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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 

 

Conselho Europeu, 15/12/2016 – Principais destaques 

 Segurança – O Conselho Europeu reafirmou o seu empenho na implementação da Estratégia de 

Segurança Interna da União Europeia para 2015-2020. Abordou também o reforço da cooperação 

da UE em matéria de segurança externa e defesa. 

 FEIE (Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos) – Os dirigentes congratularam-se com o 

acordo alcançado no Conselho sobre o prolongamento da vigência do Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos, a iniciativa emblemática da UE no âmbito do seu Plano de 

Investimento para a Europa. Este prolongamento - tanto em termos de duração como de 

capacidade financeira - mobilizará pelo menos meio bilião de euros de investimentos até 2020. 

 Estratégias para o mercado único e União da Energia – O Conselho reiterou a importância das 

diversas estratégias para o mercado único e da União da Energia, que deverão estar concluídas e 

implementadas até 2018.  

 Instrumentos de defesa comercial – O Conselho Europeu tomou conhecimento de que o 

Conselho está atualmente em condições de entabular negociações com o Parlamento Europeu 

sobre a modernização dos instrumentos de defesa comercial. 

 Desemprego dos jovens – Os dirigentes registaram os progressos realizados até à data na 

implementação da Garantia para a Juventude e da Iniciativa para o Emprego dos Jovens, com 

base num relatório apresentado pela Comissão. O Conselho Europeu congratulou-se com o 

reforço do apoio à Iniciativa para o Emprego dos Jovens. Apelou igualmente à continuação da 

Garantia da Juventude e à prossecução dos trabalhos sobre as recentes iniciativas da Comissão 

consagradas à juventude, incluindo sobre a mobilidade e o desenvolvimento de competências. 

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

 

http://www.cip.org.pt/
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2016/12/15/
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Conselho (Assuntos Gerais), 13/12/2016 – Principais destaques 

 Prioridades da UE para 2017 – O Conselho aprovou as prioridades legislativas da UE para 2017, 

que se centram em seis domínios principais: 

o O emprego, o crescimento e o investimento; 

o A Europa social; 

o A segurança; 

o A reforma da política de migração; 

o O mercado único digital; 

o A energia e o clima. 

O Ministro eslovaco dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus e Presidente do 

Conselho, Miroslav Lajčák, anuncia que "É a primeira vez que a UE estabelece um conjunto de 

prioridades legislativas comuns para o ano seguinte." Com efeito, os Presidente do Parlamento 

Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia assinaram no dia 13 de dezembro, pela primeira 

vez, uma declaração conjunta que define os objetivos e prioridades da UE para o processo 

legislativo em 2017. 

 Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável – O  Conselho adotou a sua posição de 

negociação a respeito deste Fundo. Este fundo tem por objetivo combater as causas profundas 

da migração irregular. Destina-se a criar oportunidades de emprego, incentivar o investimento e 

facilitar o desenvolvimento sustentável em países parceiros tanto em África como na vizinhança 

da Europa.   

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

 

 

ECONOMIA   
                                                                                          

 

Novas regras de transparência para acordos fiscais prévios entram em vigor 

A partir de 1 de janeiro de 2017, os Estados-Membros são obrigados a proceder automaticamente ao 

intercâmbio de informações sobre quaisquer novos acordos fiscais transfronteiras que realizem. Esse 

intercâmbio processar-se-á através de um depositário central, acessível a todos os países da UE. De seis 

em seis meses, as autoridades fiscais nacionais enviam um relatório ao depositário, com todos os acordos 

fiscais prévios transfronteiras que tenham celebrado. Até 1 de janeiro de 2018, os Estados-Membros terão 

também de fornecer as mesmas informações sobre todos os acordos fiscais prévios transfronteiras 

celebrados desde o início de 2012. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da 

Comissão Europeia. 

 

 

http://www.cip.org.pt/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15375-2016-INIT/pt/pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/gac/2016/12/13/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4494_pt.htm
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Aprovada proposta para atualizar regras da UE em matéria de coordenação da segurança social 

A Comissão Europeia apresentou no dia 13 de dezembro uma revisão da legislação da UE para a 

coordenação da segurança social. Esta proposta faz parte do Programa de trabalho da Comissão para 2016 

e dos esforços da Comissão para facilitar a mobilidade da mão de obra, garantir um tratamento justo a 

quem muda de país e aos contribuintes e oferecer melhores instrumentos para a cooperação entre as 

autoridades dos Estados-Membros. A proposta moderniza as regras em vigor de modo a garantir que 

sejam justas, claras e mais fáceis de fazer cumprir. A atualização proposta facilita a livre circulação dos 

trabalhadores e protege os seus direitos, ao mesmo tempo que reforça os instrumentos para as 

autoridades nacionais combaterem os riscos de abuso ou de fraude. Cria uma relação mais estreita entre 

o local onde as contribuições são pagas e onde as prestações são requeridas, assegurando uma 

distribuição equitativa dos encargos financeiros entre os Estados-Membros. Para mais informações, 

consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

 

Nova iniciativa de reforço do microcrédito e de financiamento social 

O Fundo Europeu de Investimento e a Comissão Europeia anunciaram em 22 de dezembro uma nova 

iniciativa para ajudar os fornecedores de microfinanciamento e de financiamento de empresas sociais a 

desenvolverem os seus negócios ao abrigo do Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social - 

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

 

Informação bibliográfica  

 Análise do emprego e da situação social na Europa (“Employment and Social Developments in 
Europe”), Comissão Europeia, 20 de dezembro 2016. Consulte comunicado de imprensa.    

 Relatório sobre os cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – Resumo de 2016, 
Comissão Europeia, 20 dezembro 2016. Consulte comunicado de imprensa. 

  Relatório de avaliação dos investimentos realizados ao abrigo do Fundo Social Europeu durante 
o período 2007-2013, acompanhado de relatórios por Estado Membro, Comissão Europeia, 5 
janeiro 2017. Consulte comunicado de imprensa.  

 
 

 

ENERGIA E CLIMA 
                                                                                          

 

UE aprova novas regras para que os Estados-Membros reduzam drasticamente a poluição atmosférica 

O Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram, no dia 14 de dezembro, a nova Diretiva relativa aos 

valores-limites nacionais de emissão, com base numa proposta da Comissão que estabelece limites mais 

estritos para os cinco principais poluentes na Europa. A Diretiva entra em vigor em 31 de dezembro de 

http://www.cip.org.pt/
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_pt.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4301_pt.htm
http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4470_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4429_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0812&qid=1484611819913&from=PT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4421_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3984_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&qid=1482143170997&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&qid=1482143170997&from=PT
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2016. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão 

Europeia.  

 

Conselho Ambiente, 19/12/2016 – Principal destaque 

 Adoção de Conclusões  relativas à protecção da saúde das pessoas e do ambiente através da boa 

gestão dos produtos quimicos 

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

 

 

 

MERCADO INTERNO  
                                                                                          

 

Seis projetos portugueses recebem bolsas do Horizonte 2020 

O Conselho Europeu de Investigação (CEI) anunciou no dia 13 de dezembro os nomes dos 314 vencedores 

do concurso de Bolsas de Consolidação de 2016, onde constam 6 projetos portugueses. Estes cientistas 

de excelência, foram contemplados com um total de 605 milhões de euros, no âmbito do programa de 

investigação e inovação da União Europeia, o Horizonte 2020. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa do CEI.  

 

Apresentado pacote de medidas para a economia de serviços 

A Comissão Europeia apresentou, no dia 10 de janeiro, um pacote de medidas que espera que vá facilitar 

às empresas e aos profissionais a prestação de serviços a uma base de potenciais clientes de 500 milhões 

de pessoas na UE. As medidas propostas destinam-se a tornar mais fácil para os prestadores de serviços 

de navegação cumprir as formalidades administrativas, e a ajudar os Estados-Membros a identificar os 

requisitos excessivamente onerosos ou obsoletos que recaem sobre os profissionais que operam a nível 

nacional ou transfronteiras. Ao invés de alterar as regras da UE em vigor no domínio dos serviços, a 

Comissão procura garantir uma aplicação mais correta das regras em vigor, já que ficou demonstrado que 

a sua plena implementação iria estimular de forma significativa a economia da UE. Para mais informações, 

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

 

Adotado novo plano para facilitar a circulação transfronteiriça de comboios na Europa 

A Comissão Europeia adotou no dia 5 de janeiro um novo plano de implantação do Sistema Europeu de 

Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS – European Rail Traffic Management System). O ERTMS permite 

que os comboios atravessem facilmente as fronteiras, substituindo 25 sistemas nacionais de sinalização 

ferroviária por um padrão comum europeu. O objetivo do novo plano consiste em oferecer mais garantias 

às empresas ferroviárias e facilitar o investimento, a fim de que cerca de 50% da rede ferroviária 

http://www.cip.org.pt/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4358_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4372_pt.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15673-2016-INIT/pt/pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/env/2016/12/19/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2016_results.pdf
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2016_results.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-11_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en
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estratégica europeia esteja equiparada em 2023. Para mais informações consulte o portal do Mecanismo 

Interligar a Europa.  

 

 

Comissão define próximas etapas para a Economia Europeia dos Dados 

A Comissão Europeia propôs em 10 de janeiro soluções políticas e jurídicas para libertar o potencial da 

economia dos dados da UE, no âmbito da sua Estratégia para o Mercado Único Digital apresentada em 

maio de 2015. Na sua Comunicação, a Comissão propõe aos Estados-Membros interessados que 

participassem em projetos transfronteiras que explorem, numa situação real, questões emergentes 

relativas a dados. Em determinados Estados-Membros, estão já em curso alguns projetos de mobilidade 

cooperativa, conectada e automatizada, que permitem a ligação dos veículos entre si e com a 

infraestrutura rodoviária. A Comissão deseja testar, com base nestes projetos, as implicações 

regulamentares em matéria de acesso aos dados e de responsabilidade pelos dados. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia. 

 

Nova legislação para reforçar a privacidade nas comunicações eletrónicas 

As medidas apresentadas no dia 10 de janeiro pela Comissão visam atualizar as regras em vigor, alargando 

o seu âmbito de aplicação a todos os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas. Têm 

igualmente como objetivo criar novas possibilidades para tratar dados relativos a comunicações e reforçar 

a confiança e a segurança no mercado único digital — um objetivo fundamental da estratégia para o 

mercado único digital. Simultaneamente, a proposta pretende alinhar as regras em matéria de 

comunicações eletrónicas pelas novas normas de dimensão mundial do Regulamento geral sobre a 

proteção de dados da UE. A Comissão propõe igualmente novas regras para assegurar que, sempre que 

os dados pessoais sejam tratados pelas instituições e organismos da UE a proteção da vida privada seja 

garantida do mesmo modo que o é nos Estados-Membros ao abrigo do regulamento geral sobre a 

proteção de dados, e define uma abordagem estratégica das questões relacionadas com as transferências 

internacionais de dados pessoais. Para saber mais, consulte o comunicado de imprensa e a ficha 

informativa da Comissão.  

 

Anunciadas medidas para promoção da saúde e segurança no trabalho na União Europeia 

A Comissão Europeia anunciou no dia 10 de janeiro novas medidas no sentido de proteger mais 

eficazmente os trabalhadores contra os cancros ligados ao trabalho e ajudar as empresas, em especial as 

PME e microempresas, a cumprir o quadro legislativo em vigor e privilegiar os resultados em detrimento 

das formalidades administrativas. Nesse sentido, a Comissão empreenderá as seguintes ações 

estratégicas: 

 Estabelecer limites de exposição ou outras medidas relativamente a mais sete produtos químicos 

cancerígenos; 

http://www.cip.org.pt/
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/building-european-data-economy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_pt.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2017:8:FIN&qid=1484560650074&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2017:7:FIN&qid=1484560734205&from=PT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-17_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-17_en.htm
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 Ajudar as empresas, em especial as pequenas e as microempresas, a cumprir as normas de saúde 

e segurança; 

 Trabalhar em conjunto com os Estados-membros e os parceiros sociais para eliminar ou atualizar 

normas obsoletas. 

Para saber mais, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão Europeia.  

 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
                                                                                          

 

Conselho (Negócios Estrangeiros), 12/12/2016 – Principais destaques 

 África – O Conselho realizou um debate sobre as relações UE-África. Os ministros debateram as 

prioridades das relações da UE com África e o modo como essas relações deverão evoluir à luz 

dos desafios emergentes. Embora a cooperação para o desenvolvimento continue a ser um aspeto 

essencial do empenho da UE em África, os ministros destacaram também a importância das 

relações económicas e do investimento, bem como a necessidade de ajudar a criar emprego. O 

debate orientará a futura comunicação conjunta sobre um impulso renovado para a parceira UE-

África, que deverá ser apresentada em abril de 2017 pela Alta Representante e pela Comissão 

Europeia. 

Para saber mais, consulte a página da reunião.  

 

Comissão Europeia e Governo do Canadá coorganizam debate sobre tribunal multilateral de 

investimento 

Nos dias 13 e 14 de dezembro, a Comissão Europeia e o Canadá coorganizaram, em Genebra, o primeiro 

debate exploratório com representantes dos governos de países de todo o mundo, com vista à criação de 

um tribunal multilateral de investimento. Tratou-se da primeira reunião a nível intergovernamental sobre 

esta iniciativa, que a Comissão apresentou em maio de 2015. Tem por objetivo criar um órgão permanente 

único para a resolução de litígios em matéria de investimento, desta forma deixando para trás o 

sistema ad hoc de resolução de litígios entre os investidores e o Estado (ISDS) que, atualmente, faz parte 

dos cerca de 3200 tratados de investimento em vigor - 1400 dos quais celebrados por Estados-Membros 

da UE. Este futuro órgão estaria aberto à participação de todos os países interessados e decidiria sobre 

litígios ao abrigo dos atuais ou de futuros tratados de investimento. No que diz respeito aos tratados a 

nível da UE, viria substituir o sistema bilateral de tribunais de investimento constante dos Acordos de 

Comércio Livre celebrados entre a UE e os seus parceiros comerciais. Para mais informações, consulte o 

comunicado de imprensa da Comissão e uma nota da DG Trade sobre estas discussões.  

 

Aprovada posição negocial do Conselho sobre Instrumentos de Defesa Comercial 

http://www.cip.org.pt/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/fac/2016/12/12/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4349_pt.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1606&title=Summary-of-discussions-on-a-multilateral-investment-court
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No dia 13 de dezembro, o Comité de Representantes Permanentes (Coreper) aprovou a posição negocial 

do Conselho sobre uma proposta que visa modernizar os instrumentos de defesa comercial da UE. A 

proposta segue agora para o Parlamento Europeu, junto do qual a CIP reforçará a defesa dos interesses 

da indústria nacional. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do Conselho.  

 

A Comissão define a via estratégica rumo à União Aduaneira da UE 

A Comissão Europeia adotou em 21 de dezembro o seu plano de longo prazo para dar um novo impulso 

à gestão da União Aduaneira, um pilar fundamental da União Europeia que apoia e protege o Mercado 

Único. É cada vez mais importante o papel das autoridades aduaneiras para assegurar a nossa segurança 

na UE. Um sistema sólido e bem gerido contribui para proteger os cidadãos contra as ameaças terroristas 

e as ameaças para o ambiente e a saúde, e, por outro lado, promove o desenvolvimento de empresas 

competitivas. A Comunicação apresentada traça uma visão estratégica para a União Aduaneira que 

permitirá reforçar a cooperação entre as autoridades nacionais a fim de dar resposta aos desafios do 

século 21. Para mais informação, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

  
Comissão propõe modernizar a união aduaneira com a Turquia  

A Comissão Europeia solicitou em 21 de dezembro ao Conselho um mandato para encetar conversações 

com a Turquia com o objetivo de modernizar a união aduaneira UE-Turquia, que existe há 20 anos.  

A melhoria das relações comerciais entre a UE e a Turquia constitui uma parte essencial dos esforços 

envidados pela UE e a Turquia para aprofundar as suas relações em domínios fundamentais de interesse 

comum identificados na Cimeira UE-Turquia, de 29 de novembro de 2015 e na Declaração UE-Turquia, de 

18 de março de 2016. Ao apresentar esta proposta, a Comissão continua a cumprir os compromissos que 

assumiu. Consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  
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