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Conselho Europeu, 17 e 18/10/2018 – Principais destaques
• Debateu a questão da migração;
• Adotou conclusões sobre segurança interna;
• Adotou conclusões sobre as relações externas, centradas nas relações da UE com África,
tendo congratulado a organização da primeira cimeira entre os 28 Estados membros da
UE e a Liga dos Estados Árabes no Egito em 24 e 25 de fevereiro de 2019 e saudado a
Comissão pela publicação, até final de 2018, de um documento sobre a aplicação da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável para 2019;
• Aprovou as conclusões do Conselho sobre a preparação da Conferência das Nações
Unidas sobre Alterações Climáticas a realizar em dezembro 2018 em Katowice;
Para mais informações, consulte a página da reunião e as Conclusões do Conselho Europeu.
Consulte também a mensagem da BusinessEurope ao Conselho Europeu.
Conselho Europeu Art.50º (Brexit), 17/10/2018 - Principais destaques
Os dirigentes da UE27:
• Reafirmaram a sua plena confiança em Michel Barnier como negociador e a sua
determinação em permanecer unidos.
• Observaram também que, apesar das negociações intensas, não tinham sido alcançados
progressos suficientes.
• Apelaram ao negociador da União para que prosseguisse os seus esforços para alcançar
um acordo em conformidade com as orientações do Conselho Europeu anteriormente
definidas.
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Manifestaram a sua disponibilidade para convocar um Conselho Europeu quando o
negociador da União informar que foram alcançados progressos decisivos, caso tal aconteça.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
•

Programa de trabalho da Comissão para 2019: Cumprir o prometido e preparar o futuro
A Comissão Europeia apresentou, em 23 de outubro, o seu programa de trabalho para 2019,
definindo três grandes prioridades para o próximo ano: obter rapidamente um acordo sobre as
propostas legislativas já apresentadas, no intuito de concretizar as suas dez prioridades políticas;
adotar um número limitado de novas iniciativas para responder aos desafios que subsistem; e
apresentar diversas iniciativas numa perspetiva de futuro para uma União com 27 membros,
reforçando os alicerces de uma Europa forte, unida e soberana. O programa de trabalho para
2019 centra-se apenas em 15 iniciativas novas, a que acresce mais 10 novas avaliações REFIT
para reexaminar a legislação em vigor e garantir a sua adequação, atendendo às finalidades
visadas. A fim de colocar a tónica na obtenção de resultados, o programa de trabalho da
Comissão enumera também as 45 propostas prioritárias pendentes ao abrigo da declaração
conjunta sobre as prioridades legislativas, a serem adotadas pelo Parlamento e pelo Conselho
até às eleições europeias. A Comissão propõe também a retirada ou a revogação de 17
propostas pendentes ou atos legislativos em vigor.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão
Europeia.

ECONOMIA

Cimeira Social Tripartida, 16/10/2018 – Principais destaques
A Cimeira Social Tripartida do outono para o Crescimento e o Emprego foi subordinada ao tema
reforçar a competitividade, a criação de emprego sustentável e a justiça social na UE.
Os debates incidiram especificamente sobre três domínios:
• O potencial da revolução digital para os mercados de trabalho e para a economia;
• A aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais;
• O próximo quadro financeiro plurianual, incluindo o programa InvestEU, o FSE+ e o
aprofundamento da UEM
Para mais informações, consulte a página da reunião, a declaração conjunta publicada pela
Comissão Europeia e a intervenção do Presidente da BusinessEurope, Pierre Gattaz, que
transmitiu as atuais prioridades das empresas europeias.
Parlamento Europeu aprova 4,65 ME para ajudar trabalhadores despedidos no setor têxtil e
jovens inativos em Portugal
A proposta de mobilização de 4,655 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à
Globalização (FEG) para Portugal foi aprovada em plenário no dia 23 de outubro por 575 votos
a favor, 77 contra e oito abstenções. A verba destina-se a apoiar a reintegração no mercado de
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trabalho de 730 trabalhadores despedidos no setor do vestuário e à prestação de 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. As autoridades portuguesas argumentam que os despedimentos
no setor vestuário estão relacionados com importantes mudanças estruturais nos padrões do
comércio mundial devido à globalização, designadamente em virtude da liberalização do
comércio destes produtos ocorrida na sequência do termo do Acordo Multifibras da
Organização Mundial do Comércio, no final de 2004, o que provocou mudanças radicais na
estrutura do comércio mundial nestes setores. O eurodeputado José Manuel Fernandes foi o
relator da comissão parlamentar dos Orçamentos que elaborou o Relatório sobre esta proposta.
A proposta terá em seguida de ser aprovada pelo Conselho da UE, sendo a decisão aplicável a
partir da data da sua adoção.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do Parlamento Europeu.
Eurogrupo, 05/11/2018 – Principais resultados
• Projetos de planos orçamentais – O Eurogrupo fez o ponto da situação da avaliação,
atualmente em curso, dos projetos de planos orçamentais para 2019 dos EstadosMembros da área do euro e debateu o parecer da Comissão Europeia sobre o projeto
de plano orçamental da Itália, emitido em 23 de outubro. Os Estados-Membros da área
do euro são obrigados a apresentar os seus planos orçamentais nacionais à Comissão
Europeia até 15 de outubro de cada ano. Depois da reunião, foram publicados os termos
de referência relativos ao projeto de plano orçamental da Itália.
• Informações sobre a Cimeira do Euro de outubro – O presidente do Eurogrupo
informou os ministros sobre os resultados da Cimeira do Euro de outubro, na qual se fez
o ponto de situação dos trabalhos em curso para o aprofundamento da União
Económica e Monetária (UEM).
• Aprofundamento da União Económica e Monetária – O Eurogrupo continuou o seu
debate sobre a criação de um mecanismo comum de apoio orçamental para o Fundo
Único de Resolução e sobre formas de reforçar a eficácia dos instrumentos preventivos
do Mecanismo Europeu de Estabilidade. O Eurogrupo debateu também os trabalhos
relativos ao roteiro para o lançamento dos debates políticos sobre o SESD.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), 06/11/2018 – Principais resultados
• Tributação dos serviços digitais – Os ministros realizaram um debate de orientação
sobre a proposta de criação de um imposto sobre os serviços digitais. O debate
centrou-se em duas questões da proposta da Comissão: o âmbito de aplicação dos
serviços tributáveis e a questão do termo de vigência da diretiva – a chamada “cláusula
de caducidade”. Em relação a esta cláusula todos os Estados-Membros concordam que
deve ser posto termo à diretiva logo que haja uma solução global para tributar a
economia digital a nível da OCDE. A Presidência concluiu que seriam desenvolvidos mais
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trabalhos a nível técnico para se poder alcançar um acordo na reunião do Conselho de
4 de dezembro. Consulte a nota da Presidência ao Conselho.
• Financiamento da ação climática – O Conselho adotou conclusões sobre o
financiamento da ação climática antes da conferência da COP 24 dedicada às
alterações climáticas que se realizará em Katowice (Polónia), de 3 a 14 de dezembro. No
projeto de conclusões apela-se a progressos rápidos e ambiciosos para assegurar que os
fluxos financeiros reflitam os objetivos estabelecidos pelo Acordo de Paris. Nele se
sublinha a importância da tarifação do carbono na reorientação dos fluxos financeiros
para investimentos ecológicos e sustentáveis.
• Adicionalmente, o Conselho:
o Adotou uma diretiva que permite o alinhamento do regime do IVA aplicável às
publicações eletrónicas e às publicações físicas. A partir de agora, os EstadosMembros poderão também aplicar as taxas de IVA reduzidas, super-reduzidas
ou taxas zero às publicações eletrónicas;
o Retirou a Namíbia da lista da UE de jurisdições fiscais não cooperantes;
o Adotou conclusões sobre as estatísticas da UE.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Previsões económicas do outono de 2018
Nas suas previsões económicas do outono de 2018, a Comissão Europeia prevê que o
crescimento económico da área do euro diminua de um nível que atingiu um ponto culminante
em 10 anos de 2,4 % em 2017 para 2,1 % em 2018, antes de baixar novamente para 1,9 % em
2019 e 1,7 % em 2020. O mesmo padrão está previsto para a UE, prevendo-se que o crescimento
seja de 2,2 % em 2018, 2,0 % em 2019 e 1,9 % em 2020. No caso de Portugal, as previsões
referem que a procura interna se mantém forte, mas espera-se que o crescimento do PIB
abrande em 2019 e 2020, com o enfraquecimento do valor líquido das exportações. A criação
de emprego deverá enfraquecer no contexto de alguma melhoria da produtividade do trabalho.
O défice público geral deverá manter-se abaixo de 1% durante o período de previsão, e o saldo
estrutural, após alguma melhoria em 2018, deverá posteriormente manter-se estável. A dívida
pública em percentagem do PIB – 124.8% em 2017 - deverá diminuir até aos 116.8% em 2020.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão.

ENERGIA E CLIMA

Alterações climáticas: A Comissão Europeia e Bill Gates lançam um fundo de investimento no
domínio das energias limpas
A Comissão Europeia e Breakthrough Energy, dirigida por Bill Gates, assinaram em 17 de outubro
um memorando de entendimento relativo à criação de Breakthrough Energy Europe (BEE) – um
fundo de investimento comum destinado a assistir as empresas europeias inovadoras a
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desenvolver tecnologias radicalmente novas no domínio das energias limpas e a assegurar a sua
introdução no mercado. O referido fundo associa o financiamento público e o capital de risco a
longo prazo, para que os resultados da investigação e da inovação no domínio das energias
limpas se possam incorporar no mercado de forma mais rápida e eficiente. Dispondo de uma
capitalização de 100 milhões de euros, o fundo irá centrar-se na redução das emissões dos gases
com efeito de estufa e na promoção da eficiência energética nos setores da eletricidade, dos
transportes, da agricultura, da indústria transformadora e dos imóveis. Trata-se de um projetopiloto que pode servir de modelo para iniciativas semelhantes noutros domínios temáticos.
Prevê-se que BEE deverá estar operacional em 2019. Metade do capital será assegurada pela
Breakthrough Energy e a outra metade pelo InnovFin, ou seja, pelos instrumentos financeiros
com partilha de riscos financiados pelo atual programa de investigação e inovação da UE,
Horizonte 2020. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão
Europeia.
Taxas rodoviárias na UE: um sistema mais justo e ecológico
O Parlamento Europeu votou, a 25 de outubro, a nova legislação sobre as taxas de utilização das
estradas na União Europeia para garantir a igualdade de tratamento dos utentes e ajudar os
Estados-Membros a atingirem os objetivos na redução das emissões de CO2 no setor dos
transportes. De acordo com as novas normas, todos os veículos ligeiros e pesados da União
serão cobrados em função da sua utilização efetiva na estrada e da poluição gerada. Para este
fim, os países da UE que utilizam taxas baseadas no tempo (vinheta) passarão para tarifas
baseadas na distância (portagens) – a partir de 2023 no caso de camiões e autocarros, e a partir
do final de 2027 para carrinhas e pequenos autocarros. As alterações aplicar-se-ão apenas aos
136 706 km de estradas e autoestradas que constituem a rede transeuropeia de transportes da
UE, e apenas nos casos em que as taxas rodoviárias já sejam aplicadas. Os Estados Membros
continuarão livres para decidirem não cobrarem portagens. Para mais informações, consulte o
comunicado de imprensa do Parlamento Europeu.
Programa LIFE: Os Estados-Membros vão beneficiar de cerca de 250 milhões de euros em
investimentos para o ambiente, a natureza e a ação climática.
A Comissão Europeia aprovou, em 25 de outubro, um pacote de investimento de 243 milhões
de euros financiados pelo orçamento da UE em projetos no âmbito do programa LIFE para apoiar
a natureza, o ambiente e a qualidade de vida na transição da Europa para um futuro mais
sustentável e com baixas emissões de carbono.
O financiamento da UE no âmbito do programa LIFE para o ambiente e a ação climática
mobilizará investimentos adicionais que permitirão canalizar um total de 430,7 milhões de EUR
para 142 novos projetos. O programa LIFE, ao financiar um grande número de projetos
transnacionais, terá um impacto em todos os Estados-Membros da UE. Serão afetados 196,2
milhões de EUR a projetos nos domínios do ambiente e da utilização racional dos recursos, da
natureza e biodiversidade e ainda do governo e da informação em matéria de ambiente,
incluindo grandes investimentos em projetos que permitirão uma mais ampla reutilização do
plástico. A transformação destes resíduos em matérias-primas de alta qualidade para as
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indústrias automóvel, da construção e das embalagens é apenas uma das formas sob as quais a
UE dá apoio prático à realização dos objetivos da Estratégia Europeia para os Plásticos na
Economia Circular, da Comissão Europeia. No domínio da ação climática, a UE investirá 46,8
milhões de EUR para apoiar a adaptação às alterações climáticas e a sua atenuação, bem como
projetos no domínio do governo e da informação, incluindo um apoio prático aos EstadosMembros na elaboração dos seus planos nacionais em matéria de clima e energia para 2030,
que os ajudarão a reduzir em conjunto as emissões de gases com efeito de estufa em, pelo
menos, 40 % até 2030, relativamente aos níveis de 1990. Para mais informações, consulte o
comunicado de imprensa e a ficha informativa da Comissão Europeia.
UE compromete 300 milhões de euros para oceanos limpos, saudáveis e seguros
Na 5ª edição da Conferência Our Ocean, que decorreu em Bali, de 29 a 30 de outubro, a
Comissão Europeia anunciou 300 milhões de euros de iniciativas financiadas pela UE, que
incluem projetos para combater a poluição dos plásticos, tornar a economia azul mais
sustentável e melhorar a investigação e a vigilância marítima. Esta importante contribuição é
adicionada aos mais de 550 milhões de euros comprometidos pela União Europeia, quando
sediou a conferência Our Ocean no ano passado em Malta. Para mais informações, consulte o
comunicado de imprensa da Comissão Europeia.

MERCADO INTERNO

Promoção de produtos agroalimentares europeus dentro e fora da União Europeia
A Comissão Europeia disponibilizará fundos no valor de 172,5 milhões de EUR, a partir do
orçamento agrícola da UE, para promover os produtos agroalimentares da UE, na Europa e em
todo o mundo. Durante os próximos três anos, serão realizadas 79 campanhas, abrangendo uma
vasta gama de produtos, como os produtos lácteos, a azeitona e o azeite e os frutos e produtos
hortícolas. Os programas destinam-se a ajudar os produtores do setor agroalimentar da UE a
divulgar a qualidade dos seus produtos, com vista a promover os seus produtos na UE e abrir
novos mercados. Centram-se em várias prioridades, como a valorização da qualidade dos
alimentos europeus com indicações geográficas ou métodos de produção biológica. Para mais
informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Legislar melhor: Comissão define a via a seguir para reforçar a subsidiariedade e a
proporcionalidade na elaboração das políticas da UE
Com as eleições europeias a aproximarem-se e no contexto do debate sobre o futuro da Europa,
a Comissão Europeia apresentou, em 23 de outubro, as alterações que tenciona introduzir no
processo de decisão política da UE, de modo a concentrar os seus recursos limitados num
número mais reduzido de atividades e a concretizar as suas prioridades políticas de forma mais
eficaz. A comunicação sobre a forma de reforçar os princípios da proporcionalidade e da
subsidiariedade no processo de tomada de decisões da UE também procura dar resposta às
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recomendações do Grupo de Trabalho «Fazer menos com maior eficiência». A Comissão define
o modo como os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade orientarão o nosso
trabalho futuro e a forma como poderemos reforçar o seu papel na elaboração das políticas da
UE. A Comissão integrará, por exemplo, a «grelha da subsidiariedade» proposta pelo grupo de
trabalho em todas as suas avaliações de impacto e exposições de motivos; a grelha é um
instrumento de orientação para a análise da subsidiariedade e da proporcionalidade de uma
forma estruturada. Também tornará mais fácil para os parlamentos nacionais respeitar os
prazos de apresentação dos seus pareceres sobre os projetos de propostas e examinará a forma
de recolher de forma mais eficiente os pontos de vista das autoridades locais e regionais nas
consultas públicas. A Plataforma REFIT, que avalia os encargos regulamentares da legislação da
UE em vigor, deve também ser remodelada de modo a aumentar a presença das autoridades
locais e regionais e deverá alargar a sua atenção à subsidiariedade e à proporcionalidade, para
além do seu atual enfoque na carga regulamentar. Em especial, a Comissão assegurará que os
atos delegados e os atos de execução relevantes são tratados sistematicamente nas suas
avaliações. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Instrumento PME do Programa Horizon 2020 seleciona 246 PME inovadoras
Um total de 246 PME de 24 países, de entre os quais Portugal, foram selecionadas para
financiamento na última fase do “Instrumento PME”. As empresas receberão um montante total
de 12,2 milhões de euros do programa de investigação e inovação da UE, o Horizonte 2020, para
que as suas inovações cheguem ao mercado mais rapidamente. As empresas serão apoiadas na
chamada Fase 1 do Instrumento de PME, o que significa que cada projeto receberá € 50.000
para elaborar um plano de negócios. As empresas também receberão serviços gratuitos de
formação e aconselhamento. A maioria das empresas selecionadas para financiamento está no
campo da tecnologia da informação e comunicação, saúde e engenharia. O próximo prazo de
candidatura para a Fase 1 do “Instrumento PME” é 7 de novembro de 2019. Para mais
informações, consulte a respetiva página da Comissão Europeia.
Tecnologias quânticas – iniciativa emblemática inicia com 20 projetos
A “Quantum Technologies Flagship”, uma iniciativa de mil milhões de euros, foi lançada em 29
de outubro num evento de alto nível em Viena organizado pela Presidência Austríaca do
Conselho da UE. A iniciativa vai financiar mais de 5 mil dos principais investigadores de
tecnologia quântica da Europa nos próximos dez anos e pretende colocar a Europa na vanguarda
da segunda revolução quântica. A iniciativa financiará inicialmente 20 projetos, num total de
132 milhões de euros, através do programa Horizonte 2020, e a partir de 2021 deverá financiar
mais 130 projetos. Pretende-se disponibilizar financiamento a toda a cadeia de valor quântica
na Europa, da investigação básica à aplicação industrial, reunindo investigadores com a indústria
de tecnologias quânticas. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da
Comissão Europeia.
Antitrust - Comissão Europeia encerra investigação sobre o acordo de “code-share” da
Brussels Airlines e da TAP Air Portugal
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A Comissão Europeia decidiu encerrar a sua investigação antitrust num acordo de partilha de
códigos (“code-share”) entre a Brussels Airlines e a TAP Air Portugal relativo à rota BruxelasLisboa, que a Comissão estava a realizar por sua própria iniciativa. Em 27 de outubro de 2016, a
Comissão adotou uma comunicação de objeções contra as duas companhias aéreas, suscitando
preocupações preliminares de que a sua cooperação em codeshare nos serviços de passageiros
entre Bruxelas e Lisboa possa ter restringido a concorrência entre si. Para mais informações,
consulte as “Daily news” da Comissão Europeia de 30 de outubro.
Conselho aprova regras sobre o fluxo de dados
O Conselho aprovou em 9 de novembro a reforma que eliminará as barreiras que impedem a
livre circulação de dados não pessoais na UE. As novas regras foram concebidas para reforçar a
economia dos dados e o desenvolvimento de tecnologias emergentes, como os sistemas
autónomos transfronteiras e a inteligência artificial. A reforma elimina as restrições à localização
de dados impostas pelos Estados-Membros em termos de localização geográfica para fins de
armazenamento ou tratamento de dados não pessoais, a menos que, por razões de segurança
pública, tais restrições se justifiquem. O regulamento deverá ser assinado durante a sessão
plenária do Parlamento, em meados de novembro, e posteriormente publicado no Jornal Oficial
da UE. Será diretamente aplicável em todos os Estados-Membros seis meses após a sua
publicação. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do Conselho e o
comunicado de imprensa da BusinessEurope.
Pacote de procedimentos de infração de novembro: principais decisões relativas a Portugal
• Telecomunicações - Diretiva Serviço Universal: Comissão intenta ação contra Portugal
no Tribunal de Justiça – A Comissão Europeia intentou uma ação contra Portugal no
Tribunal de Justiça da UE para assegurar a correta aplicação da Diretiva Serviço
Universal, no que diz respeito ao financiamento das obrigações do serviço universal.
Para equilibrar os custos da prestação do serviço universal, que nem sempre é rentável,
os países da UE podem introduzir mecanismos para os compensar. Contrariamente à
legislação da UE, as autoridades portuguesas estão a pedir aos operadores uma
contribuição extraordinária durante três anos consecutivos para financiar o custo
líquido do serviço universal no passado. Esta situação não é conforme com as exigências
de transparência, não discriminação e mínima distorção do mercado estabelecidas pela
Diretiva Serviço Universal (Diretiva 2002/22/CE), em vigor na UE desde 2002 (artigo 13.º
e anexo IV, parte B). A Comissão apela agora ao Tribunal de Justiça da UE para que
confirme que a compensação extraordinária viola esta diretiva. Saiba mais.
• Contratos Públicos: Comissão insta Portugal a cumprir as regras da UE – A Comissão
enviou um parecer fundamentado a Portugal sobre a atribuição direta de um contrato
de concessão de serviços para gerir e explorar a Zona Franca da Madeira. As regras da
UE em matéria de contratos públicos e concessões preveem concursos públicos e as
derrogações relativas a concessões diretas só são permitidas em casos estritamente
definidos. A Comissão considera que este contrato não pode beneficiar da isenção
destas regras e que devia ter sido organizado um convite à apresentação de propostas.
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Ao não publicar esse convite à apresentação de propostas, a entidade adjudicante pode
ter discriminado operadores económicos potencialmente interessados em participar no
concurso, em violação das regras da UE em matéria de adjudicação de contratos de
concessão (Diretiva 2014/23/UE).
• Atribuição de faixas horárias nos aeroportos: Comissão insta o Tribunal a aplicar
sanção pecuniária a Portugal por incumprimento de anterior acórdão do Tribunal de
Justiça – A Comissão Europeia vai instaurar uma nova ação no Tribunal de Justiça da UE
contra Portugal, por não ter executado integralmente o acórdão do Tribunal de 2016.
As autoridades portuguesas não tomaram as medidas necessárias para cumprir as
regras comuns da UE em matéria de atribuição de faixas horárias nos aeroportos.
Portugal não apresentou as garantias necessárias relativas à independência funcional e
financeira do coordenador das faixas horárias. Saiba mais.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Conselho Negócios Estrangeiros, 15/10/2018 – Principal destaque
• Adoção de conclusões sobre a ligação entre a Europa e a Ásia, na sequência da
Comunicação conjunta da Comissão Europeia e da Alta Representante para os Negócios
Estrangeiros e Política de Segurança “Ligar a Europa à Ásia – principais elementos de uma
estratégia da União Europeia” de 19 de setembro.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
Conselho (Negócios Estrangeiros – Comércio), 09/11/2018 – Principais resultados
• Modernização da OMC – O Conselho debateu os trabalhos em curso para a
modernização da Organização Mundial do Comércio (OMC). A Comissão informou os
ministros sobre a evolução recente da sua iniciativa para desenvolver e promover uma
abordagem global da UE que visa rever todas as principais funções da organização:
elaboração de regras, acompanhamento e resolução de conflitos. Os ministros
manifestaram o seu forte apoio aos esforços que a Comissão está a desenvolver para
revitalizar a cooperação num quadro multilateral. Apelaram a uma reforma ambiciosa
e imediata do funcionamento do órgão de recurso da OMC a fim de pôr cobro ao atual
impasse no processo de nomeação de novos juízes. Saudaram também a recente
proposta conjunta UE-Japão-EUA para melhorar o cumprimento da notificação de
medidas comerciais por parte dos membros. O Conselho incentivou a Comissão a
continuar o seu trabalho com os principais parceiros e com os restantes membros da
OMC sobre a reforma da organização. Consulte a recente posição da BusinessEurope
“Reinvigorating the WTO – Safeguarding a strong and effective multilateral trading
system”.
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•

Relações com os principais parceiros comerciais – O Conselho fez o ponto da situação
sobre várias negociações bilaterais importantes em curso, em especial as negociações
com o Mercosul, a Indonésia, o Chile, a Austrália, a Nova Zelândia, a China e a Tunísia.
O Conselho foi também informado sobre os progressos mais recentes no que diz
respeito aos debates sobre o projeto do Tribunal Multilateral de Investimento e a
possível adesão da UE à Convenção da Maurícia sobre a transparência. O Conselho
registou a recente adoção das propostas da Comissão para a assinatura e a celebração
de acordos comerciais e de investimento com o Vietname.
Para mais informações, consulte a página da reunião.
12º Encontro Ásia – Europa (ASEM), 18 e 19/10/2018, Bruxelas – Principais temas abordados
pelos líderes da Europa e da Ásia
• Acordaram fortalecer a ligação entre a Europa e a Ásia, tendo a Comissão Europeia
apresentado o Portal de Conectividade Sustentável da ASEM;
• Realçaram a necessidade de manter uma economia mundial aberta e um sistema de
comércio baseado em regras centrado na Organização Mundial do Comércio que deve
ser objeto de reforma;
• Realçaram a importância de uma integração económica mais aprofundada tanto ao
nível regional como global;
À margem do Encontro foi assinado o Acordo de Comércio Livre e o Acordo em matéria de
investimento UE – Singapura, na sequência das decisões adotadas pelo Conselho em 15 de
outubro. Consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia. Para mais informações,
consulte a página do Encontro UE - ASEM e o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Em paralelo ao Encontro ASEM, a BusinessEurope organizou o Asia-Europe Business Forum,
cujas conclusões transmitem as mensagens das empresas europeias e asiáticas. Consulte
também o comunicado de imprensa da BusinessEurope.
Cimeira UE – República da Coreia, 19/10/2018 – Principais temas debatidos
• Completar e fortalecer a implementação do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia do
Sul;
• Compromisso conjunto para combater o protecionismo e para apoiar o sistema
multilateral centrado na Organização Mundial do Comércio em cuja reforma ambas as
partes se mostraram totalmente empenhadas;
• Maior cooperação em diversas áreas, incluindo a proteção de dados, a investigação e
inovação em domínios como as TICs, energia e mobilidade;
• Alterações Climáticas, incluindo compromisso conjunto para implementar o Acordo de
Paris na reunião da COP24 em dezembro de 2018.
Para mais informações, consulte a página da cimeira e o comunicado de imprensa da Comissão
Europeia.
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Reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Parceria Oriental, 15/10/2018
Juntaram-se os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e os seus homólogos de seis países
da Parceria Oriental - Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, República da Moldávia e
Ucrânia. Os ministros fizeram o balanço dos progressos registados na consecução até 2020 dos
20 resultados esperados, adotados na última Cimeira da Parceria Oriental em novembro de
2017. A reunião realizou-se um ano após a última Cimeira da Parceria Oriental, durante a qual
todos os parceiros chegaram a acordo sobre um ambicioso plano de trabalho destinado a
proporcionar benefícios concretos para a vida dos cidadãos em toda a região. Para mais
informações, consulte o comunicado de imprensa do Conselho.
Comissão lança ferramenta em linha para medir a conectividade entre a Europa e a Ásia
Como resultado do 12º Encontro Ásia-Europa (ASEM), em Bruxelas, a Comissão Europeia
apresentou, em 19 de outubro, o Portal de Conectividade Sustentável da ASEM — uma
ferramenta em linha que oferece um manancial de dados sobre as relações políticas,
económicas e sociais entre os dois continentes. O Portal de Conectividade Sustentável da ASEM,
juntamente com um relatório de acompanhamento, faculta informações sobre a conectividade
entre 30 países europeus, 19 países asiáticos, a Austrália e a Nova Zelândia (os países da ASEM).
De acordo com um estudo complementar, as relações entre os países da ASEM são mais fortes
do que as relações com o resto do mundo, mas ainda longe de alcançarem todo o seu potencial.
O portal apresenta também informações pormenorizadas sobre cada país e as suas ligações
bilaterais com outros parceiros, proporcionando um ponto de acesso único aos dados dos
responsáveis políticos, investigadores, empresas, cidadãos e outras partes interessadas. Ao
identificar ligações e lacunas na cooperação, o portal pode ser utilizado para promover as
relações comerciais e sociais. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da
Comissão Europeia.
UE e Fundação Bill e Melinda Gates unem forças para apoiar serviços de saúde em África
A Fundação Bill & Melinda Gates contribuirá com 54 milhões de euros (62,5 milhões de dólares)
para os esforços da UE no sentido de reforçar os serviços de diagnóstico de saúde na África
subsariana no âmbito do Plano de Investimento Externo. Esta cooperação ajudará a mobilizar o
investimento privado em laboratórios, oferecendo serviços de diagnóstico para doenças como
a tuberculose, o HIV e a malária, além de apoiar os cuidados de saúde materno-infantil. Para
mais informações, consulte o comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
Comissão apresenta acordos de comércio e de investimento entre a UE e o Vietname para
assinatura e celebração
A Comissão Europeia adotou em 17 de outubro os acordos de comércio e de investimento entre
a UE e o Vietname, abrindo caminho à sua assinatura e celebração. Com a adoção destes
acordos, a Comissão mostra a sua determinação em ter estes acordos em vigor o mais
rapidamente possível. O acordo comercial eliminará praticamente todos os direitos aduaneiros
aplicáveis aos bens comercializados entre as duas partes. O acordo inclui igualmente um
compromisso firme e juridicamente vinculativo para com o desenvolvimento sustentável,
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incluindo o respeito pelos direitos humanos, os direitos laborais, a proteção do ambiente e a
luta contra as alterações climáticas, com uma referência explícita ao Acordo de Paris. O acordo
comercial eliminará mais de 99 % dos direitos aduaneiros aplicáveis aos bens comercializados
entre as duas partes. O Vietname irá eliminar 65 % dos direitos de importação sobre as
exportações da UE a partir da entrada em vigor do acordo, sendo os direitos remanescentes
gradualmente eliminados ao longo de um período de 10 anos, a fim de ter em conta que o
Vietname é um país em desenvolvimento. O acordo contém igualmente disposições específicas
destinadas a eliminar os obstáculos não pautais no setor automóvel e protege 169 produtos
alimentares e bebidas europeus tradicionais no Vietname, as chamadas indicações geográficas,
como o vinho Rioja ou o queijo Roquefort. Graças ao acordo, as empresas da UE poderão
participar em pé de igualdade com as empresas nacionais nos concursos públicos das
autoridades e das empresas públicas vietnamitas. O acordo de proteção do investimento, por
seu turno, inclui regras modernas em matéria de proteção dos investimentos, com força
executiva através do novo sistema de tribunais de investimento, e garante a preservação do
direito dos governos de ambas as partes de regulamentar no interesse dos seus cidadãos. Irá
substituir os acordos bilaterais de investimento atualmente em vigor entre 21 Estados-Membros
da UE e o Vietname. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e a ficha
informativa da Comissão Europeia.
A implementação dos Acordos de Comércio Livre da UE com países terceiros
De acordo com o segundo relatório anual sobre a implementação dos acordos comerciais em
2017, divulgado em 31 de outubro, esses acordos - abrangendo cerca de 70 mercados em todo
o mundo – revelaram-se eficazes na remoção de barreiras ao comércio e na promoção de
elevados padrões de proteção laboral e ambiental. No entanto, os exportadores europeus
poderiam aproveitar ainda mais as oportunidades oferecidas pelos acordos em vigor. Neste
contexto, a Comissão Europeia, juntamente com os Estados-Membros e redes empresariais,
está a intensificar os seus esforços para informar e ajudar as empresas da UE, especialmente as
PME, a beneficiarem dos acordos comerciais. As iniciativas incluem a melhoria das ferramentas
on-line, como o Market Access Database e o Trade Helpdesk, e o fornecimento de orientações
detalhadas às empresas que desejam aproveitar efetivamente os recentes acordos comerciais
da UE com o Canadá e o Japão. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa da
Comissão Europeia.
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