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Conselho Europeu: Uma nova agenda estratégica da União Europeia para 2019-2024
Durante a reunião do Conselho Europeu de 20 e 21 de junho, os Líderes Europeus adotaram
uma Nova Agenda Estratégica para 2019-2024. Segundo a Agenda, nos últimos anos, o mundo
tornou-se cada vez mais instável, complexo e sujeito a mudanças rápidas, criando oportunidades
e desafios. Nos próximos cinco anos, a UE pode e irá reforçar o seu papel neste ambiente em
mudança. Juntos, seremos determinados e focados, construindo os nossos valores e as forças
do nosso modelo. Esta é a única forma eficaz de moldar o mundo futuro, promover os interesses
dos nossos cidadãos, empresas e sociedades e salvaguardar o nosso modo de vida. Esta Agenda
Estratégica fornece um quadro geral e direção para essa resposta. Pretende-se orientar o
trabalho das instituições nos próximos cinco anos. Centra-se em quatro prioridades principais:
•
•
•
•

Proteger os cidadãos e as liberdades;
Desenvolver uma base económica forte e vibrante;
Construção de uma Europa neutra em relação ao clima, verde, justa e social;
Promover os interesses e valores europeus no palco global.

Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
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ECONOMIA

Justiça fiscal: Novo sistema para resolução de litígios entre Estados-Membros entra em vigor
As novas regras da UE entraram em vigor para garantir uma resolução mais rápida e mais eficaz
dos litígios fiscais entre os Estados-Membros, facilitando a vida e oferecendo mais segurança
fiscal às empresas e aos cidadãos que enfrentam problemas de dupla tributação. O novo sistema
ajudará a encontrar soluções para os litígios que possam resultar da interpretação e aplicação
de acordos e convenções internacionais que prevejam a eliminação da dupla tributação. As
estimativas mostram que, atualmente, 2000 litígios deste tipo estão pendentes, dos quais cerca
de 900 há mais de dois anos. O mecanismo garantirá que as empresas e os cidadãos possam
resolver as disputas relacionadas aos tratados tributários com mais rapidez e eficácia, em
particular aquelas relacionadas à dupla tributação - um grande obstáculo para as empresas e
indivíduos que cria incertezas, custos desnecessários e problemas de liquidez, e introduz mais
transparência em torno de litígios fiscais na UE. Para mais informações, consulte o comunicado
de imprensa.
Comissão Europeia convida os Estados-Membros e stakeholders a apresentarem comentários
sobre as propostas de regras simplificadas relativas aos auxílios estatais
A Comissão Europeia lançou uma consulta pública, onde convida os Estados-Membros e outras
partes interessadas a comentar a proposta de isentar do controlo prévio da Comissão, ao abrigo
das regras da UE em matéria de auxílios estatais, ajudas concedidas através de fundos nacionais
para projetos apoiados por determinados programas geridos de forma centralizada. A Comissão
pretende facilitar o financiamento nacional de projetos ou produtos financeiros, que são
abrangidos pelos programas geridos de forma centralizada no âmbito do próximo Quadro
Financeiro Plurianual. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa e veja a
nossa página “Consultas públicas da UE”
Grupo técnico da Comissão lança um convite à apresentação de observações sobre a
taxonomia das atividades económicas sustentáveis
A Comissão Europeia laçou um convite à apresentação de observações sobre um sistema de
classificação — ou «taxonomia» — para as atividades económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental. A consulta está a ser lançada pelo Grupo Técnico de Peritos sobre Financiamento
Sustentável, um grupo mundial de peritos criado pela Comissão, que publicou o seu relatório
sobre a taxonomia a 18 de junho de 2019. Durante o outono, o GTP irá aconselhar a Comissão
sobre como avançar o dossier com base no feedback recebido. A call for feedback está aberta
até dia 13 de setembro. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
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ENERGIA E CLIMA

Comissão pede aos Estados-Membros planos nacionais mais ambiciosos para implementar o
Acordo de Paris.
A Comissão publicou a sua avaliação dos planos dos Estados-Membros tendo em vista a
implementação dos objetivos da União da Energia e, em especial, das metas sobre energia e
clima para 2030. A avaliação da Comissão conclui que os planos nacionais representam, já, um
esforço significativo, mas chama a atenção para os diversos aspetos que podem ser melhorados,
nomeadamente no que respeita às políticas específicas e individualizadas, a fim de garantir a
concretização das metas para 2030 e continuar os esforços tendo em vista o objetivo da
neutralidade climática a longo prazo. A União Europeia é a primeira grande economia a criar um
quadro jurídico vinculativo destinado a garantir o respeito pelos compromissos assumidos no
quadro do Acordo de Paris e é a primeira vez que os Estados-Membros elaboram projetos de
planos nacionais integrados em matéria de energia e clima (PNEC). No entanto, uma vez que
esses planos não estão a conseguir alcançar os objetivos definidos em matéria de contribuições
para as energias renováveis e a eficiência energética, a realização das metas globais da UE em
matéria de clima e de energia exigirá a realização de esforços coletivos mais ambiciosos. Para
mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
Comissão publica novas orientações para melhorar a forma como as empresas comunicam
questões relacionadas com o clima
A Comissão Europeia publicou novas diretrizes sobre relatórios corporativos de informações
relacionadas ao clima, como parte de seu Plano de Ação para Finanças Sustentáveis. Essas
diretrizes fornecerão às empresas recomendações práticas sobre como relatar melhor o
impacto de suas atividades no clima, bem como o impacto das mudanças climáticas nos seus
negócios. A Comissão congratulou-se também com a publicação de três novos relatórios
importantes do Grupo de Peritos Técnicos sobre financiamento sustentável, incluindo
recomendações fundamentais sobre os tipos de atividades económicas que podem dar um
contributo real para a mitigação ou adaptação às alterações climáticas (taxonomia), como:
•
•
•

Um sistema de classificação - ou taxonomia - para atividades económicas
ambientalmente sustentáveis;
Um padrão de obrigações verdes da EU;
Benchmarks e benchmarks sobre o clima na UE - divulgações do ESG (Environmental,
social and corporate governance).

A Comissão fornecerá orientações a cerca de 6 000 empresas cotadas na UE, bancos e
companhias de seguros que têm de divulgar informações não financeiras ao abrigo da Diretiva
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relativa à informação não financeira. Eles são inspirados por propostas recentes do Grupo de
Especialistas Técnicos em finanças sustentáveis (TEG) e integram as recomendações da ForçaTarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), estabelecida pelo Conselho
de Estabilidade Financeira do G20. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.

MERCADO INTERNO

Portugal adere à cooperação europeia sobre as tecnologias quânticas
Portugal assinou ontem a declaração sobre o lançamento das bases para o desenvolvimento e
a implantação de uma infraestrutura de comunicação quântica em toda a UE. Até agora, nove
Estados-Membros da UE aderiram à cooperação para explorar as possibilidades oferecidas pelas
tecnologias quânticas, a fim de manter a segurança da infraestrutura digital da Europa e
promover a utilização da Distribuição de Chaves Quânticas para tornar a encriptação ainda mais
segura. Juntamente com a Comissão Europeia, os países signatários farão agora um plano de
ação com o objetivo de explorar os benefícios e a viabilidade de construir uma infraestrutura de
comunicação quântica na Europa. Para mais informações, consulte a notícia.
Horizonte 2020: Comissão anuncia prioridades da última parcela de 11 milhões de euros em
novas formas de enfrentar os desafios societais e impulsionar o emprego e o crescimento
A Comissão Europeia anunciou de que forma irá despender a última e maior parcela anual de
11 milhões de euros do programa de financiamento da investigação e inovação da UE, Horizonte
2020. Neste último ano, a Comissão centrar-se-á em temas cruciais, como as alterações
climáticas, a energia limpa, os plásticos, a cibersegurança e a economia digital, apoiando as
prioridades políticas da Comissão. Para mais informações, consulte a factsheet.
Foram selecionadas 17 Universidades que irão criar as primeiras alianças de Universidades
Europeias, incluindo três Universidades portuguesas
A Comissão Europeia anunciou quais as instituições de ensino superior em toda a Europa que
irão fazer parte das primeiras alianças de Universidades Europeias. Cabe-lhes promover a
qualidade e atratividade do ensino superior europeu e fomentar a cooperação entre as
instituições, os alunos e o pessoal do ensino superior. Das 54 candidaturas recebidas, foram
selecionadas 17 universidades europeias, num total de 114 estabelecimentos de ensino superior
de 24 Estados-Membros, com base numa avaliação realizada por 26 peritos externos
independentes, incluindo reitores, professores e investigadores, nomeados pela Comissão. As
Universidades Europeias são alianças transnacionais de estabelecimentos de ensino superior de
toda a UE que partilham uma estratégia de longo prazo e promovem os valores e a identidade
europeia. A iniciativa visa reforçar significativamente a mobilidade dos estudantes e do pessoal
e promover a qualidade, a inclusão e a competitividade do ensino superior europeu. As

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
Bruxelas
Edifício de Serviços AEP
Av. de Cortenbergh, 168
4450-617 Leça da Palmeira
1000 Bruxelas - Bélgica
Tel: +351 22 600 70 83
Tel: +32 27325257
E-mail:
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt
associados@cip.org.pt

Site
http://www.cip.org.pt

universidades europeias contribuirão também para o desenvolvimento económico sustentável
das regiões onde se encontram, uma vez que os seus estudantes irão trabalhar em estreita
colaboração com empresas, autoridades municipais, académicos e investigadores para
encontrar soluções para os desafios que as suas regiões enfrentam. No total, está disponível um
orçamento máximo de 85 milhões de euros para as primeiras 17 Universidades Europeias. E o
próximo orçamento de longo prazo da UE que decorre entre 2021 e 2027, a Comissão propôs o
pleno lançamento das Universidades Europeias no âmbito do programa Erasmus+, com um
orçamento significativamente aumentado. As universidades de Aveiro, Porto e Lisboa foram
selecionadas. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

UE e Mercosul chegam a um acordo comercial
A União Europeia e o Mercosul chegaram a um acordo político para estabelecer um acordo
comercial ambicioso, equilibrado e abrangente. O novo quadro comercial - parte de um Acordo
de Associação mais vasto entre as duas regiões - consolidará uma parceria política e económica
estratégica e criará oportunidades significativas para o crescimento sustentável de ambas as
partes, respeitando o ambiente e preservando os interesses dos consumidores e setores
económicos sensíveis. A UE é o primeiro grande parceiro a fechar um pacto comercial com o
Mercosul, um bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O acordo concluído irá
cobrir uma população de 780 milhões e irá consolidar as estreitas relações políticas e
económicas entre a UE e os países do Mercosul. O acordo abrirá novas oportunidades de
negócios no Mercosul para empresas da UE que vendem contratos do governo e
para fornecedores de serviços nos setores de tecnologia da informação, telecomunicações e
transporte, entre outros. As normas de segurança alimentar da UE permanecerão inalteradas e
todas as importações terão de cumprir os rigorosos padrões da UE. Para mais informações,
consulte o comunicado de imprensa.
Negociações UE-EUA: meta alcançada no reconhecimento mútuo em matéria de produtos
farmacêuticos
A agenda comercial transatlântica estabelecida na Declaração Conjunta inclui um compromisso
de ambas as partes para reduzir barreiras e aumentar o comércio em vários setores, inclusive
farmacêutico. O reconhecimento, hoje, da Eslováquia — o último Estado-Membro da UE que
faltava — pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA marca a aplicação plena do acordo
de reconhecimento mútuo (ARM) UE-EUA para as inspeções das instalações de fabrico de
medicamentos para uso humano nos respetivos territórios. Esta medida pode acelerar e
embaratecer a colocação de medicamentos no mercado para ambas as partes. Este acordo de

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
Bruxelas
Edifício de Serviços AEP
Av. de Cortenbergh, 168
4450-617 Leça da Palmeira
1000 Bruxelas - Bélgica
Tel: +351 22 600 70 83
Tel: +32 27325257
E-mail:
E-mail: cipbrussels@cip.org.pt
associados@cip.org.pt

Site
http://www.cip.org.pt

reconhecimento mútuo assenta em elementos de prova sólidos que atestam que a UE e os EUA
dispõem de procedimentos comparáveis para inspecionar as boas práticas de fabrico de
medicamentos para uso humano. Juntos, a Europa e os Estados Unidos representam mais de
80 % das vendas mundiais de novos medicamentos. Em consequência da plena aplicação deste
acordo, tanto a indústria como as autoridades públicas de ambas as partes poderão libertar
recursos suscetíveis de ser utilizados para inspecionar instalações noutros grandes países
produtores. A indústria farmacêutica é um setor estratégico em que a cooperação UE-EUA em
matéria de regulamentação está muito mais avançada do que na maioria dos outros setores.
Desde maio de 2014, equipas da Comissão Europeia, das autoridades nacionais competentes da
UE, da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Food and Drug Administration dos EUA
têm vindo a auditar e a avaliar os respetivos sistemas de supervisão. A Food and Drug
Administration dos EUA já avaliou positivamente todas as autoridades nacionais competentes
da UE. De agora em diante, começará a aplicar-se igualmente a isenção de ensaio por lotes. Isto
significa que as pessoas qualificadas para essa tarefa numa empresa farmacêutica da UE serão
dispensadas de realizar os controlos de qualidade se os mesmos já tiverem sido efetuados nos
Estados Unidos. O trabalho de aplicação prática do acordo de reconhecimento mútuo
prosseguirá com vista a alargar o âmbito operacional do acordo aos medicamentos veterinários,
às vacinas humanas e aos medicamentos derivados do plasma. Para mais informações, consulte
o comunicado de imprensa.
União Europeia assina acordos de Comércio e Investimento com o Vietname
A Comissária da UE para o Comércio, Cecilia Malmström, e o Ministro Romeno para as
Empresas, o Comércio e o Empreendedorismo Ștefan-Radu Oprea assinaram o acordo em nome
da UE em Hanói, no domingo, 30 de junho. Os acordos devem trazer benefícios sem precedentes
para empresas, consumidores e trabalhadores europeus e vietnamitas, enquanto promovem o
respeito pelos direitos laborais, a proteção ambiental e a luta contra as alterações climáticas no
âmbito do Acordo de Paris. O acordo comercial eliminará quase todos os direitos aduaneiros
sobre bens comercializados entre os dois lados de maneira progressiva, respeitando plenamente
as necessidades de desenvolvimento do Vietname. O acordo comercial inclui uma ligação
institucional e jurídica ao Acordo de Parceria e Cooperação UE-Vietname , permitindo a adoção
de medidas adequadas em caso de violação dos direitos humanos. O acordo de proteção do
investimento inclui regras modernas de proteção do investimento aplicáveis por meio do novo
Sistema do Tribunal de Investimentos e garante que o direito dos governos de ambos os lados
de regular no interesse de seus cidadãos seja preservado. Substituirá os acordos de
investimento bilaterais que 21 Estados-Membros da UE têm atualmente com o Vietname, pondo
em prática novas garantias jurídicas que evitam o conflito de interesses e aumentam a
transparência. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
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Cimeira UE-Ucrânia: avançar juntos em solidariedade
Na 21ª Cimeira UE-Ucrânia, em Kiev, as partes chegaram a acordo sobre uma declaração
conjunta, e reafirmaram a sua forte parceria e compromisso com uma agenda de reformas
abrangente. A Cimeira reconheceu os progressos substanciais realizados pela Ucrânia no seu
processo de reforma e concordou com a importância de acelerar estes esforços, em particular
na luta contra a corrupção. A UE também demonstrou uma solidariedade clara com o país que
enfrenta desafios contínuos no Leste, incluindo na região do Mar de Azov. À margem da Cimeira,
a Comissão adotou novas medidas de apoio à descentralização, à luta contra a corrupção, ao
empoderamento da sociedade civil e à governação eficiente e responsável na Ucrânia, bem
como para aliviar a situação humanitária e promover oportunidades económicas. Para mais
informações, consulte o comunicado de imprensa.
Rússia: União Europeia prorroga sanções económicas por seis meses
A 27 de junho de 2019, o Conselho prorrogou até 31 de janeiro de 2020 as sanções económicas
que visam setores específicos da economia russa. Esta decisão é tomada na sequência das mais
recentes informações fornecidas pela chanceler Angela Merkel e pelo presidente Emmanuel
Macron no Conselho Europeu de 20 e 21 de junho de 2019 sobre a aplicação dos Acordos de
Minsk, a que a decisão de manter as sanções está associada. Tendo em conta essas informações,
o Conselho Europeu apelou a que fossem retomados com caráter de urgência os esforços de
negociação com vista à aplicação dos acordos de Minsk e das medidas destinadas a restabelecer
a confiança entre as partes. Nesse contexto, os dirigentes da UE acordaram unanimemente em
manter as sanções económicas contra a Rússia. O Conselho formalizou hoje essa decisão por
procedimento escrito. As medidas visam os setores das finanças, da energia e da defesa, bem
como os bens de dupla utilização. Inicialmente adotadas em 31 de julho de 2014 por um período
de um ano, em resposta às ações da Rússia de desestabilização da situação na Ucrânia, as
medidas foram entretanto reforçadas em setembro de 2014.P ara mais informações, consulte o
comunicado de imprensa.
Declaração dos Líderes do G20 em Osaka
Os Líderes do G20 reuniram-se em Osaka, no Japão, em 28 e 29 de junho de 2019, para fazer
esforços conjuntos para enfrentar os principais desafios económicos globais e emitiram uma
declaração onde se comprometem a trabalhar em conjunto para promover o crescimento
económico global, e aproveitar o poder da inovação tecnológica, em particular a digitalização, e
sua aplicação para o benefício de todos. Comprometem-se igualmente a abordar as
desigualdades e realizar uma sociedade em que todos os indivíduos possam utilizar todo o seu
potencial, promover o desenvolvimento e enfrentar outros desafios globais para preparar o
caminho para um mundo inclusivo e sustentável, conforme previsto na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
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Relatórios e eventos:
Obstáculos ao comércio: protecionismo continua a aumentar, mas a UE não deixa de abrir
mercados de exportação para as empresas europeias.
A Comissão Europeia publicou um relatório que confirma que os obstáculos encontrados pelas
empresas europeias em mercados estrangeiros têm vindo a registar um aumento continuado.
Desde o início do atual mandato da Comissão, 123 desses obstáculos foram eliminados, fruto da
resposta firme da UE, o que permitiu realizar mais de seis mil milhões de euros de exportações
adicionais em 2018. A última edição do Relatório sobre as Barreiras ao Comércio e ao
Investimento (RBCI) identifica 45 novos entraves ao comércio impostos em países fora da UE em
2018, elevando o número total para um máximo histórico de 425 medidas em 59 países
diferentes, com um custo anual para as empresas da UE de milhares de milhões de euros. A
China e a Rússia estão no cimo da lista geral, impondo, respetivamente, 37 e 34 medidas
comerciais problemáticas. A maior parte das repercussões para as exportações da UE decorre
de medidas postas em prática pela China, pelos EUA, pela Índia e pela Argélia, que têm impacto
sobre 80 % de todas as exportações da UE afetadas por novas medidas, e incidem
predominantemente sobre os setores do aço, do alumínio e das tecnologias da informação e da
comunicação (TIC). Os esforços da UE para fazer cumprir as regras do comércio internacional
em vigor estão a ter resultados claros. Atuando em estreita colaboração com os EstadosMembros e as empresas da UE no âmbito da estratégia reforçada de acesso aos mercados da
UE, a Comissão eliminou, no ano passado, 35 barreiras comerciais, nomeadamente na China, no
Japão, na Índia e na Rússia. Estas medidas incidiram sobre oito setores fulcrais de exportação e
de investimento da UE: agricultura e pescas, automóveis, têxteis e couro, vinhos e bebidas
espirituosas, cosméticos, produtos minerais, peças de aeronaves e equipamentos de TIC.
Algumas delas também afetaram vários setores de uma forma horizontal. As barreiras ao
comércio e ao investimento eliminadas em 2018 incluíam, entre outras:
• Restrições chinesas à importação de produtos de bovinos e ovinos;
• Medidas russas anti-dumping ilegais relativas a veículos comerciais ligeiros;
• Taxas sobre produtos eletrónicos e certificados veterinários obrigatórios que
restringiam as exportações de artigos de couro para a Índia;
• Restrições relativas à utilização de aditivos autorizados em vinhos e bebidas espirituosas
no Japão;
• Rotulagem obrigatória de têxteis no Egito.
Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.

Painéis da Inovação 2019: O desempenho da UE e das suas regiões em termos de inovação
tem vindo a melhorar
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O Painel Europeu da Inovação e o Painel Regional da Inovação 2019 publicados em 17 de junho
de 2019 pela Comissão, revelam que o desempenho da UE em matéria de inovação tem vindo a
melhorar desde há quatro anos consecutivos. Pela primeira vez, a inovação na Europa supera a
dos Estados Unidos. No entanto, a UE continua a perder terreno em relação ao Japão e à Coreia
do Sul, e a China está a aproximar-se rapidamente. O Relatório apresenta fichas de avaliação
para cada Estado Membro da UE, entre os quais Portugal, qualificado como inovador moderado.

Comissão Europeia: convites à apresentação de propostas
1. 50 milhões de euros para a criação de uma rede de centros de excelência em
inteligência artificial
A Comissão Europeia lançou um novo convite à apresentação de propostas para desenvolver
uma rede europeia vibrante de centros de excelência em inteligência artificial, a fim de reforçar
a cooperação no âmbito da comunidade de investigação da inteligência artificial (IA) e
impulsionar os avanços tecnológicos no domínio da IA. Através deste convite, que faz parte do
programa de trabalho do Horizonte 2020 para 2018-2020, incentivam-se as melhores equipas
de investigação da Europa a unirem forças para fazer face aos grandes desafios científicos e
tecnológicos que ainda impedem o desenvolvimento de soluções baseadas na IA. Para mais
informações, consulte o comunicado de imprensa.
2. 35 milhões de euros para desenvolver soluções de Inteligência Artificial para
prevenção e tratamento do cancro
A Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de propostas, com 35 milhões de euros,
destinado a apoiar o desenvolvimento de análises de imagens de saúde para diagnósticos de
cancro baseados na Inteligência Artificial, bem como outras ferramentas e análises centradas na
prevenção, previsão e tratamento das formas mais comuns de cancro. O convite faz parte do
programa Horizonte 2020 . Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa.
3. 25 milhões de euros para impulsionar a infraestrutura digital transfronteiriça
A Comissão Europeia lançou o segundo convite de 2019 para o Mecanismo Interligar a Europa
(CEF), com 25 milhões de euros disponíveis para ajudar as administrações públicas e as empresas
europeias a conectarem-se através de plataformas digitais pan-europeias e garantir que os
serviços prestados sejam interoperáveis . O convite centra-se em seis áreas: cibersegurança
(€10 milhões), Saúde (€5 milhões), Procurement (€1 milhão), justiça eletrónica europeia (€3
milhões), dados abertos públicos (€5 milhões) e Plataforma Europeia de Competências Digitais
(€1 milhão). Para mais informações sobre os projetos da CEF, consulte esta página.
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