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Na capa

1. Uma enfermeira trabalha na 
unidade especial COVID-19 de 
um hospital durante a pandemia 
de coronavírus, em Bruxelas, na 
Bélgica, em 28 de abril de 2020.

2. Parque eólico marítimo no Mar 
do Norte, a cerca de 23 km do 
porto belga de Ostende. 

3. Médicos e enfermeiros romenos 
chegam a Lecco, em Itália, para 
ajudar os profissionais de saúde 
italianos a combater a pandemia 
de COVID-19, em 7 de abril 
de 2020.

4. Da esquerda para a direita: 
Ursula von der Leyen, presidente 
da Comissão Europeia, Charles 
Michel, presidente do Conselho 
Europeu, e David Sassoli, 
presidente do Parlamento 
Europeu, no Parlamento Europeu, 
em Bruxelas, na Bélgica, 
em 23 de julho de 2020.

5. Máscaras de proteção 
provenientes da reserva da 
rescEU são descarregadas de um 
avião antes de serem entregues 
a pessoal médico italiano em 
luta contra a COVID-19. Milão, 
Itália, 25 de abril de 2020. 

6. As tecnologias digitais mantêm 
as pessoas informadas durante a 
pandemia. A UE está a trabalhar 
para combater a desinformação, 
de modo que os cidadãos 
possam confiar nas informações 
que lhes são dadas sobre a 
COVID-19. Bruxelas, Bélgica, 
29 de abril de 2020.

7. Duas pessoas com bandeiras 
da UE e do movimento LGBTIQ.

8. Um frasco contendo a vacina 
da COVID-19 no centro de 
vacinação contra o coronavírus 
do Hospital Robert Bosch, em 
Estugarda, na Alemanha, em 
27 de dezembro de 2020. 

9. Christine Lagarde, presidente 
do Banco Central Europeu 
(à esquerda), e Ursula von der 
Leyen, presidente da Comissão 
Europeia, em Bruxelas, na 
Bélgica, em 11 de dezembro 
de 2020.
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Prefácio

Ursula von der Leyen
PRESIDENTE DA  

COMISSÃO EUROPEIA

Estou certa de que muitos de vós concordam comigo 
quando digo que 2020 foi, simultaneamente, um ano para 
esquecer rapidamente e recordar para sempre.

Para esquecer rapidamente, é claro, devido à pandemia.

Os efeitos da crise do coronavírus sentem-se em todos 
os lares, em todos os países e nos quatro cantos da 
nossa União. Não quero deixar de expressar aqui a 
minha solidariedade para com todas as pessoas que 
perderam entes queridos ou foram, elas próprias, atingidas 
pela doença.

Mas 2020 foi também um ano para recordar.

Porque, no centro do combate a este inimigo invisível, se 
encontram os profissionais de saúde, verdadeiros heróis 
que arriscam as suas vidas para salvar outras. Presto 
homenagem a cada um deles, bem como a todos os 
trabalhadores da primeira linha que nos ajudam, a nós e à 
nossa economia, a ultrapassar estes tempos tão difíceis em 
que vivemos.

Foi um ano para recordar porque, diante da tragédia 
humana que nos assola, a Europa soube mobilizar-se 
coletivamente de forma sem precedentes na história 
da União. Países, cidades e regiões ajudaram a levar 
equipamentos médicos aonde eram necessários. Aviões 
europeus entregaram milhares de toneladas de materiais 
destinados a salvar vidas às comunidades mais vulneráveis 
no mundo inteiro, e mais de 600 000 cidadãos retidos no 
estrangeiro foram repatriados.
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As empresas remodelaram as respetivas linhas de produção 
para satisfazer a procura de desinfetantes, máscaras e 
equipamento médico. E o mundo uniu-se num esforço 
sem paralelo de angariação de fundos, que resultou num 
compromisso de quase 16 mil milhões de euros para 
garantir a cada um de nós acesso a vacinas seguras e 
eficazes — porque sabemos que ninguém está seguro até 
que todos estejamos seguros.

As vacinas ajudar-nos-ão a regressar progressivamente à 
nossa vida normal. Mas nada farão para dar resposta às 
consequências económicas da COVID-19, nem à ameaça 
permanente que as alterações climáticas representam para 
o nosso planeta. É por este motivo que, a par de medidas 
para combater o coronavírus, continuámos a tomar medidas 
audaciosas com vista à neutralidade climática. A consecução 
deste objetivo traduzir-se-á numa redução mais acentuada 
das emissões, em investimentos maciços em tecnologias 
verdes e no aproveitamento de todo o potencial digital 
da Europa.

Estou confiante de que estamos à altura do desafio. O fundo 
de recuperação NextGenerationEU, dotado de 750 mil 
milhões de euros, ocupa o lugar central do mais significativo 
orçamento de longo prazo da história da União Europeia (UE), 
cuja capacidade financeira total ascende a 1,8 biliões de 
euros. Temos perante nós uma oportunidade única de 
investir num futuro melhor para os nossos filhos e os nossos 
netos. Numa Europa mais saudável, mais ecológica e mais 
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inteligente, onde possam viver felizes, ter boas perspetivas 
de emprego e prosperar, sem que ninguém fique para trás.

Foi um ano difícil, mas, graças à nossa resposta à 
pandemia, saímos dele mais fortes, mais resilientes e mais 
unidos. Nunca me orgulhei tanto de ser europeia e nunca 
estive mais convencida do valor de agirmos em conjunto 
para enfrentar os nossos maiores desafios.

Dois mil e vinte foi também o ano em que o Reino Unido 
deixou a UE. Respeito a decisão do povo do Reino Unido, que 
será sempre bem-vindo na família das nações europeias. 
Mas, para nós, chegou o momento de virar a página do 
Brexit. O futuro pertence à Europa.

Em 2020, a humanidade mostrou-nos o que tem de 
melhor. Aproveitemos, pois, a oportunidade de continuar 
nessa senda. Propusemos medidas para combater o 
racismo, o ódio e a discriminação em todas as suas formas. 
Nas páginas que se seguem, ficarão a conhecer estas 
iniciativas e todo o trabalho que a UE tem desenvolvido ao 
longo da pandemia.

Ao darmos os primeiros passos no caminho da recuperação, 
avançamos com esperança e determinação. A Europa tem 
as pessoas, a visão, o plano e os recursos de que precisa 
para que este percurso seja um êxito.

Viva a Europa!

Ursula von der Leyen
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Os membros da Comissão Europeia
 
Da esquerda para a direita:
Na primeira linha: Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.
Na segunda linha: Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo, Uma Economia ao serviço das Pessoas; Frans Timmermans, 
vice-presidente executivo, Pacto Ecológico Europeu; Margrethe Vestager, vice-presidente executiva, Uma Europa Preparada para 
a Era Digital; e Josep Borrell, alto representante/vice-presidente, Uma Europa mais Forte no Mundo. 
Na terceira linha: Margaritis Schinas, vice-presidente, Promoção do Modo de Vida Europeu; Věra Jourová, vice-presidente, Valores e 
Transparência; Maroš Šefčovič, vice-presidente, Relações Interinstitucionais e Prospetiva; Dubravka Šuica, vice-presidente, Democracia e 
Demografia; e Johannes Hahn, comissário, Orçamento e Administração.



9

R
E

L
A

TÓ
R

IO
 G

E
R

A
L

Na quarta linha: Janusz Wojciechowski, comissário, Agricultura; Nicolas Schmit, comissário, Emprego e Direitos Sociais; Elisa Ferreira, 
comissária, Coesão e Reformas; Mariya Gabriel, comissária, Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude; Paolo Gentiloni, 
comissário, Economia; Ylva Johansson, comissária, Assuntos Internos; e Thierry Breton, comissário, Mercado Interno.
Na quinta linha: Helena Dalli, comissária, Igualdade; Stella Kyriakides, comissária, Saúde e Segurança dos Alimentos; Adina Vălean, 
comissária, Transportes; Janez Lenarčič, comissário, Gestão de Crises; Didier Reynders, comissário, Justiça; e Olivér Várhelyi, comissário, 
Política de Vizinhança e Alargamento. 
Na sexta linha: Jutta Urpilainen, comissária, Parcerias Internacionais; Virginijus Sinkevičius, comissário, Ambiente, Oceanos e Pescas; 
Kadri Simson, comissária, Energia; e Mairead McGuinness, comissária, Serviços Financeiros, Estabilidade Financeira e União dos Mercados 
de Capitais.



A
 U

E
 E

M
 2

0
2

0

10

Índice

Uma resposta 
concertada 
à COVID-19

página 12

Criar uma Europa 
com impacto 

neutro no clima, 
preparada para 

a era digital

página 34

Proteger as 
pessoas e 

as liberdades

página 59

Reforçar 
a economia

página 74

unsplash.com



11

Construir uma 
Europa justa 

e social

página 82

Promover os 
interesses 
e valores 
europeus 
no mundo

página 91

Construir 
uma nova 

relação com o 
Reino Unido

página 104

Evoluções 
no plano 

institucional 
e orçamental

página 107

 © UNDP Albania,2020

© AdobeStock



A
 U

E
 E

M
 2

0
2

0

12

 
Caixas de máscaras são descarregadas de 
um avião militar romeno em Milão, Itália, 
em 25 de abril de 2020.

Uma resposta 
concertada 
à COVID-19
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Introdução
A pandemia de COVID-19 na Europa resultou em 
tragédias humanas, em confinamentos e num 
abrandamento económico sem precedentes. 
Desde logo, a UE deu provas da sua solidariedade. 
A União protegeu vidas e meios de subsistência, 
concentrando-se em ações que deram resposta 
imediata e eficaz à crise. Ao longo de 2020, 
foram adotadas mais de 1 350 medidas para 
atenuar a crise, incluindo quase 400 decisões em 
matéria de auxílios estatais que permitiram salvar 
empresas europeias.

Nos primeiros dias e semanas após a pandemia ter 
atingido a Europa, foram reforçados os sistemas 
de saúde às escalas nacional, regional e local e, em 
toda a UE, os hospitais acolheram doentes de outros 

países. Foram enviadas equipas móveis de saúde 
para responder às necessidades mais prementes. 
Procedeu-se ao repatriamento de mais de 600 000 
cidadãos da UE retidos no estrangeiro e foram 
mobilizados investimentos públicos e privados para 
desenvolver vacinas seguras e eficazes para todas as 
pessoas no mundo inteiro.

O centro de coordenação de equipamento médico da 
Comissão ajudou os Estados-Membros a trabalhar 
em conjunto para colmatar insuficiências.

A UE e os Estados-Membros mobilizaram 4,2 biliões 
de euros, ou seja, mais de 30 % do produto interno 
bruto da União, para atenuar os efeitos da crise.
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14 Também o orçamento da UE foi mobilizado em 
toda a sua plenitude para prestar apoio financeiro 
direto aos Estados-Membros que dele necessitam. 
Nos primeiros dias da crise, a Comissão avançou 
com as iniciativas de investimento de resposta 
à crise do coronavírus, que permitiram aos 
Estados-Membros utilizar os fundos de coesão para 
apoiar os setores mais expostos nas suas economias. 
O Instrumento de Apoio de Emergência foi ativado 
para prestar apoio financeiro direto às necessidades 
estratégicas à escala europeia, e a Comissão 
lançou o «instrumento de apoio temporário para 
atenuar os riscos de desemprego numa situação de 
emergência» (SURE) com o objetivo de preservar os 
empregos e ajudar as famílias.

A pandemia de coronavírus provocou um choque 
dramático nas economias mundial e da UE, com 
graves consequências socioeconómicas. Apesar da 
resposta política rápida e exaustiva, tanto à escala 
da UE como no plano nacional, logo se tornou 
evidente que a economia da União sofreria uma 
recessão de proporções históricas em 2020.

Por conseguinte, foi necessário conceber uma 
resposta de magnitude correspondente para 
reparar os danos económicos e sociais causados 
pela pandemia. Em conjunto, o orçamento de longo 
prazo reforçado para 2021-2027 e o instrumento 
temporário de recuperação NextGenerationEU 
constituem o maior pacote de estímulo alguma vez 
financiado pelo orçamento da UE, no montante de 
1,8 biliões de euros. Estes fundos ajudarão a União 

a dar apoio aos cidadãos, às empresas e às regiões, 
em especial os mais afetados pela crise. O pacote 
de estímulo orçamental contribuirá para reconstruir 
uma Europa pós-COVID-19, que será mais ecológica, 
mais digital e mais resiliente.

No âmbito da estratégia da UE em matéria 
de vacinas, a Comissão celebrou acordos com 
seis empresas (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, 
CureVac, Johnson & Johnson, Moderna e 
Sanofi/GlaxoSmithKline) para garantir uma 
vasta carteira de vacinas contra a COVID-19 seguras 
e eficazes para as pessoas que vivem na União.

Sem comprometer a segurança ou a eficácia, a 
primeira vacina começou a ser administrada na 
UE antes do final do ano. Em 21 de dezembro, a 
Comissão Europeia concedeu uma autorização 
condicional de introdução no mercado da 
vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela 
BioNTech/Pfizer, a primeira do género autorizada 
na UE. As jornadas europeias da vacinação, que 
decorreram de 27 a 29 de dezembro, assinalaram 
as primeiras vacinações nos Estados-Membros.

Ao olharmos para o ano de 2020, é evidente o 
enorme impacto da pandemia de COVID-19. Quinze 
milhões de pessoas na UE sofreram da doença. 
Tragicamente, mais de 350 000 pessoas perderam a 
vida. A luta contra a COVID-19 prossegue em 2021.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
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Uma resposta sem precedentes a necessidades urgentes
Mandatada pelo Conselho Europeu, a Comissão 
Europeia coordenou uma resposta europeia comum 
à COVID-19, tomando medidas para reforçar 
o setor da saúde pública e atenuar os efeitos 
socioeconómicos da pandemia. A União mobilizou 
todos os meios ao seu dispor para ajudar os 
Estados-Membros a coordenarem as respetivas 
respostas nacionais, e deu informações objetivas 
sobre a propagação da COVID-19 e as medidas 
eficazes para a conter.

A UE agiu rapidamente para responder aos desafios 
decorrentes da pandemia. Em 28 de janeiro de 2020, 
foi ativado o mecanismo de proteção civil da UE para 
dar início ao repatriamento de cidadãos da União 
retidos no estrangeiro (até ao final do ano, cerca 
de 408 voos transportaram 90 000 cidadãos de 
regresso a casa).

Em 13 de março, a Comissão apelou para uma 
resposta económica coordenada à crise motivada 
pelo coronavírus e, em 16 de março, criou um painel 
consultivo de peritos presidido por Ursula von der 
Leyen, a presidente da Comissão Europeia, e por 
Stella Kyriakides, a comissária responsável pela 
Saúde e Segurança dos Alimentos, cuja missão é 
aconselhar e orientar a resposta da União à crise. 
O trabalho deste painel e do Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças foi posteriormente 
complementado pela nova plataforma de 
aconselhamento científico da UE sobre a COVID-19. 
Constituída por consultores científicos nacionais em 
matéria de COVID-19, a plataforma visa coordenar 
mais eficazmente pareceres científicos e partilhar 
boas práticas no que respeita a medidas de saúde 
pública relacionadas com a COVID-19 adotadas 
no plano nacional.

 
Em Msida, perto de Valeta, em Malta, um 
grupo de voluntários da Fundação «Avós 
de Malta» cose máscaras, que serão 
entregues gratuitamente nos lares de 
idosos, em 19 de novembro de 2020.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_142
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/adviceplatform_covid19_en
https://ec.europa.eu/health/adviceplatform_covid19_en
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Apoio de emergência
A Comissão mobilizou todos os recursos do 
orçamento da UE para dar resposta a necessidades 
urgentes que poderiam ser satisfeitas com maior 
eficácia no quadro de um trabalho estratégico e 
coordenado à escala europeia. Dotado de 2,7 mil 
milhões de euros, o Instrumento de Apoio de 
Emergência financiou uma multitude de ações, sendo 
grande parte do seu orçamento destinado a apoiar a 
iniciativa de aquisição de vacinas, em que participam 
todos os 27 Estados-Membros. A Comissão comprou 
e distribuiu aos Estados-Membros 10 milhões de 
máscaras destinadas aos trabalhadores do setor da 
saúde. Foram também disponibilizadas verbas para 
formar pessoal na realização de testes de 
despistagem e em cuidados intensivos, comprar 
robôs de desinfeção por raios ultravioleta para os 
hospitais e financiar ensaios clínicos de terapêuticas 
de combate à COVID-19.

A realização de testes de despistagem é crucial para 
abrandar a propagação da COVID-19. Em 28 de 
outubro, a Comissão adotou uma recomendação 
sobre estratégias de despistagem da COVID-19, 
incluindo a utilização de testes rápidos de deteção 
de antigénios, tendo sido adotada, em 18 de 
novembro, uma recomendação específica sobre 
testes rápidos de deteção de antigénios. Em 18 de 
dezembro, a Comissão apresentou igualmente uma 
proposta de recomendação do Conselho relativa a 
um quadro comum para a utilização e a validação 
dos testes rápidos de deteção de antigénios para a 
COVID-19 e o reconhecimento mútuo dos resultados 
dos testes na UE. A Comissão mobilizou 100 milhões 
de euros ao abrigo do instrumento para comprar 
diretamente testes rápidos de deteção de antigénios 
e distribuí-los aos Estados-Membros. Em 18 de 
dezembro, assinou um contrato-quadro com as 
empresas Abbott e Roche, autorizando a aquisição de 
mais de 20 milhões de testes rápidos de deteção de 
antigénios financiada pelo instrumento. Estes testes 
serão disponibilizados aos Estados-Membros a 
partir do início de 2021, no âmbito do apoio da UE à 
despistagem da COVID-19.

 
Há robôs a ser utilizados para desinfetar 
hospitais com luz ultravioleta. Este robô, 
no Hospital Universitário de Odense, pode 
desinfetar os quartos dos doentes em 
menos de 15 minutos, ajudando assim 
a prevenir e reduzir a propagação do 
vírus da COVID-19. A Comissão Europeia 
irá distribuir 200 robôs deste tipo a 
hospitais de toda a Europa no âmbito do 
Instrumento de Apoio de Emergência da 
UE. Odense, Dinamarca, 18 de novembro 
de 2020.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/pt/pdf
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rescEU — uma reserva comum 
de equipamento médico
Em 19 de março, a Comissão acionou mecanismos 
de solidariedade através da criação da reserva 
médica rescEU, a primeira reserva europeia 
comum de equipamento médico de emergência, 
incluindo máscaras e ventiladores, para ajudar os 
Estados-Membros que não tinham equipamento 
suficiente. Baseada nos Estados-Membros, a 
rescEU forneceu já cerca de 3 milhões de máscaras 
cirúrgicas de proteção elevada a equipas de primeira 
intervenção, incluindo profissionais de saúde e da 
proteção civil, em Espanha, Croácia, Itália, Lituânia, 
Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Kosovo 
(esta designação não prejudica as posições relativas 
ao estatuto e está conforme com a Resolução 
1244/1999 do CSNU e com o parecer do TIJ sobre 
a declaração de independência do Kosovo).

O mecanismo de proteção civil enviou ventiladores, 
vestuário de proteção e desinfetante para países 
necessitados e destacou equipas médicas de 
emergência. Médicos noruegueses, polacos e romenos 
ajudaram a tratar doentes em Itália e na Lituânia, 
enquanto equipas médicas alemãs, italianas e lituanas 
ajudaram os seus colegas na Arménia e no Azerbaijão. 
Um pacote de medidas centradas na mobilidade 
ajudou a financiar o transporte de doentes, equipas 
médicas e equipamento médico essencial.

Garantir a disponibilidade de 
equipamento médico e de alimentos
Desde o início da pandemia, a UE ajudou os 
principais fabricantes a garantir a disponibilidade de 
medicamentos e equipamento médico essenciais. 
A Comissão tomou medidas no sentido de criar 
as condições adequadas para que a indústria 
pudesse aumentar ou reestruturar a sua produção, 
nomeadamente solicitando aos organismos 
europeus de normalização que disponibilizassem 
gratuitamente a todas as partes interessadas 
normas para máscaras e outro equipamento de 
proteção. Muitas empresas em toda a Europa 
reestruturaram e renovaram a sua produção para 
satisfazer a procura de equipamento de proteção 
individual, desinfetantes e dispositivos médicos.

Em abril, a Comissão aprovou pedidos de todos os 
Estados-Membros da UE e do Reino Unido no sentido 
de isentar temporariamente de direitos aduaneiros 
e do IVA a importação de dispositivos médicos e 
equipamento de proteção de países terceiros.

A Comissão Europeia respondeu de imediato às 
preocupações sobre uma eventual escassez de 
alimentos, adotando, em abril, medidas de urgência 
para flexibilizar o acesso aos fundos da Política 
Agrícola Comum e do Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e ajudar a estabilizar 
os mercados agroalimentares.

 
Entrega de equipamento médico 
proveniente da reserva da rescEU em Praga, 
na Chéquia, em 24 de outubro de 2020.

https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_en
https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_en
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18 Utilizar toda a flexibilidade das 
regras orçamentais e em matéria 
de auxílios estatais
Em março, a Comissão tomou a iniciativa sem 
precedentes de ativar a cláusula de derrogação de 
âmbito geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento 
para responder rapidamente e com determinação 
à pandemia. Depois de aprovada pelo Conselho, 
a iniciativa permitiu que os Estados-Membros 
tomassem medidas para lidar adequadamente com 
a crise, lançando mão de todos os instrumentos de 
política económica ao seu dispor e afastando-se 
das regras orçamentais habituais do quadro 
orçamental europeu.

Menos de uma semana depois de a Organização 
Mundial da Saúde ter declarado a Europa um centro 
da pandemia de COVID-19, a Comissão adotou um 
quadro temporário relativo a medidas de auxílio 
estatal que permitiu que os Estados-Membros 
aproveitassem ao máximo a flexibilidade 
proporcionada pelas regras em matéria de auxílios 
estatais para ajudar as empresas afetadas pela 
crise. Neste contexto, a Comissão aprovou medidas 
de auxílio notificadas por todos os Estados-Membros 
da UE e pelo Reino Unido. No decurso de 2020, 
a Comissão adotou quase 400 decisões que 
aprovaram 500 medidas nacionais num valor total 
estimado em 3 biliões de euros. 

Iniciativas de Investimento de Resposta 
à Crise do Coronavírus
Uma das primeiras medidas lançadas pela UE para 
apoiar financeiramente os Estados-Membros na 
resposta à crise foi a Iniciativa de Investimento 
de Resposta à Crise do Coronavírus, em março de 
2020. Ao mobilizar fundos não utilizados já afetados 
aos Estados-Membros, a iniciativa injetou liquidez 
imediata nos orçamentos nacionais e nas regiões 
e ajudou-os a orientar os fundos da política de 
coesão para financiar despesas de saúde e regimes 

de redução do tempo de trabalho, ao mesmo 
tempo que disponibilizou apoio às pequenas e 
médias empresas sob a forma de fundo de maneio. 
O âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade da 
UE foi também alargado a fim de abranger situações 
graves de emergência de saúde pública, permitindo 
assim aos Estados-Membros receber apoio deste 
fundo para enfrentar a crise da COVID-19.

De abril em diante, a Iniciativa de Investimento 
de Resposta à Crise do Coronavírus + simplificou 
e facilitou o recurso rápido aos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento existentes para o 
financiamento de medidas relacionadas com a crise, 
e aumentou a contribuição da UE para os programas 
da política de coesão até 100 % para pedidos de 
pagamento apresentados entre 1 de julho de 2020 e 
30 de junho de 2021.

Em dezembro, a Comissão anunciou os resultados 
dessas duas iniciativas em 2020. Desde o início 
da crise, a UE mobilizou verbas significativas para 
combater os efeitos da pandemia. As pequenas 
e médias empresas beneficiaram da maior parte 
do financiamento disponível, correspondente a 
mais de 10 mil milhões de euros, que as ajudou a 
manterem-se em atividade. Foram canalizados 3 mil 
milhões de euros para as pessoas, nomeadamente 
para financiar serviços sociais para grupos 
vulneráveis e regimes de emprego temporário para 
os trabalhadores. Por último, foram disponibilizados 
6,6 mil milhões de euros para apoiar o setor da 
saúde, além dos 10,2 mil milhões de euros do 
orçamento da UE já afetados a este setor no 
período de 2014-2020 (de notar que existe alguma 
sobreposição entre os grupos de beneficiários).

Em 25 Estados-Membros e no Reino Unido, foram 
feitas alterações a 82 % dos programas da política 
de coesão, dando a possibilidade de utilizar a taxa 
de cofinanciamento da UE de 100 %, o que permitiu 
aos orçamentos nacionais receber 3,2 mil milhões 
de euros suplementares.

https://www.acceptance.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://www.acceptance.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2418
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Apoiar o emprego e salvaguardar meios 
de subsistência
Em abril de 2020, a Comissão criou o instrumento 
de apoio temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência (SURE), 
um regime de apoio ao emprego para proteger 
postos de trabalho e os trabalhadores afetados 
pela pandemia. No âmbito deste instrumento, foram 
aprovados, até finais de 2020, 90,3 mil milhões de 
euros de apoio financeiro a 18 Estados-Membros, 
tendo sido pagos 39,5 mil milhões de euros a 
15 deles: Bélgica, Grécia, Espanha, Croácia, Itália, 
Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia, 
Portugal, Roménia, Eslovénia e Eslováquia. Os 
Estados-Membros ainda podem apresentar pedidos 
de apoio no âmbito do instrumento SURE, que dispõe 
de uma dotação máxima de 100 mil milhões de euros.

A assistência financeira ao abrigo do SURE é concedida 
sob a forma de empréstimos contraídos pela UE nos 
mercados em nome dos seus Estados-Membros. Para 
a maioria dos Estados-Membros, os empréstimos 
contraídos são concedidos em condições mais 

favoráveis do que as que obteriam nos mercados 
se a eles recorressem sozinhos. Estes empréstimos 
estão a ajudar os Estados-Membros a lidar com o 
aumento súbito das despesas públicas destinadas a 
preservar o emprego. Mais concretamente, ajudam 
os Estados-Membros a cobrir despesas diretamente 
relacionadas com a criação ou o alargamento de 
regimes nacionais de redução do tempo de trabalho, 
bem como outras medidas semelhantes que 
tenham adotado em resposta à pandemia para os 
trabalhadores por conta própria.

Em nome da UE, a Comissão recorreu aos mercados 
três vezes em 2020 para emitir obrigações ao abrigo 
do instrumento SURE. Em cada emissão, a procura 
foi mais de 10 vezes superior à oferta, o que denota 
confiança na União enquanto emitente e mutuário, e 
importante interveniente mundial nos mercados 
financeiros. As obrigações emitidas pela Comissão no 
quadro do instrumento SURE beneficiam da 
designação obrigações sociais. Desta forma, os 
investidores nessas obrigações podem estar 
confiantes de que os fundos mobilizados irão servir 
um objetivo verdadeiramente social.

Instrumento de apoio temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência (SURE)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2241
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1808
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20 Estratégia da União Europeia em matéria de vacinas
Em 17 de junho, a Comissão apresentou a estratégia 
da UE em matéria de vacinas para acelerar o 
desenvolvimento, o fabrico e a distribuição de 
vacinas contra a COVID-19. A estratégia visa 
garantir que todos na UE possam ter acesso rápido, 
equitativo e a preços acessíveis a vacinas seguras 
e eficazes, liderando simultaneamente o esforço 
de solidariedade mundial para assegurar que 
todas as pessoas tenham acesso a uma vacina a 
preços comportáveis. Visa igualmente assegurar 
que os Estados-Membros prepararam planos de 
vacinação, planearam o transporte e a distribuição 
e identificaram os grupos prioritários a vacinar 
em primeiro lugar.

O desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19 
seguras e eficazes num período de tempo tão curto 

implicou a realização de ensaios clínicos em paralelo 
com investimentos na capacidade necessária para 
produzir milhões, ou mesmo milhares de milhões, 
de doses de uma vacina eficaz. Os acordos prévios 
de aquisição ajudam a reduzir o risco associado 
a investimentos realizados pelos fabricantes no 
desenvolvimento de potenciais vacinas, maximizando 
assim as possibilidades de desenvolver, fabricar e 
distribuir rapidamente vacinas seguras e eficazes 
e garantindo o acesso dos cidadãos da UE a essas 
vacinas. A Comissão negociou com empresas 
farmacêuticas em nome dos Estados-Membros da 
União, culminando com a assinatura inicial de seis 
acordos. Conversações exploratórias com novos 
fabricantes de vacinas foram concluídas em 2020 ou 
estão previstas para o início de 2021.

A Comissão já assegurou quase

2,3 mil milhões de doses

 
Estes dados foram extraídos da Comunicação da Comissão, 
de 19 de janeiro de 2021, intitulada Uma frente unida para 
vencer a COVID-19.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0035&qid=1612801811394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0035&qid=1612801811394&from=EN
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A fim de ajudar os Estados-Membros a definir as 
respetivas estratégias de vacinação, a Comissão 
publicou, em 15 de outubro e 2 de dezembro, e 
em conformidade com as competências definidas 
nos Tratados da UE, os elementos essenciais a 
ter em conta nessas estratégias. Aqui se incluem 
a capacidade dos serviços de vacinação para 
administrarem vacinas contra a COVID-19; a 
facilidade de acesso às vacinas por parte dos 
grupos-alvo; a distribuição de vacinas com 
características distintas e diferentes necessidades 
de armazenamento e transporte; e a necessidade de 
uma comunicação clara para reforçar a confiança 
do público.

A primeira vacina a obter autorização condicional 
de introdução no mercado, em 21 de dezembro, foi 
produzida pela BioNTech/Pfizer. No prazo de dias, 
iniciou-se a sua distribuição a tempo das jornadas 
europeias da vacinação, que decorreram em 27, 28 
e 29 de dezembro. Esta autorização, aprovada pelos 
Estados-Membros, resulta de uma recomendação 
científica positiva baseada numa avaliação exaustiva 

da segurança, da eficácia e da qualidade da vacina 
pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Paralelamente, a Comissão deu provas de 
solidariedade para com os seus parceiros mundiais, 
juntando-se ao mecanismo de acesso mundial às 
vacinas contra a COVID-19 (COVAX), a iniciativa 
global que visa assegurar um acesso equitativo a 
vacinas contra a COVID-19 a preços acessíveis, para 
o qual contribuiu com 500 milhões de euros de 
fundos da União (100 milhões de euros em 
subvenções e um empréstimo de 400 milhões em 
garantias do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável). Até dezembro, a Equipa Europa — a 
Comissão Europeia e os Estados-Membros da UE 
— tinha afetado mais de 850 milhões de euros à 
COVAX, o que faz da UE, no seu todo, o maior doador 
para a iniciativa. Este será um contributo vital para 
apoiar o objetivo da COVAX de distribuir 1,3 mil 
milhões de doses de vacinas aos países de baixo e 
médio rendimento até finais de 2021.

Técnicos abrem uma caixa contendo 
frascos da vacina contra a COVID-19 
em Montemor-o-Velho, Portugal, 
em 26 de dezembro de 2020. 

© Lusa 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1540
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O mecanismo COVAX é o pilar 
das vacinas do acelerador do 
acesso aos meios de combate 
à COVID-19, uma parceria 
mundial para acelerar o 
desenvolvimento, a produção e 
o acesso equitativo de todos 
os países do mundo a testes, 
tratamentos e vacinas para a 
COVID-19. Esta colaboração 
reúne governos, cientistas, 
empresas, sociedade civil, 
filantropos e organizações 
mundiais de saúde como a 
Fundação Bill & Melinda Gates, 
a Coligação para a Inovação 
na Preparação para Epidemias, 
a Fundação para Novos 
Diagnósticos Inovadores, a 
Aliança mundial para a 
vacinação e a imunização 
(GAVI), o Fundo Mundial, a 
Unitaid, a Wellcome, a 
Organização Mundial de 
Saúde, o Banco Mundial e o 
Mecanismo Mundial 
de Financiamento.

© Hospital Universitário de Helsínquia, 2020
 

Profissionais de saúde do centro hospitalar 
de Helsínquia e de Uusimaa, na Finlândia, 
recebem a vacina contra a COVID-19 
em 27 de dezembro de 2020.

© fotobpb, 2020

 
Uma residente do lar de idosos 
de Los Olmos é vacinada contra a 
COVID-19, em Guadalajara, Espanha, 
em 27 de dezembro de 2020.

 
VÍDEO:  primeira vacinação contra a 
COVID-19 nos Estados-Membros da UE.

https://www.gatesfoundation.org/
https://cepi.net/
https://cepi.net/
https://www.finddx.org/
https://www.finddx.org/
https://www.gavi.org/
https://www.gavi.org/
https://www.gavi.org/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://unitaid.org/
https://wellcome.ac.uk/
https://www.who.int/home
https://www.who.int/home
https://www.worldbank.org/
http://www.globalfinancingfacility.org/
http://www.globalfinancingfacility.org/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-200664


23

R
E

L
A

TÓ
R

IO
 G

E
R

A
L

Congregar esforços da comunidade mundial
Em 4 de maio de 2020, a presidente Ursula von der 
Leyen lançou a Resposta Mundial ao Coronavírus, a 
iniciativa que visa garantir o acesso universal e a 
preços comportáveis à vacinação, a tratamentos e a 
testes de diagnóstico. Esta é a resposta da Comissão 
ao apelo para a mobilização mundial lançado pela 
Organização Mundial da Saúde em 24 de abril ante a 
pandemia. A Resposta Mundial ao 
Coronavírus tem também por 
objetivo reforçar os sistemas de 
saúde em todo o mundo e apoiar 
a recuperação económica nas 
regiões e comunidades mais 
frágeis do planeta.

A cimeira de doadores e o 
concerto «Objetivo global: Unidos 
para o Futuro», organizados pela 
Comissão e pelo movimento 
internacional Global Citizen em 
27 de junho, foram um marco 
no esforço mundial de combate 
ao coronavírus e um excelente 
exemplo de como as instituições 
da UE, neste caso o Conselho 
e a Comissão, colaboram à 
escala mundial com parceiros 
e cidadãos empenhados.

As duas iniciativas de angariação de fundos 
resultaram, até finais de junho de 2020, num 
compromisso de 15,9 mil milhões de euros para a 
Resposta Mundial ao Coronavírus, incluindo 1,4 mil 
milhões de euros por parte da Comissão Europeia 
(mil milhões de euros em subvenções e 400 milhões 
de euros em garantias de empréstimos).

O plano de recuperação para a Europa
Em 27 de maio, a Comissão propôs o maior 
pacote de financiamento de sempre da UE para 
ajudar a Europa a recuperar da pandemia, além 
dos 4,2 biliões de euros mobilizados pela UE e 
pelos Estados-Membros. Na sua reunião de julho, 
o Conselho Europeu aprovou por unanimidade 
um financiamento total de 1,8 biliões de euros, 
combinando os 750 mil milhões de euros do novo 
instrumento NextGenerationEU e os 1,074 biliões 
de euros do orçamento alterado da União para 

2021-2027. O pacote de financiamento ajudará as 
pessoas, as empresas e as regiões mais afetadas 
pela crise, construindo ao mesmo tempo um 
continente mais verde, mais digital e mais resiliente.

Em 10 de novembro, o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão chegaram a um acordo 
político sobre este pacote, que incluiu um reforço 
de 15 mil milhões de euros de vários programas 
fundamentais, como o Horizonte Europa, o Erasmus+ 
e o EU4Health.

 
A cimeira «Objetivo Global: Unidos para 
o Futuro», organizada pela Comissão 
Europeia e pela Global Citizen, realizou-se 
em 27 de junho de 2020.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1129
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1129
https://global-response.europa.eu/about_en
https://global-response.europa.eu/about_en
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Para financiar a recuperação e o instrumento 
NextGenerationEU, a Comissão contrairá 
empréstimos nos mercados de capitais em nome da 
UE. Desta forma, o NextGenerationEU não implicará 
contribuições adicionais imediatas por parte dos 
Estados-Membros. O reembolso dos fundos 
mobilizados será feito a longo prazo, até 2058. Para 
facilitar o reembolso do financiamento obtido nos 
mercados, a Comissão proporá novas fontes de 
receitas para o orçamento da UE. O primeiro novo 
recurso próprio, a introduzir em 2021, incidirá nos 
resíduos de embalagens de plástico não reciclados e 
contribuirá para a concretização dos objetivos 
políticos do Pacto Ecológico Europeu (ver «Criar uma 
Europa com impacto neutro no clima, preparada para 
a era digital»). Em meados de 2021, a Comissão 
apresentará propostas de novos recursos próprios 
com base num mecanismo de ajustamento carbónico 
fronteiriço, num imposto digital e numa revisão do 
sistema de comércio de licenças de emissão da UE.

A fim de contribuir para uma recuperação ecológica 
e digital, o financiamento a partir do orçamento de 
longo prazo e do instrumento NextGenerationEU 
será atribuído tendo estes dois objetivos políticos 

em vista. Pelo menos 30 % dos fundos serão gastos 
na luta contra as alterações climáticas, o que faz do 
orçamento de 2021-2027 e do NextGenerationEU 
o maior pacote de investimento ecológico 
à escala mundial.

Mais de 50 % dos fundos serão canalizados para 
novas prioridades. Estes programas abrangem 
a investigação e a inovação (Horizonte Europa), 
as transições climáticas e digitais justas (Fundo 
para uma Transição Justa e Europa Digital), a 
preparação, recuperação e resiliência (através do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência), o RescEU 
e o novo programa EU4Health. Estas áreas vêm 
juntar-se às políticas de coesão e de agricultura, 
também elas modernizadas.

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência ocupa 
um lugar central no instrumento NextGenerationEU. 
Contribuirá para que a União saia fortalecida da 
atual crise, disponibilizando aos Estados-Membros 
672,5 mil milhões de euros sob a forma de 
empréstimos e subvenções nos primeiros anos 
decisivos da recuperação.

 
Em 23 de julho de 2020, Ursula von 
der Leyen, presidente da Comissão 
Europeia, interveio no plenário do 
Parlamento Europeu sobre as conclusões 
da reunião extraordinária do Conselho 
Europeu (17-20 de julho), cujo tema 
principal era o orçamento da UE para 
2021-2027. Graças ao desenvolvimento 
do instrumento de recuperação económica 
NextGenerationEU, foram mobilizados 
750 mil milhões de euros para combater 
a crise económica causada pela pandemia 
de coronavírus (COVID-19). Da esquerda 
para a direita: Ursula von der Leyen, 
Charles Michel, presidente do Conselho 
Europeu, e David Sassoli, presidente do 
Parlamento Europeu.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
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Cada Estado-Membro foi convidado a apresentar 
um plano de recuperação e resiliência que defina 
o respetivo programa nacional de investimento e 
de reforma, tendo em conta os desafios de política 
económica apontados nas recentes recomendações 
específicas por país, em especial as recomendações 
formuladas em 2019 e 2020. Os planos devem 
também permitir aos Estados-Membros reforçar 
o respetivo potencial de crescimento económico, 
a criação de emprego e a resiliência económica 
e social, ao mesmo tempo que concretizam os 
objetivos das transições ecológica e digital.

Em dezembro, os negociadores chegaram a um 
acordo provisório que agenda a entrada em vigor 
do mecanismo para o início de 2021. A Comissão 
forneceu orientações aos Estados-Membros 
para a preparação dos respetivos planos de 
recuperação e resiliência e incentivou-os vivamente 
a incluir investimentos e reformas em sete 
domínios emblemáticos, a fim de avançar com 

uma recuperação ecológica e digital e investir 
em capital humano.

A iniciativa REACT-EU (assistência de recuperação 
para a coesão e os territórios da Europa) é 
outra iniciativa ao abrigo do instrumento 
NextGenerationEU. Mantém as regras de flexibilidade 
excecionais adotadas no âmbito da Iniciativa 
de Investimento de Resposta ao Coronavírus e 
disponibiliza um montante adicional de 47,5 mil 
milhões de euros para a política de coesão até 
2023 em domínios como os cuidados de saúde 
e o emprego. Lançará igualmente as bases da 
transição para uma Europa verde e digital e 
servirá de ponte entre soluções de emergência e 
de médio prazo. Além disso, o NextGenerationEU 
complementará várias iniciativas da UE, incluindo 
o Fundo para uma Transição Justa, o programa 
InvestEU, o mecanismo de proteção civil rescEU e 
o programa Horizonte Europa.

NextGenerationEU

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-recovery-plan/#:~:text=On 18 December 2020%2C the Council and the,plan agreed by EU leaders in July 2020.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1658
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/18/covid-19-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-react-eu/#:~:text=REACT-EU%2C which stands for Recovery Assistance for Cohesion,while stimulating the twin green and digital transitions.
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26 Restrições de viagem e a livre circulação na Europa
Para conter a propagação da COVID-19 e 
proteger a saúde e o bem-estar das pessoas, 
os Estados-Membros adotaram várias medidas, 
algumas das quais com impacto no direito dos 
cidadãos de circularem livremente em toda a 
UE. Muitas vezes, estas medidas traduziram-se 
em restrições à entrada noutro Estado-Membro 
ou outras obrigações específicas (por exemplo, 
de quarentena) aplicáveis aos viajantes 
transfronteiriços, incluindo os que se deslocam por 
motivos profissionais. A Comissão Europeia tomou 
medidas para garantir a livre circulação de cidadãos, 
bens e serviços, velando, ao mesmo tempo, pelo 
respeito das medidas de saúde e segurança.

Em resposta ao convite do Conselho Europeu 
de 26 de março, a Comissão apresentou, em 
cooperação com o presidente do Conselho Europeu, 
um roteiro europeu para o levantamento das 
medidas de contenção do coronavírus.

Em 13 de outubro, o Conselho adotou uma 
recomendação com vista à coordenação da 
abordagem das restrições à livre circulação em 
resposta à pandemia, com base na proposta da 
Comissão de 4 de setembro. Os Estados-Membros 
acordaram em coordenar esforços em quatro 
domínios fundamentais: 

 ➔ critérios comuns a aplicar pelos 
Estados-Membros sempre que ponderam 
a introdução de restrições de viagem;

 ➔ um mapa comum que mostre os níveis de 
risco nas regiões da UE e no Espaço Económico 
Europeu utilizando um sistema de cores;

 ➔ um quadro comum de medidas a aplicar 
aos viajantes provenientes de zonas de risco 
(testes e autoisolamento);

 ➔ a prestação de informações claras e atempadas 
ao público.

Em 17 de março, os Estados-Membros decidiram 
restringir as viagens não indispensáveis para a 
UE com base na recomendação da Comissão, no 

intuito de proteger a saúde dos cidadãos europeus 
e impedir a continuação da propagação do vírus da 
UE para outros países e vice-versa. As regras foram 
alargadas várias vezes, em função da evolução da 
situação epidemiológica. A lista de países terceiros 
foi elaborada com base num conjunto transparente 
de critérios e foi revista regularmente, datando a 
última alteração de 17 de dezembro.

Com base numa proposta da Comissão, o Conselho 
adotou, em 30 de junho, uma recomendação 
relativa ao levantamento gradual das restrições 
temporárias. Esta recomendação incluía uma 
lista de países terceiros cujos residentes estavam 
isentos dessas restrições e uma lista das categorias 
de viajantes com uma função ou necessidade 
de caráter essencial que estavam autorizados a 
entrar na União, independentemente do seu local 
de origem. Em 28 de outubro, a Comissão publicou 
orientações para ajudar os Estados-Membros a 
assegurar a aplicação coerente da recomendação 
do Conselho. A Comissão forneceu também 
orientações aos Estados-Membros com vista a 
assegurar a coordenação entre a retoma das 
operações de concessão de vistos no estrangeiro e 
o levantamento gradual das restrições de viagem.

Estas ações contribuem para limitar a propagação 
do coronavírus, monitorizá-la mais facilmente e 
tornar mais eficaz a resposta comum da UE. A crise 
sanitária que vivemos evidenciou a necessidade 
de maior coordenação em matéria de saúde, à 
medida que avançamos no sentido de uma União 
Europeia da Saúde (para mais informações, consultar 
«Proteger as pessoas e as liberdades»).

Na sequência do rápido aumento dos casos de 
COVID-19 em zonas do Reino Unido no final de 
2020, grande parte dos quais imputável a uma 
nova variante do vírus, a Comissão adotou, em 
22 de dezembro, uma recomendação sobre uma 
abordagem coordenada das medidas no que 
concerne a viagens e transportes, a fim de limitar 
a propagação da nova variante.

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1602661353609&uri=CELEX:32020H1475
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0115&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1612782947202&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&DTA=2020&locale=pt
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/pt/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0686&qid=1612783549617&from=PT
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-phased-and-coordinated-resumption-visa-operations_pt
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Ajudar os cidadãos da União Europeia 
a regressar a casa
Muitos cidadãos da União ficaram impossibilitados 
de regressar a casa quando os seus voos foram 
suspensos e as fronteiras começaram a fechar. 
A UE e os Estados-Membros repatriaram mais de 
600 000 pessoas. O Mecanismo de Proteção Civil da 
União Europeia facilitou e cofinanciou 408 voos para 
repatriar mais de 100 300 pessoas, incluindo 90 000 
cidadãos da UE.

Os Estados-Membros deram provas de solidariedade, 
organizando o transporte não só dos seus 
cidadãos, mas também de cidadãos de outros 
Estados-Membros. Um em cada três passageiros 
repatriados era cidadão da UE de nacionalidade 
diferente do país organizador do voo. Por exemplo, a 
França repatriou cidadãos de 26 Estados-Membros da 
União. No início de fevereiro, um voo proveniente de 
Wuhan, na China, transportou 64 cidadãos franceses 
e 135 nacionais de outros Estados-Membros.

Garantir a livre circulação 
de mercadorias e ajudar 
os trabalhadores fronteiriços
A pandemia provocou sérias perturbações nas 
viagens e nos fluxos de transporte na Europa. 
As diferentes medidas sanitárias restritivas 
introduzidas pelos Estados-Membros em março e 
abril conduziram ao encerramento das fronteiras 
ou a controlos rigorosos para as atravessar, 
obrigando milhares de camiões a ficar retidos em 
longas filas de espera. A fim de manter o fluxo 
de mercadorias entre as fronteiras internas da 
UE, salvaguardar as cadeias de abastecimento 
essenciais e proteger os trabalhadores dos 
transportes, a Comissão agiu rapidamente em 
colaboração com os Estados-Membros para 
designar «corredores verdes» em toda a rede 
transeuropeia de transportes, de modo que os 

camiões pudessem atravessar fronteiras no 
máximo de 15 minutos. O programa de observação 
da Terra Copernicus e o programa de navegação 
por satélite Galileo ajudaram a identificar pontos 
de estrangulamento e a manter a circulação dos 
transportes. Em outubro, a Comissão alargou a 
abordagem dos «corredores verdes» ao transporte 
multimodal, incluindo o transporte ferroviário 
e marítimo de mercadorias e de carga aérea, e 
salientou a necessidade de assegurar serviços de 
conectividade essenciais para os passageiros.

Desde o início da pandemia, a Comissão trabalhou 
em estreita colaboração com os Estados-Membros 
para assegurar uma abordagem coordenada 
dos aspetos relacionados com as fronteiras e 
um regresso gradual à livre circulação. A UE 
adotou orientações para ajudar os empregadores 
e os trabalhadores a regressarem ao trabalho 
em condições seguras e saudáveis, bem como 
orientações para melhorar a proteção dos 
trabalhadores sazonais. Atualizou também a 
legislação da União, de forma a ter em conta os 
novos riscos no local de trabalho e oferecer proteção 
adicional a todos os trabalhadores, em especial os 
que estão em contacto direto com o coronavírus. 
Foram emitidos novos conselhos práticos para 
garantir que os trabalhadores essenciais possam 
atravessar as fronteiras da UE para chegar ao seu 
local de trabalho e ajudar a manter os Europeus 
seguros, saudáveis e com comida na mesa.

Em março, a Comissão emitiu orientações relativas 
às medidas de gestão das fronteiras para proteger 
a saúde e garantir a disponibilidade de bens e 
serviços essenciais, incluindo medicamentos e 
equipamento médico para o pessoal médico de 
primeira linha. Seguiram-se, em maio, orientações 
e recomendações para ajudar os Estados-Membros 
a levantar gradualmente os controlos temporários 
nas fronteiras e as restrições de viagem, respeitando 
todas as medidas de segurança necessárias.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_en#european-solidarity-in-bringing-people-home
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
https://www.copernicus.eu/en/coronavirus
https://galileogreenlane.eu/index.php
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1605193628149&uri=CELEX:52020DC0685
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1605193628149&uri=CELEX:52020DC0685
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22538&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22538&langId=pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1342
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_545
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_pt.pdf
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28 Manter o turismo a 
funcionar na Europa
O turismo, que contribui com 
quase 10 % para o produto 
interno bruto da Europa e é uma 
das principais fontes de emprego 
e de receitas em muitas regiões, 
tem sido um dos setores mais 
afetados pela pandemia.

Para ajudar os Estados-Membros 
a coordenar esforços no sentido 
de restabelecer o turismo em 
condições de segurança na 
sequência dos confinamentos 
decretados na primavera, a 
Comissão propôs, em maio, um 
pacote de medidas relativas às 
viagens e ao turismo em 2020 
e nos anos seguintes. O pacote 
incluía recomendações com 
vista ao levantamento gradual 
das restrições para ajudar a 
retomar a atividade empresarial, 
profissional e social, incluindo 
o restabelecimento da livre 
circulação de pessoas e transportes, ao mesmo 
tempo que formulava orientações sanitárias a pôr 
em prática nos estabelecimentos turísticos.

A fim de manter as pessoas constantemente 
informadas sobre a evolução da situação, a 
Comissão lançou, em junho, o sítio Web Re-open EU, 
onde figuram informações claras, fiáveis e em 
tempo real sobre as possibilidades de viajar e as 
restrições de saúde e segurança ligadas à COVID-19 

em todos os Estados-Membros da UE. Só no período 
do verão, o sítio Web contou com quase 8 milhões 
de consultas. Dado o seu êxito, em outubro, o 
Re-open EU passou a ser um balcão único com 
informação sobre a situação pandémica, as medidas 
de saúde pública, as restrições às viagens e os 
serviços de turismo. Em 14 de dezembro, passou a 
estar também disponível sob a forma de aplicação 
em Android e iOS.

A importância do turismo  
na UE

10 % 
do PIB da UE  

é gerado  
pelo turismo

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_854
https://reopen.europa.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.reopeneu
https://apps.apple.com/us/app/re-open-eu/id1531322447
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Soluções digitais para ajudar a combater a pandemia 
As soluções digitais foram fundamentais na resposta 
a muitos desafios que surgiram com o súbito 
deflagrar da pandemia de coronavírus. As aplicações 
de rastreio e alerta de contactos, em complemento 
do rastreio manual de contactos existente, podem 
desempenhar um papel crucial para interromper 
as cadeias de transmissão do vírus e contribuir 
para salvar vidas.

A UE ajudou a assegurar uma abordagem 
coordenada entre os Estados-Membros que 
lançaram aplicações de rastreio e alerta de 
contactos, conformes com as regras em matéria de 
proteção de dados e privacidade. O orçamento da 
União financiou o desenvolvimento e a implantação 
de uma solução europeia de interoperabilidade 
das aplicações de rastreio baseada numa 
arquitetura descentralizada, que abrange quase 
todas as aplicações nacionais desenvolvidas na 
UE. Tal contribuiu para que fosse possível tirar 
pleno partido das aplicações móveis de rastreio e 
alerta de contactos, mesmo quando as pessoas 
atravessam fronteiras.

Com o apoio da Comissão, os Estados-Membros 
tomaram as medidas necessárias para tornar as 
respetivas aplicações nacionais interoperáveis e, em 
outubro, a Comissão lançou o serviço europeu de 
interoperabilidade para interligar essas aplicações. 
À medida que vão sendo disponibilizadas, são cada vez 
mais as aplicações nacionais que estão interligadas.

O portal de dados europeu COVID-19 foi lançado 
em abril para recolher e partilhar resultados 
de investigação e compilou rapidamente uma 
quantidade impressionante de dados, incluindo 
mais de 25 000 sequências virais e mais 

de 100 000 publicações científicas. O portal recebeu 
mais de 2,9 milhões de pedidos de dados de mais de 
92 000 utilizadores únicos em mais de 170 países.

A inteligência artificial e os robôs foram postos 
ao serviço dos hospitais. Uma ferramenta de 
inteligência artificial financiada pela Comissão ajuda 
os médicos a diagnosticar a COVID-19 por meio de 
TAC, tendo sido já implantada em toda a UE. Robôs 
de desinfeção por raios ultravioleta foram utilizados 
nos hospitais para limpar rapidamente os espaços, 
reduzindo a propagação do coronavírus e eliminando 
o trabalho e o risco de infeção do pessoal.

Importante também tem sido o contributo do 
programa espacial da UE, em especial através da 
sua componente de observação da Terra, o programa 
Copernicus, e do seu sistema de navegação por 
satélite. Desde o início da crise, os satélites da União 
acompanharam o congestionamento do tráfego nas 
travessias de fronteiras entre Estados-Membros e 
mapearam instalações médicas, hospitais e outras 
infraestruturas essenciais. Os dados recolhidos a 
partir de satélites, em combinação com a inteligência 
artificial, forneceram às autoridades públicas 
europeias e nacionais modelos para compreender 
melhor e resolver mais eficazmente a situação 
de emergência.

Em 5 de junho, a Comissão lançou o sistema de 
observação da Terra para ação rápida contra o 
coronavírus, em colaboração com a Agência Espacial 
Europeia. O sistema utiliza dados de satélite para 
medir o impacto dos confinamentos e monitorizar 
a recuperação após o levantamento das restrições, 
recorrendo a dados económicos e ambientais.

https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_pt
http://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_680
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/using-ai-fast-and-effectively-diagnose-covid-19-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/using-ai-fast-and-effectively-diagnose-covid-19-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-provide-200-disinfection-robots-european-hospitals
http://www.euspace-programme.eu/coronavirus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1014
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1014
http://www.esa.int/
http://www.esa.int/
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As tecnologias digitais mantêm as 
pessoas informadas durante a pandemia. 
A UE está a trabalhar para combater a 
desinformação, de modo que os cidadãos 
possam confiar nas informações que lhes 
são dadas sobre a COVID-19. 

O clima em que vivemos deu já provas de ser terreno fértil para 
teorias da conspiração que distorcem a ciência e os factos sobre 
a origem, a propagação e o tratamento da COVID-19. A pandemia 
também deu origem a uma multiplicação dos discursos de ódio 
em linha e de ataques racistas e antissemitas, bem como a um 
aumento do número de comerciantes desonestos que vendem 
produtos falsos em linha, alegando eficácia na prevenção contra o 
vírus ou mesmo na cura da doença.

A Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa estabeleceram 
uma colaboração estreita sobre esta questão com outras instituições 
da UE e com os Estados-Membros, bem como com parceiros 
internacionais do G7 e da OTAN. Em 10 de junho, a Comissão e 
Josep Borrell, o alto representante para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança e vice-presidente da Comissão, apresentaram 
um conjunto de medidas para combater a desinformação contra 
a COVID-19. Entre elas contam-se o reforço das comunicações e 
da diplomacia pública nos países imediatamente vizinhos da UE e 
em todo o mundo, bem como o apoio à independência dos meios 
de comunicação social e jornalistas. A Comissão instou todos os 
intervenientes, incluindo os mercados em linha e as redes sociais, a 
contribuírem para combater a desinformação ligada ao coronavírus. 
Até ao final do ano, foram publicados quatro conjuntos de relatórios 
sobre as medidas tomadas.

Em resposta, as plataformas digitais suprimiram ou bloquearam 
milhões de anúncios publicitários e produtos enganosos. Em 2020, 
foram expostas, publicadas e atualizadas mais de 700 narrativas de 
desinformação sobre o coronavírus no sítio Web EUvsDisinfo.

Estas ações contribuem para o trabalho que a UE desenvolve em 
matéria de desinformação, em especial o plano de ação para a 
democracia europeia e a lei dos serviços digitais. A Comissão está 
a utilizar todos os instrumentos à sua disposição e a financiar 
investigação para ajudar na luta contra a disseminação de 
informações falsas e a desinformação sobre a COVID-19.

Combater a desinformação 
sobre a COVID-19 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/80676/Tackling Coronavirus Disinformation - Getting the facts right
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/corona_fighting_disinformation_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_pt#online-platforms-fighting-disinformation
http://euvsdisinfo.eu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/funded-projects-fight-against-disinformation_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/funded-projects-fight-against-disinformation_pt
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Apoiar a investigação com vista ao desenvolvimento 
de meios de diagnóstico, tratamentos e vacinas
Quando a pandemia atingiu a Europa, a Comissão 
Europeia comprometeu-se a disponibilizar mais 
de mil milhões de euros ao abrigo do programa 
Horizonte 2020, o programa 
de investigação e inovação 
da União (2014-2020), para 
combater a COVID-19. Além 
de financiar a necessária e 
urgente investigação e inovação 
através do programa-quadro 
Horizonte 2020, a Comissão 
ajudou a coordenar os esforços 
científicos às escalas nacional e 
da União. Logo em janeiro, foram 
mobilizados 48 milhões de euros 
para financiar 18 novos projetos 
de investigação. Em junho, a 
Comissão e os Estados-Membros 
acordaram num plano de 
ação que inclui 10 iniciativas 

de investigação e inovação a curto prazo para 
combater a COVID-19.

Ao longo do ano, foram concedidos 602,3 milhões 
de euros para apoiar projetos de 
investigação e inovação destinados 
a combater muitos aspetos 
da pandemia. Estes projetos 
abrangem áreas como o 
desenvolvimento de meios de 
diagnóstico, tratamentos e vacinas, 
a epidemiologia, a preparação 
e a resposta a epidemias, a 
socioeconomia, a saúde mental, a 
produção e as tecnologias digitais, 
bem como as infraestruturas e os 
recursos em matéria de dados que 
tornam esta investigação possível. 
Serão concedidos 21,4 milhões 
de euros complementares sob a 
forma de subvenções.

Distribuição dos mil milhões de euros de investimento 
em investigação e inovação pela UE, em 2020, 
para combater a COVID-19 (montantes mobilizados 
e prometidos).  

Mil milhões 
de EUR 

mobilizados no 
âmbito do programa 

Horizonte 2020 
para combater 
a COVID-19

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/f666b159-65d0-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona-results.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona-results.pdf
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32 A Comissão mobilizou também 400 milhões de 
euros do instrumento de financiamento InnovFin do 
Horizonte 2020. Deste montante, 178,5 milhões de 
euros destinam-se a acelerar o desenvolvimento de 
vacinas (incluindo as da BioNTech e da CureVac) e 
a outras intervenções, medicamentos, dispositivos 

médicos e de diagnóstico ou novas infraestruturas 
de investigação e inovação especializadas, 
incluindo unidades de produção. Será concedido 
um financiamento adicional de 221,6 milhões 
de euros ao abrigo do mecanismo Investigação 
sobre Doenças Infecciosas.

A resposta da União Europeia no contexto mundial
A UE mobilizou 38,5 mil milhões de euros para 
combater a COVID-19 à escala mundial. A resposta 
da UE materializou-se na criação da Equipa 
Europa, que combina recursos da União, dos seus 
Estados-Membros e de instituições financeiras, em 
especial o Banco Europeu de Investimento e o Banco 
Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, para 
apoiar os países parceiros e maximizar o impacto das 
intervenções no terreno. Os fundos foram utilizados 

para dar resposta a situações de emergência e a 
necessidades humanitárias urgentes; reforçar os 
sistemas de saúde, água/saneamento e nutrição; e 
atenuar as consequências económicas e sociais da 
pandemia de coronavírus no plano mundial. A UE 
e os seus Estados-Membros continuam a ser, em 
conjunto, um dos maiores contribuintes financeiros 
para a Organização Mundial da Saúde, o principal 
parceiro na luta contra a pandemia e os seus efeitos. 

https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2195
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
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A pandemia colocou importantes 
desafios logísticos à comunidade 
humanitária. A ausência de voos 
comerciais gerou atrasos na 
prestação de assistência vital, ao 
mesmo tempo que gerou um 
aumento exponencial das 
necessidades em muitas zonas. 
Em resposta, em maio, a UE 
estabeleceu a ponte aérea 
humanitária da UE, uma iniciativa 
temporária que visa apoiar o 
envio de ajuda humanitária e de 
material médico essencial. 
Os voos operados nesta ponte 
aérea transportaram pessoal, 
equipamento médico e bens 
humanitários fundamentais, e 
prestaram assistência nos 
repatriamentos organizados pelos 
Estados-Membros da União. Todos 
os voos foram financiados pela UE 
e operados em coordenação com 
os Estados-Membros, 
organizações humanitárias e os 
Estados de acolhimento. Até ao final do ano, 67 voos 
operados na ponte aérea tinham transportado 
1 150 toneladas de equipamento e material médico, 
juntamente com quase 1 700 profissionais médicos 
e pessoal humanitário, para zonas críticas em África, 
na Ásia e na América Latina.

Para garantir que as pessoas mais vulneráveis não 
fossem as mais atingidas, a Comissão emitiu, em 
maio, as primeiras orientações sobre a forma como 
pode ser enviada ajuda humanitária relacionada 
com o coronavírus para países e zonas sujeitos 
a sanções da UE, no intuito de ajudar as pessoas 
necessitadas, independentemente do local onde se 
encontrem. A Comissão também ajudou a manter 
o comércio de medicamentos e equipamentos de 
proteção individual com países terceiros durante a 
crise e propôs um acordo multilateral de comércio 

de produtos de saúde no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio.

A pandemia teve consequências imediatas 
na forma como as regras da UE em matéria 
de asilo e de regresso foram aplicadas pelos 
Estados-Membros, causando perturbações na 
reinstalação de pessoas que precisam de proteção 
internacional. A Comissão emitiu orientações para 
assegurar a continuidade desses procedimentos e, 
simultaneamente, a proteção da saúde das pessoas 
e dos direitos fundamentais.

As medidas de apoio da UE também ajudaram 
especificamente os 79,5 milhões de pessoas em 
situação de deslocação forçada em todo o mundo, 
muitas das quais foram apanhadas entre a guerra 
e a pandemia.

Operação de carregamento de 
máscaras de proteção no avião que as 
transportará de Lião (França) para Bangui 
(República Centro-Africana), no âmbito 
da ponte aérea humanitária da UE, 
em 7 de maio de 2020.  

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_831
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-implementation-relevant-eu-provisions-area-asylum-and-return-procedures-and-resettlement_pt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_pt/77470/
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Manifestação de jovens 
contra as alterações 
climáticas no centro 
de Varsóvia, na Polónia, 
em 25 de setembro 
de 2020.

© Piotr Lapinski/NurPhoto/NurPhoto via AFP

Criar uma Europa 
com impacto 
neutro no clima, 
preparada para 
a era digital
A crise climática continua a ser o grande desafio do nosso tempo. Se não 
for controlada, pode ter consequências ainda mais graves do que a 
pandemia de COVID-19 para o nosso ambiente, a nossa saúde e os 
nossos meios de subsistência. O período 2010-2019 constitui a década 
mais quente jamais registada. Os efeitos devastadores das alterações 
climáticas em toda a Europa e no mundo sublinham a necessidade 
urgente de acelerar a transição ecológica. Nesse sentido, a tecnologia 
digital, que tem sido tão indispensável durante a pandemia, terá um papel 
fundamental. Em conjunto, o Pacto Ecológico Europeu e a digitalização 
impulsionarão o emprego e o crescimento na Europa, melhorarão o nosso 
ambiente e tornarão as nossas sociedades mais resilientes.

Mais cedo ou mais 
tarde, os cientistas 
e os investigadores 

acabarão por 
descobrir uma 
vacina contra 

o coronavírus. 
Mas não há vacina 
contra as alterações 

climáticas. 
Portanto, a Europa 
tem de investir num 

futuro limpo. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

EUROPEIA ,  URSULA VON DER 

LEYEN,  PARLAMENTO EUROPEU, 

BRUXELAS ,  MAIO DE 2020.

https://unric.org/en/2010-2019-confirmed-as-warmest-decade-in-history/
https://unric.org/en/2010-2019-confirmed-as-warmest-decade-in-history/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
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O Pacto Ecológico Europeu 
A UE já começou a trabalhar para garantir que a Europa será o primeiro 
continente com impacto neutro no clima até 2050. Este objetivo, 
que está no centro do Pacto Ecológico Europeu, será alcançado 
principalmente através da redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, do investimento em tecnologias verdes e da proteção 
do ambiente natural.

Para atingir este objetivo é necessário criar uma economia limpa e 
circular, restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição. É necessário 
tomar medidas em todos os setores da economia, incluindo a indústria, 
a energia, os transportes, a produção alimentar, a agricultura e a 
construção. A UE está também a trabalhar com parceiros de todo o 
mundo para cumprir os objetivos em matéria de clima e melhorar as 
normas ambientais à escala mundial.

A crise climática continua a ser o grande desafio do nosso tempo. Se não 
for controlada, pode ter consequências ainda mais graves do que a 
pandemia de COVID-19 para o nosso ambiente, a nossa saúde e os 
nossos meios de subsistência. O período 2010-2019 constitui a década 
mais quente jamais registada. Os efeitos devastadores das alterações 
climáticas em toda a Europa e no mundo sublinham a necessidade 
urgente de acelerar a transição ecológica. Nesse sentido, a tecnologia 
digital, que tem sido tão indispensável durante a pandemia, terá um papel 
fundamental. Em conjunto, o Pacto Ecológico Europeu e a digitalização 
impulsionarão o emprego e o crescimento na Europa, melhorarão o nosso 
ambiente e tornarão as nossas sociedades mais resilientes.

Mais cedo ou mais 
tarde, os cientistas 
e os investigadores 

acabarão por 
descobrir uma 
vacina contra 

o coronavírus. 
Mas não há vacina 
contra as alterações 

climáticas. 
Portanto, a Europa 
tem de investir num 

futuro limpo. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

EUROPEIA ,  URSULA VON DER 

LEYEN,  PARLAMENTO EUROPEU, 

BRUXELAS ,  MAIO DE 2020.

https://unric.org/en/2010-2019-confirmed-as-warmest-decade-in-history/
https://unric.org/en/2010-2019-confirmed-as-warmest-decade-in-history/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
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36 A fim de consagrar definitivamente o objetivo 
da UE e de a colocar numa via irreversível para 
um futuro mais sustentável, a Comissão propôs 
uma Lei Europeia do Clima em março de 2020. 
A proposta visa transpor para a legislação o 
objetivo estabelecido no Pacto Ecológico Europeu: 
que a economia e a sociedade da UE atinjam a 
neutralidade climática até 2050. Esta lei destina-se 
a garantir que todas as políticas da UE contribuem 
para este objetivo e que todos os setores da 
economia e da sociedade participam neste 
esforço. Proporcionará a previsibilidade de que os 
investidores e as empresas necessitam para investir 
na ecologização das suas atividades e na redução 
do seu impacto ambiental.

Uma maior ambição em matéria de 
clima para a Europa e o mundo
Em dezembro, os dirigentes da UE aprovaram um 
objetivo mais ambicioso de redução das emissões 
líquidas de gases com efeito de estufa, pelo menos, 
55 % até 2030, em comparação com os níveis de 
1990. A Comissão tinha proposto este objetivo em 
setembro, como um passo necessário para colocar a 
UE numa trajetória equilibrada para a neutralidade 
climática até 2050. Na próxima década, a UE 
continuará a basear-se num sólido historial de ação 
climática e de crescimento económico paralelo: em 
2019, as emissões da UE tinham diminuído 24 % em 
relação a 1990, ao passo que, no mesmo período, a 
economia registou um crescimento superior a 60 %.

9 em 
cada 10
pessoas na UE 

consideram 
as alterações 

climáticas um 
problema grave.

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_pt
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2182
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Seguindo o exemplo da UE, os governos de todo o 
mundo fizeram uma série de anúncios importantes 
para reforçar a luta contra as alterações climáticas. 
A presidente Ursula von der Leyen apresentou o novo 
objetivo da UE a outros líderes mundiais, juntamente 
com Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, 
e outros líderes europeus, na Cimeira sobre a 
Ambição Climática. Esta foi realizada para assinalar 
o 5.o aniversário do Acordo de Paris e a contagem 
decrescente para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (COP26), a realizar 
em 2021, em Glasgow.

 
Os benefícios do novo objetivo de redução 
das emissões líquidas de gases com efeito 
de estufa de, pelo menos, 55 % até 2030, 
em relação aos níveis de 1990.

https://ec.europa.eu/clima/news/speech-president-von-der-leyen-climate-ambition-summit_en
https://ec.europa.eu/clima/news/speech-president-von-der-leyen-climate-ambition-summit_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
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38 Ação da União Europeia para aplicar 
o Acordo de Paris 
O Acordo de Paris, adotado em 2015 por 195 países, 
estabelece um quadro global para evitar alterações 
climáticas perigosas. Cada parte no Acordo de Paris 
determina os esforços que envidará para alcançar 
os objetivos comuns. Em 18 de dezembro, a UE e os 
seus Estados-Membros apresentaram uma versão 
atualizada do contributo determinado à escala 
nacional conjunto, ou seja, o seu plano de ação para 
limitar as emissões de gases com efeito de estufa. 
A UE já tinha um dos objetivos mais ambiciosos do 
mundo, uma vez que assumira o compromisso de, 
até 2030, reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa, pelo menos, 40 % em relação aos níveis 
registados em 1990. O novo e ambicioso objetivo 
de redução de 55 % das emissões demonstra o 
empenho da UE em assumir um papel de liderança 
no plano mundial em matéria de clima.

Em conjunto, a UE e os seus Estados-Membros são 
quem mais contribui, em todo o mundo, para o 
financiamento público da ação climática, tendo 
disponibilizado 21,9 mil milhões de euros em 2019, 
o que representa um aumento de 7,4 % em relação 
a 2018. Desde 2013, a UE tem aumentado 
constantemente a sua contribuição anual para o 
financiamento internacional da luta contra as 
alterações climáticas, a fim de ajudar os países em 
desenvolvimento a reduzirem as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e a enfrentarem os 
impactos das alterações climáticas.

Uma recuperação ecológica
O novo e ambicioso objetivo em matéria de clima 
para 2030 contribuirá para centrar a recuperação 
económica da UE após a pandemia e exigirá 
investimentos ecológicos significativos para garantir 
a sustentabilidade da recuperação. As despesas da 
UE devem estar em consonância com os objetivos do 
Acordo de Paris e com o princípio de «não prejudicar» 
do Pacto Ecológico, segundo o qual os fundos não 
devem ser investidos de uma forma que contrarie os 
objetivos da UE no que concerne ao clima.

A fim de sublinhar o compromisso da UE, pelo menos 
30 % dos 1,8 biliões de euros acordados no âmbito 
do orçamento de longo prazo para 2021-2027 
e do NextGenerationEU devem ser utilizados em 
políticas e programas relacionados com o clima. 
O financiamento deve ser coerente com os objetivos 
do Acordo de Paris. Este é o maior pacote de 
investimento ecológico jamais visto no mundo. Para 
isso, os Estados-Membros terão de se comprometer 
a incluir, pelo menos, 37 % de investimentos 
ecológicos nos seus planos de recuperação e 
resiliência, o que lhes permitirá aceder à maior parte 
dos fundos ao abrigo da NextGenerationEU (ver 
também «Uma resposta concertada à COVID-19»).

A Comissão tenciona mobilizar 30 % dos fundos ao 
abrigo do NextGenerationEU através da emissão 
de obrigações verdes, que são cada vez mais 
populares junto dos investidores que procuram 
formas de ajudar a financiar a transição para uma 
economia sustentável do ponto de vista ambiental. 
Como tal, estas obrigações serão fundamentais para 
alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. 
As obrigações verdes desempenharão um papel 
ainda mais importante ao explorar o potencial do 
setor privado para combater as alterações climáticas 
e promover uma recuperação económica sustentável 
após a pandemia.

 
David Sassoli, presidente do Parlamento 
Europeu, lidera um debate em linha 
intitulado «Conseguirá a Europa ser o 
motor de uma transformação ecológica 
e socialmente justa?». Bruxelas, Bélgica, 
23 de setembro de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/18/paris-agreement-council-transmits-ndc-submission-on-behalf-of-eu-and-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/18/paris-agreement-council-transmits-ndc-submission-on-behalf-of-eu-and-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/18/paris-agreement-council-transmits-ndc-submission-on-behalf-of-eu-and-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/29/climate-finance-eu-and-member-states-contributions-continued-to-increase-in-2019/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/29/climate-finance-eu-and-member-states-contributions-continued-to-increase-in-2019/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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Todos têm um papel a desempenhar na luta contra 
as alterações climáticas. O Pacto Europeu para o 
Clima, lançado em dezembro, visa contribuir para 
uma mudança de comportamentos, começando 
no indivíduo e acabando na maior empresa 

multinacional. Permite a todos os cidadãos que 
lutam contra as alterações climáticas, e em especial 
aos jovens, terem um papel na conceção de novas 
ações climáticas, na partilha de informações e no 
apoio a atividades e soluções existentes e novas.

 
VÍDEO:  Pacto Europeu para o Clima.

A investigação e a inovação 
contribuem para a concretização 
do Pacto Ecológico Europeu 

O Fundo de Inovação é um dos maiores programas 
de financiamento do mundo para a demonstração 
de tecnologias hipocarbónicas inovadoras. Não se 
trata de um programa de investigação; visa 
antes colocar no mercado tecnologias altamente 
inovadoras. As receitas do fundo provirão da venda 
em leilão de 450 milhões de licenças no âmbito 
do sistema de comércio de licenças de emissão da 
UE entre 2020 e 2030. O fundo pode ascender a 
cerca de 10 mil milhões de euros, dependendo do 
preço do carbono. Em 2020, o primeiro convite à 
apresentação de propostas do Fundo de Inovação 
para projetos de grande envergadura disponibilizou 
mais de mil milhões de euros para projetos de 
tecnologias limpas. Em 1 de dezembro, foi lançado 
outro convite para projetos de pequena escala no 
valor de 100 milhões de euros para tecnologias 
revolucionárias no domínio das energias renováveis, 
das indústrias com utilização intensiva de energia 
e do armazenamento de energia, bem como da 
captura, utilização e armazenamento de carbono.

No âmbito do último e maior convite à apresentação 
de propostas ao abrigo do programa Horizonte 2020, 
serão investidos mil milhões de euros em projetos 
que contribuam para concretizar o Pacto Ecológico 
Europeu, para assegurar uma maior proteção da 
biodiversidade e dos habitats da Europa e para 
acelerar uma recuperação sustentável.

https://ec.europa.eu/clima/index_pt
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://europa.eu/climate-pact/index_pt
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/innovation_fund_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_pt
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40 Financiamento da 
transição sustentável
Para atingir a neutralidade climática até 2050, são 
necessários investimentos públicos consideráveis e 
esforços acrescidos com vista a orientar os capitais 
privados para a ação climática e ambiental. Para 
reorientar os capitais privados para investimentos 
mais sustentáveis, é necessário repensar totalmente 
o modo de funcionamento do nosso sistema 
financeiro. Essa evolução é necessária para que a 
UE possa promover um crescimento económico mais 
sustentável, assegurar a estabilidade do sistema 
financeiro e incentivar uma maior transparência e 
uma visão de longo prazo da economia. Esta mesma 
forma de pensar ocupa também uma posição 
central no projeto de criação da União dos Mercados 
de Capitais da UE.

Em janeiro, a Comissão anunciou o Plano de 
Investimento do Pacto Ecológico Europeu, que 
mobilizará investimento público e ajudará a 
desbloquear fundos privados através do apoio 
financeiro da UE, conduzindo a, pelo menos, 
um bilião de euros de investimento sustentável 
ao longo de 10 anos.

O plano assenta em três dimensões. Em primeiro 
lugar, no que respeita ao financiamento, uma parte 
maior do que nunca das despesas do orçamento da 
UE será consagrada à ação climática e ambiental, 
o que permitirá atrair financiamento privado, 
cabendo ao Banco Europeu de Investimento um 
papel fundamental. Além do financiamento, o 
plano proporcionará incentivos para desbloquear e 
reorientar o investimento público e privado. 

Em segundo lugar, no que respeita à «facilitação», 
a UE proporcionará instrumentos aos investidores 
colocando o financiamento sustentável no cerne 
do sistema financeiro e facilitará o investimento 
sustentável por parte das autoridades públicas, 
incentivando a orçamentação e a adjudicação de 
contratos públicos ecológicos e concebendo formas 
de facilitar os procedimentos de aprovação dos 
auxílios estatais para as regiões em transição 
justa. Em terceiro lugar, a Comissão prestará apoio 
prático às autoridades públicas e aos promotores 
de projetos no planeamento, conceção e execução 
de projetos sustentáveis.

Embora todas as regiões necessitem de 
financiamento e o Plano de Investimento do Pacto 
Ecológico Europeu lhes dê resposta, o Mecanismo 
para uma Transição Justa prestará apoio específico 
para ajudar a mobilizar pelo menos 100 mil 
milhões de euros de investimento no período de 
2021-2027, a fim de ajudar as regiões, indústrias 
e trabalhadores que enfrentarão os maiores 
desafios na transição para uma economia com 
impacto neutro no clima. A Comissão Europeia está 
a apoiar os Estados-Membros na preparação dos 
planos territoriais de transição justa que devem ser 
elaborados para aceder ao financiamento pertinente.

Graças à nova legislação (Regulamento Taxonomia), 
estão em curso trabalhos para criar o primeiro 
sistema mundial de classificação das atividades 
económicas sustentáveis. Trata-se de um fator de 
mudança, uma vez que significa que os investidores 
e a indústria terão agora uma definição comum do 
que é «ecológico», dando um verdadeiro impulso aos 
investimentos em projetos ecológicos e sustentáveis.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_pt
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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Apoiar uma economia com impacto neutro no clima 
Para atingir os seus objetivos climáticos até 2050, a 
Europa tem de transformar o seu sistema energético, 
que representa 75 % das emissões de gases com 
efeito de estufa da UE. Ao longo do ano, a Comissão 
lançou várias iniciativas para descarbonizar o setor 
da energia.

Reconhecendo que o sistema energético da UE é 
demasiado rígido e fonte de desperdício, a Comissão 
publicou, em julho, uma Estratégia para a Integração 
do Sistema Energético. Esta estratégia assenta em 
três pilares principais: eletrificação em larga escala, 
maior circularidade e desenvolvimento de gases e 
combustíveis ecológicos (como o hidrogénio).

Estas medidas aumentarão a flexibilidade do 
sistema, permitirão descarbonizar os setores 
problemáticos e ajudarão a integrar a quantidade 
crescente de energias renováveis que entrarão na 

rede nos próximos anos. Este sistema conectado 
e flexível será mais eficiente e reduzirá os custos 
para a sociedade. Por exemplo, a eletricidade para 
alimentar os automóveis da Europa pode provir dos 
painéis solares instalados em habitações.

Paralelamente, a Comissão lançou uma estratégia 
para estimular o desenvolvimento do hidrogénio 
renovável, que desempenhará um papel importante 
na realização do objetivo de neutralidade climática 
para 2050, especialmente nos setores económicos 
em que a eletrificação é mais difícil, como a indústria 
pesada e algumas áreas dos transportes.

A Comissão lançou igualmente a Aliança Europeia 
para o Hidrogénio Limpo a fim de canalizar os 
investimentos para a produção de hidrogénio limpo, 
reunindo a indústria, as autoridades públicas, a 
sociedade civil e outras partes interessadas.

 
O Hydroville é o primeiro vaivém de 
passageiros certificado que utiliza 
hidrogénio para alimentar um motor 
diesel. É principalmente utilizado como 
plataforma para testar a tecnologia do 
hidrogénio em barcos comerciais de 
navegação marítima e também para 
transportar trabalhadores de Kruibeke 
para Antuérpia durante a hora de ponta, a 
fim de evitar engarrafamentos. Antuérpia, 
Bélgica, 19 de junho de 2020.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&rid=1
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_pt
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_pt
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42 Tornar os nossos edifícios 
mais sustentáveis

A iniciativa Vaga de Renovação foi lançada em 
outubro para melhorar o desempenho energético dos 
edifícios, que representam 40 % do consumo 
energético da UE e 36 % das emissões de dióxido 
de carbono (CO2) relacionadas com a energia. 
A duplicação das taxas de renovação nos próximos 
10 anos reduzirá significativamente as emissões, 
criará postos de trabalho e impulsionará o 
crescimento, o que faz da Vaga de Renovação uma 
das iniciativas emblemáticas do pacote de 
recuperação. Melhorará a qualidade de vida das 
pessoas que vivem e utilizam os edifícios e 
promoverá a digitalização e a reutilização e 
reciclagem de materiais. Até 2030, poderão ser 
renovados 35 milhões de edifícios e criados até 
160 000 empregos verdes adicionais no setor 
da construção.

A recomendação da Comissão sobre a pobreza 
energética, de 14 de outubro, visa ajudar os cerca 
de 34 milhões de pessoas na UE que não dispõem 
de meios económicos para aquecer as suas 
casas. O novo Bauhaus europeu será outra força 
motriz para a concretização do Pacto Ecológico 
Europeu. Constituirá um fórum, um laboratório 
de experimentação e uma plataforma de ligação 
em rede, em que designers, arquitetos, artistas, 
cientistas, engenheiros e estudantes se reunirão para 
explorar ideias com vista a uma vida sustentável.

 
VÍDEO:  uma vaga 
de renovação na Europa.

160 000 
empregos verdes 

adicionais poderão 
ser criados

35 

milhões  
de edifícios 
poderão ser 
renovados

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_1894
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195844
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Energias renováveis
Nas suas avaliações dos planos dos Estados-Membros 
em matéria de energia e clima, publicadas em 
outubro, a Comissão sublinhou a necessidade de 
uma maior ambição para cumprir os objetivos da UE. 
A descarbonização do setor da energia por via da 
utilização de energias renováveis constitui um dos 
elementos fundamentais do Pacto Ecológico Europeu.

A energia marítima renovável é uma das tecnologias 
com maior potencial de expansão, tendo em conta 
a abundância e a variedade das bacias marítimas 
na UE e a diminuição progressiva dos custos das 
novas instalações. A Estratégia da UE para a Energia 
Renovável Marítima, publicada em novembro, avalia 
o potencial do setor e propõe formas de apoiar o seu 
desenvolvimento a longo prazo. A estratégia visa 
atingir 300 gigawatts de energia eólica marítima 
e 40 gigawatts de energia oceânica, como as 
ondas e as marés, até 2050. O desenvolvimento 
de uma energia marítima abundante, natural e 
limpa mostrará que o reforço da economia azul e a 
proteção da natureza marinha podem andar a par.

Nos últimos 10 anos, graças às redes transeuropeias 
de energia, a UE melhorou as infraestruturas 
energéticas transfronteiriças. Noventa e cinco projetos 
de infraestruturas energéticas (designados projetos de 
interesse comum) receberam do Mecanismo Interligar 
a Europa um financiamento de 4,7 mil milhões de 
euros. A proposta da Comissão de dezembro de 2020 
adapta as suas regras relativas à rede energética 
aos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. O novo 
regulamento proposto ajudará a UE a atingir o seu 
objetivo de redução das emissões, promovendo a 
integração das energias renováveis e das novas 
tecnologias de energia limpa no sistema energético.

A UE anunciou investimentos de quase mil milhões 
de euros em 10 projetos de infraestruturas 
energéticas, no âmbito do Mecanismo Interligar 
a Europa. A maior parte do financiamento 
destinar-se-á à construção da interligação Harmony 
Link, um cabo elétrico que liga a Lituânia e a Polónia 
através do Mar Báltico, que reduzirá a dependência 
excessiva da região relativamente a uma única fonte 
de importações de energia, ligando-a ao resto da UE.

Exemplos de projetos e instalações de produção

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_1611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_1611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_20_2095
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_2099
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure_en?redir=1
https://ec.europa.eu/info/news/baltic-states-and-poland-sign-eu720-million-grant-agreement-baltic-synchronisation-project-2020-dec-14_en
https://ec.europa.eu/info/news/baltic-states-and-poland-sign-eu720-million-grant-agreement-baltic-synchronisation-project-2020-dec-14_en
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44 Produção e consumo sustentáveis

Novo Plano de Ação para 
a Economia Circular
O Pacto Ecológico Europeu não visa apenas reduzir 
as emissões, mas também modernizar a nossa 
economia, a nossa sociedade e a nossa indústria, 
bem como construir um mundo mais forte e mais 
sustentável. Em março, no âmbito do pacote de 
medidas para a estratégia industrial europeia, a 

Comissão publicou um novo Plano de Ação para a 
Economia Circular, a fim de preparar a economia 
da UE para o futuro ecológico; reforçar a sua 
competitividade, protegendo simultaneamente 
o ambiente; e conferir novos direitos aos 
consumidores. O plano de ação abrange todo o ciclo 
de vida dos produtos, desde a conceção e fabrico até 
ao consumo, reparação, reutilização, reciclagem e 
reintrodução dos recursos na economia.

Plásticos Têxteis Resíduos

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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A fase da conceção determina até 80 % do impacto 
ambiental de um produto. Por conseguinte, os 
produtos vendidos na UE deveriam ser concebidos 
para durar mais tempo, ser mais fáceis de 
reutilizar, reparar e reciclar e conter tantos 
materiais reciclados quanto possível. O plano de 
ação centra-se nos domínios em que existe maior 
potencial de circularidade, como a eletrónica, as 
baterias e os veículos, as embalagens, os plásticos, 
os têxteis, a construção e os produtos alimentares. 
Concretizando a sua primeira iniciativa de entre as 
ações anunciadas, a Comissão propôs, em dezembro, 
estabelecer requisitos obrigatórios para tornar todas 
as baterias mais sustentáveis e mais seguras ao 
longo de todo o seu ciclo de vida. O Plano de Ação 
para a Economia Circular visa igualmente assegurar 
que os consumidores disponham de informações 
sobre a reparabilidade e a durabilidade dos produtos, 
bem como do direito à reparação.

Porque precisamos de baterias sustentáveis?

O ano de 2020 foi também marcado pelo 
lançamento do Fundo Europeu para a Bioeconomia 
Circular, que mobilizou 175 milhões de euros para 
promover inovações sustentáveis em apoio do Pacto 
Ecológico Europeu. Trata-se de uma iniciativa da 
Comissão e do Banco Europeu de Investimento, para 
a qual a Comissão contribui com 100 milhões de 
euros do Programa Horizonte 2020, e é o primeiro 
fundo de investimento exclusivamente centrado na 
bioeconomia circular na UE.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2312
https://www.eib.org/en/press/all/2020-255-joint-action-for-bio-based-industries-eib-european-commission-and-ecbf-management-gmbh-launch-circular-bioeconomy-fund-with-a-target-size-of-eur250-million
https://www.eib.org/en/press/all/2020-255-joint-action-for-bio-based-industries-eib-european-commission-and-ecbf-management-gmbh-launch-circular-bioeconomy-fund-with-a-target-size-of-eur250-million
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46 Garantir o acesso às 
matérias‑primas essenciais
O acesso fiável às matérias-primas é essencial 
para o êxito das transições ecológica e digital. 
Em consequência, a procura de vários tipos de 
matérias-primas na UE aumentará de forma drástica. 
Por exemplo, a procura de lítio, essencial para 
as baterias de veículos elétricos e de telemóveis, 
poderá ser multiplicada por 60 até 2050, e a procura 
de ímanes de terras raras utilizados nos veículos 

elétricos, tecnologia digitais e geradores eólicos 
poderá ser multiplicada por 10. Com o lançamento 
do plano de ação para as matérias-primas essenciais 
e da Aliança Europeia das Matérias-Primas, 
a Comissão pretende reduzir a dependência 
em relação a países terceiros, diversificando 
as fontes de abastecimento e melhorando a 
eficiência na utilização dos recursos, promovendo 
simultaneamente um aprovisionamento responsável 
em todo o mundo.

Principais fornecedores de 
matérias-primas essenciais da UE 
(fonte:: Comunicação da Comissão 
— Resiliência em matérias-primas 
essenciais, 3 de setembro de 2020).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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Alimentação e agricultura sustentáveis
A Estratégia do Prado ao Prato, proposta em maio, 
visa tornar os sistemas alimentares da UE mais 
sustentáveis e resilientes até 2030 e assegurar 
que a agricultura, as pescas e a aquicultura 
contribuem de forma adequada para os objetivos 
climáticos da UE. Pretende recompensar os 
agricultores, os pescadores e os outros operadores 
da cadeia alimentar que já fizeram a transição 
para práticas sustentáveis. Visa também permitir 
que outros façam a transição e criar oportunidades 
suplementares para as suas empresas.

Ao estabelecer objetivos ambiciosos para os 
domínios prioritários em toda a cadeia alimentar, 
a UE pretende assumir a liderança no caminho 
para um mundo mais saudável e mais sustentável. 
A estratégia inclui medidas destinadas a melhorar 
a informação dos consumidores e a incentivar 
a indústria a aumentar a disponibilidade e a 
acessibilidade de preços de alimentos nutritivos 
e sustentáveis.

A estratégia visa reduzir 50 %, até 2030, a utilização 
de pesticidas e os riscos que lhe estão associados, 
bem como as perdas de nutrientes. Visa igualmente 
reduzir 50 % as vendas de agentes antimicrobianos 
para animais de criação e de aquicultura e atribuir 
25 % da superfície agrícola à agricultura biológica. 
A melhoria do bem-estar dos animais e a redução 
da pegada ambiental da UE contam-se entre as 
outras ambições. Ao abrigo do programa Horizonte 
Europa, serão investidos 10 mil milhões de euros 
em investigação e inovação relacionadas com a 
alimentação, a bioeconomia, os recursos naturais, a 
agricultura, as pescas, a aquicultura e o ambiente.

O CO2 não é o único gás com efeito de estufa 
cujas emissões é preciso reduzir. Depois do CO2, o 
metano é o segundo gás com efeito de estufa na 
contribuição para as alterações climáticas, pelo 
que a nova Estratégia para o Metano é crucial 
para alcançar o objetivo da UE de reduzir as 
emissões, pelo menos, 55 % até 2030. A estratégia 
centra-se na redução das emissões de metano nos 
setores da agricultura, dos resíduos e da energia. 
Combinará ações transetoriais e setoriais na UE e 
à escala internacional.

Rumo a um sistema alimentar europeu mais saudável e sustentável, 
a pedra angular do Pacto Ecológico Europeu

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/methane-emissions_en
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48 Proteger o ambiente e a biodiversidade

Biodiversidade
A nova e ambiciosa Estratégia de Biodiversidade, 
proposta em maio, aborda os principais fatores 
da perda de biodiversidade, como a utilização 
insustentável das terras e dos mares, a 
sobre-exploração dos recursos naturais, a poluição 
e as espécies exóticas invasoras.

A estratégia propõe estabelecer objetivos 
vinculativos para restaurar ecossistemas e rios 
degradados, melhorar o estado das espécies e dos 
habitats protegidos da UE, fazer regressar os 
polinizadores aos terrenos agrícolas, reduzir a 
poluição, tornar as nossas cidades mais ecológicas, 
reforçar a agricultura biológica e melhorar o estado 
das florestas europeias. Visa colocar a biodiversidade 
da Europa na via da recuperação até 2030, incluindo 
através da transformação de pelo menos 30 % das 

A nova estratégia de biodiversidade da UE pretende:

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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terras e dos mares da UE em zonas protegidas 
geridas de forma eficaz e da reposição de elementos 
paisagísticos de grande diversidade em, pelo menos, 
10 % da superfície agrícola.

Em março, a Comissão lançou a coligação mundial 
para a biodiversidade. Centenas de parques 
nacionais, aquários, jardins botânicos, jardins 
zoológicos e museus da ciência e da história natural 
estão a unir forças para aumentar 
a sensibilização do público para a 
crise no mundo natural. Aquando 
da Cimeira das Nações Unidas 
sobre a Biodiversidade, realizada 
em setembro, mais de 70 Chefes 
de Estado ou de Governo, e 
também a presidente Ursula 
von der Leyen, subscreveram 
o Compromisso dos Dirigentes 
em prol da Natureza, 
comprometendo-se a adotar 10 
medidas decisivas para combater 
a emergência ambiental.

O projeto «Pannon Eagle LIFE» visa reduzir 
a mortalidade da águia-imperial-oriental 
causada pelo ser humano na região 
panónica. Este projeto realiza várias ações 
de conservação na Áustria, na Chéquia, 
na Hungria, na Sérvia e na Eslováquia. 
Na foto, uma águia prepara-se para 
voar com um dispositivo de sinalização 
nas costas, em Jászberény, na Hungria, 
em 14 de outubro de 2020.  

Um ambiente livre 
de substâncias tóxicas
A fim de proteger melhor as pessoas e o ambiente 
e fomentar a inovação em matéria de produtos 
químicos seguros e sustentáveis, a Comissão 
apresentou em outubro a Estratégia para os 
Produtos Químicos num Contexto de 
Sustentabilidade. Os produtos químicos são 
essenciais para a vida moderna e são utilizados 
em muitos setores, incluindo na saúde, na energia, 
nos transportes e na habitação. No entanto, 
alguns podem prejudicar o ambiente e a saúde 
humana. A UE já dispõe de legislação sofisticada 
em matéria de produtos químicos, mas prevê-se que 
a produção mundial duplique até 2030, pelo que a 
sua utilização em produtos de consumo deverá 
também aumentar. A estratégia constitui o primeiro 
passo na via da ambição de poluição zero e de um 
ambiente livre de substâncias tóxicas, anunciada no 
Pacto Ecológico Europeu.

 
VÍDEO:  estratégia 
para a sustentabilidade 
dos produtos químicos.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_348
https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/
https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195796
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50 Mobilidade sustentável e inteligente
Os transportes e a mobilidade desempenham um 
papel vital na vida das pessoas e na economia 
da UE, mas com alguns custos para a sociedade. 
Os efeitos negativos, como as emissões de gases 
com efeito de estufa, a poluição do ar e da água, os 
acidentes, o congestionamento, o ruído e a perda 
de biodiversidade, têm impacto na saúde e no 
bem-estar. Hoje em dia, os transportes representam 
um quarto das emissões totais de gases com 
efeito de estufa da UE. Para atingir o objetivo de 
neutralidade climática da UE, estas emissões têm de 
diminuir 90 % até 2050. Tal exigirá uma mudança 
na forma como as pessoas e os bens circulam na 
Europa. A inovação e a digitalização terão um papel 
fundamental a desempenhar nesse sentido.

A Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente 
da Comissão, publicada em dezembro, define uma 
via para a criação de um sistema de transportes 
ecológico, digital e resiliente para as gerações 
vindouras. A estratégia define igualmente as tão 
necessárias reformas, políticas e ações de apoio 
à recuperação do setor dos transportes, um dos 
mais afetados pela pandemia. Serão definidas 
etapas concretas para manter o sistema europeu 
de transportes na via de um futuro inteligente 
e sustentável.

Mobilidade sustentável: uma visão 
do futuro. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2329
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Veículos mais limpos e mais seguros
Em janeiro, começaram a ser aplicadas regras mais 
rigorosas em matéria de emissões de CO2 pelos 
automóveis de passageiros e veículos comerciais 
ligeiros novos. Estes veículos produzem cerca 
de 12 % e 2,5 %, respetivamente, das emissões 
totais de CO2 da UE. Os benefícios esperados 
até 2030 incluem uma redução de 23 % das 
emissões provenientes do transporte rodoviário em 
comparação com 2005, a par com 60 000 novos 
postos de trabalho (até 80 000 se as baterias forem 
produzidas na UE). Foi anunciada para 2021 uma 
proposta de normas mais rigorosas em matéria de 
emissões de CO2, em consonância com o objetivo 
mais ambicioso de reduções globais até 2030. 
A Comissão está também a trabalhar no sentido 
de novas e ambiciosas normas para as emissões 
poluentes dos automóveis, anunciadas para 2021.

As novas regras em vigor desde janeiro exigem que 
os novos modelos de automóveis estejam equipados 
com tecnologias avançadas de julho de 2022 em 
diante, a fim de contribuir para melhorar a segurança 
e reduzir os acidentes. Além disso, em setembro de 
2020, começaram a ser aplicadas as novas regras 
para garantir que todos os automóveis cumprem os 
requisitos de segurança, ambientais e de produção 
antes da sua colocação no mercado. Estas regras 
incluem mais controlos de automóveis já no mercado 
e introduzem uma supervisão no plano da UE, 
permitindo nomeadamente que a Comissão ordene 
recolhas à escala da União e imponha sanções 
aos fabricantes de automóveis que violem a lei, 
prevendo coimas que podem atingir 30 000 euros 
por automóvel.

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
https://ec.europa.eu/growth/content/road-safety-rules-introducing-major-shift-standard-vehicle-safety-enter-force_en
https://ec.europa.eu/growth/content/road-safety-rules-introducing-major-shift-standard-vehicle-safety-enter-force_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1530
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A transformação digital da União Europeia
Nunca a tecnologia digital foi mais importante 
nas nossas vidas. Durante a crise da COVID-19, 
revelou-se inestimável para manter as pessoas 
ligadas e as empresas a trabalhar, e marcou 
um ponto de viragem na forma como a 
tecnologia é utilizada na educação e na formação. 
Os supercomputadores estão a ajudar a prever a 
evolução da pandemia e as aplicações de rastreio 
de contactos e de alerta podem contribuir para 
interromper a cadeia de transmissão do vírus.

A pandemia veio também realçar a importância de 
desenvolver as competências digitais de todos os 
cidadãos da UE e de melhorar o acesso à Internet 
de alta velocidade para as habitações, as empresas 
e os serviços públicos. As empresas europeias em 
fase de arranque baseadas na tecnologia digital 
podem desbloquear, para outras pequenas e 
médias empresas e indústrias de maior dimensão, 
soluções inovadoras necessárias para esta 
transformação. As tecnologias digitais são também 
cruciais para alcançar os objetivos climáticos 
da UE, nomeadamente através de sistemas 
energéticos inteligentes, de agricultura de precisão 
e da mobilidade inteligente.

Perto de Dublim, Irlanda, a proprietária 
de um salão de cabeleireiro que as 
medidas de confinamento devido ao 
coronavírus obrigaram a encerrar 
organiza sessões de bingo em linha 
na sua comunidade, com o objetivo 
principal de combater o tédio entre 
as pessoas que vivem sozinhas. 
13 de novembro de 2020. 

 
Na Alemanha, estudantes universitários 
voluntários criaram a Escola Corona para 
dar explicações em linha a alunos do 
ensino secundário que perderam vários 
meses de escola no primeiro semestre 
de 2020. Nesta foto, um dos voluntários 
ajuda uma aluna com os trabalhos 
de casa de Latim. Berlim, Alemanha, 
16 de novembro de 2020.
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A Estratégia Digital Europeia

As bases para a transformação digital já foram 
lançadas, registando-se progressos constantes no 
mercado único digital que proporcionam benefícios 
reais para os consumidores e as empresas em toda 
a UE e fora dela. A Comissão está determinada a 
fazer desta década de 2020 a Década Digital da 
Europa. No seu discurso sobre o estado da União, 
a presidente Ursula von der Leyen apelou para que 
a UE liderasse a inovação digital com um plano 
comum e objetivos claramente definidos para 
2030, por exemplo em matéria de conectividade, 
de competências e de serviços públicos digitais. 
No âmbito do instrumento de recuperação da UE, 
NextGenerationEU, os Estados-Membros são 
convidados a investir na transformação digital 20 % 
do seu apoio financeiro ao abrigo do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência (ver também 
«Uma resposta concertada à COVID-19»).

Em 2020, a Comissão lançou a Estratégia Digital 
Europeia — Construir o futuro digital da Europa. 
Esta estratégia anuncia novas políticas e iniciativas 
para garantir que a UE capitaliza os benefícios que 
a tecnologia pode oferecer às pessoas, à economia 
e à sociedade, preservando simultaneamente os 
nossos ativos mais valiosos: democracia, equidade, 
inclusividade e o modelo social europeu.

A estratégia destaca o modo como as soluções 
digitais podem promover os objetivos de 
sustentabilidade do Pacto Ecológico Europeu e 
abre caminho para que a UE se torne um modelo 
mundial para a economia digital. Estas ações abrirão 
novas oportunidades às empresas, centrando-se 
simultaneamente no desenvolvimento de tecnologias 
que respeitem os direitos das pessoas e obtenham 
a sua confiança.

O êxito da transformação digital da União dependerá 
do estabelecimento de quadros eficazes que 
permitam garantir tecnologias fiáveis e dar às 
empresas a confiança e os meios necessários para 
a digitalização. A Estratégia para os Dados e o 
Livro Branco sobre a Inteligência Artificial são os 
primeiros pilares da nova Estratégia Digital Europeia. 
Centram-se na necessidade de dar prioridade às 
pessoas no desenvolvimento tecnológico, bem como 
de defender e promover os valores e os direitos 
europeus na forma como concebemos, fazemos e 
implementamos a tecnologia.

As tecnologias digitais são 
cruciais para que a UE se torne 
climaticamente neutra até 2050 
e cumpra assim o objetivo fixado 
no Pacto Ecológico Europeu.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_pt
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Regras da União Europeia em matéria 
de Internet adequadas à era digital 
Em dezembro, a Comissão propôs uma reforma 
ambiciosa do espaço digital — um conjunto 
abrangente de novas regras para todos os serviços 
digitais, incluindo as redes sociais, os mercados em 
linha e outras plataformas em linha que operam na 
UE: a Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados 
Digitais. Nos termos da Lei dos Serviços Digitais, 
serão aplicáveis em toda a União obrigações 
vinculativas para todos os serviços digitais que ligam 
os consumidores a bens, serviços ou conteúdos, 
incluindo novos procedimentos para a remoção mais 
rápida de conteúdos ilegais, bem como uma proteção 
abrangente dos direitos fundamentais dos 
utilizadores em linha. O novo quadro irá reequilibrar 
os direitos e as responsabilidades dos utilizadores, 
das plataformas intermediárias e das autoridades 
públicas. Está centrado nos cidadãos da UE e assenta 
nos valores da União, incluindo o respeito pelos 
direitos humanos, a liberdade, a democracia, a 
igualdade e o Estado de direito. A proposta é 
complementada pelo plano de ação para a 
democracia europeia, que visa tornar as democracias 
mais resilientes.

A Lei dos Mercados Digitais aborda as consequências 
negativas de certos comportamentos das 
plataformas que atuam como «guardiãs digitais» do 
mercado único. Estas plataformas têm um impacto 
determinante no mercado único, constituem um 
importante ponto de acesso dos utilizadores 
empresariais aos seus clientes e beneficiam de uma 
posição enraizada. Deste modo, as plataformas 
podem assumir uma função de reguladores privados 
e funcionar como pontos de estrangulamento entre 
empresas e consumidores. Através da Lei dos 
Mercados Digitais, as novas regras definirão e 
proibirão essas práticas desleais por parte dessas 
«guardiãs». O objetivo é criar condições de 
concorrência equitativas para as grandes 
plataformas em linha e permitir que as empresas em 
fase de arranque da UE cresçam, se expandam e 
concorram entre si, garantindo assim melhores 
preços, qualidade, escolha e inovação para 
os utilizadores.

Em dezembro, a Comissão também adotou o plano 
de ação para os meios de comunicação social e o 
setor audiovisual, destinado a apoiar a recuperação e 
a transformação digital dos meios de comunicação 
social da União. Completará as ações existentes para 
apoiar a liberdade dos meios de comunicação social 
e a cultura digital.

Ao longo do ano, começaram a ser aplicados em 
toda a UE vários atos legislativos importantes. Estes 
incluem o primeiro conjunto de regras aplicáveis às 
pequenas empresas e comerciantes nas plataformas 
em linha e regras relativas à coordenação, à escala 
da União, da legislação nacional sobre todos os 
meios de comunicação audiovisuais e sobre a 
acessibilidade dos sítios Web dos organismos do 
setor público. Entrou igualmente em vigor legislação 
que estabelece um conjunto claro de regras para os 
serviços de telecomunicações, que oferece uma 
maior proteção aos consumidores e promove os 
investimentos em redes de nova geração.

Cibersegurança e proteção de dados
Na sequência do aumento das ciberameaças durante 
a pandemia, a UE propôs uma ação em várias 
frentes. Em fevereiro, a Comissão adotou a sua 
comunicação intitulada «Construir o futuro digital da 
Europa», que colocou um elevado nível de 
cibersegurança no centro da transformação digital 
da União, e, em 16 de dezembro, anunciou uma nova 
Estratégia da União Europeia para a Cibersegurança.

A estratégia de cibersegurança para a década digital 
descreve a forma como a UE pode aproveitar e 
reforçar todos os seus instrumentos e recursos para 
ser tecnologicamente soberana e intensificar a sua 
cooperação com parceiros de todo o mundo. Apela 
para a integração da cibersegurança em todos os 
investimentos digitais previstos para o período 
orçamental de 2021-2027, juntamente com 
iniciativas em três domínios de ação da União: 
promoção da resiliência, da soberania e da liderança 
tecnológicas; reforço da capacidade operacional para 
prevenir, dissuadir e reagir; e promoção de um 
ciberespaço global e aberto. Estas iniciativas incluem 
a ciberunidade conjunta, um «ciberescudo» de 

pixabay.com

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-media-digital-decade-action-plan-support-recovery-and-transformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/supporting-media-and-digital-culture/3/11/2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/platform-business-trading-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2482
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&qid=1613411451156&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&qid=1613411451156&from=pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy
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centros de operações de segurança interligados para 
detetar sinais precoces de ataques e reforçar a 
liderança na garantia de uma Internet global 
e aberta. 

A presidente Ursula von der Leyen anunciou 
igualmente uma proposta de criação de uma 
ciberunidade conjunta para reforçar a coordenação 
das capacidades operacionais em matéria de 
cibersegurança em toda a UE. A Estratégia Digital 
Europeia também inclui uma revisão do Regulamento 
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de 
confiança para as transações eletrónicas, que 
concluiu consultas públicas abertas em 2020. A 
estratégia foi acompanhada pela revisão da Diretiva 
Segurança das Redes e da Informação, o primeiro 
ato legislativo à escala da UE em matéria 
de cibersegurança.

As sanções são uma das opções disponíveis no 
âmbito do conjunto de instrumentos de 
ciberdiplomacia da UE para prevenir, impedir e 
responder a ciberatividades maliciosas dirigidas 
contra a União ou os seus Estados-Membros. Em 
julho, o Conselho aplicou sanções, pela primeira vez, 
contra seis pessoas e três entidades responsáveis 
por vários ciberataques. As sanções impostas 
incluíram a proibição de viajar e o congelamento de 
bens. Além disso, é proibido a pessoas e entidades 
da UE colocarem fundos à disposição de pessoas e 
entidades incluídas na lista.

O relatório da Comissão sobre os primeiros dois anos 
do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
concluiu que este tinha cumprido a maior parte dos 
seus objetivos, em especial conferindo aos cidadãos 
um conjunto sólido de direitos oponíveis e criando 
um novo sistema europeu de governação e 
de aplicação.

Explorar o poder dos dados 
Os dados constituem um recurso essencial para a 
competitividade, a criação de emprego e a melhoria 
da sociedade em geral. A inovação baseada em 
dados trará aos cidadãos enormes benefícios, 
nomeadamente através de uma otimização da 
medicina personalizada, da mobilidade inteligente 
e do seu contributo para atingir o objetivo da UE de 
neutralidade climática até 2050.

O acesso a um volume de dados cada vez maior 
e a capacidade para os utilizarmos corretamente 
são fatores essenciais para a inovação e o 
crescimento económico. A Estratégia Europeia 
para os Dados visa criar um verdadeiro espaço 
europeu de dados, um mercado único em que os 
dados possam circular livremente na União e entre 
setores. A existência de espaços comuns europeus 
de dados em vários setores, como a saúde, o 
ambiente e a segurança, garantirá a disponibilização 
de mais dados para utilização na economia e na 
sociedade, mantendo simultaneamente o controlo 
das empresas e dos indivíduos que geram os 
dados. Aumentará também a soberania tecnológica 
da UE no domínio das tecnologias facilitadoras 
essenciais e das infraestruturas para a economia 
dos dados, contribuindo simultaneamente para 
o desenvolvimento de aplicações de inteligência 
artificial fiáveis. Para o efeito, a União propôs 
em novembro um quadro regulamentar para a 
governação dos dados, bem como os respetivos 
acesso e reutilização entre empresas, entre 
empresas e administrações públicas e no seio 
das administrações.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX:52020DC0066
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy#:~:text=Common European data spaces will,and societal progress in general
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy#:~:text=Common European data spaces will,and societal progress in general
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_283
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
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56 Inteligência artificial 
e supercomputadores
Os dados são o combustível das novas tecnologias, 
incluindo a inteligência artificial, que podem melhorar 
as nossas vidas, por exemplo através de diagnósticos 
médicos mais precisos, do aumento da eficiência da 
agricultura e de uma produção mais eficiente. 
A inteligência artificial está a desenvolver-se 
rapidamente, razão pela qual a UE necessita não só 
de manter, como também de aumentar o seu nível 
de investimento. Ao mesmo tempo, comporta riscos 
potenciais que devem ser contemplados para 
garantir que é utilizada de forma que conquiste a 
confiança das pessoas. Tal como referido no Livro 
Branco sobre esta matéria, a União liderará o 
desenvolvimento da inteligência artificial com base 
na excelência e na confiança. A Comissão apoia uma 
abordagem regulamentar e de investimento com o 
objetivo de, simultaneamente, promover a adoção da 
inteligência artificial e abordar os riscos associados a 
determinadas utilizações desta nova tecnologia. 
Para alcançar estes objetivos, e com base nos 
resultados de uma consulta pública, serão 
apresentados em 2021 uma proposta legislativa e 
um plano atualizado para coordenar os esforços 
com os Estados-Membros.

Desde ajudar a prever a evolução da pandemia 
e encontrar um tratamento para a COVID-19 até 
compreender melhor as perturbações neurológicas 
ou prever e monitorizar os efeitos do aquecimento 
global, os supercomputadores desempenham um 
papel importante nas nossas vidas. No âmbito da 
Agenda Digital para a Europa, a Comissão publicou, 
em setembro, uma proposta para ajudar a UE a 
manter o seu papel de liderança na tecnologia de 
supercomputação e que incluiu um investimento de 
oito mil milhões de euros em supercomputadores 
da próxima geração. 

 
Ursula von der Leyen, presidente da 
Comissão Europeia, visita o «AI Experience 
Center» (centro de experiência em 
inteligência artificial) na Universidade 
Livre de Bruxelas. Bruxelas, Bélgica, 
18 de fevereiro de 2020.  

A inteligência artificial 
e a UE em números

1,5 mil milhões de EUR

20 mil milhões de EUR

https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_pt
https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/can-supercomputers-help-find-covid-19-treatment
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/how-supercomputers-will-be-core-our-european-digital-decade_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/how-supercomputers-will-be-core-our-european-digital-decade_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1592
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Ligações mais rápidas e mais eficazes 
para os cidadãos da União Europeia 
Em setembro, a Comissão publicou uma 
recomendação que instava os Estados-Membros a 
reforçarem o investimento em infraestruturas de 
conectividade de banda larga de capacidade muito 
elevada, incluindo 5G, que constituem o elemento 
mais importante da transformação digital e um 
pilar essencial da recuperação. A recomendação 
convida os Estados-Membros a desenvolverem uma 
abordagem comum, sob a forma de um conjunto de 
instrumentos que inclua boas práticas, até ao final 
de março de 2021.

Tal é fundamental para garantir a segurança 
das redes 5G da União. Em janeiro, a UE 
aprovou o conjunto de medidas acordadas pelos 
Estados-Membros para colmatar riscos de segurança 
relacionados com a implantação da tecnologia 5G. 
De acordo com um relatório publicado em dezembro, 
a maioria dos Estados-Membros já está no bom 
caminho para aplicar as medidas recomendadas. 
Prosseguirão os trabalhos coordenados para garantir 
a segurança das redes 5G à escala da UE.

Competências para a era digital
Todos precisamos de competências digitais, não 
só para combater a atual pandemia, mas também 
devido à procura de literacia digital no local de 
trabalho e na sociedade de hoje. Um em cada cinco 
jovens em toda a UE não consegue atingir um nível 
básico de competências digitais e muitos agregados 
familiares com baixos rendimentos não têm acesso 
a computadores. A Agenda de Competências para a 
Europa definiu vários objetivos a atingir até 2025, 
um dos quais é que 70 % das pessoas com idades 
compreendidas entre os 16 e os 74 anos deve 
possuir, pelo menos, competências digitais básicas, 
contra 56 % em 2019.

Com base nos ensinamentos retirados da pandemia 
de coronavírus, o novo plano de ação para a 
educação digital da Comissão apoiará os cidadãos, 
as instituições de ensino e de formação e os 
Estados-Membros nos seus esforços de adaptação à 
transição digital. (Ver «Construir uma Europa justa e 
social» para mais informações.)

Os investimentos e as reformas com vista à 
adaptação dos sistemas de ensino para apoiar 
as competências digitais e o ensino e a formação 
profissional para todas as idades estão também no 
centro dos esforços de recuperação. A Comissão 
incentiva os Estados-Membros a incluírem esses 
investimentos e essas reformas nos seus planos de 
recuperação e resiliência.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-common-union-toolbox-reducing-cost-deploying-very-high-capacity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_940
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696978
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pt


A
 U

E
 E

M
 2

0
2

0

58 Serviços financeiros digitais
Os consumidores e as empresas da UE utilizam 
cada vez mais os serviços financeiros digitais para 
muitos e diferentes fins, e mais ainda durante a 
pandemia. A Comissão pretende impulsionar a 
inovação responsável no setor financeiro da União, 
especialmente para as empresas digitais em fase 
de arranque altamente inovadoras, atenuando 
simultaneamente os riscos potenciais ligados à 
proteção dos investidores, ao branqueamento de 
capitais e à cibercriminalidade.

Em setembro, a Comissão adotou um conjunto de 
medidas destinado a tornar os serviços financeiros 
europeus mais propícios à digitalização e a estimular 
a inovação responsável e a concorrência entre os 
prestadores de serviços financeiros na UE, que incluía 
uma estratégia para os pagamentos de pequeno 
montante e propostas legislativas sobre criptoativos 

e resiliência operacional digital. Estas medidas 
visam reforçar a competitividade da União no setor 
financeiro e proporcionar aos cidadãos o acesso a 
produtos financeiros e a métodos de pagamento 
inovadores, garantindo ao mesmo tempo a proteção 
dos consumidores e a estabilidade financeira. Em 
conformidade com a estratégia mais ampla de dados 
da Comissão e com a implantação de aplicações de 
cadeias de blocos fiáveis para os serviços públicos, 
o objetivo é promover a partilha de dados e o 
financiamento aberto, mantendo simultaneamente 
as normas muito rigorosas da UE em matéria 
de privacidade e proteção de dados. As medidas 
serão essenciais para a recuperação económica da 
União, uma vez que desbloquearão novos canais 
de financiamento para as empresas, ajudando 
ao mesmo tempo a concretizar o Pacto Ecológico 
Europeu, a transição digital da Europa e a nova 
Estratégia Industrial para a Europa.

Benefícios do financiamento digital

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1684
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102
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Proteger as 
pessoas e 
as liberdades
A pandemia de COVID-19 provocou um grave choque 
económico na UE que tende a provocar um aumento 
da pobreza, da exclusão social e das desigualdades. 
Os impactos sociais da pandemia são sentidos por milhões 
de pessoas na UE. Em 2020, a União manteve os cidadãos 
no centro das suas decisões e tomou medidas para 
assegurar que todos beneficiassem de uma recuperação 
inclusiva e justa, dando prioridade à saúde e à segurança. 
Ao longo do ano, a UE lançou muitas novas iniciativas, que 
incluem os cuidados de saúde, a integração social e a luta 
contra as ameaças à segurança.
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60 Construir uma União Europeia da Saúde
Cabe aos Estados-Membros 
definir as suas próprias políticas 
de saúde, desempenhando 
a UE um papel de apoio na 
melhoria da saúde pública, na 
luta contra as doenças não 
transmissíveis, como o cancro, 
e no combate às ameaças 
sanitárias transfronteiras 
graves. No entanto, a pandemia 
de COVID-19 demonstrou que 
é necessário intensificar a 
coordenação da UE antes, durante 
e após uma crise sanitária. Uma 
abordagem descoordenada 
não permite que, durante uma 
crise, os Estados-Membros 
garantam aos seus cidadãos o 
grau mais elevado de proteção 
e de cuidados.

No seu discurso sobre o estado da 
União, em setembro, a presidente 
Ursula von der Leyen anunciou 
como prioridade para os próximos 
anos uma União Europeia da 
Saúde mais forte. Este objetivo 
contribuirá não só para reforçar 
a nossa resposta às crises, mas 
também para melhorar todos os 
aspetos da saúde dos cidadãos: 
a luta contra o cancro através 
do plano europeu de luta contra 
o cancro (a adotar em 2021) 
e a resposta ao problema da 
disponibilidade e da acessibilidade 
dos preços dos medicamentos 
através da Estratégia 
Farmacêutica. Uma União 
Europeia da Saúde mais forte 
permitiria maximizar os esforços 
para atenuar as vulnerabilidades 
dos nossos sistemas de saúde.

66 % 
dos cidadãos 
querem um 
reforço da 

responsabilidade 
da UE em 

situações de 
crise sanitária

O que se aprendeu com a pandemia de COVID-19

Preparar e enfrentar 
as emergências sanitárias
Num primeiro passo rumo à União Europeia da 
Saúde, a Comissão Europeia apresentou, em 
novembro, propostas para ajudar a União a preparar 
e a responder melhor às ameaças sanitárias 
transfronteiras. A declaração de uma emergência 
à escala da UE poderia, no futuro, desencadear 
medidas de intervenção estreitamente coordenadas. 
Uma melhor preparação exige melhores dados 
e recursos e conhecimentos especializados bem 
planeados, razão pela qual a Comissão propôs 
atribuir um papel mais importante às agências de 
saúde da União: o Centro Europeu de Prevenção 

e Controlo das Doenças e a Agência Europeia de 
Medicamentos. A Comissão prevê igualmente 
propor a criação de uma agência específica para dar 
resposta a emergências biomédicas: a Autoridade de 
Resposta a Emergências Sanitárias.

Durante esta pandemia, a falta de acesso aos dados 
e a capacidade limitada para responder de forma 
adequada a surtos de grande escala têm prejudicado 
o trabalho do Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças. Uma Agência Europeia de 
Medicamentos mais forte estaria mais bem colocada 
para garantir o fornecimento de medicamentos, 
prestar aconselhamento sobre tratamentos 
emergentes e coordenar os ensaios clínicos em caso 
de crise sanitária.

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_pt
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_pt
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2173
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2173
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
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Uma Estratégia Farmacêutica 
para a Europa
Em 25 de novembro, a Comissão adotou a sua 
Estratégia Farmacêutica para a Europa, a fim 
de garantir que os doentes tenham acesso a 
medicamentos inovadores e a preços acessíveis, 
bem como de apoiar simultaneamente a 
competitividade, a inovação e a sustentabilidade 
da indústria farmacêutica da UE. Esta estratégia 
permitirá à União responder às suas necessidades 
farmacêuticas, mesmo em períodos de crise, 
graças à criação de cadeias de abastecimento 
sólidas. Além disso, enquanto parte essencial da 
União Europeia da Saúde, contribuirá para criar 
um sistema farmacêutico europeu preparado para 
o futuro e para resistir às crises, nomeadamente 
retirando ensinamentos da pandemia de COVID-19.

Situação atual

A estratégia abrange todo o ciclo de vida de um medicamento

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2173
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Reforçar a nossa democracia
Numa democracia saudável e próspera, os cidadãos 
podem exprimir livremente as suas opiniões, escolher 
os seus líderes políticos e ter uma palavra a dizer 
sobre o seu futuro. Para que a participação seja 
significativa, os cidadãos devem também poder 
formar os seus próprios juízos de valor. Devem 
poder fazer escolhas eleitorais num espaço público 
em que seja possível expressar abertamente uma 
pluralidade de pontos de vista e em que os meios 
de comunicação social, a comunidade académica e 
a sociedade civil sejam livres e possam contribuir 
para estimular o debate, sem interferência maliciosa 
de entidades nacionais ou estrangeiras. Nos últimos 
anos, a democracia na UE tem sido confrontada 
com grandes desafios, que vão desde o aumento 
do extremismo e da ingerência nas eleições à 
difusão de informações manipuladoras e de 
ameaças contra jornalistas.

O Plano de Ação para a Democracia Europeia irá 
capacitar os cidadãos e reforçar a democracia em 
toda a UE. Perante os desafios enfrentados pelos 
nossos sistemas democráticos e a sensação de 
distância entre os cidadãos e os dirigentes políticos, 
o plano de ação estabelece medidas destinadas a 
promover a realização de eleições livres e justas, 
reforçar a liberdade dos meios de comunicação 
social e combater a desinformação. Estas medidas 
terão como alvo os domínios em que os nossos 
sistemas democráticos e os nossos cidadãos são 
especialmente vulneráveis.

Mais concretamente, para ajudar a proteger a 
integridade das eleições e promover a participação 
democrática, o plano de ação anuncia novas 
propostas legislativas para garantir uma maior 
transparência da propaganda política e rever as 
regras em matéria de financiamento dos partidos 
políticos europeus. Através da rede europeia de 
cooperação para as eleições, a Comissão criará 
igualmente um mecanismo conjunto para dirimir as 
ameaças aos processos eleitorais.

No domínio da liberdade e do pluralismo dos 
meios de comunicação social, a Comissão emitirá 
igualmente uma recomendação sobre a melhoria 
da segurança física e em linha dos jornalistas, com 
destaque para as novas ameaças, em especial contra 

as mulheres jornalistas, e apresentará uma iniciativa 
para proteger os jornalistas e a sociedade civil 
contra o recurso a ações judiciais estratégicas contra 
a participação pública.

Para promover o pluralismo dos meios de 
comunicação social serão ainda adotadas 
outras medidas, entre as quais se incluem o 
desenvolvimento de um monitor da propriedade 
dos meios de comunicação social, a definição 
de orientações em matéria de transparência da 
propriedade dos meios de comunicação, a promoção 
de uma distribuição transparente e equitativa da 
publicidade estatal, o apoio à diversidade dos meios 
de comunicação e a adoção de uma abordagem 
europeia com vista a dar a devida proeminência 
aos serviços de comunicação social audiovisual de 
interesse geral. A Comissão apoiará a cooperação 
entre os conselhos de comunicação social 
nacionais, as entidades independentes de regulação 
da comunicação social, os outros órgãos de 
autorregulação da comunicação social e as redes de 
jornalistas, bem como as iniciativas para promover 
parcerias e normas jornalísticas.

Por último, a Comissão intensificará os seus esforços 
no sentido de combater a desinformação e a 
ingerência estrangeira. O trabalho desenvolvido pela 
UE neste domínio continuará a estar firmemente 
enraizado nos valores e princípios europeus e a 
salvaguardar plenamente o direito de as pessoas 
exprimirem opiniões e acederem a conteúdos legais 
em linha. Mais concretamente, a Comissão orientará 
os trabalhos para reforçar o Código de Conduta sobre 
Desinformação em vigor. Emitirá orientações claras 
para as plataformas sobre a forma de intensificar 
a ação contra a desinformação e criará um quadro 
sólido para o acompanhamento e a supervisão. 
A Comissão trabalhará igualmente em conjunto com 
os Estados-Membros para desenvolver e reforçar o 
conjunto de instrumentos da UE para combater a 
ingerência e as operações de influência estrangeiras.

Uma democracia saudável tem por base a 
participação dos cidadãos e uma sociedade civil 
ativa, e não só em períodos eleitorais. O plano 
de ação dá especial atenção à capacitação dos 
cidadãos e da sociedade civil. Para o efeito, centra-se 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights/european-cooperation-network-elections_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights/european-cooperation-network-elections_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
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no desenvolvimento da literacia mediática, para 
ajudar cidadãos de todas as idades a navegarem 
no ambiente das notícias, bem como no incentivo à 
participação no plano local, nacional e da UE.

O Observatório Europeu dos Meios de 
Comunicação Digitais foi lançado em junho para 
apoiar o trabalho de verificadores de factos e 
investigadores académicos independentes e 
colabora, simultaneamente, com organizações de 
comunicação social e peritos em literacia mediática. 
O objetivo é que o observatório se torne a plataforma 
europeia para o combate à desinformação em linha.

Preservar o Estado de direito
Em setembro, a Comissão publicou o seu 
primeiro relatório anual sobre o Estado de 
direito, que inclui capítulos específicos por país 
para todos os Estados-Membros e avalia tanto 
os desenvolvimentos positivos como negativos 
ocorridos na UE. Este relatório demonstra que, 
apesar de muitos Estados-Membros possuírem 
padrões elevados em matéria de Estado de direito, 
subsistem desafios importantes. Tem igualmente em 
conta os desenvolvimentos decorrentes das medidas 
de emergência adotadas pelos Estados-Membros 
devido à crise do coronavírus. O relatório abrange 
quatro pilares principais que influenciam fortemente 
o Estado de direito: sistemas judiciais nacionais; 
quadros de combate à corrupção; pluralismo e 
liberdade dos meios de comunicação social; e 
outras questões institucionais relacionadas com 
os equilíbrios de poderes essenciais para o bom 
funcionamento da democracia.

O novo relatório sobre o Estado de direito tem como 
objetivo alargar as medidas da UE em vigor através 
de um novo instrumento preventivo e encetar 
um debate sobre a cultura do Estado de direito 
em toda a União. O relatório visa ajudar todos os 
Estados-Membros a analisar a forma como podem 
responder aos desafios e aprender com as respetivas 
experiências, e mostrar como o Estado de direito 
pode ser reforçado no pleno respeito das tradições e 
dos sistemas constitucionais nacionais.

Em janeiro de 2020, no contexto de um processo 
pendente relativo ao regime disciplinar dos juízes 

polacos, a Comissão solicitou ao Tribunal de Justiça 
que aplicasse medidas cautelares à Polónia, e que 
lhe ordenasse a suspensão da atividade da secção 
disciplinar do Supremo Tribunal em processos 
disciplinares contra juízes. A decisão foi tomada 
tendo em conta a decisão prejudicial do Tribunal 
de Justiça, de 19 de novembro de 2019, sobre a 
independência desta nova secção disciplinar, e a 
subsequente decisão do Supremo Tribunal polaco, 
de dezembro de 2019, segundo a qual a secção não 
cumpre os requisitos do direito da UE em matéria 
de independência judicial e, por conseguinte, não é 
um órgão jurisdicional independente na aceção do 
direito da UE. A manutenção da atividade da secção 
disciplinar em processos disciplinares contra juízes 
criou o risco de causar danos irreparáveis para os 
juízes polacos e de comprometer a independência 
do poder judicial polaco. O pedido da Comissão foi 
deferido pelo Tribunal de Justiça na sua decisão 
de 8 de abril de 2020.

Por carta de notificação para cumprir enviada em 
abril, a Comissão deu início a um processo por 
infração contra a Polónia no que se refere à lei 
sobre o poder judicial de 20 de dezembro de 2019, 
que entrou em vigor em 14 de fevereiro de 2020. 
A Comissão considerou que esta lei compromete a 
independência dos juízes polacos e é incompatível 
com o primado do direito da UE. A nova lei impede 
os tribunais polacos de aplicarem diretamente 
determinadas disposições do direito da União que 
protegem a independência judicial, e de submeterem 
ao Tribunal de Justiça da União Europeia pedidos de 
decisão prejudicial sobre essas questões A Comissão 
analisou a resposta do governo polaco à carta de 
notificação para cumprir e, uma vez que não foi dada 
resposta às suas preocupações, a Comissão passou 
para a segunda fase do processo por infração, 
tendo enviado um parecer fundamentado à Polónia 
em 30 de outubro de 2020.

Além disso, em 3 de dezembro de 2020, a Comissão 
enviou à Polónia uma carta de notificação para 
cumprir adicional, no âmbito do processo por 
infração relativo, nomeadamente, a decisões 
recentes da secção disciplinar do Supremo Tribunal 
sobre o levantamento da imunidade dos juízes no 
contexto de investigações criminais. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-media-observatory
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-media-observatory
https://edmo.eu/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_pt
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64 Dialogar com os cidadãos 
Em dezembro, o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão chegaram a acordo sobre um Registo de 
Transparência reforçado comum às três instituições, 
que reforçará a transparência e o escrutínio público 
sobre a forma como as instituições da UE interagem 
com os representantes dos grupos de interesses.

Conferência sobre o Futuro da Europa
O êxito e a resiliência da UE dependem do apoio e do 
empenho dos seus cidadãos. Conferir aos Europeus 
um papel mais importante na construção do futuro 
da nossa União é uma das prioridades políticas 
da presidente Ursula von der Leyen. Em 2020, a 
UE preparou-se para lançar a Conferência sobre o 
Futuro da Europa, a fim de dialogar com os cidadãos 
sobre a definição das políticas da União. A Comissão 
apresentou as suas propostas em janeiro e os 
preparativos prosseguiram durante o ano.

A conferência permitirá aos Europeus de todos os 
quadrantes e de todas as regiões da UE exprimirem 
as suas opiniões e apresentarem propostas sobre o 
futuro do nosso continente. Tem como objetivo 
dialogar com o maior número possível de pessoas 
na Europa, em especial com os jovens e com as 
pessoas que normalmente não se interessam pelas 
questões europeias. Os debates 
realizar-se-ão a todos os níveis: 
local, regional, nacional e 
europeu. A presidente Ursula von 
der Leyen comprometeu-se a dar 
seguimento ao que foi acordado.

Iniciativa de Cidadania Europeia
Em julho, o Parlamento e o Conselho tomaram 
medidas para contrariar os efeitos da pandemia 
de COVID-19 no funcionamento da Iniciativa de 
Cidadania Europeia. As restrições à circulação 
impostas nos Estados-Membros por razões de 
saúde afetaram a capacidade de os organizadores 
realizarem eventos de campanha para promoverem 
as suas iniciativas e recolherem assinaturas em 
papel. As novas regras permitem prolongar os 
períodos de recolha de declarações de apoio relativas 
às iniciativas de cidadania afetadas pela pandemia.

 
VÍDEO:  o programa «Pergunte à 
presidente» aproxima mais do que nunca 
os cidadãos da UE: qualquer pessoa pode 
agora gravar um pequeno vídeo com a sua 
pergunta e ter a oportunidade de receber 
uma resposta da própria presidente, 
Ursula von der Leyen.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93661/agreement-on-a-mandatory-transparency-register
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93661/agreement-on-a-mandatory-transparency-register
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_89
https://europa.eu/citizens-initiative/home_pt
https://europa.eu/citizens-initiative/home_pt
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-194681 
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Melhores condições para os consumidores
A Nova Agenda do Consumidor, adotada pela 
Comissão em novembro, define as medidas a 
tomar pela UE para enfrentar os novos desafios 
colocados pela COVID-19 e pelas transições digital 
e ecológica, incluindo as preocupações ambientais e 
de sustentabilidade, a aplicação efetiva dos direitos 
dos consumidores e a proteção dos consumidores 
vulneráveis. A aplicação prática destas propostas 
implicará uma cooperação mais estreita entre a UE 
e as autoridades nacionais, bem como melhorias 

na governação da política da União em matéria 
de consumidores. Em novembro, o Parlamento 
e o Conselho adotaram uma diretiva para a 
criação de um novo sistema europeu de recurso 
coletivo, que tornará a defesa dos interesses 
coletivos dos consumidores mais fácil para as 
organizações, ao intentarem ações em tribunal ou 
perante as autoridades competentes em nome dos 
consumidores lesados por violações do direito da UE.

Melhorar as alfândegas da União Europeia
As alfândegas desempenham um papel fundamental 
para facilitar o fluxo harmonioso e seguro de 
mercadorias, impedindo simultaneamente a entrada 
na UE de produtos não seguros ou ilegais. As receitas 
aduaneiras também contribuem para o orçamento 
da UE. Em setembro, a Comissão apresentou um 
novo Plano de Ação para a União Aduaneira, que 
estabelece uma série de medidas destinadas a 
tornar as alfândegas da UE mais inteligentes, 
inovadoras e eficientes. O objetivo é assegurar uma 

melhor proteção dos orçamentos públicos e dos 
cidadãos, eliminando simultaneamente os encargos 
desnecessários para as empresas, os comerciantes 
e as administrações. Em outubro, a Comissão 
apresentou o primeiro resultado concreto do plano 
de ação. O Ambiente de Janela Única melhorará 
a interligação entre todas as autoridades nas 
fronteiras da UE e permitirá às empresas cumprirem 
as formalidades nas fronteiras através de um portal 
único num Estado-Membro.

Factos essenciais

Comércio

Fraude

Mercadorias 
de contrafação

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/consumer-strategy_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201120IPR92116/eu-consumers-will-soon-be-able-to-defend-their-rights-collectively
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-action-plan_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_en
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66 Um novo Pacto em matéria de Migração e Asilo
Em setembro, a Comissão propôs um novo pacto 
em matéria de migração e asilo. Este pacto atende 
à necessidade de reforma estrutural da política de 
migração da UE, garantindo que esta consegue dar 
resposta aos desafios atuais e futuros, respeitando 
plenamente os valores europeus e os direitos 
fundamentais. Assegura que as pessoas que 
necessitem genuinamente de proteção terão o direito 
de permanecer na UE, enquanto outras terão de 
regressar de forma eficaz e com dignidade.

O novo pacto inclui todos os elementos necessários 
para uma abordagem global da UE em matéria de 
migração, incluindo procedimentos de asilo e de 
regresso mais eficazes, uma gestão reforçada das 
fronteiras, o reforço das vias de migração legal para 
a União, a integração dos migrantes na sociedade e 
parcerias mais fortes com países terceiros. Melhorará 
também a solidariedade e a partilha equitativa 
de responsabilidades entre os Estados-Membros, 

aumentará a cooperação e a coordenação em 
matéria de busca e salvamento e criará um sistema 
de resposta para enfrentar situações de crise, bem 
como um sistema permanente de acompanhamento 
das migrações. O mecanismo de solidariedade 
proposto assegurará que todos os Estados-Membros 
recebam a ajuda de que necessitam quando 
confrontados com pressões migratórias ou na 
sequência de operações de busca e salvamento.

O pacto visa igualmente consolidar parcerias 
mutuamente vantajosas com os países de 
origem e de trânsito, contribuindo para enfrentar 
desafios comuns, como o apoio às comunidades 
de acolhimento, o combate às causas profundas 
da migração irregular, a luta contra a introdução 
clandestina de migrantes, o apoio à gestão das 
fronteiras e o desenvolvimento de vias legais 
de migração.

Vantagens de uma boa gestão das migrações 
e dos procedimentos em matéria de asilo

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_pt
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Contribuiu igualmente para reforçar a gestão 
das fronteiras da UE, com base na aplicação do 
Regulamento sobre a Guarda Europeia de Fronteiras 
e Costeira, nomeadamente através da preparação 
do corpo permanente da Guarda de Fronteiras e 
Costeira para o seu primeiro destacamento em 
1 de janeiro de 2021 e do ciclo político estratégico 
plurianual para a gestão europeia integrada 
das fronteiras.

O novo pacto estabelece a obrigação de rastreio 
nas fronteiras externas da UE e no território dos 
Estados-Membros, com controlos de identificação, 
de segurança e de saúde dos nacionais de 
países terceiros que atravessam as fronteiras 
externas de forma irregular ou que solicitam 
proteção internacional. Com o objetivo de reforçar 
as fronteiras externas, prevê igualmente a 
implementação de sistemas informáticos novos e 
melhorados (bem como a sua interoperabilidade) 
para rastrear as chegadas e os pedidos de asilo e 
melhorar a segurança. Salvar vidas no mar continua 
a ser uma prioridade: o pacto dá resposta aos 
desafios das operações de busca e salvamento 
no Mediterrâneo, em especial ao tratamento das 
pessoas socorridas no mar que desembarcam no 
território da UE.

No primeiro Fórum Schengen, convocado em 
30 de novembro pela Comissão, os deputados ao 
Parlamento Europeu e os ministros dos Assuntos 
Internos reuniram-se por videoconferência para 
debater a forma de enfrentar os desafios com que 
deparam no espaço Schengen.

Uma abordagem europeia 
em matéria de busca  
e salvamento no mar

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/first-schengen-forum-towards-stronger-and-more-resilient-schengen-area_en
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68 Proteger as pessoas necessitadas
O novo pacto em matéria de migração e asilo 
apresenta várias propostas para assegurar a 
proteção das pessoas necessitadas, incluindo as 
pessoas mais vulneráveis. O primeiro passo consiste 
na adoção das propostas da Comissão de 2016 para 
alterar a Diretiva Condições de Acolhimento, o 
Regulamento Quadro de Reinstalação e o 
Regulamento Condições de Asilo. Assegura 
igualmente que o interesse superior das crianças 
migrantes é considerado prioritário no contexto dos 
procedimentos de asilo e de regresso, bem como dos 
procedimentos na fronteira. Em 2020, esta situação 
tornou-se realidade através da recolocação de 2 209 
menores não acompanhados, famílias, requerentes 
de asilo vulneráveis e refugiados 
reconhecidos provenientes da 
Grécia com destino a outros 
Estados-Membros da UE, com o 
apoio da Comissão Europeia.

Na sequência dos incêndios 
que destruíram o centro de 

acolhimento e identificação de Moria, em setembro, 
a Comissão atuou imediatamente. Financiou 
a transferência de todos os 406 menores não 
acompanhados de Moria para o continente, e 
continuou simultaneamente a coordenar e a 
financiar as recolocações voluntárias da Grécia para 
13 Estados-Membros, a Islândia, a Noruega e a 
Suíça. Além disso, a Comissão, em pleno acordo com 
as autoridades gregas, criou um grupo de trabalho 
específico para apoiar de forma sustentada a gestão 
da migração na Grécia. A sua primeira prioridade 
consistiu em implementar um projeto-piloto conjunto 
com as autoridades gregas para construir um novo 
centro de acolhimento em Lesbos, que contribuirá 
para assegurar uma gestão eficaz da migração. 

 
Crianças refugiadas não acompanhadas 
deixam a Grécia em direção a um novo 
começo seguro na Alemanha. A Comissão 
organizou e financiou a recolocação 
para outros Estados-Membros da UE 
de crianças migrantes não acompanhadas 
e bloqueadas. Atenas, Grécia, 18 de abril 
de 2020.

 
Charles Michel, presidente do Conselho 
Europeu, à conversa com jornalistas 
durante a sua visita ao novo campo de 
refugiados temporário de Kara Tepe, 
em Lesbos, após o incêndio no campo de 
Moria. Grécia, 15 de setembro de 2020.

© Nicolas Economou / NurPhoto 
/ NurPhoto via AFP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0466&qid=1476179169793
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1728
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1728
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf
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Vias de migração seguras e legais 
para a Europa
O pacto salienta a necessidade de concluir a reforma 
pendente da Diretiva Cartão Azul da UE, a fim de 
atrair os talentos altamente qualificados de que as 
economias da União necessitam, e anuncia a adoção, 
em 2021, de um pacote de medidas relativas 
às competências e talentos. A Comissão propõe 
igualmente o lançamento de parcerias para atração 
de talentos destinadas a apoiar os regimes de 
mobilidade e de migração com os principais países 
terceiros. A UE facilitará e coordenará as parcerias, 
disponibilizando financiamento e apoio.

Em 2020, 34 milhões de pessoas que viviam na 
UE (ou seja, 8 % da população) nasceram num 
país situado fora da União. Um dos objetivos de 
um sistema são e justo de gestão da migração 
consiste em garantir que todos os que se encontram 
legalmente na UE podem participar e contribuir 
para o bem-estar, a prosperidade e a coesão das 
sociedades europeias. Um sistema deste tipo 
promove a coesão social e o dinamismo económico 
e proporciona exemplos positivos de como a Europa 
pode gerir os efeitos da migração e da diversidade 
através da construção de sociedades abertas 
e resilientes.

Embora a política de integração seja essencialmente 
da responsabilidade dos Estados-Membros, a 
Comissão está a intensificar o apoio que lhes 
presta através de um novo Plano de Ação sobre a 
Integração e a Inclusão para 2021-2027. Com base 
numa consulta alargada, o plano aborda a integração 
e a inclusão social em domínios como o emprego, 
a educação, a saúde, a habitação, a igualdade, a 
cultura e o desporto.

 

As parcerias para atrair 
talentos melhoram as 

oportunidades de emprego 
nos países de origem, 

bem como as rotas legais 
para a UE

 
VÍDEO:  Suaad Alshleh é estudante 
de medicina em Dublim, na Irlanda. 
É refugiada da Síria.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2205
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435
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70 Novas regras para os procedimentos 
de concessão de vistos
Os Estados-Membros da UE figuram entre os 
principais destinos turísticos do mundo. O número 
de pedidos de visto tratados aumenta todos os 
anos, e é provável que esta tendência se mantenha 
quando forem levantadas as restrições mundiais 
relacionadas com a COVID-19. As novas regras em 

matéria de vistos de curta duração, que entraram 
em vigor em fevereiro, tornam mais fácil para os 
viajantes legítimos requererem um visto para entrar 
na UE e, ao mesmo tempo, criam mais instrumentos 
para combater a migração irregular. Além disso, 
a UE pode agora adaptar a aplicação de algumas 
regras à forma como os países terceiros cooperam 
em matéria de regresso e de readmissão dos seus 
nacionais em situação irregular na União. 

Segurança e defesa
Em julho, a Comissão definiu uma nova Estratégia da 
UE para a União da Segurança para 2020-2025, 
centrada nos domínios em que a União pode apoiar 
de forma mais eficaz os Estados-Membros na 
promoção da segurança para todas as pessoas que 
vivem no seu território. A estratégia define os 
instrumentos e as medidas a desenvolver nos 
próximos cinco anos para garantir a segurança de 
todos, tanto no ambiente físico como no digital. 
O âmbito de aplicação da estratégia vai desde o 
combate ao terrorismo e à criminalidade organizada 
até à prevenção e deteção de ameaças híbridas, ao 
reforço da resiliência das nossas infraestruturas 
críticas, à promoção da cibersegurança e da 
investigação e inovação.

Combate à criminalidade organizada 
e transfronteiras
Em 2020, a Comissão intensificou o combate 
à criminalidade organizada e aos criminosos 
internacionais, através do lançamento de iniciativas 
em diversas frentes. Nos últimos anos, assistiu-se a 
um aumento drástico das queixas de abuso sexual 
de crianças em linha em todos os Estados-Membros, 
havendo indícios de que o problema se agravou 
devido à pandemia. Em julho, a Comissão adotou 
uma nova estratégia da UE para uma luta 
mais eficaz contra o abuso sexual de crianças. 
Esta estratégia procura assegurar que está em vigor 
um quadro jurídico adequado, reforçar a capacidade 
de resposta das autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei e incentivar 
uma resposta coordenada 
em matéria de prevenção, 
investigação e assistência 
às vítimas que inclua todos 
os intervenientes relevantes. 
Em setembro, a Comissão 
propôs igualmente a adoção 
de legislação provisória para 
garantir que os prestadores 
de serviços de comunicações 
em linha possam continuar a 
aplicar medidas voluntárias 
para a deteção e denúncia de 
abusos sexuais de crianças 
em linha e a remover 
materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças.

 
VÍDEO:  a União da Segurança 
da UE ajuda a proteger todas 
as pessoas na Europa.

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200203_new-rules-short-stay-visas-eu-modernised-procedure-updated-fees-link-readmission-cooperation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200203_new-rules-short-stay-visas-eu-modernised-procedure-updated-fees-link-readmission-cooperation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200910_eu-continue-protect-children-from-child-sexual-abuse-_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200910_eu-continue-protect-children-from-child-sexual-abuse-_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200910_eu-continue-protect-children-from-child-sexual-abuse-_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193444?lg=INT 
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A UE tem vindo a coordenar ações de combate 
ao tráfico de armas de fogo há vários anos, mas 
existem novas ameaças que exigem novas ações. 
Em julho, a Comissão adotou um novo Plano de 
Ação da UE sobre o Tráfico de Armas de Fogo para 
2020-2025, que visa reduzir o acesso ao mercado 
negro das armas de fogo e melhorar a capacidade 
de aplicação da lei e a cooperação internacional. 
A Comissão pretende combater o aumento do tráfico 
de droga e do consumo de drogas ilícitas na Europa 
através da nova Agenda e Plano de Ação da UE de 
Luta contra a Droga 2021-2025. Aborda o problema 

da droga à escala nacional, internacional e da UE, e 
centra-se na melhoria da segurança (para todos os 
aspetos do tráfico), no aumento da prevenção, na 
melhoria do acesso aos tratamentos e na redução 
dos riscos e dos danos.

Em junho, a Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol) criou o Centro Europeu 
de Criminalidade Económica e Financeira para dar 
resposta ao aumento exponencial da criminalidade 
financeira e económica e da grande criminalidade 
organizada, bem como aos pedidos de apoio 
operacional por parte dos Estados-Membros.

Prevenir e combater o terrorismo 
e a radicalização
A Comissão adotou várias iniciativas para reforçar 
a aplicação do quadro jurídico da UE no domínio 
da luta contra o terrorismo. Em junho, a Comissão 
publicou orientações destinadas a ajudar as 
autoridades nacionais, as empresas e os mercados 
em linha a aplicar as regras em matéria de produtos 
químicos que possam ser utilizados indevidamente 
para fabricar explosivos artesanais (precursores de 
explosivos). Foi igualmente lançado um programa de 
acompanhamento em linha para registar o impacto 
destas regras. Em setembro, a Comissão publicou 
um relatório em que avalia as medidas adotadas 
pelos Estados-Membros para dar cumprimento 
às regras da União em matéria de luta contra o 
terrorismo. Estas regras constituem o principal 
instrumento da justiça penal à escala da UE para 
combater o terrorismo.

Em dezembro, a Comissão propôs uma nova 
Agenda de Luta contra o Terrorismo para promover 
a resiliência da UE contra o terrorismo. Baseia-se 
no trabalho realizado nos últimos anos e inclui 
medidas de apoio aos Estados-Membros na 
antecipação, prevenção, proteção e resposta a 
ameaças terroristas. A Comissão propôs igualmente 
reforçar o mandato da Europol através da revisão 
do Regulamento Europol. Esta iniciativa visa 
melhorar o apoio prestado pela Europol aos 
Estados-Membros na luta contra o terrorismo e 
a criminalidade grave e continuará a promover a 
cooperação e a partilha de informações.

Responder à evolução 
das ameaças

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0624(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0619
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2326
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/regulation-eu-2016/794-of-european-parliament-and-of-council-of-11-may-2016
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/regulation-eu-2016/794-of-european-parliament-and-of-council-of-11-may-2016
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72 Terminaram as negociações sobre um 
Regulamento relativo à prevenção da difusão 
de conteúdos terroristas em linha, que eliminará 
rapidamente a propaganda terrorista, assegurando 
simultaneamente a liberdade de expressão e 
uma maior transparência, em paralelo com a 
continuação do trabalho desenvolvido no âmbito 
do Fórum da União Europeia sobre a Internet, que 
luta contra a difusão de propaganda terrorista em 
linha. A Comissão também prestou um apoio mais 
específico aos Estados-Membros e aos profissionais 
de primeira linha através da Rede de Sensibilização 
para a Radicalização, em domínios prioritários 
previamente identificados.

Proteção das infraestruturas críticas
As pessoas dependem de infraestruturas críticas, 
tanto físicas como digitais, como aeroportos, 
centrais elétricas, instalações médicas ou redes 
de telecomunicações, para a prestação de muitos 
serviços essenciais. Essas infraestruturas têm de 
ser resistentes a todos os tipos de riscos, tanto 
naturais como de origem humana, tanto acidentais 
como propositados. Em dezembro, a Comissão 
propôs uma nova diretiva sobre a resiliência das 
entidades críticas que sustentam os serviços vitais 
em muitos setores.

Um ambiente de segurança 
adequado às exigências 
do f uturo

Branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo
O novo Plano de Ação da Comissão sobre 
Branqueamento de Capitais e Financiamento do 
Terrorismo visa colmatar eventuais lacunas e 
resolver eventuais falhas nas regras da UE para o 
combate a estas ameaças. O plano de ação assenta 
em seis pilares, cada um dos quais visa melhorar 
a luta global da UE contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo, bem como 
reforçar o papel desempenhado pela União à escala 
mundial neste domínio. Em conjunto, estes seis 
pilares garantirão que as regras da União estão mais 
harmonizadas e, por conseguinte, são mais eficazes. 
Haverá uma melhor supervisão da forma como as 
regras são aplicadas e uma melhor coordenação 
entre as autoridades dos Estados-Membros.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2372
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2372
https://www.internetforum.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=39835&no=1
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=39835&no=1
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-proposes-new-directive-enhance-resilience-critical-entities-providing-essential_en
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
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Indústria da defesa
A fragmentação da indústria da defesa põe em 
causa a capacidade da UE para construir a próxima 
geração de capacidades críticas de defesa, o que 
reduz a autonomia e a soberania estratégicas da 
União e a sua capacidade de atuar como garante 
da segurança. Em 2020, dois programas-piloto 
inovadores da UE — a ação preparatória em matéria 
de investigação no domínio da defesa, com um 
orçamento de 90 milhões de euros, e o Programa 
Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio 
da Defesa, com um orçamento de 500 milhões de 
euros — representaram um importante progresso. 
Ao longo do ano, a ação preparatória disponibilizou 
23 milhões de euros para financiar 10 projetos de 
investigação no domínio da defesa, enquanto o 
programa de desenvolvimento atribuiu 200 milhões 
de euros a 16 projetos. Os programas abriram o 

caminho para um verdadeiro Fundo Europeu de 
Defesa que, de 2021 em diante, contribuirá para a 
criação de uma base industrial integrada de defesa 
em toda a UE.

Paralelamente, os Estados-Membros e o Serviço 
Europeu para a Ação Externa continuaram a 
trabalhar na execução de iniciativas no domínio 
da defesa, nomeadamente a cooperação 
estruturada permanente em matéria de defesa 
e a análise anual coordenada da defesa. O alto 
representante/vice-presidente, Josep Borrell, foi 
incumbido pelo Conselho de desenvolver orientações 
estratégicas para reforçar uma cultura europeia 
comum de segurança e defesa e definir orientações 
políticas nos domínios da gestão de crises, resiliência, 
desenvolvimento de capacidades e parcerias.

Proteger a população da UE contra 
o terrorismo e a criminalidade organizada

 
Relatório intercalar de 9 de dezembro sobre 
a União da Segurança: resumo das iniciativas 
tomadas até à data.

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_595
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_595
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/36453/Coordinated Annual Review on Defence (CARD)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89047/towards-strategic-compass_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89047/towards-strategic-compass_en
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Reforçar 
a economia

unsplash.com
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Um período difícil para a economia da União Europeia
A pandemia de coronavírus representa um choque 
sem precedentes para as economias mundial e 
europeia e teve repercussões económicas e sociais 
muito graves. Segundo as projeções do outono da 
Comissão, previa-se que a economia da UE sofresse 
uma contração de 7,4 % em 2020, seguindo-se um 
crescimento de 4,1 % em 2021 e de 3 % em 2022. 
Embora a pandemia tenha afetado as economias de 
todos os Estados-Membros, a dimensão do impacto 
e a solidez da recuperação variam significativamente 
consoante as regiões em causa.

A taxa de desemprego no conjunto da UE deverá 
aumentar de 6,7 % em 2019 para 7,7 % em 2020, 
afetando de forma desproporcionada as mulheres, 
os jovens, os trabalhadores pouco qualificados e os 
trabalhadores temporários. É provável que se registe 
um aumento da pobreza, da exclusão social e das 
desigualdades, o que reforça a importância de uma 
recuperação inclusiva e equitativa para todos.

Os desafios criados pela pandemia em 2020 
sublinham, uma vez mais, a importância da 
coordenação das políticas económicas na UE. 
O Semestre Europeu oferece um quadro bem 
definido para a coordenação das políticas 
económicas e de emprego que orientará a UE e 
os seus Estados-Membros perante os desafios da 
recuperação e das transições ecológica e digital. 
O Semestre Europeu e o novo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência estão, por conseguinte, 

estreitamente ligados. A avaliação dos planos de 
recuperação e resiliência dos Estados-Membros será 
verificada com base nas anteriores recomendações 
específicas por país, uma vez que estas refletem os 
principais desafios para cada Estado-Membro. Devido 
a essa ligação, o calendário do Semestre Europeu 
para o ciclo de 2020-2021 foi temporariamente 
adaptado ao lançamento do novo mecanismo.

Em 2020, a Comissão começou também a integrar 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas no Semestre Europeu, no quadro 
da sua estratégia centrada na sustentabilidade 
competitiva e na construção de uma economia ao 
serviço das pessoas e do planeta, em conformidade 
com o Pacto Ecológico Europeu.

No primeiro semestre de 2020, foram investidos 
mais de 23 mil milhões de euros na UE ao abrigo dos 
quatro fundos da política de coesão — um aumento 
de mais de 5 % desde o final de 2019, apesar da 
incerteza económica decorrente da pandemia. Está 
em curso um esforço significativo de reprogramação 
ao abrigo das duas Iniciativas de Investimento de 
Resposta ao Coronavírus, lançadas em março e abril 
graças a uma proposta imediata da Comissão e à 
rápida aprovação pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, que permitiram disponibilizar e afetar 
fundos a ações específicas relacionadas com a crise 
em todos os Estados-Membros (ver também «Uma 
resposta concertada à COVID-19»).

 
Montagem de um hospital móvel, um 
protótipo financiado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, destinado 
a ajudar os hospitais da região a lidar 
com o aumento do número de doentes 
devido ao coronavírus. Bayonne, França, 
9 de novembro de 2020.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/newsroom/news/2020/11/11-11-2020-a-mobile-hospital-deployed-in-record-time-at-the-french-spanish-andorra-border
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Uma nova estratégia industrial para a Europa
Em março, a Comissão publicou uma nova estratégia 
industrial para a Europa que descreve de que 
forma se podem criar as condições adequadas para 
ajudar a indústria a manter-se competitiva à escala 
mundial e a liderar as transições ecológica e digital. 
A pandemia acelerou essa evolução e destacou 

a forma como as dependências mundiais da UE 
podem afetar a nossa capacidade de reagir perante 
uma crise. A estratégia contribuirá para apoiar a 
recuperação da Europa e para assegurar a resiliência 
da economia. 

Transição ecológica Competitividade à escala 
mundial

Desde março, a Comissão apresentou várias 
propostas relativas aos objetivos da estratégia: 
um Plano de Ação para a Economia Circular; um 
Plano de Ação para as Matérias-primas Essenciais; 
uma Estratégia da União Europeia para o Hidrogénio 
para apoiar as transições limpas e digitais da 
nossa indústria (ver também «Criar uma Europa 
com impacto neutro no clima, preparada para a 
era digital»); e um Plano de Ação em Matéria de 
Propriedade Intelectual para apoiar a soberania 
tecnológica e a resiliência industrial da UE. 
Paralelamente, a Comissão trabalhou no sentido 
de reforçar o papel dos ecossistemas industriais, 
através da análise das suas necessidades de 
investimento. Para assegurar que a UE consegue 
garantir condições de concorrência equitativas no 
mercado único, a Comissão publicou um Livro Branco 
e procedeu a amplas consultas sobre os efeitos de 
distorção das subvenções estrangeiras e sobre a 
forma de os combater.

A Estratégia para as PME, que acompanha o 
pacote sobre a estratégia industrial, visa explorar 
todo o potencial dos 25 milhões de pequenas e 

médias empresas europeias. As iniciativas como 
os «consultores em matéria de sustentabilidade» 
e a abordagem ao investimento da iniciativa 
ESCALAR, que visam mobilizar até 1,2 mil milhões 
de euros de capital de risco e de investimentos 
em participações privadas para inovações 
revolucionárias, contribuirão para que essas 
empresas se adaptem e desempenhem um papel 
essencial na transformação industrial.

A transformação industrial da Europa assenta 
igualmente no bom funcionamento do mercado 
único integrado. Para eliminar os obstáculos 
remanescentes, a Comissão propôs medidas para 
melhorar a aplicação das regras do mercado único 
em vigor, incluindo a criação de um grupo de 
trabalho para a aplicação das regras do mercado 
único, que desempenhou um papel importante na 
resolução dos problemas decorrentes das restrições 
relacionadas com a pandemia. As novas regras em 
vigor em matéria de reconhecimento mútuo de 
mercadorias tornarão também mais rápido e mais 
fácil para as empresas vender os seus produtos 
em toda a Europa. 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/FS_20_1296
https://ec.europa.eu/growth/content/intellectual-property-action-plan-strengthen-eu-economic-resilience-and-recovery-published_en
https://ec.europa.eu/growth/content/intellectual-property-action-plan-strengthen-eu-economic-resilience-and-recovery-published_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1070
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-sme-strategy-sustainable-and-digital-europe_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PT/IP_20_628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/863068/EU_single_market_strategy_en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/863068/EU_single_market_strategy_en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_427
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_427
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
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Política espacial
As tecnologias, os dados e os serviços espaciais 
podem reforçar a base industrial da UE através do 
apoio ao desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores, incluindo a emergência de tecnologias 
inovadoras de ponta. Para dar apenas um exemplo, 
o Galileo, a componente de navegação do programa 
espacial da UE, reforçou a sua presença no mercado 
em 2020, atingindo mais de 1,7 mil milhões 
de telemóveis inteligentes compatíveis com o 
sistema Galileo. Com o Galileo, as informações 
de posicionamento fornecidas pelos dispositivos 
móveis são mais precisas e fiáveis, especialmente 
nas zonas urbanas.

Em dezembro de 2020, o Parlamento e o Conselho 
chegaram a um acordo político provisório sobre 
o Regulamento Espacial da União Europeia, 
que reúne todas as componentes do programa 
espacial da UE num quadro comum, com um 
orçamento de 13 mil milhões de euros (o maior 
orçamento de sempre no plano da União no 
domínio do espaço). O novo regulamento reflete a 
participação e as ambições crescentes da UE no 

domínio espacial, que vão além dos programas 
emblemáticos Copernicus e Galileo e incluem novas 
ações de apoio à segurança espacial, ao acesso 
independente ao espaço e ao empreendedorismo 
espacial. Paralelamente, prosseguiram também 
as negociações sobre um acordo-quadro de 
parceria financeira entre a Comissão, a Agência 
Espacial Europeia e a futura Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial, a fim de 
definir de que forma serão repartidas as tarefas 
entre as duas agências, em conformidade com 
o Regulamento Espacial. 

Aviação
Em setembro, a Comissão apresentou os seus 
planos para modernizar o espaço aéreo europeu 
através da proposta alterada relativa ao Céu Único 
Europeu 2+. A iniciativa visa melhorar a eficiência 
da gestão do tráfego aéreo e ajudar a reduzir os 
atrasos e o impacto ambiental dos voos, garantindo 
simultaneamente um nível de segurança elevado e 
mantendo sob controlo os custos suportados pelos 
utilizadores do espaço aéreo.

© ESA/ATG medialab

 
O satélite de observação terrestre 
Michael Freilich da missão Sentinel-6 
do programa Copernicus foi lançado em 
21 de novembro de 2020. Este satélite 
utiliza a mais recente tecnologia de 
altimetria de radar para recolher 
dados sobre a topografia dos oceanos, 
permitindo medir a subida do nível do 
mar. Os dados da missão Sentinel-6 são 
essenciais para as ciências do clima e para 
a elaboração das políticas, bem como para 
proteger as pessoas em risco devido ao 
aumento do nível do mar.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2449
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2449
https://www.usegalileo.eu/PT/
https://www.usegalileo.eu/PT/
https://www.usegalileo.eu/PT/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52018PC0447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1708
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/example-europes-strategic-autonomy-commissioner-breton-announces-successful-sentinel-6-launch-2020_pt
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/example-europes-strategic-autonomy-commissioner-breton-announces-successful-sentinel-6-launch-2020_pt
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/example-europes-strategic-autonomy-commissioner-breton-announces-successful-sentinel-6-launch-2020_pt
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Investigação e inovação de excelência  
A Comunicação da Comissão de outubro sobre o 
novo Espaço Europeu da Investigação definiu os 
seus planos de investigação e inovação para apoiar 
a recuperação da UE e as transições ecológica e 
digital. A comunicação estabelece as condições para 
a criação de um Espaço Europeu da Investigação 
competitivo, aberto e orientado para o talento. 
As 14 ações propostas contribuirão para dar 
prioridade aos investimentos, melhorar o acesso 
à excelência, formar e atrair os melhores talentos, 
transformar ideias inovadoras em novos produtos e 
serviços e dar a descobrir a ciência.

Em junho de 2020, a Comissão criou o Fundo 
do Conselho Europeu da Inovação para realizar 
investimentos diretos em capitais próprios ou quase 
capital no capital de empresas em fase de arranque 
e de pequenas e médias empresas. Foi a primeira 
vez que a Comissão realizou tais investimentos 
diretos em capitais próprios em empresas. Um total 

de 140 empresas em muitos setores de grande 
intensidade tecnológica (incluindo os setores da 
saúde, digital e da energia) foram pré-selecionadas 
para investimentos em capitais próprios num 
montante de quase 600 milhões de euros.

Em junho, a Comissão, o Banco Europeu de 
Investimento e o Investitionsbank Berlin anunciaram 
o primeiro ciclo de financiamento do Fundo da 
União Europeia para a Malária, que visa apoiar 
soluções inovadoras e a preços acessíveis para 
prevenir e tratar a malária. Serão disponibilizados 
fundos no montante de 70 milhões de euros 
para apoiar projetos cientificamente promissores 
que ainda não foram prosseguidos pela indústria 
farmacêutica. O fundo é apoiado pelo InnovFin UE e 
pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 
para Investimentos Estratégicos, iniciativas conjuntas 
da Comissão e do Banco Europeu de Investimento.

VÍDEO:  o novo Espaço Europeu 
da Investigação.  

https://flandersineu.be/en/a-new-european-research-area-commission-sets-new-plan-to-support-green-and-digital-transition-and-eu
https://ec.europa.eu/research/eic/
https://ec.europa.eu/research/eic/
https://www.eib.org/en/press/all/2020-134-joint-action-against-malaria-european-investment-bank-european-commission-and-investitionsbank-berlin-inaugurate-eur70-million-fund.htm
http://www.controlmalaria.eu/
http://www.controlmalaria.eu/
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195567?lg=OR
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80 União Bancária e União dos Mercados de Capitais
A crise do coronavírus também afeta a concessão 
de empréstimos, e os nossos mercados financeiros 
e a solidez da recuperação dependem do bom 
funcionamento dos mercados de capitais e do acesso 
ao financiamento. Em junho, o Parlamento aprovou 
alterações específicas do Regulamento Requisitos 
Fundos Próprios para incentivar os bancos a 
conceder empréstimos às empresas e às famílias e, 
em julho, a Comissão anunciou a adoção de medidas 
destinadas a facilitar o apoio dos mercados de 
capitais às empresas da UE na recuperação da crise.

Para ajudar a atenuar o impacto da pandemia 
nas pessoas e nas empresas, foi criada, em julho, 
na sequência de duas reuniões organizadas pela 
Comissão com representantes dos consumidores e 
das empresas, bancos europeus, outros mutuantes 
e o setor dos seguros, uma lista de boas práticas. 
A lista define a forma como estes intervenientes no 
mercado podem apoiar os cidadãos e as empresas 
durante a crise. Os debates inserem-se num esforço 
mais vasto da Comissão para aumentar a concessão 
de empréstimos.

Em setembro, a Comissão anunciou um novo plano 
de ação para concretizar uma União dos Mercados 
de Capitais ao serviço das pessoas e das empresas. 
Apesar de se tratar de um projeto a longo prazo, as 
medidas a curto prazo (como a simplificação dos 
requisitos de cotação para as pequenas e médias 
empresas, o apoio a investimentos em capitais 
próprios a longo prazo por parte de seguradoras 

e bancos, o incentivo a uma maior utilização da 
titularização por parte dos bancos e a melhoria 
do acesso dos investidores à informação) podem 
fazer a diferença.

Devido à pandemia, há muitas famílias e 
empresas sujeitas a fortes pressões financeiras. 
Por conseguinte, uma das principais prioridades da 
Comissão consiste em assegurar que os cidadãos 
e as empresas continuam a ter acesso ao crédito 
por parte dos seus bancos. No final de 2020, a 
Comissão propôs uma estratégia para os créditos 
não produtivos que, embora garantindo a proteção 
dos mutuários, pode ajudar a evitar um aumento 
dos créditos não produtivos semelhante ao registado 
na sequência da última crise financeira. A estratégia 
visa contribuir para uma recuperação rápida e 
sustentável da economia quando a pandemia acabar, 
preservando simultaneamente a estabilidade do 
setor financeiro europeu e a capacidade dos bancos 
para concederem empréstimos à economia real.

Com a adoção, em 2020, do Regulamento 
Taxonomia, relativo ao financiamento sustentável, 
a União dos Mercados de Capitais tornou-se mais 
ecológica e está a ajudar a UE a atingir os seus 
objetivos em matéria de clima, promovendo o 
investimento do setor privado em projetos ecológicos 
e sustentáveis. (Ver também «Criar uma Europa 
com impacto neutro no clima, preparada para a era 
digital».)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://ec.europa.eu/info/publications/200722-proposal-capital-markets-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-capital-markets-union-2020-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-capital-markets-union-2020-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-capital-markets-union-2020-action-plan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2375
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2375
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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Tributação e alfândegas justas, simples e modernas
Uma tributação justa é essencial para proteger as 
receitas públicas, criar condições de concorrência 
equitativas e garantir a justiça social. Em 2020, 
a Comissão iniciou os trabalhos para renovar o 
ambiente fiscal na Europa, tornando-o mais justo e 
mais favorável ao crescimento. Em julho, apresentou 
um novo pacote fiscal, incluindo um Plano de Ação 
para uma Tributação Justa e Simples, a fim de tornar 
a tributação mais fácil para os contribuintes honestos 
e de dificultar a vida aos que se dedicam à fraude 
fiscal. Na sequência de uma proposta da Comissão, 
em julho, os Estados-Membros chegaram a acordo, 
em novembro, sobre novas regras de transparência 
fiscal para as plataformas digitais. O Conselho adotou 
igualmente conclusões sobre a concorrência leal 

em matéria fiscal na UE e no resto do mundo, em 
resposta à comunicação da Comissão de 15 de julho.

No que diz respeito às alfândegas, em setembro, 
a Comissão adotou um novo Plano de Ação para 
a União Aduaneira, que estabelece uma série de 
medidas destinadas a tornar as alfândegas da UE 
mais inteligentes, mais inovadoras e mais eficientes. 
Em outubro, adotou a iniciativa para um Ambiente 
de Janela Única Aduaneira da União Europeia, uma 
solução digital orientada para o futuro que visa uma 
partilha mais rápida e eficiente de dados eletrónicos 
entre as diferentes autoridades públicas envolvidas no 
desalfandegamento de mercadorias na fronteira.

Concorrência leal
A futura estratégia industrial, ecológica e digital 
da Europa deve basear-se numa concorrência 
leal. A política de concorrência garante condições 
de concorrência equitativas que incentivam as 
empresas a investir, inovar e crescer. Contribui para a 
competitividade da economia da UE e das empresas 
europeias e protege o acesso, a preços atrativos, das 
empresas da União a fatores de produção de elevada 
qualidade, assegurando a sua competitividade, tanto 
no plano interno como mundial. A existência de 
regras de concorrência consistentes à escala da UE 
permite uma cooperação na ótica da concorrência, 
apoia o crescimento e o desenvolvimento de 
empresas fortes, sejam elas PME ou empresas de 
maior dimensão, e permite e apoia a transição para 
a ecologização da nossa economia.

Em 2020, a Comissão prosseguiu a sua ação 
coerciva em matéria de controlo dos auxílios 
estatais, de controlo das concentrações e de regras 
anti-trust em todos os mercados, incluindo nos 
mercados digital, farmacêutico, das indústrias de 
base e outros.

Importa ainda referir que, no contexto da sua 
resposta económica à COVID-19, a Comissão 
adotou, em março, um Quadro Temporário relativo 
a medidas de auxílio estatal, a fim de permitir que 
os Estados-Membros utilizem toda a flexibilidade 
proporcionada pelas regras da UE em matéria 

de auxílios estatais para apoiar as empresas que 
sofrem as consequências sem precedentes do 
surto. Durante o ano, a Comissão adotou quase 400 
decisões que aprovaram 500 medidas nacionais 
notificadas por 27 Estados-Membros e pelo Reino 
Unido no contexto do surto de coronavírus.

Nos últimos anos, o ritmo das mudanças tem vindo 
a aumentar rapidamente, e o mundo tornou-se 
cada vez mais digital e interligado. Neste contexto, 
a Comissão prosseguiu a sua reflexão em curso 
sobre a forma como são aplicadas as regras de 
concorrência, procedendo simultaneamente à revisão 
das regras da concorrência nos domínios do controlo 
dos auxílios estatais, do controlo das concentrações 
e da política anti-trust, em consonância com as 
prioridades ecológicas e digitais assumidas pela 
presidente Ursula von der Leyen.

Além disso, para dar uma resposta mais eficaz 
aos problemas decorrentes das deficiências 
dos mercados digitais, tais como o poder de 
«guardiãs» de acesso detido por determinadas 
plataformas digitais, a Comissão apresentou, em 
15 de dezembro, uma Lei dos Mercados Digitais 
e uma Lei dos Serviços Digitais. (Ver «Criar uma 
Europa com impacto neutro no clima, preparada 
para a era digital» para mais informações sobre 
estas iniciativas.)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en#:~:text=The Tax Action Plan is,more adapted to modern technologies.&text=Help Member States enforce existing,can secure reliable tax revenues.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en#:~:text=The Tax Action Plan is,more adapted to modern technologies.&text=Help Member States enforce existing,can secure reliable tax revenues.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/member-states-agree-new-tax-transparency-rules-digital-platforms_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/member-states-agree-new-tax-transparency-rules-digital-platforms_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/27/council-conclusions-on-fair-and-effective-taxation-in-times-of-recovery-on-tax-challenges-linked-to-digitalisation-and-on-tax-good-governance-in-the-eu-and-beyond/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/27/council-conclusions-on-fair-and-effective-taxation-in-times-of-recovery-on-tax-challenges-linked-to-digitalisation-and-on-tax-good-governance-in-the-eu-and-beyond/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-313-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_pt.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3ff330-19fe-11eb-b57e-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb3ff330-19fe-11eb-b57e-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_pt
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Uma Europa social forte 
para assegurar as transições 
ecológica e digital
A recuperação económica no seguimento da 
pandemia de COVID-19 tem de ser justa e inclusiva, 
mas, ao mesmo tempo, deve preparar os cidadãos 
para a dupla transição ecológica e digital. A UE 
dará prioridade à dimensão social da economia, 
em especial apoiando os Estados-Membros a 
aplicarem na íntegra o pilar europeu dos direitos 
sociais. Em 2020, a Comissão Europeia lançou 
iniciativas para uma Europa social forte, que 
se alicerçaram justamente no pilar europeu dos 
direitos sociais. Os Estados-Membros, as regiões e 
os parceiros da UE foram convidados a apresentar 
os seus pontos de vista sobre a forma de concretizar 
os objetivos do pilar europeu dos direitos sociais na 
perspetiva de um novo plano de ação em 2021.

Na sua maioria, os 
trabalhadores com salários 
mínimos têm dificuldades 
em sustentar-se (%)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9524&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22213&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=pt
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84 Garantir que todos os trabalhadores da UE dispõem 
de proteção salarial mínima adequada que permita 
um nível de vida digno é um dos princípios do pilar 
europeu dos direitos sociais e uma prioridade da 
presidente Ursula von der Leyen. É por esta razão 
que, em outubro, a Comissão propôs melhorar a 
adequação e o alcance do patamar salarial mínimo 
na Europa. A diretiva proposta tem por objetivo 
garantir que os trabalhadores na UE estão protegidos 
por salários mínimos adequados que lhes permitam 
viver dignamente onde quer que trabalhem. Promove 
igualmente a negociação coletiva sobre a fixação dos 
salários em todos os Estados-Membros e visa reduzir 
tanto a desigualdade salarial como a pobreza no 
trabalho, sem deixar de respeitar a diversidade dos 
contextos e tradições nacionais.

Desenvolver as competências 
das pessoas
As transformações ecológica e digital estão a 
mudar a forma como trabalhamos, aprendemos, 
participamos na sociedade e vivemos o quotidiano. 
Ao mesmo tempo, a pandemia teve um impacto 
profundo em milhões de pessoas na UE que se viram 
desempregadas ou sofreram uma perda substancial 
de rendimentos. A Europa só pode enfrentar estes 
desafios e beneficiar das oportunidades que se 
criam se os cidadãos europeus desenvolverem as 
competências adequadas.

A Agenda de Competências para a Europa é um 
plano de cinco anos destinado a ajudar os cidadãos 
e as empresas a desenvolver mais e melhores 
competências e a utilizá-las. A agenda mobiliza 
parceiros públicos e privados e define um conjunto 

de objetivos ambiciosos para o desenvolvimento 
de competências que devem ser concretizados 
até 2025.

A agenda de competências inclui 12 ações que se 
articulam em torno de quatro vertentes: o pacto para 
as competências que irá promover ações conjuntas 
para maximizar o investimento na melhoria das 
competências dos trabalhadores; medidas para 
garantir que as pessoas tenham competências 
adequadas; ferramentas e iniciativas para apoiar as 
pessoas nos percursos de aprendizagem ao longo 
da vida; e um quadro para mobilizar o investimento 
em competências.

A agenda foi lançada em 1 de julho de 2020, e 
estão já em curso ações no âmbito de sete das suas 
12 iniciativas emblemáticas, prevendo-se que as 
restantes cinco iniciativas se venham a desenrolar 
em 2021.

Dar mais oportunidades à juventude
A pandemia veio pôr em evidência quão difícil é 
para muitos jovens entrar no mercado de trabalho. 
Com o pacote de apoio ao emprego dos jovens, 
apresentado em julho, a UE pretende criar mais 
estágios e assegurar que todos os jovens com 
menos de 30 anos recebem uma oferta de emprego, 
formação ou educação complementar no prazo de 
quatro meses após terem ficado desempregados ou 
terem terminado o ensino. A iniciativa tem também 
por objetivo modernizar o ensino e a formação 
profissionais para que tenham uma dimensão 
mais atrativa e adequada às economias digital 
e ecológica.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1968
https://www.eurofound.europa.eu/topic/collective-bargaining
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=pt


85O pacote de apoio ao emprego dos jovens propõe 
igualmente o reforço da Garantia para a Juventude, 
para conseguir ajudar ainda mais jovens no futuro. 
Em novembro, o Conselho adotou a proposta da 
Comissão, que, entre outras melhorias, alarga a 
garantia aos jovens vulneráveis, e passa a abranger 

pessoas com idade até 29 anos. A UE disponibilizou, 
assim, fundos para os Estados-Membros 
intensificarem o apoio ao emprego dos jovens, 
com a ambição global de investir 22 mil milhões 
de euros através do instrumento de recuperação 
NextGenerationEU e do orçamento para 2021-2027. 

Uma ponte para o emprego da 
próxima geração: como a UE ajuda os 
Estados-Membros a enfrentar este desafio. 

Concretizar o Espaço Europeu 
da Educação
Dar mais oportunidades aos jovens significa 
também enriquecer a qualidade, a inclusividade 
e a dimensão digital e ecológica dos sistemas 
educativos. Por este motivo, a Comissão publicou, 
em setembro, a comunicação sobre a concretização 
do Espaço Europeu da Educação até 2025, em 
estreita colaboração com os Estados-Membros. 

A comunicação mostra como, em conjunto, os 
Estados-Membros podem configurar uma UE 
assente na liberdade de os alunos e professores 
aprenderem e trabalharem em todo o continente, 
e de os estabelecimentos de ensino se associarem 
livremente entre si na Europa e no resto do 
mundo. Para alcançar este objetivo, a UE e os seus 
Estados-Membros definiram marcos claros e poderão 
contar com o apoio do instrumento de recuperação 
NextGenerationEU e do programa Erasmus+.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
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Ensino e formação profissional digitais 
A crise da COVID-19 colocou o ensino à distância no 
centro das práticas educativas, e mostrou que era 
imperioso melhorar a educação digital. No âmbito 
dos esforços desenvolvidos para promover a 
transição digital, a Comissão adotou, em setembro, 
um novo Plano de Ação para a Educação Digital, 
que propõe um conjunto de iniciativas para uma 
educação digital de elevada qualidade, inclusiva e 
acessível, na Europa. É um apelo no sentido de uma 

cooperação reforçada entre os Estados-Membros, 
bem como com e entre as partes interessadas, para 
garantir que os sistemas de ensino e de formação 
estejam verdadeiramente preparados para a era 
digital. A Comissão criará uma plataforma europeia 
de educação digital que promoverá a colaboração 
entre as áreas de intervenção pertinentes, 
estabelecerá uma rede de serviços nacionais de 
aconselhamento e reforçará o diálogo entre as partes 
interessadas dos setores público e privado.

Rumo a uma União da Igualdade
A UE está profundamente empenhada em concretizar 
a União da Igualdade, o que significa executar 
políticas e medidas que ponham em causa os 
estereótipos ainda muito visíveis na sociedade, e 
criar condições para que todos revelem os seus 
talentos independentemente do sexo, raça ou origem 
étnica, idade, deficiência, orientação sexual ou 
crença religiosa. Uma UE mais equitativa garantirá 
também que a tomada de decisões tem em conta as 
necessidades de todas as pessoas.

No 20.o aniversário da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em dezembro, a 
Comissão adotou uma nova estratégia para melhorar 
a respetiva aplicação. O relatório da Comissão 
de junho de 2019 e as consultas realizadas 
para preparar a estratégia revelaram que nos 
Estados-Membros não se tira partido de todas as 
potencialidades da Carta. As pessoas desconhecem 
os seus direitos e gostariam de saber como procurar 
obter reparação em caso de violação desses direitos. 
A estratégia propõe formas de garantir a aplicação 
eficaz da Carta, por exemplo, mediante a atribuição 
de competências aos tribunais e às organizações da 
sociedade civil e a sensibilização das pessoas para 
os seus direitos.

Igualdade de género
A criação de uma União da Igualdade conta-se entre 
as principais prioridades da Comissão, bem como a 
necessidade de uma União forte e próspera em que 
existe igualdade entre todas as mulheres e todos os 
homens, todas as raparigas e todos os rapazes, em 
toda a sua diversidade. Para colmatar disparidades 
e permitir que a UE atinja todo o seu potencial 
na sociedade, nomeadamente nos domínios da 
educação, do emprego, das empresas e da política, a 
Comissão apresentou, em março, a Estratégia para 
a Igualdade de Género. Define uma visão, objetivos 
estratégicos e ações para realizar progressos 
concretos em matéria de igualdade de género na 
UE e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas.

As ações incluem uma iniciativa para prevenir e 
combater formas específicas de violência baseada 
no género, medidas para combater os estereótipos 
de género, assegurar o equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida familiar e a igualdade de 
remuneração, bem como um incentivo para alcançar 
o equilíbrio entre homens e mulheres na tomada de 
decisões e na política.

 
O centro Technocité, perto da cidade de Mons, 
Bélgica, ajuda formandos adultos e candidatos a 
emprego a desenvolver as competências necessárias 
para trabalhar nas indústrias digitais e criativas. 
Durante o primeiro confinamento na Bélgica, na 
primavera, 2020 estabelecimentos de ensino de todo 
o país permaneceram encerrados durante meses. 
O centro Technocité foi assim obrigado a adaptar-se 
rapidamente, pois de contrário teria de encerrar. 
Graças aos 3,3 milhões de euros de financiamento 
da UE, o Technocité conseguiu reinventar os seus 
métodos de trabalho. Todas as aulas passaram a ser 
em linha, o que permitiu aos estudantes prosseguir 
os cursos à distância.

© Technocité, 2020

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_pt
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_pt
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/eu-strategy-implementation-charter_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_pt
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_358
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/digital/e-learning-through-lockdown_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/digital/e-learning-through-lockdown_pt
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Os confinamentos e as restrições à circulação 
abrandaram a propagação da COVID-19, mas, em 
muitas situações, confinaram também as vítimas de 
violência doméstica com os seus agressores. Embora 
seja demasiado cedo para dispor de dados sólidos, 
a Organização Mundial da Saúde comunicou um 
aumento significativo da violência doméstica devido 
às medidas de confinamento. A Comissão organizou 
seminários em linha com os Estados-Membros sobre 
aspetos da pandemia relacionados com a igualdade 
de género. Analisaram-se boas práticas em matéria 
de luta contra a violência doméstica, aspetos 
relacionados com a igualdade de género no trabalho 
e na prestação de cuidados, bem como o equilíbrio de 
género no processo de tomada de decisão, tudo isto 
no contexto da COVID-19. Quase 18 milhões de euros 
provenientes da Iniciativa Spotlight foram reorientados 
para erradicar a violência contra as mulheres e as 
raparigas durante a pandemia. A Iniciativa Spotlight 
foi lançada em 2017 com as Nações Unidas, tendo a 
União contribuído com 500 milhões de euros para a 
eliminação de todas as formas de violência contra as 
mulheres e as raparigas.

Combater o racismo
Embora sejam proibidos na UE, o racismo e a 
discriminação racial persistem ainda sob muitas 
formas, como a discriminação em razão da 
religião ou crença, género, orientação sexual, 
idade, deficiência ou antecedentes migratórios. 
Em setembro, a Comissão apresentou o plano 
europeu de ação contra o racismo 2020-2025, 
que permitirá reunir intervenientes de todas as 
esferas da vida para combater mais eficazmente o 
racismo, incluindo o racismo estrutural, e chamar 
a atenção dos Estados-Membros para a aplicação 
mais rigorosa da legislação da UE já em vigor. Prevê 
ainda a nomeação de um coordenador europeu 
da luta contra o racismo e medidas para que as 
forças policiais dos Estados-Membros tenham uma 
atuação mais justa, no intuito de prevenir atitudes 
discriminatórias, como a definição de perfis raciais 
e étnicos. Os Estados-Membros terão também de 
apresentar planos nacionais de luta contra o racismo 
até ao final de 2022.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/news/news/2020/6/the-rise-and-rise-of-interpersonal-violence-an-unintended-impact-of-the-covid-19-response-on-families
https://unric.org/en/who-warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe
https://spotlightinitiative.org/
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1654


Igualdade, inclusão e participação 
dos ciganos
Segundo um inquérito de 2019, 45 % dos ciganos 
tinham sido vítimas de discriminação nos 12 meses 
anteriores. A maior minoria étnica da Europa 
continua a confrontar-se com discriminações 
intoleráveis e exclusão socioeconómica no 
quotidiano, e persistem os estereótipos, os 
preconceitos e as atitudes negativas. Em outubro, a 
Comissão apresentou o quadro estratégico europeu 
reforçado, que define uma abordagem para a 
igualdade, a inclusão e a participação dos ciganos 
nos próximos 10 anos.

Todos os ciganos devem ter a oportunidade de 
realizar plenamente o seu potencial e de participar 
na vida política, social, económica e cultural. 
O quadro anterior incidia sobretudo na integração 

socioeconómica. O novo quadro estratégico 
europeu relativo aos ciganos estabelece uma 
série de objetivos mínimos a atingir até 2030, que 
serão alcançados mediante uma abordagem que 
complementa a inclusão dos ciganos marginalizados 
com a promoção da igualdade e da sua participação 
na sociedade. A Comissão apresentou também uma 
proposta de recomendação do Conselho relativa à 
igualdade, à inclusão e à participação dos ciganos 
que estabelece uma lista de medidas específicas 
a tomar pelos Estados-Membros para alcançar 
os objetivos comuns à escala da União. O quadro 
estratégico articula-se com o trabalho da Comissão 
noutros aspetos, incluindo o orçamento da UE para 
2021-2027, o plano europeu de ação contra o 
racismo 2020-2025, a estratégia da UE sobre os 
direitos das vítimas e a estratégia para a igualdade 
de género.

Igualdade das pessoas LGBTIQ
A primeira estratégia para a igualdade das 
pessoas LGBTIQ, publicada pela Comissão em 
novembro, define as ações da União para superar a 
discriminação e dar resposta aos desafios com que 
se confrontam as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 
transgénero, intersexuais e queer. A Comissão está 
a planear uma iniciativa para alargar a lista dos 
denominados eurocrimes, de modo que inclua os 
discursos homofóbicos de incitamento ao ódio e os 
crimes de ódio, e propõe apoiar os Estados-Membros 
no desenvolvimento de planos de ação nacionais, 
organizar campanhas de sensibilização à escala 
da UE, financiar organizações da sociedade civil 
e integrar a igualdade das pessoas LGBTIQ nas 
políticas da União.

 
VÍDEO:  igualdade de oportunidades 
#EU4Roma.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-travellers-six-countries_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_pt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu/roma-integration-strategies-2020_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_a_new_eu_roma_strategic_framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-draft-council-recommendation-roma-equality-inclusion-and-participation_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-182046?lg=OR 
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Direitos das pessoas com deficiência
As pessoas com deficiência podem correr um risco 
mais elevado de pobreza, confrontam-se com baixos 
níveis de escolaridade, com obstáculos que as 
impedem de participar plenamente na sociedade, que 
lhes tiram independência e autonomia e que podem 
comprometer a sua dignidade e os seus direitos 
fundamentais. A pandemia de COVID-19 exacerbou 
estas desigualdades. Em novembro, a Comissão 
publicou a avaliação da estratégia europeia para 
a deficiência 2010-2020. Concluiu que, embora 
haja margem para melhorias, a estratégia teve 
um impacto positivo no que se refere à inclusão 
das questões relacionadas com a deficiência na 
legislação e na ação da União. Os exemplos incluem 
a adoção do Ato Europeu da Acessibilidade, da 
Diretiva Acessibilidade da Web e da legislação sobre 
os direitos dos passageiros.  

Estratégia da União Europeia sobre 
os direitos das vítimas
Em junho, a Comissão publicou a primeira estratégia 
da UE sobre os direitos das vítimas. O principal 
objetivo é garantir que todas as vítimas de crimes 
possam exercer plenamente os seus direitos, 
independentemente das circunstâncias do crime ou 
do local da UE onde o crime tenha sido cometido. 
A estratégia propõe medidas que se centram em 
dar condições às vítimas para que denunciem 
crimes, exijam uma indemnização e recuperem das 
consequências desses crimes, tendo também o 
objetivo de promover a formação das autoridades 
judiciais e policiais. O relatório sobre a aplicação da 
Diretiva Direitos das Vítimas, publicado em maio, 
revelou deficiências na maioria dos Estados-Membros 
no que diz respeito a direitos como o acesso à 
informação, aos serviços de apoio e à proteção, que a 
estratégia pretende resolver.

Antecipar os desafios futuros para tornar a União Europeia 
mais resiliente
Para enfrentar os desafios que o futuro nos reserva, 
é crucial fomentar uma cultura de antecipação e 
preparação. No seu primeiro relatório de prospetiva 
estratégica, a Comissão concentra-se na integração 
da prospetiva estratégica na elaboração das políticas 
da UE, definindo um quadro à escala da Comissão, 
e propõe a prospetiva estratégica como instrumento 

para reforçar a resiliência da UE em quatro vertentes: 
social e económica, geopolítica, ecológica e digital. 
A antecipação das tendências futuras é fulcral 
para garantir que os decisores políticos tenham 
em conta objetivos de longo prazo, como os 
desafios demográficos.

Primeira estratégia da UE sobre as pessoas LGBTIQ

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_pt.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_pt.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_en
https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43139
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_pt


A
 U

E
 E

M
 2

0
2

0

90

As alterações demográficas estão a transformar 
a sociedade europeia. Em junho, a Comissão 
publicou o primeiro relatório sobre o impacto das 
alterações demográficas na UE. Nele destaca a 
interdependência entre as tendências demográficas, 
o impacto da crise da COVID-19 e a capacidade de 
a superarmos. O relatório dá início ao trabalho desta 
Comissão neste domínio e ajudará a encontrar a 
melhor forma de apoiar as pessoas, as regiões e as 
comunidades mais afetadas. Constitui igualmente 

a base do Livro Verde sobre o Envelhecimento e da 
Visão de Longo Prazo para as Zonas Rurais, previstos 
para 2021. Transformar os desafios demográficos 
em oportunidades ajudará a concretizar as 
transformações ecológicas e digitais vitais para um 
futuro próspero e sustentável. Trata-se de analisar 
os cuidados de saúde, a assistência social, os 
orçamentos públicos e o acesso aos serviços à luz da 
evolução demográfica, no intuito de melhor adaptar 
as políticas às necessidades e à realidade no terreno.  

 
VÍDEO:
de que forma irá a prospetiva estratégica 
ajudar as transições ecológica, digital e 
justa e tornar a Europa mais resiliente?

unsplash.com

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-its-long-term-vision-rural-areas-2020-sep-07_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-194299?lg=OR 
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Projeto EU4Schools na Albânia, 
23 de julho de 2020.

Promover 
os interesses 
e valores 
europeus 
no mundo

© PNUD Albânia, 2020



 
Décima reunião entre a Comissão 
da União Africana e a Comissão 
Europeia, em Adis Abeba, Etiópia, 
em 27 de fevereiro de 2020.

Reforçar e aprofundar 
a cooperação com África
Em 2020, assistiu-se a uma dinâmica crescente 
nas relações com África, uma das principais 
prioridades da UE. No final de fevereiro, a presidente 
Ursula von der Leyen e a maioria dos membros da 
Comissão participaram no 10.o encontro entre a 
Comissão Europeia e a Comissão da União Africana, 
em Adis Abeba, Etiópia.

O encontro fez parte do diálogo em curso com a 
União Africana e, além de lançar os preparativos 
da sexta cimeira em 2021, proporcionou uma 
oportunidade de debater desafios comuns como 
a paz e a governação, as alterações climáticas, 
o emprego e os investimentos sustentáveis, a 
digitalização, a mobilidade e a migração.

Em março, a Comissão e o alto representante, 
Josep Borrell, apresentaram uma comunicação 
conjunta intitulada «Rumo a uma estratégia 
abrangente para África», com o objetivo de fazer 
avançar a parceria entre os dois continentes. Nela se 
propunham parcerias mais fortes em cinco domínios 
fundamentais: transição ecológica, transformação 
digital, crescimento sustentável, paz e governação, 
migração e mobilidade. 

 
A presidente Ursula von der Leyen visitou a 
Academia da Aviação de Adis Abeba. A UE 
cofinancia esta escola internacional de gestão, 
que permite aos jovens tornarem-se pilotos, 
tripulantes de cabina ou engenheiros de voo. 
Tewolde GebreMariam, diretor-executivo 
da companhia aérea etíope (à esquerda), 
e Ursula von der Leyen (ao centro).

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/10th-european-union-african-union-commission-commission-meeting_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/priorities/africa-eu-partnership_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/priorities/africa-eu-partnership_en
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Em novembro, a Comissão Europeia lançou uma 
importante iniciativa para promover investimentos 
em África e nos países da vizinhança da UE e 
contribuir para a recuperação mundial pós-pandemia 
graças à celebração de 10 acordos de garantia 
financeira no valor de 990 milhões de euros, com 
instituições financeiras parceiras. Em conjunto, estas 
garantias deverão gerar até 10 mil milhões de euros 
de investimentos no total. Estas garantias fazem 
parte da resposta da Equipa Europa à pandemia 
de COVID-19.

Alargamento da União Europeia
A política de alargamento da UE ganhou uma 
nova dinâmica em fevereiro, quando a Comissão 
apresentou as propostas para reforçar o processo 
de adesão, a fim de o tornar mais credível, previsível 
e dinâmico, com uma ênfase mais vincada em 
reformas fundamentais e uma orientação política 
mais forte. A UE deu um passo histórico em março ao 
decidir encetar negociações de adesão com a Albânia 
e a Macedónia do Norte. Os Estados-Membros 
reafirmaram o seu apoio inequívoco à perspetiva 
europeia dos Balcãs Ocidentais na Cimeira UE-Balcãs 
Ocidentais em maio. 

No intuito de apoiar a recuperação económica 
a longo prazo e intensificar a convergência 
com a UE, a Comissão apresentou, em outubro, 
um plano económico e de investimento para 

os Balcãs Ocidentais, mobilizando até 9 mil 
milhões de euros em subvenções, devendo um 
novo mecanismo de garantia a favor dos Balcãs 
Ocidentais impulsionar os investimentos até 20 mil 
milhões de euros. O plano promove igualmente 
o reforço da integração regional através de um 
mercado regional comum, que os dirigentes dos 
Balcãs Ocidentais aprovaram na Cimeira de Sófia, em 
novembro, no âmbito do Processo de Berlim. Nesta 
cimeira foram tomadas medidas importantes para 
intensificar a cooperação regional, com o objetivo 
de impulsionar a recuperação socioeconómica 
e a convergência, estando os dirigentes dos 
Balcãs Ocidentais empenhados em intensificar a 
cooperação regional como forma de avançar na via 
da integração europeia.

VÍDEO:  rumo a uma estratégia 
abrangente para África. 

 
VÍDEO:  a UE financia o turismo inovador 
nas regiões fronteiriças de Elbasan, na 
Albânia, e Polog, na Macedónia do Norte.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_519
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/05/06/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2051
https://berlinprocess.info/about/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/africa-eu-partnership_en 
https://www.facebook.com/EUnear/videos/768684690560653/
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Na sequência da crise da COVID-19, a UE 
disponibilizou um pacote de assistência de 
3,3 mil milhões de euros aos Balcãs Ocidentais 
para lidar com a emergência sanitária e atenuar 
o respetivo impacto socioeconómico. Foram 
mobilizados 98 milhões de euros para a Turquia 
se poder abastecer em equipamentos de proteção 
urgentemente necessários e apoiar os refugiados 
mais vulneráveis.

Em fevereiro, realizou-se em Bruxelas a 
conferência internacional de doadores «Juntos 
pela Albânia», liderada pela UE, para apoiar os 
esforços de reconstrução na sequência do sismo 
que atingiu o país em novembro de 2019. A UE, os 
Estados-Membros e o Banco Europeu de Investimento 
contribuíram com 400 milhões de euros para o 
compromisso total de 1,15 mil milhões de euros.

Panorama das relações da UE com os Balcãs Ocidentais

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/eu-response-to-the-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_249
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Política de vizinhança 
A ação da UE nos países da vizinhança oriental e 
meridional deve ter objetivos políticos de longo 
prazo, flexíveis e interligados que possam responder 
a novas prioridades. A comunicação conjunta da 
Comissão e do alto representante, Josep Borrell, 
sobre a política da Parceria Oriental, publicada em 
março, aponta o caminho a seguir para reforçar a 
resiliência, o que permitirá enfrentar desafios 
comuns, promover o desenvolvimento sustentável e 
produzir resultados para os cidadãos. Quando os 
dirigentes dos Estados-Membros da UE e dos países 
da Parceria Oriental se reuniram em junho, 
afirmaram a natureza estratégica desta parceria e 
confirmaram que estavam empenhados em alcançar 
uma maior integração e proporcionar benefícios mais 
concretos às populações. Mais de mil milhões de 
euros em subvenções foram reorientados para apoiar 
os países vizinhos da Europa Oriental na luta contra 
a pandemia de COVID-19.

Na vizinhança meridional, a UE continuou a apoiar 
reformas estruturais, a promover o desenvolvimento 
económico inclusivo e a criação de postos de 
trabalho, a reforçar a boa governação, as instituições 
democráticas, o Estado de direito e a luta contra 
a corrupção.

A UE deu prioridade à resposta à crise sanitária e ao 
seu impacto económico na região, desenvolvendo 
novos programas e reorientando o financiamento 
dos já existentes. Estes pacotes visam atenuar o 

impacto da pandemia, especialmente nas pessoas 
mais vulneráveis, e fazem parte da contribuição 
da União para a resposta da Equipa Europa à 
COVID-19, que combina recursos da União, dos 
Estados-Membros, das respetivas instituições 
nacionais de financiamento do desenvolvimento, do 
Banco Europeu de Investimento e do Banco Europeu 
de Reconstrução e Desenvolvimento.

A Comissão adotou um pacote de 3 mil milhões de 
euros de assistência macrofinanceira destinado a 
10 países parceiros abrangidos pelo alargamento 
e pela política de vizinhança, a fim de os ajudar a 
limitar as consequências económicas da pandemia 
de COVID-19. Os fundos são disponibilizados do 
seguinte modo: Albânia (180 milhões de euros), 
Bósnia-Herzegovina (250 milhões de euros), Geórgia 
(150 milhões de euros), Jordânia (200 milhões de 
euros), Kosovo (100 milhões de euros), Moldávia 
(100 milhões de euros), Montenegro (60 milhões 
de euros), Macedónia do Norte (160 milhões de 
euros), Tunísia (600 milhões de euros) e Ucrânia 
(1,2 mil milhões de euros).

Em 2020, a UE continuou a reagir às crises na Líbia e 
na Síria, prestando assistência tanto aos refugiados 
como às comunidades de acolhimento, em especial 
através dos dois fundos fiduciários específicos. Desde 
2014, o apoio financeiro da UE à Líbia ascendeu 
a mais de 0,5 mil milhões de euros, e o apoio aos 
refugiados sírios e às comunidades de acolhimento 
representou mais de 2,2 mil milhões de euros.

A UE lançou igualmente uma nova operação militar 
no Mediterrâneo, a operação Eunavfor Med Irini, que 
aplica o embargo de armas imposto pelas Nações 
Unidas à Líbia, contribuindo para o processo de paz 
no país.

 
VÍDEO:  por vezes, as coisas pequenas podem fazer uma 
grande diferença. É o caso da enfermeira Tanya. Graças ao 
financiamento humanitário da UE na Ucrânia, Tanya recebeu 
uma bicicleta e equipamento médico. Pode agora levar a mais 
pessoas os medicamentos e tratamentos de que necessitam.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-ñ-eastern_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1457
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1457
https://www.operationirini.eu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189564
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Outras ações fundamentais em 2020
Ao longo de 2020, as evoluções geopolíticas dos 
países e regiões limítrofes continuaram a assumir a 
maior importância para a UE, que recorreu a todos 
os instrumentos de que dispõe para apoiar a gestão 
e resolução de conflitos. Por exemplo, continuou 
a apoiar politicamente a soberania e a unidade 
territorial da Ucrânia, o reforço do sistema de saúde 
na Líbia, bem como a sociedade civil na Síria.

A estabilidade e a prosperidade dos parceiros da UE 
são cruciais para os próprios países e as suas 
populações, mas são também essenciais para a 
segurança e os interesses estratégicos da União. 
Os esforços da UE para promover a paz e a estabilidade 
estendem-se à região do Sael (Burquina Faso, Chade, 
Mali, Mauritânia e Níger), um bom exemplo da 
mobilização da diplomacia, das missões civis e militares 
e da ajuda humanitária e ao desenvolvimento através 
de uma abordagem integrada da União. Outro exemplo 
é o apoio da UE aos esforços de mediação na 
sequência do golpe militar no Mali. 

O Acordo de Cotonu, que rege as relações entre a UE e 
os Estados-Membros da Organização dos Estados de 
África, Caraíbas e Pacífico, deveria expirar inicialmente 
em 29 de fevereiro de 2020. Na sequência de uma 
prorrogação temporária, a Comissão conseguiu 
alcançar um acordo político com a organização 
em 3 de dezembro que elevará a parceria ao nível 
seguinte, com maior ênfase nas diferentes regiões e 
normas atualizadas num grande número de domínios, 
desde o desenvolvimento sustentável e o crescimento 

até aos direitos humanos, migração, paz e segurança. 
A celebração formal e a assinatura do acordo estão 
previstas para 2021.

China
Em 2020, a UE procurou consolidar a parceria 
com a China, pelo que cooperou sempre que 
possível, negociou sempre que necessário, e foi 
assertiva e firme quando a situação o exigiu. A UE 
tem diligenciado para que as relações assentem 
numa base mais sólida, com maior reciprocidade 
e condições de concorrência equitativas em 
relação à economia, ao comércio, às relações de 
investimento e a outros aspetos. O acordo político 
sobre um acordo global de investimento, alcançado 
em 30 de dezembro, constitui um primeiro passo 
para reequilibrar as relações. A Cimeira UE-China 
e as duas reuniões de dirigentes, em setembro e 
em dezembro, constituíram oportunidades para 
aprofundar a cooperação — da crise da COVID-19 
à ação climática — e para debater divergências, 
incluindo no que respeita aos direitos humanos e 
à situação em Hong Kong. A UE manifestou a sua 
preocupação à China sobre estes dois assuntos em 
várias ocasiões ao longo do ano e continuou a seguir 
a sua abordagem sólida e realista, no intuito de 
concretizar as ações propostas na comunicação de 
2019 «UE-China — Uma perspetiva estratégica».

 
Em 2020, a UE demonstrou a sua solidariedade para com os 
refugiados Rohingya e os países que os acolhem. Além de 
coorganizar uma conferência de doadores em outubro, a 
UE mobilizou 96 milhões de euros cujo destino é a ajuda 
humanitária, a cooperação para o desenvolvimento e a 
prevenção de conflitos. Mais de 860 000 refugiados Rohingya 
vivem atualmente no Bangladeche e um número superior a 
150 000 noutros países da região. As Nações Unidas estimam 
que os cerca de 600 000 Rohingya que ainda se encontram 
no Estado de Rakhine, em Mianmar/na Birmânia, continuam 
a ser vítimas da já longa crise em matéria de direitos 
humanos. Na foto, tirada em Cox’s Bazar, no Bangladeche, 
em 2018, vários centros de alimentação — geridos com 
o apoio da UE — servem refeições quentes nutritivas e 
gratuitas às crianças e prestam sessões de sensibilização 
e aconselhamento aos pais.

© Mahmud Rahman for Action Against Hunger, 2020

 
A missão civil da UE de reforço das 
capacidades no Níger (EUCAP Sael Niger) 
ajuda os responsáveis pela segurança 
do país a combater, de forma integrada, 
coerente e sustentável, o terrorismo e 
a criminalidade organizada, no respeito 
dos direitos humanos. Graças ao apoio 
financeiro da Alemanha e dos Países Baixos, 
250 polícias nigerinos serão transferidos 
para novos quartéis em Birni-N’Konni, a fim 
de tornar a região mais estável e segura.

© OIM Níger, 2020

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_summit_factsheet_ukraine_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/libya_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_768
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/new-africa-caribbean-pacificeu-partnership-talks-continue-highest-level_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2303
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-china_factsheet_06_2020_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2541
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/09/14/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/30/eu-china-leaders-meeting-delivering-results-by-standing-firm-on-eu-interests-and-values/
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en
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Laté aos direitos humanos, migração, paz e segurança. 

A celebração formal e a assinatura do acordo estão 
previstas para 2021.

China
Em 2020, a UE procurou consolidar a parceria 
com a China, pelo que cooperou sempre que 
possível, negociou sempre que necessário, e foi 
assertiva e firme quando a situação o exigiu. A UE 
tem diligenciado para que as relações assentem 
numa base mais sólida, com maior reciprocidade 
e condições de concorrência equitativas em 
relação à economia, ao comércio, às relações de 
investimento e a outros aspetos. O acordo político 
sobre um acordo global de investimento, alcançado 
em 30 de dezembro, constitui um primeiro passo 
para reequilibrar as relações. A Cimeira UE-China 
e as duas reuniões de dirigentes, em setembro e 
em dezembro, constituíram oportunidades para 
aprofundar a cooperação — da crise da COVID-19 
à ação climática — e para debater divergências, 
incluindo no que respeita aos direitos humanos e 
à situação em Hong Kong. A UE manifestou a sua 
preocupação à China sobre estes dois assuntos em 
várias ocasiões ao longo do ano e continuou a seguir 
a sua abordagem sólida e realista, no intuito de 
concretizar as ações propostas na comunicação de 
2019 «UE-China — Uma perspetiva estratégica».

Líbano
A cidade de Beirute sofreu uma explosão 
devastadora em 4 de agosto. A UE deu provas de 
solidariedade para com o povo libanês ao mobilizar 
o Mecanismo de Proteção Civil, que disponibilizou 
ajuda humanitária e uma resposta imediata 
à situação de crise num montante total de 
63 milhões de euros. A Noruega, a Turquia e 
17 Estados-Membros destacaram pessoal de busca 
e salvamento e equipas médicas que prestaram 
assistência vital.

 
As equipas de proteção civil da UE 
apoiaram a resposta de emergência 
ao povo de Beirute, no Líbano, na 
sequência da mortífera explosão 
ocorrida no porto marítimo da cidade 
em 4 de agosto de 2020.

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-china_factsheet_06_2020_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2541
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/09/14/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/30/eu-china-leaders-meeting-delivering-results-by-standing-firm-on-eu-interests-and-values/
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1537
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1537
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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98 Bielorrússia
Na sequência das eleições presidenciais na 
Bielorrússia, em 9 de agosto, e dos protestos que se 
seguiram, a UE deixou claro que não reconhecia os 
resultados e que apoiaria plenamente as aspirações 
democráticas do país, nomeadamente através de 
sanções contra os responsáveis pela fraude eleitoral 
e pela subsequente violência. Desde então, a União 
impôs sanções a 55 pessoas consideradas 
responsáveis por atos de violência, detenções 
injustificadas e falsificação dos resultados eleitorais, 
incluindo o antigo presidente Alexander Lukashenko. 
A Comissão reorientou o financiamento que concede 
à Bielorrússia para apoiar diretamente a sociedade 
civil e os meios de comunicação social livres, tendo 
os Estados-Membros decidido reanalisar as relações 
da UE com a Bielorrússia, para o que incumbiram a 
Comissão de preparar um pacote abrangente de 
apoio económico a uma Bielorrússia democrática. 
A UE continua empenhada em apoiar os direitos dos 
manifestantes pacíficos e reitera o seu apelo para 
que as autoridades bielorrussas ponham termo à 
violência e à repressão, libertem todos os detidos e 
presos políticos, respeitem a liberdade da 
comunicação social e a sociedade civil e deem início 
a um diálogo nacional inclusivo.

Mediterrâneo Oriental
No Mediterrâneo Oriental, as tensões com a Turquia 
prosseguiram ao longo do ano. Se bem que a UE 
manifeste total solidariedade com a Grécia e Chipre 
para pôr termo à escalada das tensões, as relações 
entre a UE e a Turquia revestem-se de grande 
interesse mútuo. O Conselho Europeu acordou em 
prosseguir uma agenda positiva entre a UE e a 
Turquia, desde que se continuem a levar a cabo 
esforços construtivos e sustentados para pôr termo 
às atividades ilegais para com a Grécia e Chipre. 
Todavia, em caso de novas ações unilaterais ou 
provocações em violação do direito internacional, a 
UE está disposta a recorrer a todos os instrumentos 
e opções de que dispõe para defender os seus 
interesses e os dos Estados-Membros.

A UE continua plenamente empenhada na 
Declaração UE-Turquia de 2016, que se continua 
a aplicar, nomeadamente após o aumento da 
pressão migratória na fronteira da União com a 
Turquia, em fevereiro e março de 2020. A declaração 
produziu resultados concretos na redução do fluxo 
de migrantes irregulares provenientes da Turquia, 
de perda de vidas no mar Egeu e da pressão sobre 

as fronteiras da União. Proporcionou igualmente 
vias seguras e legais de entrada na UE a mais 
de 28 000 pessoas que necessitam de proteção 
internacional através da reinstalação. Impõe-se 
ainda a necessidade urgente de agilizar o processo 
do regresso dos migrantes provenientes das ilhas 
gregas. Os canais de comunicação com a Turquia 
permaneceram abertos e ativos no que se refere 
a todos estes assuntos.

Estados Unidos
Os resultados das eleições presidenciais de 
novembro constituíram uma oportunidade única 
para configurar uma nova agenda transatlântica de 
cooperação baseada em valores comuns, interesses 
e influência à escala mundial. Esta nova parceria, 
apresentada na comunicação conjunta de dezembro 
intitulada «Uma nova agenda transatlântica para a 
mudança global», permitirá que a UE e os Estados 
Unidos trabalhem em conjunto nos domínios 
da saúde, democracia, alterações climáticas e 
prosperidade económica, tecnologia e comércio.

A UE e os Estados Unidos são também grandes 
parceiros comerciais. Em agosto, acordaram 
em suprimir ou reduzir direitos aduaneiros 
no valor de 168 milhões de euros. O pacote 
inclui os primeiros cortes pautais nas relações 
comerciais transatlânticas em mais de duas 
décadas e representa um primeiro passo para o 
desanuviamento das tensões comerciais, abrindo 
caminho a medidas mais amplas para facilitar o 
comércio entre as duas partes.

 
A oposição democrática na Bielorrússia 
recebeu do Parlamento Europeu o prémio 
Sakharov para a Liberdade de Pensamento 
de 2020. Foto tirada em Minsk, na 
Bielorrússia, em 30 de agosto de 2020.

© Nadzeia Buzhan — União Europeia, 2020 — fonte: Parlamento Europeu

UE-EUA: uma parceria ímpar à escala mundial

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/08/11/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-presidential-elections/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/10/02/belarus-eu-imposes-sanctions-for-repression-and-election-falsification/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-strengthens-its-direct-support-people-belarus_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/eu-strengthens-its-direct-support-people-belarus_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/belarus_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/belarus_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_2285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_2285
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
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Las fronteiras da União. Proporcionou igualmente 

vias seguras e legais de entrada na UE a mais 
de 28 000 pessoas que necessitam de proteção 
internacional através da reinstalação. Impõe-se 
ainda a necessidade urgente de agilizar o processo 
do regresso dos migrantes provenientes das ilhas 
gregas. Os canais de comunicação com a Turquia 
permaneceram abertos e ativos no que se refere 
a todos estes assuntos.

Estados Unidos
Os resultados das eleições presidenciais de 
novembro constituíram uma oportunidade única 
para configurar uma nova agenda transatlântica de 
cooperação baseada em valores comuns, interesses 
e influência à escala mundial. Esta nova parceria, 
apresentada na comunicação conjunta de dezembro 
intitulada «Uma nova agenda transatlântica para a 
mudança global», permitirá que a UE e os Estados 
Unidos trabalhem em conjunto nos domínios 
da saúde, democracia, alterações climáticas e 
prosperidade económica, tecnologia e comércio.

A UE e os Estados Unidos são também grandes 
parceiros comerciais. Em agosto, acordaram 
em suprimir ou reduzir direitos aduaneiros 
no valor de 168 milhões de euros. O pacote 
inclui os primeiros cortes pautais nas relações 
comerciais transatlânticas em mais de duas 
décadas e representa um primeiro passo para o 
desanuviamento das tensões comerciais, abrindo 
caminho a medidas mais amplas para facilitar o 
comércio entre as duas partes.

UE-EUA: uma parceria ímpar à escala mundial

Promover os direitos humanos e a democracia 
à escala mundial
Os valores do respeito pelos direitos humanos, pela 
democracia e pelo Estado de direito norteiam as 
ações da UE à escala mundial.

No seguimento de uma proposta da Comissão e 
do alto representante, Josep Borrell, em março, o 
Conselho aprovou, em novembro, um novo Plano 
de Ação da UE para os Direitos Humanos e a 
Democracia para o período de 2020-2024. O plano 
incide na proteção e na capacitação das pessoas, 
na construção de sociedades resilientes, inclusivas 
e democráticas e na promoção de um sistema 
mundial para os direitos humanos e a democracia. 
Os Estados-Membros não chegaram a acordo no 

que se refere a facilitar a votação por maioria 
qualificada das decisões de execução do plano. 
Mais concretamente, a UE apoiará e protegerá 
as pessoas que defendem os direitos humanos, 
trabalhará no sentido de abolir a pena de morte e 
desenvolverá instrumentos para reagir rapidamente 
a situações em que os direitos e liberdades 
existentes estejam sob ameaça. Uma importante 
nova iniciativa do plano de ação é a criação de um 
regime global de sanções da UE em matéria de 
direitos humanos, que foi adotado pelo Conselho em 
dezembro com base em atos jurídicos propostos pelo 
alto representante e a Comissão.

 
A observação eleitoral é um excelente instrumento de apoio 
à participação democrática e uma componente importante do 
Plano de Ação da União Europeia para os Direitos Humanos 
e a Democracia. Ao longo dos anos, a UE realizou mais de 
300 missões. Em 2020, as missões de observação eleitoral da 
UE acompanharam as eleições para o congresso do Peru, em 
janeiro; as eleições gerais e regionais na Guiana, em março; e 
as eleições presidenciais e legislativas no Gana, em dezembro. 
Na foto: observadores da UE entrevistam o «Toshao», o chefe 
eleito de uma aldeia da Guiana. A colaboração com os líderes 
locais é crucial para garantir que os direitos de todos são 
respeitados ao longo de todo o processo eleitoral.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_2285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_2285
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_492
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
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Em novembro, a Comissão adotou o seu novo plano 
de ação em matéria de igualdade de género para 
2021-2025, a fim de acelerar os progressos em 
matéria de igualdade de género e empoderamento 
das mulheres no contexto da ação externa da 
UE. Trata-se de um roteiro operacional para a 
UE trabalhar em conjunto com todas as partes 
interessadas — incluindo parceiros nos planos 
multilateral, regional e nacional, governos parceiros, 
sociedade civil e setor privado — na promoção 
da igualdade de género e da emancipação das 
mulheres como componente essencial de uma 
recuperação mundial equitativa, sustentável e 
inclusiva, com crescimento e prosperidade, para um 
mundo assente na igualdade de género.

Desenvolvimento e ajuda humanitária
Em 2020, o orçamento da Comissão para a ajuda 
ao desenvolvimento elevou-se a 15 mil milhões 
de euros. A principal prioridade deste ano foi 
atenuar o impacto do surto de COVID-19 nos países 
mais vulneráveis. No entanto, a UE também se 
comprometeu noutras frentes, como a luta contra a 
praga de gafanhotos na África Oriental ou a redução 
da dívida de alguns dos países mais pobres e mais 
vulneráveis do mundo.

O Plano de Investimento Externo Europeu, dotado de 
5,1 mil milhões de euros, deverá gerar investimentos 
superiores a 50 mil milhões de euros nos países 
da Vizinhança Europeia e em África. Já beneficia 
pessoas, comunidades e pequenas empresas e, em 
2020, foi reorientado para ajudar a dar resposta à 
pandemia de COVID-19, por meio de um contributo 

de 400 milhões de euros em garantias para o 
Mecanismo de Acesso Mundial à Vacina contra 
a COVID-19, a iniciativa global para garantir 
um acesso justo e equitativo às vacinas contra 
a COVID-19.

Apesar dos muitos desafios deste ano, a ajuda 
humanitária da UE continuou a beneficiar milhões 
de pessoas vulneráveis. Foram gastos 2 mil 
milhões de euros nesta ajuda, sendo a maior 
parte destinada à África Subsariana, onde mais 
de 18 milhões de pessoas necessitam atualmente 
de ajuda humanitária, seguindo-se a Síria, que 
precisou de ajuda para mais de 11 milhões de 
pessoas. Juntamente com os Estados-Membros, 
a UE continuou a ser o principal contribuinte 
mundial para a ajuda humanitária. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1148
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1148
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2183
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/home_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1540
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Comércio

Revisão da política comercial
A resposta aos novos desafios mundiais e os 
ensinamentos retirados da crise da COVID-19 
devem nortear a abordagem comercial da UE. 
Neste contexto, no verão, a Comissão lançou uma 
revisão da atual política comercial, que incluiu 
uma consulta pública e tem como objetivo suscitar 
consenso em torno de uma nova estratégia de médio 
prazo para o comércio da UE.

É indispensável uma política comercial e de 
investimento forte para apoiar a recuperação 
económica, criar empregos de qualidade e proteger 
as empresas europeias contra práticas desleais, no 
plano tanto interno como externo. Importa ainda 
incentivar prioridades mais vastas nos domínios 
da sustentabilidade, das alterações climáticas, da 
economia digital e da segurança. A UE defende 
firmemente um sistema de comércio baseado em 
regras. Em 2020, criou-se o mecanismo provisório 
multilateral em matéria de arbitragem de recursos 
para que os membros da Organização Mundial do 
Comércio possam continuar a resolver litígios apesar 
de o órgão de recurso ainda não reunir as condições 
necessárias para poder funcionar. O mecanismo de 
arbitragem de recursos entrou em vigor em abril 
e, no final de 2020, contava com a participação de 
23 membros da Organização Mundial do Comércio, 
além da UE.

Aplicação da política comercial
Em julho, a Comissão nomeou o primeiro alto 
responsável pela execução da política comercial 
que irá reforçar a agenda europeia em matéria de 
transposição e aplicação da legislação comercial, 
tanto na UE como no plano mundial. O alto 
responsável assegurará que os parceiros cumprem 
plenamente os compromissos assumidos e que 
os exportadores europeus, com destaque para as 
pequenas e médias empresas, podem tirar todo o 
partido dos acordos comerciais que a UE celebrou. 
Potenciará ainda a execução dos compromissos 
em matéria de desenvolvimento sustentável, em 
especial no que diz respeito à agenda climática e 
aos direitos laborais.

Em julho, a UE atualizou um pacote de medidas 
para salvaguardar a indústria siderúrgica europeia. 
As salvaguardas — resultantes de uma revisão de 
2018 — visam proteger a indústria dos possíveis 
efeitos das ações, entre outros aspetos, dos 
produtores de aço estrangeiros que desviam 
a produção excedentária para a UE devido às 
restrições à importação de aço e alumínio impostas 
pelos EUA.

 
A pandemia de COVID-19 teve repercussões muito negativas para o comércio. 
No entanto, a sólida política comercial da União Europeia permitiu que, no final de 2020, 
esta recuperasse praticamente os níveis de comércio externo anteriores à crise.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1058
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20190528STO53303/making-the-most-of-globalisation-eu-trade-policy-explained
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1409
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1409
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2161
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102 A União Europeia e o México

Em 28 de abril, a UE e o México concluíram as 
negociações do novo acordo comercial. A UE e o 
México ainda não assinaram e ratificaram o acordo.

O México é o principal parceiro comercial da UE 
na América Latina, com um comércio bilateral de 
mercadorias no valor de 66 mil milhões de euros 
(2019) e um comércio de serviços no valor de 
19 mil milhões de euros (2018). O comércio de 
mercadorias entre a UE e o México quase triplicou 
desde a entrada em vigor do acordo inicial, em 2001, 
tendo as exportações de mercadorias da União 
atingido quase 40 mil milhões de euros por ano.

Ao abrigo do novo acordo entre a UE e o México, 
praticamente todo o comércio de mercadorias entre 
as duas partes ficará isento de direitos. O novo 
acordo inclui também regras progressivas em 
matéria de desenvolvimento sustentável, 
designadamente o compromisso de aplicar 
efetivamente o Acordo de Paris sobre as alterações 
climáticas. É também o primeiro acordo da UE com 
um país da América Latina que inclui a proteção do 
investimento. Faz parte do Acordo Global entre a UE 
e o México, um acordo mais amplo que abrange 
igualmente os direitos humanos, bem como a 
cooperação política e a cooperação para o 
desenvolvimento. É o primeiro acordo comercial da 
UE a incluir disposições de luta contra a corrupção, 
com medidas de combate ao suborno e ao 
branqueamento de capitais. 

O México é o 14.º maior 
parceiro comercial da 
Finlândia fora da UE

14.º

275 milhões de EUR 

 
Um exemplo das trocas comerciais de um 
Estado-Membro com o México. A Finlândia 
e o México têm já uma estreita relação 
comercial. O acordo entre a UE e o México 
dar-lhe-á um grande impulso.

Acordo comercial UE-Vietname
Em 1 de agosto, entrou em vigor o acordo entre 
a UE e o Vietname, que eliminará gradualmente 
os direitos sobre 99 % de todas as mercadorias 
comercializadas entre as duas economias. Agora, as 
empresas europeias poderão investir no Vietname 
e celebrar contratos públicos em pé de igualdade 
com os concorrentes locais. O acordo inclui ainda 
disposições sólidas, juridicamente vinculativas em 
matéria de desenvolvimento sustentável, para 
que se respeitem os direitos laborais, a proteção 
ambiental e a aplicação do Acordo de Paris sobre 
as alterações climáticas. 

Acordo de Parceria Económica 
entre a União Europeia e o Japão: 
um ano depois
A data de 1 de fevereiro marca o primeiro aniversário 
do Acordo de Parceria Económica entre a UE e o 
Japão, que já impulsionou o comércio, tendo as 
exportações europeias para o Japão aumentado 5 % 
nos primeiros 12 meses de aplicação (até ao final de 
janeiro de 2020). O acordo elimina a maior parte 
dos mil milhões de euros de direitos que o Japão 
aplicava anualmente às importações provenientes da 
UE. Desde o primeiro dia, mais de 90 % das 
exportações europeias puderam entrar no Japão com 
isenção de direitos. Logo que o acordo seja 
plenamente aplicado, o Japão terá suprimido os 
direitos aduaneiros sobre 97 % das mercadorias 
importadas da UE e o comércio anual entre as partes 
poderá aumentar cerca de 36 mil milhões de euros. 

 
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (no canto 
superior direito), Charles Michel, presidente do Conselho Europeu 
(à esquerda), e Shinzō Abe, primeiro-ministro do Japão, participam 
na reunião dos dirigentes da UE e do Japão, que decorreu por 
videoconferência em 26 de maio de 2020.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2142
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/05/26/
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Acordo de Parceria Económica 
entre a União Europeia e o Japão: 
um ano depois
A data de 1 de fevereiro marca o primeiro aniversário 
do Acordo de Parceria Económica entre a UE e o 
Japão, que já impulsionou o comércio, tendo as 
exportações europeias para o Japão aumentado 5 % 
nos primeiros 12 meses de aplicação (até ao final de 
janeiro de 2020). O acordo elimina a maior parte 
dos mil milhões de euros de direitos que o Japão 
aplicava anualmente às importações provenientes da 
UE. Desde o primeiro dia, mais de 90 % das 
exportações europeias puderam entrar no Japão com 
isenção de direitos. Logo que o acordo seja 
plenamente aplicado, o Japão terá suprimido os 
direitos aduaneiros sobre 97 % das mercadorias 
importadas da UE e o comércio anual entre as partes 
poderá aumentar cerca de 36 mil milhões de euros. 

 
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (no canto 
superior direito), Charles Michel, presidente do Conselho Europeu 
(à esquerda), e Shinzō Abe, primeiro-ministro do Japão, participam 
na reunião dos dirigentes da UE e do Japão, que decorreu por 
videoconferência em 26 de maio de 2020.

Outras negociações comerciais em 
curso
A UE prosseguiu as negociações de acordos 
comerciais com a Austrália e a Nova Zelândia, tendo 
realizado quatro e três rondas de conversações, 
respetivamente. A UE realizou uma ronda de 
negociações com a Indonésia tendo em vista a 
celebração de um acordo comercial e três rondas 
de negociações com as Comores, Madagáscar, 
a Maurícia, as Seicheles e o Zimbabué, a fim de 
aprofundar o acordo de parceria económica em vigor.

A União Europeia como parceiro multilateral
Para enfrentar o número cada vez maior de desafios 
globais, a UE necessita de um sistema multilateral 
eficaz e reforçado. Embora o multilateralismo 
tenha sido comprometido nos últimos anos, a UE 
continua a defender acerrimamente uma ordem 
internacional assente em regras articulada em torno 
das Nações Unidas.

O 75.o aniversário das Nações Unidas celebrou-se 
em 2020, um ano crucial neste contexto, uma vez 
que o impacto mundial da pandemia demonstrou a 
necessidade de intensificar a cooperação 
internacional entre cientistas, economistas e 
decisores políticos nas Nações Unidas, na 
Organização Mundial da Saúde e no Fundo Monetário 
Internacional, bem como no âmbito do G7, do G20 e 
de outros fóruns internacionais.

A UE subscreveu o apelo do secretário-geral 
das Nações Unidas, António Guterres, para um 
cessar-fogo à escala mundial ante a pandemia 
de COVID-19 e continuou a assumir um papel 
de liderança na mobilização da comunidade 
internacional em situações que suscitam 
preocupação, coorganizando grandes conferências 
sobre o Sudão, a Síria e a Venezuela.

As políticas de saúde da UE e da Organização 
Mundial da Saúde complementam-se mutuamente, 

uma vez que trabalham em conjunto no domínio da 
COVID-19, da prevenção de futuras pandemias e de 
outros desafios em matéria de saúde. Por exemplo, 
a cooperação abrange domínios como a luta contra 
o cancro, a inovação dos sistemas de saúde e 
a segurança alimentar.

A UE está ainda a patrocinar uma reforma profunda 
da Organização Mundial do Comércio, precisamente 
para permitir que a Europa continue a tirar partido 
das oportunidades criadas pela abertura e a 
integração globais, ao mesmo tempo que combate 
as vulnerabilidades dos nossos sistemas económicos 
e políticos.

O edifício Berlaymont, sede da Comissão Europeia em Bruxelas, 
na Bélgica, iluminado com o azul das Nações Unidas 
em 24 de outubro de 2020 para assinalar o 75.o aniversário 
da Carta das Nações Unidas.   

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2020/05/26/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2151
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-new-zealand-trade-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/indonesia/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/united-nations-un_en
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/united-nations-un_en
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/04/03/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-eu-on-the-un-secretary-general-s-appeal-for-an-immediate-global-ceasefire/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1183
https://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79328/donors-conference-solidarity-venezuelan-refugees-and-migrants-countries-region-amid-covid-19_en
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/joint-statement-a-deeper-and-result-oriented-partnership-for-health-in-europe
https://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/
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Construir uma 
nova relação com 
o Reino Unido

Valeu a pena lutar por este acordo, uma 
vez que o resultado é um acordo com o 
Reino Unido justo e equilibrado, que 

protege os interesses europeus, garante 
uma concorrência leal e proporciona 

a previsibilidade, tão necessária, 
às nossas comunidades piscatórias. 

Podemos finalmente deixar para 
trás o Brexit e olhar para o futuro. 

A Europa pode continuar a avançar.

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

EUROPEIA ,  URSULA VON 

DER LEYEN,  BRUXELAS , 

24 DE DEZEMBRO DE 2020.
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O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro de 2020, 
na sequência da ratificação do Acordo de Saída pela 
UE e pelo Reino Unido. O acordo, que estabelece os 
termos da saída ordenada do Reino Unido da UE em 
conformidade com o artigo 50.o do Tratado da UE, 
entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2020. Assinalou 
o início de um período de transição até 31 de 
dezembro de 2020, durante o qual o Reino Unido 
continuou a ser membro do mercado único e da união 
aduaneira. O objetivo era proporcionar tempo para 
negociar uma parceria nova e justa para o futuro, 
baseada na declaração política acordada entre a UE e 
o Reino Unido em outubro de 2019. 

Em 25 de fevereiro, o Conselho deu luz verde para o 
início das conversações com o Reino Unido, designando 
formalmente a Comissão como negociador da UE e 
adotando as diretrizes de negociação que definem o 
âmbito da futura parceria, que irá abranger domínios 
como o comércio, as pescas, a segurança e a defesa, a 
aplicação da lei e a cooperação judiciária em matéria 
penal. Michel Barnier, chefe do Grupo de Trabalho das 
Relações com o Reino Unido, continuou a desempenhar 
o seu papel de negociador principal da UE.

As negociações entre a UE e o Reino Unido tiveram 
início em Bruxelas, em 2 de março, sobre a maioria 
dos aspetos abrangidos pela Declaração Política, com 
exceção da política externa e de segurança, tema que 
o Reino Unido se recusou a debater. As negociações 
prosseguiram apesar das dificuldades ocasionadas 
pelo surto da pandemia de COVID-19; as rondas de 
negociação de abril, maio e junho realizaram-se por 
videoconferência.

Em 18 de março, a Comissão publicou um projeto 
de acordo jurídico para uma futura parceria 
ambiciosa, moderna e abrangente entre a UE e o 
Reino Unido, que concretizou o mandato do Conselho 
de 25 de fevereiro num texto jurídico.

Paralelamente às negociações sobre a futura 
parceria com o Reino Unido, a UE continuou a 
trabalhar no sentido de assegurar que as empresas, 
as administrações públicas e os cidadãos estavam 
preparados para as inevitáveis perturbações que 
ocorreriam em 1 de janeiro de 2021 decorrentes da 
decisão do Reino Unido de sair do mercado único e 
da união aduaneira da UE.

 
Ursula von der Leyen, presidente da 
Comissão Europeia, e Charles Michel, 
presidente do Conselho Europeu, assinam 
o Acordo de Saída do Reino Unido da UE 
na presença de Michel Barnier, chefe do 
Grupo de Trabalho das Relações com o 
Reino Unido, em Bruxelas, na Bélgica, 
em 24 de janeiro de 2020.

 
Membros do Parlamento Europeu dão 
as mãos e cantam «Auld Lang Syne», 
após a assinatura do Acordo de Saída do 
Reino Unido da União Europeia e antes da 
apresentação deste ao Conselho para a 
última etapa do processo de ratificação. 
Bruxelas, Bélgica, 29 de janeiro de 2020.

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_pt
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1592316528275&uri=CELEX:12019W/DCL(01)
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_pt
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament
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106 Em 24 de dezembro, os negociadores da UE e do 
Reino Unido acordaram no texto de um novo Acordo 
de Comércio e Cooperação que irá reger as relações 
entre as partes.

Em 29 de dezembro, o Conselho adotou a decisão 
relativa à assinatura do Acordo de Comércio e 
Cooperação entre a UE e o Reino Unido e à sua 
aplicação provisória de 1 de janeiro de 2021 em 
diante, enquanto se aguarda a aprovação do 
Parlamento Europeu e a celebração mediante 
decisão do Conselho.

Em 30 de dezembro de 2020, o Acordo foi assinado 
pelas duas partes: a presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente 
do Conselho Europeu, Charles Michel, assinaram 
em Bruxelas, em nome da UE, antes da plena 
ratificação pela UE em 2021, e o primeiro-ministro 
Boris Johnson assinou em Londres, em nome 
do Reino Unido.

Embora não corresponda, de modo algum, ao nível 
de cooperação existente enquanto o Reino Unido foi 
um Estado-Membro, o novo Acordo de Comércio e 
Cooperação União Europeia-Reino Unido vai muito 
além dos acordos de comércio livre tradicionais 
e estabelece uma base sólida para preservar, 
doravante, a amizade e a cooperação de longa data 
entre as partes.

O Acordo engloba: 

1. um acordo de comércio livre sem precedentes; 

2. cooperação ambiciosa em questões 
económicas, sociais, ambientais e no domínio 
das pescas como parte integrante da nova 
parceria económica; 

3. uma parceria estreita para a segurança dos 
cidadãos; e ainda

4. um quadro de governação abrangente.

O Acordo reflete o facto de o Reino Unido abandonar 
o sistema de regras comuns e de mecanismos de 
supervisão e de execução coerciva da União, pelo 
que deixará de usufruir dos benefícios decorrentes 
da adesão ao mercado único.

O Acordo confere direitos e estabelece obrigações 
para cada uma das partes, no pleno respeito da sua 
autonomia regulamentar e decisória.

A pedido do Reino Unido, o Acordo não contempla 
a cooperação nos domínios da política externa, da 
segurança externa e da defesa, embora tal estivesse 
inicialmente previsto na Declaração Política.

Como acordado pelo Conselho Europeu em julho, 
em dezembro, a Comissão propôs a criação de uma 
reserva de ajustamento ao Brexit, dotada de um 
orçamento global de 5 mil milhões de euros, para 
ajudar a combater as consequências económicas e 
sociais nefastas nos Estados-Membros e nos setores 
mais afetados.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2534
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/29/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-adopts-decision-on-the-signing/
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pt
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2536
https://ec.europa.eu/info/publications/brexit-adjustment-reserve_en
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Evoluções 
no plano 
institucional 
e orçamental
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A pandemia de COVID-19
No primeiro semestre de 2020, o Parlamento 
Europeu e o Conselho deram prioridade às decisões 
relacionadas com a pandemia, na sua maioria 
tomadas através de reuniões à distância. 
Os dirigentes reuniram-se por videoconferência ao 
longo do ano para coordenar a resposta da UE ao 
surto de COVID-19, tendo sido adotadas muitas 
propostas cruciais a um ritmo nunca antes visto. 
O Conselho Europeu realizou ainda várias reuniões 
presenciais para debater a resposta à pandemia e 
outros temas, incluindo o orçamento de longo prazo 
da União, as relações com o Reino Unido, segurança, 
alterações climáticas e assuntos externos.

No que se refere ao Parlamento, algumas das 
decisões adotadas em tempo recorde incluíram a 
aprovação da iniciativa de investimento de resposta 
ao coronavírus e o apoio financeiro de emergência 
ao setor dos cuidados de saúde, assegurando 
simultaneamente que o Fundo de Solidariedade 
da UE cobre as emergências de saúde pública. 
De março em diante, todas as reuniões plenárias 
decorreram em Bruxelas. De outubro em diante, 
as reuniões foram híbridas, com participantes que 
não se encontram em Bruxelas a acompanharem 

à distância os trabalhos no hemiciclo. A Comissão 
esteve sempre fisicamente presente nestas sessões. 
As videoconferências substituíram muitas reuniões 
presenciais do Conselho no primeiro semestre do 
ano. O Comité de Representantes Permanentes 
reuniu-se presencialmente ao longo do ano para 
assegurar a continuidade dos trabalhos do Conselho. 
Tanto o Parlamento como o Conselho agiram com 
extraordinária celeridade para adotar medidas que 
tiveram impacto positivo imediato nos cidadãos, nas 
empresas e nas regiões.

A crise pandémica também teve um forte impacto 
nos trabalhos do Comité Económico e Social Europeu 
e do Comité das Regiões Europeu. Ambos os 
comités adotaram vários pareceres com relevância 
e, em abril de 2020, o Comité das Regiões lançou 
uma plataforma de intercâmbio para promover a 
cooperação entre regiões e municípios em toda a 
Europa. O Comité Económico e Social Europeu lançou 
o Prémio para a Solidariedade Civil, que irá galardoar 
28 iniciativas que tenham dado um contributo 
notável para o combate à crise da COVID-19 
e suas consequências.

 
David Sassoli, presidente do Parlamento 
Europeu, participa na cerimónia de 
Estado em homenagem às vítimas 
da COVID-19, em Madrid, Espanha, 
em 16 de julho de 2020.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
https://cor.europa.eu/pt/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
https://www.eesc.europa.eu/pt/news-media/press-releases/applications-open-eesc-civil-solidarity-prize-dedicated-fight-against-coronavirus
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Acordo sobre o orçamento de longo prazo da União Europeia 
para 2021-2027 e o instrumento de recuperação 
NextGenerationEU
No final do outono de 2020, o Parlamento Europeu 
e o Conselho, com o apoio da Comissão Europeia, 
aprovaram e adotaram subsequentemente o maior 
pacote jamais financiado pelo orçamento da UE, 
no montante de 1,8 biliões de euros. Tendo por 
objetivo o combate à crise da COVID-19 e suas 
consequências, o pacote ajudará a reconstruir uma 
Europa mais ecológica, mais digital e mais resiliente, 
que estará mais bem preparada para enfrentar os 
desafios atuais e futuros.

Pela primeira vez, a UE disporá de um mecanismo 
específico para proteger o seu orçamento contra 
violações do Estado de direito: o regulamento relativo 
a um regime geral de condicionalidade para a 
proteção do orçamento da União, que proporcionará 
um nível adicional de proteção orçamental. 

A Comissão adotará orientações sobre determinados 
aspetos da aplicação do regulamento. Entretanto, o 
regulamento é aplicável de 1 de janeiro de 2021 em 
diante. Este mecanismo não afetará negativamente 
os beneficiários finais do financiamento da UE nos 
Estados-Membros em causa.

Em paralelo, prosseguiram os trabalhos sobre 
a legislação setorial que estabelece os novos 
programas da UE. No final de 2020, foram 
alcançados acordos políticos sobre a maioria das 
iniciativas, incluindo o mecanismo de resiliência, o 
Horizonte Europa, o instrumento de vizinhança, de 
cooperação para o desenvolvimento e de cooperação 
internacional e o novo programa UE pela saúde. 
Prevê-se que os programas sejam formalmente 
adotados no início de 2021.

Alguns factos e números de relevo

Um orçamento de longo prazo para 
2021-2027 de 1,074 biliões de euros 
(a preços de 2018), combinado com o 
instrumento temporário de recuperação, 
NextGenerationEU, de 750 mil milhões 
de euros.

Mais de 50 % do orçamento apoiará a 
modernização por meio de políticas que 
incluem a investigação e a inovação, 
através do Horizonte Europa; uma 
transição climática e digital justa, 
através do fundo para uma transição 
justa e do programa Europa digital; 
a preparação, a recuperação e a 
resiliência, através do mecanismo de 
recuperação e resiliência, do rescEU 
e de um novo programa de saúde, 
o programa UE pela saúde.

As políticas de longa data, como a 
política de coesão e a política agrícola 
comum, serão modernizadas e 
continuarão a receber substanciais 
fundos orçamentais da UE, com 
o objetivo de apoiar as transições 
ecológica e digital.

30 % dos fundos da UE ao abrigo do 
NextGenerationEU e do orçamento 
de longo prazo têm de ser gastos na 
luta contra as alterações climáticas. 
É também dedicada especial atenção 
à proteção da biodiversidade e 
à igualdade de género.

Os principais programas, 
designadamente Erasmus+, UE pela 
saúde e Horizonte Europa, serão 
reforçados num montante de 15 mil 
milhões de euros, em relação ao que 
foi acordado no Conselho Europeu 
extraordinário de julho de 2020.

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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Assuntos institucionais
No Conselho, a presidência foi assegurada pela 
Croácia e em seguida pela Alemanha. A presidência 
croata assegurou com êxito a rápida adoção das 
propostas relacionadas com a COVID-19 como parte 
da resposta imediata à crise, incluindo as iniciativas 
de investimento de resposta ao coronavírus e de 
apoio para atenuar os riscos de desemprego numa 
situação de emergência, bem como a recomendação 
do Conselho sobre viagens não indispensáveis para 
a UE. O início das negociações de adesão com a 
Albânia e a Macedónia do Norte em março constituiu 
outro marco importante no primeiro semestre do 
ano. Durante a presidência alemã, a finalização do 
quadro financeiro plurianual/pacote de recuperação 
e a conclusão das negociações do acordo comercial 
com o Reino Unido foram dois marcos fundamentais. 
O Conselho Europeu chegou também a acordo 
sobre um objetivo mais ambicioso em matéria de 
clima para 2030 e abordou a situação tensa na 
Bielorrússia, impondo três séries de sanções.

Após o verão, a atenção do Parlamento incidiu 
sobre os assuntos institucionais, começando com 
o primeiro discurso sobre o estado da União da 
presidente Ursula von der Leyen, em 16 de setembro. 
Em outubro, o Parlamento aprovou a substituição 
de Phil Hogan por Mairead McGuinness após a 
sua demissão da Comissão. Mairead McGuinness 
é agora a comissária responsável pelos Serviços 
Financeiros, pela Estabilidade Financeira e pela 
União dos Mercados de Capitais.

Dois mil e vinte foi um ano de renovação para o 
Comité das Regiões Europeu e o Comité Económico 
e Social Europeu. O número de membros diminuiu 
de 350 para 329, na sequência do Brexit, e 
cerca de 40 % da sua composição foi renovada. 
Christa Schweng foi eleita presidente do Comité 
Económico e Social Europeu em 28 de outubro 
e Apostolos Tzitzikostas foi eleito presidente do 
Comité das Regiões Europeu em 12 de fevereiro.

Orçamento de longo prazo para 2021-2027

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_pt
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/mcguinness_en


Contactar a UE

Pessoalmente
Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. Pode encontrar o endereço do 
centro mais próximo em: https://europa.eu/european-union/contact_pt

Telefone ou correio eletrónico
Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. Pode contactar este serviço:

 ― pelo telefone gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar estas chamadas), 

 ― pelo telefone fixo: +32 22999696, ou 

 ― por correio eletrónico, na página: https://europa.eu/european-union/contact_pt

Encontrar informações sobre a UE

Em linha
Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_pt

Publicações da UE 
As publicações da União Europeia, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou encomendadas 
no seguinte endereço: https://op.europa.eu/pt/publications. Pode obter exemplares múltiplos de publicações 
gratuitas contactando o serviço Europe Direct ou um centro de informação local (ver https://europa.eu/
european-union/contact_pt).

Legislação da UE e documentos conexos
Para ter acesso à informação jurídica da União Europeia, incluindo toda a legislação da UE desde 1952 em 
todas as versões linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em: https://eur-lex.europa.eu

Dados abertos da UE
O Portal de Dados Abertos da União Europeia (https://data.europa.eu/euodp/pt) disponibiliza o acesso a 
conjuntos de dados da União Europeia. Os dados podem ser utilizados e reutilizados gratuitamente para fins 
comerciais e não comerciais.

https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://op.europa.eu/pt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://eur-lex.europa.eu
https://data.europa.eu/euodp/pt
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