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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. 

 

NOTÍCIAS 

 

Conselho (Negócios Estrangeiros), 17/07/2017 – Principais destaques 

• Estratégia Global da UE – O Conselho debateu a execução da Estratégia Global da UE. 

Os ministros dos Negócios Estrangeiros forneceram orientações sobre as prioridades 

para 2017-2018, acordando que devem contemplar um seguimento das vertentes de 

trabalho do primeiro ano e novas iniciativas. Tomando como o trabalho realizado, os 

ministros acordaram que a UE deve continuar a reforçar a sua cooperação em matéria 

de segurança e defesa, nomeadamente através da criação futura de uma cooperação 

estruturada permanente, inclusiva e ambiciosa. Os ministros salientaram também a 

importância dos trabalhos sobre a ligação entre a segurança interna e a segurança 

externa, a migração, a luta contra o terrorismo e a luta contra as ameaças híbridas. 

Realçaram-se igualmente os progressos realizados pela UE no apoio à resiliência dos 

países parceiros, em especial na sua vizinhança, bem como na sua abordagem integrada 

em termos de comunicações estratégicas e de diplomacia pública. Os ministros dos 

Negócios Estrangeiros acordaram igualmente em duas outras vias para a prossecução 

do trabalho em 2017-2018: 

o Apoiar a governação a nível mundial, em particular as Nações Unidas, incluindo 

a aplicação do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, bem como o reavivamento do esforço global em matéria de não 

proliferação e desarmamento nuclear; e um novo reforço da cibersegurança; 

o Apoiar as organizações regionais e as relações de cooperação entre as regiões 

e com a UE, incluindo o reforço do empenhamento político da UE nos Balcãs 

Ocidentais, aprofundar as relações com os parceiros a Leste por meio da 

Parceria Oriental, e reforçar a nossa parceira com África, nomeadamente 

através da abordagem integrada no Sael e no Corno de África. 

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

http://www.cip.org.pt/
http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/fac/2017/07/17/
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Emprego e situação social na Europa: Análise de 2017 

A Comissão publicou, no dia 17 de julho, a edição de 2017 da sua Análise Anual do Emprego e 

da Situação Social na Europa. O documento confirma as tendências positivas no mercado de 

trabalho e na esfera social, bem como um crescimento económico continuado. Com mais de 

234 milhões de pessoas empregadas, o emprego na UE nunca registou valores tão elevados, ao 

mesmo tempo que o desemprego regista o seu nível mais baixo desde dezembro de 2008. Desde 

2013, foram criados 10 milhões de postos de trabalho na UE. Contudo, para além do progresso 

económico e social em termos globais, há elementos que evidenciam um preço particularmente 

elevado a pagar pelas gerações mais jovens, as quais tendem a conhecer maiores dificuldades 

para encontrar trabalho e estão mais expostas a formas atípicas de emprego, incluindo os 

contratos temporários, que são suscetíveis de baixar a sua proteção social. Também as pensões 

a que poderão aspirar em relação às remunerações tendem a ser mais baixas. Tendo em conta 

esta realidade, o documento de análise de 2017 coloca a tónica na equidade intergeracional: é 

necessário garantir que as atuais tendências económicas favoráveis se repercutem de forma 

positiva em todas as gerações. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a 

ficha informativa da Comissão Europeia. 

 

Comissão toma medidas para ajudar as regiões a construir economias resilientes na era da 

globalização 

A globalização trouxe enormes benefícios às economias menos desenvolvidas e novas 

oportunidades para os europeus, mas enquanto os benefícios se repercutem amplamente, os 

custos, esses, tendem repartir-se de forma desigual, tal como refere a Comissão no 

seu documento de reflexão sobre o controlo da globalização. Para dar resposta ao desafio da 

modernização da economia, a Europa tem de capacitar as suas regiões e ajudá-las a criar valor. 

Isto significa apostar na inovação, na digitalização, na descarbonização e no desenvolvimento 

das competências das pessoas. A Comissão propõe hoje um novo conjunto de ações para 

continuar a ajudar as regiões da Europa a investir nas áreas em que são mais competitivas 

(«especialização inteligente»), para gerar inovação, resiliência e crescimento. Introduzida em 

2014 em todos os programas da política regional, a especialização inteligente deu provas da sua 

eficácia. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da 

Comissão Europeia.  

 

Comissão publica relatórios após rondas negociais com o México e o Mercosul 

A Comissão Europeia publicou, no dia 18 de julho, os relatórios que resumem o progresso 

alcançado durante as mais recentes rondas de negociações relativas aos acordos comerciais UE-

México e UE-Mercosul. Os relatórios apresentam um resumo dos progressos alcançados em 

todas as áreas negociais, nomeadamente: 1) comércio de mercadorias (incluindo acesso ao 

mercado e regras gerais); 2) medidas não pautais; 3) regras relativas à origem; 4) comércio de 

serviços; 5) contratação pública; 6) direitos de propriedade intelectual (incluindo indicações de 

origem); 7) desenvolvimento sustentável; 8) outras questões (instituições e cooperação 

regulamentar). Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da DG Trade. 

http://www.cip.org.pt/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=89&newsId=2841&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=89&newsId=2841&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1988_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1987_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_pt.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155778.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155778.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155779.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1693&title=Commission-publishes-reports-following-negotiation-rounds-with-Mexico-and-Mercosur

