: Comissão Europeia publica a versão de 2020 da Nomenclatura Combinada 

A Nomenclatura Combinada (NC) constitui a base da declaração de mercadorias (a) na 

importação ou exportação ou (b) quando sujeita a estatísticas comerciais intra-UE.  A NC foi 

estabelecida pelo Regulamento (CEE) no 2658/87 do Conselho, cujo Anexo I é atualizado 

anualmente e publicado no Jornal Oficial da UE. A subposição NC indicada nas declarações de 

mercadorias importadas e exportadas determina: a) qual a taxa do direito aduaneiro aplicável 

http://www.cip.org.pt/
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e b) como as mercadorias são tratadas para fins estatísticos ou para outras políticas da União 

Europeia. Para mais informações, consulte a respetiva página da Comissão Europeia.  

 

Notícias da BusinessEurope 

• Prosperidade, Pessoas, Planeta: BusinessEurope apresenta prioridades para o próximo 
ciclo institucional, num evento no Parlamento Europeu onde a CIP participou. 
 

•  Previsões económicas da BusinessEurope – Outono 2019: UE enfrenta desaceleração 
económica devido a tensões comerciais. 

 

•  EU-Vietnam: posição sobre os benefícios de acordos livres de comércio. 
 

•  Carta para o Conselho Europeu: “Uma economia forte é necessária para manter os 
padrões europeus”. 

 

• Cimeira social tripartida com parceiros sociais sobre o progresso das dimensões 
económicas e sociais para uma Europa competitiva, justa e sustentável. 
 

Num ano de grandes mudanças na Europa, nomeadamente com o novo ciclo do Parlamento 

Europeu e Comissão Europeia, a BusinessEurope preparou, juntamente com as federações 

nacionais, uma série de documentos estratégicos sobre diversas matérias de importância 

fundamental para as empresas.  Enviamos assim, para referência, uma listagem não exaustiva 

dos principais documentos: 

• Comércio Internacional: uma estratégia adequada ao século XXI 

• Prioridades para o mercado interno europeu 

• O Futuro da Dimensão Social na Europa 

• Energia e Clima: desenvolver uma estratégia competitiva 

• Cibersegurança das redes 5G 

• Recomendações sobre Inteligência Artificial 

• Economia Circular: prioridades para 2019-2024 

• Mobilidade de baixo impacto ambiental 

• Uma estratégia industrial ambiciosa 

• Desenvolver a estratégia de investimento em África 

• Melhorar as regras europeias de concorrência 

• Transportes: prioridades para 2019-2024 

• Livre circulação de mercadorias: prioridades da UE para 2019-2024 

• Investigação e desenvolvimento no novo ciclo político 

• Direitos de propriedade intelectual para o período 2019-2024 
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