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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 

 

 

 

  

Reunião informal dos chefes de Estado ou de Governo, 19-20/09/2018 – Principais resultados 

• Brexit – Os 27 líderes voltaram a confirmar a sua unidade total sobre este tópico e 

acordaram: 

− Em que não haverá acordo de saída sem uma solução de último recurso para a 

fronteira irlandesa que seja sólida, operacional e juridicamente vinculativa; 

− Em formular uma declaração política comum que seja tão clara quanto possível 

sobre as relações futuras; 

− No calendário para as negociações restantes. 

• Migração – Os dirigentes registaram que o número de chegadas irregulares foi 

diminuído e é agora mais baixo do que nos anos anteriores à crise. Os chefes de Estado 

ou de Governo também decidiram reforçar a cooperação com países terceiros, 

incluindo o Egito. 

• Segurança interna – Os dirigentes decidiram reforçar a Guarda Europeia de Fronteiras 

e Costeira e intensificar a luta contra todas as formas de cibercriminalidade, 

manipulação e desinformação. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. 
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73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 27/09/2018 – Principais resultados 

• O Presidente do Conselho da União Europeia, Donald Tusk, discursou perante os 

dirigentes mundiais em nome da UE na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), a 

27 de setembro de 2018. No seu discurso perante a Assembleia, apelou à defesa da 

ordem internacional baseada em regras, salientou que a UE apoiava firmemente os 

esforços em curso que visam reformas as Nações Unidas, e recordou os esforços da UE 

para apoiar os migrantes na Líbia, em cooperação com a ONU e a União Africana. 

Destacou igualmente o empenho da UE no sentido da implementação do Acordo de 

Paris. 

• Reuniões bilaterais – À margem da AGNU, o presidente Donald Tusk realizou reuniões 

bilaterais com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, o presidente da Ucrânia, Petro 

Poroshenko, o Presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, o presidente do Peru, Martín 

Vizcarra e o presidente do Chilhe, Sebastián Piñera. 

• Prioridades da UE na AGNU – Em junho de 2018, o Conselho adotou as prioridades da 

UE para as Nações Unidas e a 73ª AGNU.  

• Antes da AGNU, o Conselho aprovou a parceria estratégica ONU-UE sobre as operações 

de paz e as prioridades da gestão de crises para 2019-2021. O Conselho reconhece a 

cooperação de longa data nestes domínios entre a ONU e a UE. Reafirmou também o 

firme empenhamento da UE numa ONU forte como pedra angular do multilateralismo.  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  

 

 

 

ECONOMIA   
                                                                                          

 

Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), 02/10/2018 – Principais destaques 

• A Comissão apresentou a sua proposta para reforçar o papel da Autoridade Bancária 

Europeia (EBA) na supervisão das instituições financeiras da UE. Os ministros 

salientaram a importância de uma aplicação adequada das regras da UE sobre o 

combate ao branqueamento de capitais e de reforçar a cooperação entre as 

autoridades de supervisão em matéria de branqueamento de capitais e as autoridades 

de supervisão prudencial, de forma a criar um quadro de acompanhamento eficiente. 

O Conselho adotou também um regulamento que reforça os controlos sobre as somas 

em dinheiro líquido que entram ou saem da União, alinhando desta forma a legislação 

da UE pelas mais elevadas normas internacionais de combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo. 

• IVA – O Conselho chegou a acordo político sobre três propostas: 

→ Regulamento Publicações Eletrónicas: permitirá aos Estados-Membros aplicar 

taxas de IVA diferentes da taxa normal às publicações eletrónicas e dar-lhes-á a 

possibilidade de harmonizar as regras do IVA aplicáveis aos suportes físicos e 

eletrónicos das publicações. Este dossiê faz parte dos esforços mais vastos da UE 

http://www.cip.org.pt/
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para modernizar o imposto sobre o valor acrescentado para a economia digital, no 

contexto da Estratégia da UE para o Mercado Único Digital. 

→ Mecanismo generalizado de autoliquidação: permitirá aos Estados-Membros 

mais gravemente afetados pela fraude ao IVA aplicar temporariamente uma 

autoliquidação generalizada do IVA, proporcionado uma solução para os Estados-

Membros que se deparam com fraude endémica do tipo "carrossel". Os Estados-

Membros só poderão recorrer ao mecanismo generalizado de autoliquidação para 

as entregas de bens ou prestações de serviços acima de um limiar de 17500 EUR 

por operação e só até 30 de junho de 2022, em condições técnicas muito rigorosas. 

→ “Soluções rápidas” em sede de IVA, que visam introduzir ajustamentos às 

regras da UE em matéria de IVA de forma a dar resposta a questões específicas 

(consignação industrial, número de identificação IVA, operações em cadeia, prova 

de entrega intra-UE) na pendência da introdução de um novo sistema do IVA.  

O Conselho adotou ainda medidas para reforçar a cooperação administrativa e a 

melhorar a prevenção da fraude ao IVA. 

• O Conselho adotou regulamento destinado a melhorar os controlos das somas em 

dinheiro líquido que entram ou saem da União. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

Eurogrupo, 01/10/2018 – Principais destaques 

• Reunião do Eurogrupo em formação regular dos 19 países da área do euro 

→ Estabilizadores automáticos nacionais – O Eurogrupo realizou um debate 

temático sobre o papel dos estabilizadores automáticos nacionais. Os ministros 

debateram a relação dos estabilizadores automáticos nacionais e das almofadas 

orçamentais com a possível necessidade de uma capacidade orçamental comum 

para a área do euro.  

→ Preparação de reuniões internacionais, incluindo debate sobre a evolução das 

taxas de câmbio – Os ministros fizeram o balanço da recente evolução das taxas de 

câmbio. Esta evolução é alvo de debates regulares no Eurogrupo, em preparação 

para reuniões internacionais. As próximas reuniões do G20 e do FMI terão lugar em 

Bali, Indonésia, respetivamente em 11 e 12 de outubro e de 12 a 14 de outubro. 

• Reunião de 27 Estados-Membros 

→ Reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade – O Eurogrupo debateu a 

reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), tal como mandatado pela 

reunião da Cimeira do Euro em junho deste ano. O Eurogrupo deverá aprovar "até 

dezembro de 2018 uma ficha descritiva para o desenvolvimento futuro do MEE". O 

debate centrou-se em dois aspetos da reforma: a revisão do conjunto de 

instrumentos do MEE, em particular a eficácia dos instrumentos preventivos e os 

seus critérios de elegibilidade, e o papel do MEE na gestão e prevenção de crises.  

Para mais informações, consulte a página da reunião.  
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Conselho Competitividade, 27-28/09/2018 – Principais resultados 

• Mercado Interno e Indústria – O Conselho organizou um debate público sobre o 

fortalecimento da capacidade de inovação da indústria europeia, com ênfase na 

captação do potencial da digitalização e da Inteligência Artificial. 

• Ao abrigo do tradicional "diagnóstico" da competitividade, o Conselho avaliou 

a importância da convergência regional enquanto fator que contribui para o aumento 

global do crescimento, da produtividade e da competitividade. 

• Investigação e Inovação – Os ministros debateram a estrutura do próximo programa-

quadro europeu para investigação e inovação, Horizon Europe, bem como sobre o 

Programa Específico de Implementação do Horizon Europe. Este novo programa estará 

em vigor de 2021 até 2027. 

• Adotou o regulamento que cria o Portal Digital Único que irá permitir o acesso em linha 

a informações e procedimentos e a serviços de assistência e de resolução de 

problemas aos cidadãos e às empresas. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. Consulte a carta da BusinessEurope 
enviada ao Conselho da Competitividade com a sua mensagem sobre os temas da agenda. 
 

Conselho dos Assuntos Gerais, 18/08/2018 – Principais resultados 

• Próximo quadro financeiro plurianual – O Conselho realizou um debate de orientação 

sobre o quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021-2027. Os ministros estabeleceram 

as suas prioridades para as negociações e apresentaram os seus pontos de vista sobre: 

− A forma como as prioridades políticas da UE e o valor acrescentado europeu 

estão refletidos na proposta de QFP; 

− A proposta de afetação de fundos a diferentes domínios de intervenção. 

• Programação legislativa – Na sequência do discurso do presidente Jean-Claude Juncker 

sobre o Estado da União Europeia, o Conselho debateu as prioridades e as intenções da 

Comissão no que respeita ao seu programa de trabalho para 2019. O contributo dos 

ministros ajudará a Comissão a ultimar o seu programa de trabalho. O Conselho fez 

ainda o ponto de situação sobre as propostas legislativas pendentes tendo em conta o 

termo da legislatura do Parlamento Europeu em 2019. 

• Programa da Presidência – A Presidência austríaca apresentou também as suas 

prioridades para a vigência do seu mandato, que termina em 31 de dezembro de 2018. 

Para mais informações, consulte a página da reunião. 

 

Conselho dos Assuntos Gerais Art. 50.º (Brexit), 18/09/2018 – Principais resultados 

O Conselho, reunido a 27, foi informado pelo negociador-chefe da UE para o Brexit, Michel 

Barnier, sobre o ponto da situação das negociações do Brexit, na sequência da última ronda de 

negociações com o Reino Unido. Os ministros tiveram a oportunidade de debater a situação e a 

via a seguir. O acordo de saída deverá ser aprovado atempadamente para ser ratificado pelas 

duas partes antes da data de saída, a 29 de março de 2019. As negociações sobre o quadro das 

futuras relações deverão conduzir a um entendimento global, que ficará consagrado numa 

declaração política que acompanhará e a que fará referência o acordo de saída. O Conselho 

http://www.cip.org.pt/
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tomou nota da ordem do dia da reunião do Conselho Europeu (Artigo 50.º) de outubro. Os 

ministros da UE27 prosseguirão com os preparativos da cimeira de outubro na próxima reunião 

em 16 de outubro de 2018 no Luxemburgo. Para mais informações, consulte a página da 

reunião.  

 

Eurodeputados aprovam verba do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para 

Portugal 

A comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu aprovou em 9 de outubro a mobilização de 

4,7 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para Portugal. A verba 

destina-se a apoiar a reintegração no mercado de trabalho de 730 trabalhadores despedidos por 

duas empresas do setor do vestuário. Portugal irá também prestar serviços personalizados 

cofinanciados pelo FEG a 730 jovens com menos de 30 anos que não trabalham, não estudam, 

nem seguem qualquer formação (NEET), ascendendo assim o número total de beneficiários 

visados a 1.460. A contribuição financeira do FEG representa 60% dos custos totais, estimados 

em 7,8 milhões de euros. A proposta de decisão será votada em plenário no dia 24 de outubro, 

em Estrasburgo, devendo em seguida ser aprovada pelo Conselho da UE. A decisão será aplicável 

a partir da data da sua adoção. Consulte o comunicado de imprensa do Parlamento Europeu.  

 

Comissão financia projetos inovadores em 22 cidades e lança novo convite à apresentação de 

propostas na área da segurança nos espaços públicos urbanos 

Em 10 de outubro, a Comissão anunciou as cidades vencedoras do 3.º convite à apresentação 

de propostas no âmbito das Ações Urbanas Inovadoras, de entre as quais se destaca a cidade 

portuguesa de Aveiro com um projeto na área de Empregos e competências na economia local.  

Uma dotação de 92 milhões de euros ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

financiará soluções inovadoras para outros desafios urbanos como a qualidade do ar, as 

alterações climáticas e a habitação. Neste dia, a Comissão lançou também o 4.º convite à 

apresentação de propostas no âmbito das Ações Urbanas Inovadoras. Para mais informações, 

consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.  

 

Política de Coesão: Comissão anuncia vencedores dos prémios RegioStars 2018 

Em 9 de outubro a Comissária para a Política Regional, Corina Creţu presidiu à cerimónia anual 

de nomeação dos vencedores dos prémios RegioStars , que distinguem os melhores projetos de 

política de coesão deste ano. De entre os vencedores destacamos os projetos portugueses -  

na categoria “Apoio à transição industrial inteligente” o Centro Empresarial e de Serviços 

Partilhados do Fundão, e o  Vista Alegre Heritage Museum que recebeu o prémio 

correspondente à escolha do público. Para mais informação, consulte o comunicado de 

imprensa da Comissão Europeia.  

 

 

Bibliografia 

• Estudo “VAT Gap in the EU-28 Member States”, Comissão Europeia, 21 de setembro. 

Consulte o comunicado de imprensa. 
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ENERGIA E CLIMA 
                                                                                          

  

 

Conselho (Ambiente), 9/10/2018 – Principais destaques 

• Acordo sobre a proposta de regulamento sobre as normas de emissões de CO2 dos 

automóveis e veículos comerciais ligeiros e debate relativo aos veículos pesados.  

• Adoção de conclusões sobre as alterações climáticas no âmbito da preparação da 

Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas, a realizar em Katowice, em dezembro próximo.  

• Adoção de conclusões sobre a biodiversidade 

Outros temas:  

Aprovação um novo plano de ação aduaneira da UE 2018-2022 contra as infrações aos 

direitos de propriedade intelectual. Consulte o comunicado de imprensa.  

Para mais informações consulte a página da reunião.  

 

Uma nova estratégia para a bioeconomia rumo a uma Europa sustentável 

A Comissão apresentou em 11 de outubro um plano de ação com vista ao desenvolvimento de 

uma bioeconomia sustentável e circular que beneficie a Europa a nível social, ambiental e 

económico. A nova estratégia para a bioeconomia integra-se nos esforços da Comissão para dar 

um novo impulso ao emprego, ao crescimento e ao investimento. A estratégia visa melhorar e 

reforçar a utilização sustentável de recursos renováveis para dar resposta a desafios mundiais e 

locais, tais como as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável. Num mundo com 

recursos naturais e ecossistemas limitados, é necessário um esforço de inovação para alimentar 

as populações e proporcionar-lhes água e energia limpas. A bioeconomia tem a capacidade de 

transformar algas em combustível, reciclar plástico, fabricar mobília ou vestuário a partir de 

resíduos e converter subprodutos industriais em adubos biológicos. Tem potencial para criar 1 

milhão de empregos verdes até 2030. Para mais informações, consulte o comunicado de 

imprensa da Comissão Europeia.  

 

Parlamento Europeu aprova novas metas para redução das emissões de CO2 dos automóveis 

O Parlamento Europeu (PE) definiu metas para a redução das emissões de CO2 dos automóveis 

na UE até 2030 e uma quota de mercado para os veículos com emissões nulas e emissões baixas. 

Os eurodeputados propõem um objetivo de redução de 40% das emissões dos automóveis de 

passageiros e veículos comerciais ligeiros novos até 2030, acima dos 30% propostos pela 

Comissão Europeia, e uma meta intermédia de 20% para 2025. O PE estabelece também uma 

quota de mercado para os veículos com emissões nulas e com baixo nível de emissões (ou seja, 

os que emitem menos de 50 g de CO2 por quilómetro), que deverá ser de 35% das vendas de 

automóveis novos até 2030 e de 20% até 2025. Os eurodeputados defendem que estas medidas 

têm de ser acompanhadas de programas específicos de reafectação, requalificação e melhoria 
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das competências dos trabalhadores, tendo em conta as possíveis implicações no mercado de 

trabalho. Os fabricantes cujas emissões médias de CO2 sejam superiores às permitidas pela 

legislação terão de pagar uma taxa sobre as emissões excedentárias. Esses montantes devem 

ser utilizados para “promover o desenvolvimento de competências e a reafectação dos 

trabalhadores no setor automóvel em todos os Estados-Membros afetados, em especial nas 

regiões e nas comunidades mais afetadas pela transição, a fim de contribuir para uma transição 

justa para a mobilidade com emissões nulas”, diz o texto aprovado pelo PE. Para mais 

informações, consulte o comunicado de imprensa do Parlamento Europeu. 

 

 

 

 

MERCADO INTERNO  
                                                                                          

 

Conselho (Justiça e Assuntos Internos), 12/10/2018 – Principais destaques 

• Adoção da posição do Conselho da EU sobre a Diretiva Insolvência, Reestruturação e 

Segunda Oportunidade 

• Debate sobre a proposta da Comissão Europeia sobre provas eletrónicas, visando o 

combate à criminalidade na era digital.  

• Adoção de uma nova Diretiva anti lavagem de dinheiro 

Para mais informações, consulte a página da reunião.   

 

Proteger os trabalhadores contra substâncias químicas cancerígenas  

Em 11 de outubro, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo sobre a segunda 

proposta da Comissão de alargar a lista de substâncias químicas reconhecidas como 

cancerígenas no local de trabalho. Com este acordo, passam a ser abrangidas pela Diretiva 

Agentes Cancerígenos e Mutagénicos mais oito substâncias químicas cancerígenas, incluindo os 

gases de escape de motores a diesel. Consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.   

 

 

Bibliografia: 

• Edição de 2018 do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo. Consulte o comunicado 

de imprensa da Comissão Europeia.  

• Décimo sexto relatório sobre os progressos alcançados rumo à criação de uma União da 

Segurança genuína e eficaz (e anexo). Consulte o comunicado de imprensa da Comissão 

Europeia. 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
                                                                                          

  

A União Europeia e o Grupo dos Estados de África das Caraíbas e do Pacífico dão início às 

negociações sobre um novo acordo de parceria 

A UE e os 79 países do Grupo dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) iniciaram 

no dia 28 de setembro as negociações sobre o futuro da sua cooperação após 2020. O objetivo 

é transformar a atual parceria num quadro político moderno que permita alcançar os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável. Os países da UE e os países ACP representam mais de metade 

de todos os países membros das Nações Unidas e unem mais de 1,5 mil milhões de pessoas. A 

atual parceria, regida pelo Acordo de Cotonu, é um dos quadros de cooperação mais antigos e 

mais completos entre a UE e os países em desenvolvimento. A vigência do atual acordo termina 

em 2020. A parceria visa uma cooperação política mais estreita na cena mundial para enfrentar 

os grandes desafios mundiais, e procura ser um exemplo brilhante do multilateralismo como 

pedra angular de uma ordem mundial assente em regras. Em termos concretos, tal significa, 

nomeadamente, trabalhar em conjunto para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Também guiará os países da parceria nos seus esforços conjuntos para fazer face 

aos desafios prementes, como as alterações climáticas, as migrações, a paz e a segurança. Para 

produzir o impacto desejado, a futura parceria terá de se adaptar às novas realidades na União 

Europeia, na África, nas Caraíbas e no Pacífico, tendo em conta as especificidades geográficas. A 

futura parceria procurará facilitar o estabelecimento de alianças fortes nos fóruns mundiais e 

abordar questões essenciais, o que poderá beneficiar tanto as gerações atuais como as futuras. 

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

bem como o mandato negocial da UE e o mandato negocial dos ACP. 

 

 

UE intensifica a sua estratégia para ligar a Europa e a Ásia 

A Comissão Europeia e a alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política 

de Segurança adotaram uma comunicação conjunta que delineia a visão da UE para uma nova 

estratégia global destinada a melhorar a ligação entre a Europa e a Ásia. A comunicação conjunta 

baseia-se na experiência da União Europeia em matéria de reforço dos laços entre os seus 

Estados-Membros, bem como com outras regiões e no interior destas últimas. Uma 

conectividade sustentável, abrangente e baseada em regras constitui um elemento central desta 

comunicação; esta contribuirá para orientar a ação externa da UE neste domínio e inscreve-se 

no âmbito da execução da sua Estratégia Global. A UE combinará uma abordagem da 

conectividade baseada em princípios e no reconhecimento de que a Ásia é composta por 

diferentes regiões que, por sua vez, são compostas por países muito diversos em termos de 

modelos económicos e de nível de desenvolvimento, com ações concretas em torno de três 

vertentes: 

1. Criar ligações de transportes, redes energéticas e digitais e ligações entre as pessoas; 

2. Oferecer parcerias no domínio da conectividade aos países e organizações da Ásia; 
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3. Promover financiamento sustentável através de diferentes instrumentos financeiros. 

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

Europeia. 

 

Passado um ano, o acordo comercial UE-Canadá traz resultados positivos 

O dia 21 de setembro marcou o primeiro aniversário da entrada em vigor provisória do Acordo 

Económico e Comercial Global (CETA) entre a UE e o Canadá.  Os primeiros sinais mostram que 

o acordo começou já a dar resultados positivos para os exportadores da UE. A Comissária Cecilia 

Malmström visitará o Canadá em 26 e 27 de setembro para fazer um balanço dos progressos.  

Além de suprimir praticamente todos os direitos aduaneiros, o CETA estimulou o ambiente 

empresarial entre a UE e o Canadá, oferecendo uma segurança jurídica valiosa para as empresas 

da UE que pretendem exportar. Embora seja demasiado cedo para tirar conclusões sólidas, os 

resultados comerciais iniciais apontam na direção certa. As últimas estatísticas disponíveis, que 

abrangem o período de outubro de 2017 a junho de 2018, indicam que as exportações 

aumentaram mais de 7 % em termos homólogos ao nível da UE. Determinados setores 

apresentam resultados particularmente positivos. As máquinas e aparelhos mecânicos, que 

correspondem a um quinto das exportações da UE para o Canadá, registaram um aumento de 

mais de 8 %. Os produtos farmacêuticos, que representam cerca de 10 % das exportações da UE 

para o Canadá, registaram uma subida de 10 %. Outras exportações da UE importantes 

registaram também aumentos: o mobiliário aumentou 10 %, os perfumes/cosméticos 11 %, o 

calçado 8 % e o vestuário 11 %. 

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

também o vídeo que a BusinessEurope divulgou para celebrar esta ocasião, que conta com o 

testemunho de uma empresa portuguesa.  

 

Bibliografia 

• Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights, 2017, Comissão 

Europeia, 27 de setembro 2018. Consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa. 
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