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Na capa

1. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, apresenta o Pacto Ecológico Europeu no Conselho Europeu, em Bruxelas, 
Bélgica, em 12 de dezembro de 2019. (© União Europeia, 2019)

2. Os dirigentes da UE-27 por ocasião de uma reunião informal do Conselho Europeu em que debateram o futuro da União Europeia, 
em Sibiu, Roménia, em 9 de maio de 2019. (© União Europeia, 2019)

3. Participantes na iniciativa DiscoverEU no primeiro encontro DiscoverEU, que decorreu em Nijmegen, Países Baixos, 
em 12 de julho de 2019. (© União Europeia, 2019)

4. Um jogo de râguebi para jovens organizado durante a Semana Europeia do Desporto junto ao edifício Berlaymont, a sede da 
Comissão Europeia, em Bruxelas, Bélgica, em 23 de setembro de 2019. (© União Europeia, 2019)

5. Os quatro novos dirigentes das instituições da União Europeia: Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu; 
David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu; Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia; e Charles Michel, 
presidente do Conselho Europeu, em Bruxelas, Bélgica, em 1 de dezembro de 2019. (© União Europeia, 2019)

6. Uma instalação na estação ferroviária de Bruxelas-Luxemburgo promove a campanha da União Europeia «Desta vez eu 
voto» para incentivar a participação nas eleições para o Parlamento Europeu, em Bruxelas, Bélgica, em 24 de maio de 2019. 
(© União Europeia, 2019)

7. Num dos eventos da conferência «as nossas florestas, o nosso futuro», um grupo de crianças planta árvores ilustrando o empenho 
da União Europeia num setor florestal sustentável, em Bruxelas, Bélgica, em 26 de abril de 2019. (© União Europeia, 2019)

8. Antonio Tajani, o anterior presidente do Parlamento Europeu, num encontro com David Sassoli, o atual presidente 
do Parlamento Europeu. (© União Europeia, 2019)

9. Charles Michel, o atual presidente do Conselho Europeu, cumprimenta Donald Tusk, o anterior presidente do Conselho Europeu. 
(© União Europeia, 2019)

10. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Jean-Claude Juncker, o anterior presidente, descerram o retrato 
oficial deste último no edifício Berlaymont (Galeria dos Presidentes), a sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, Bélgica, 
em 3 de dezembro de 2019. (© União Europeia, 2019)

11. Uma equipa da proteção civil da União Europeia numa reunião operacional com autoridades albanesas locais na sequência de 
um sismo de magnitude 6,4 e de uma série de réplicas, em Krujë, Albânia, em 4 de dezembro de 2019. (© União Europeia, 2019)
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Ursula von der Leyen,  
presidente da Comissão Europeia.

Prefácio

É com enorme satisfação que apresento o nosso relatório sobre as atividades da  
União Europeia em 2019. Tendo assumido as minhas funções de presidente da 
Comissão Europeia em 1 de dezembro de 2019, quero prestar homenagem ao meu 
antecessor, Jean-Claude Juncker, sob cuja liderança se alcançaram muitos dos 
resultados significativos apresentados no relatório. 

Nas eleições europeias de maio do ano passado, os cidadãos europeus mostraram-nos 
claramente que querem uma União na linha da frente, capaz de tomar ações concretas. 
Por esse motivo, ainda antes do final do ano, apresentei o Pacto Ecológico Europeu 
como primeira iniciativa da nova Comissão. Este Pacto é uma expressão concreta da 
nossa vontade de transformar a Europa no primeiro continente com impacto neutro no 
clima até 2050. Será bom para as pessoas, o planeta e a economia.

Espero que, como eu, encontrem neste relatório uma fonte de inspiração. As muitas ações 
e iniciativas nele descritas dão prova, mais uma vez, de tudo aquilo que conseguimos 
realizar em conjunto. 

Viva a Europa! 

Ursula von der Leyen
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Um novo impulso 
para o emprego, 
o crescimento 
e o investimento

Em 2019, a economia 
europeia cresceu pelo 
sétimo ano consecutivo, 
prevendo-se que se 
continue a expandir em 
2020 e 2021. Os mercados 
de trabalho continuaram 
a revelar desempenhos 
robustos, com o emprego 
a atingir um máximo 
recorde e o desemprego 
a cair para 6,3 %, o que 
corresponde ao nível mais 
baixo desde o início do 
século. Os níveis da dívida 
pública diminuíram pelo 
quinto ano consecutivo 
mercê das baixas taxas 
de juro, e parecem estar 
no bom caminho para 
continuar a descer. 

Não obstante, a conjuntura 
económica mundial 
agravou-se e o elevado 

grau de incerteza quanto 
às políticas em muitos 
Estados-Membros 
repercutiu-se 
negativamente no setor da 
indústria transformadora. 
Em consequência, as 
perspetivas de crescimento 
económico na Europa 
enfraqueceram e prevê-se 
que a economia venha 
a enfrentar um período 
prolongado de crescimento 
mais moderado e inflação.

Ao longo do ano e em 
todo o espectro das 
suas atividades, a União 
Europeia colocou uma 
tónica evidente no 
crescimento económico, 
na criação de emprego 
e no investimento, 
especialmente no âmbito 
do Semestre Europeu, o 

ciclo anual de coordenação 
das políticas económicas, 
e do controlo que exerce 
sobre as finanças públicas.

A União Europeia utilizou o 
máximo das possibilidades 
orçamentais para 
estimular o investimento 
através de programas 
inovadores, como o Plano 
de Investimento para a 
Europa. Em outubro, o 
número de pequenas e 
médias empresas (PME) 
que tinham beneficiado 
deste Plano desde o seu 
lançamento atingiu quase 
1 milhão, e o montante 
total de investimento 
mobilizado ultrapassou os 
439,4 mil milhões de euros.
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Um mercado único 
digital conectado

Dois mil e dezanove 
foi mais um ano de 
importância capital no 
processo de transformação 
digital da nossa economia 
e da nossa sociedade, que 
já está a gerar benefícios 
para os consumidores e 
as empresas em toda a 
União Europeia e além das 
fronteiras europeias, o que 
só foi possível graças a 
uma abordagem concertada 
da União Europeia. 

Em maio, o custo das 
chamadas e mensagens 
entre Estados-Membros 
tornou-se mais acessível 
devido à aplicação de novas 
regras que estabelecem 
um preço máximo para 
chamadas ou mensagens 
provenientes de linhas fixas 
ou telemóveis. O número de 
locais de acesso gratuito à 
Internet sem fios (wi-fi) em 
toda a Europa aumentou 
graças a uma iniciativa da 

União Europeia que dá apoio 
financeiro às localidades 
para cobrir os custos 
de instalação. 

Outros desenvolvimentos 
lançaram as bases do 
futuro digital da Europa. 
Os produtos e serviços 
que utilizam a inteligência 
artificial (IA) estão a 
generalizar-se e as novas 
orientações da União 
Europeia contribuirão para 
tranquilizar os cidadãos, 
pois defendem que a 
tecnologia vai ajudar as 
pessoas e não substituí-las. 

A ambição da Europa de 
assegurar a liderança 
mundial no domínio da 
supercomputação foi 
bastante impulsionada 
com a inauguração de 
oito novos centros para 
supercomputadores. Deu-se 
resposta a questões 
relacionadas com a 

segurança das principais 
redes de comunicação e 
dos dados que transportam, 
o que incluiu novas 
propostas relativas ao 
reforço da cibersegurança 
das redes 5G, à 
consolidação do papel da 
Agência da União Europeia 
para a Cibersegurança 
e às normas da União 
Europeia para a certificação 
da cibersegurança de 
produtos, processos e 
serviços, bem como a um 
compromisso no sentido 
de se desenvolverem 
novas redes de 
segurança quântica 
extremamente seguras. 

A criação de novas regras 
em matéria de direitos 
de autor significa que 
o trabalho em linha de 
jornalistas e criadores será 
mais bem remunerado 
e protegido.

©
 Fotolia
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Uma União da Energia 
resiliente, com uma 
política climática 
virada para o futuro

A crise climática continuou a 
ser uma prioridade política 
em 2019: os efeitos das 
alterações climáticas, que 
se continuaram a fazer 
sentir na Europa e no 
mundo, intensificaram os 
apelos para a tomada de 
medidas mais ambiciosas 
à escala mundial.

A União Europeia marcou 
a sua posição de líder 
mundial no domínio do clima. 
Introduziu legislação para 
cumprir e até para ir mais 
além dos seus compromissos 
no âmbito do Acordo de Paris, 
e adotou uma estratégia 
de longo prazo para que a 
Europa se torne no primeiro 
continente sem impacto 
no clima até 2050. Em 
dezembro, o lançamento do 
Pacto Ecológico Europeu, a 
iniciativa emblemática da 
Comissão von der Leyen, 
representou um avanço 
decisivo para concretizar este 
objetivo ambicioso. O Pacto 
permitir-nos-á produzir, 
circular, consumir e viver de 
forma mais responsável do 
ponto de vista ambiental, 
sem deixar para trás 
nenhuma pessoa ou região.

A conclusão da União da 
Energia consolidou a posição 
de vanguarda da Europa 
no mundo relativamente 
à eficiência energética e 
às tecnologias de energia 
renovável e servirá de base 
à transição para as energias 
limpas em todos os setores 
da economia. Ao abrigo das 
novas regras de governação, 
os Estados-Membros 
submeteram o anteprojeto 
dos respetivos planos 
nacionais em matéria de 
energia e clima à apreciação 
da Comissão. 

A União Europeia está a 
acelerar a sua transição 
para a economia circular, e 
todas as 54 ações do plano 
de ação para a economia 

circular foram já postas 
em prática. As novas 
regras da União Europeia 
que proíbem os plásticos 
descartáveis entraram em 
vigor em julho e deverão 
agora ser transpostas 
para a legislação nacional 
dos Estados-Membros.

A União Europeia continuou 
a reforçar o financiamento 
necessário para introduzir 
tecnologias inovadoras 
e hipocarbónicas no 
mercado, e adotaram-se 
importantes medidas para 
reduzir as emissões de CO2 
do transporte rodoviário e 
marítimo, que contribuíram 
para a descarbonização do 
setor dos transportes.

©
 Fotolia
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Um mercado interno 
mais aprofundado e mais 
equitativo, dotado de uma 
base industrial reforçada

O mercado interno, também 
conhecido como mercado 
único, é uma das maiores 
realizações da União 
Europeia. Melhora a nossa 
vida quotidiana e oferece 
um trampolim único para 
as empresas inovarem e se 
expandirem além-fronteiras. 
O ano de 2019 foi 
igualmente marcado pelo 
25.o aniversário do Espaço 
Económico Europeu (EEE), 
que alarga o mercado à 
Islândia, ao Listenstaine 
e à Noruega.

A União Europeia trabalha 
incessantemente para 
aprofundar o mercado 
único e alargar os seus 
benefícios. Em 2019, a 
Comissão apresentou as 
suas propostas finais para 
completar o ambicioso 
conjunto de medidas 
anunciado no contexto da 
Estratégia para o Mercado 
Único, da UMC e da 
estratégia para o Mercado 
Único Digital, enquanto o 
Parlamento Europeu e o 
Conselho adotaram outras 
propostas ainda pendentes. 

Deste modo, os cidadãos 
europeus beneficiam agora 
de produtos mais seguros no 
mercado da União, incluindo 
automóveis menos poluentes 
e mais seguros, de maior 
proteção contra os produtos 
químicos nocivos e de 
melhor informação sobre os 
produtos alimentares. 

A União Europeia simplificou 
ainda mais os procedimentos 
administrativos a fim de 
permitir que as empresas 
operem em todo o 
continente, assegurando que 
as normas sejam aplicadas 
e respeitadas. Simplificou 
igualmente as transações 
em euros em todo o seu 
território e tornou mais 
fácil para as autoridades 
detetar fraudes ao imposto 
sobre o valor acrescentado 
(IVA). Uma nova Autoridade 
Europeia do Trabalho 
permitirá também aconselhar 
os cidadãos e as empresas 
sobre as possibilidades 
de viver, trabalhar ou 
exercer uma atividade 
noutro Estado-Membro. 

A Comissão tomou várias 
decisões importantes no 

domínio da concorrência, 
a fim de assegurar 
condições equitativas para 
as empresas e garantir o 
bom funcionamento do 
mercado único. A União 
Europeia está também a 
desenvolver esforços, em 
conjunto com a indústria e 
as autoridades nacionais, 
no sentido de assegurar 
que as nossas indústrias 
se adaptem aos desafios 
futuros em matéria de 
inovação e sustentabilidade e 
continuem a ser competitivas 
à escala mundial. 

©
 Fotolia



Uma União Económica 
e Monetária 
mais aprofundada 
e mais equitativa

A UE EM 2019

9

A União Europeia considera 
que o aprofundamento 
da UEM é uma prioridade, 
visto que se trata de um 
instrumento poderoso 
para criar mais postos 
de trabalho, reforçar 
o crescimento, o 
investimento e a equidade 
social, bem como a 
estabilidade e resiliência 
macroeconómicas. 

Em junho, os 
Estados-Membros 
chegaram a um amplo 
acordo sobre várias 
medidas importantes, 
entre as quais a criação de 
um instrumento orçamental 
para a convergência 
e a competitividade na 
área do euro. 

A proposta de revisão 
do Tratado que cria o 
Mecanismo Europeu de 
Estabilidade permitiria 
que o fundo de resgate 
constituísse um mecanismo 
de apoio financeiro do 
Fundo Único de Resolução, 
que se ocupa dos bancos 
em dificuldades. 

A nova legislação adotada 
em abril para reduzir os 
riscos no setor bancário 
contribuirá para reforçar 
a União Bancária. 
Prosseguiram também 
os planos para criar um 
sistema comum de seguro 
de depósitos para os 
bancos da área do euro e a 
Comissão tomou medidas 
para assegurar uma 
concorrência leal no setor.  

O Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais contribuiu 
para pôr em destaque a 
equidade na UEM, com 
a adoção, em junho, de 
legislação para melhorar 
as condições de trabalho 
e a entrada em vigor, 
em agosto, de uma nova 
medida legislativa para 
promover a conciliação 
entre a vida profissional e 
a vida familiar, bem como 
a utilização equilibrada, 
em termos de género, 
da licença parental. 

A União Europeia tomou 
igualmente medidas para 
melhorar o acesso aos 
sistemas de proteção 
social e incentivar 
o empreendedorismo.
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Uma política comercial 
equilibrada e 
progressiva para tirar 
partido da globalização

A União Europeia consolidou 
a sua posição de vanguarda 
como potência comercial 
em 2019 e mantém-se 
uma das economias mais 
abertas do mundo, com 
um programa ambicioso 
de negociações comerciais 
que visa abrir mercados 
em todo o mundo e criar 
condições de concorrência 
equitativas para as 
empresas da União Europeia. 
A economia europeia 
depende do comércio: cada 
1 000 milhões de euros de 
exportações corresponde a 
14 000 postos de trabalho 
na Europa. A abertura, 
conjugada com normas 
elevadas, continua a ser a 
melhor forma de conseguir 

que a globalização 
beneficie todos os cidadãos 
europeus.

A União Europeia está 
empenhada num sistema 
de comércio multilateral 
assente em regras como 
base para a prosperidade. 
Continuou a desempenhar 
um papel de relevo na 
Organização Mundial do 
Comércio (OMC), instância 
que defende, tendo proposto 
ideias para a sua reforma. 
Em caso de infração 
das regras do comércio 
mundial ou de práticas 
comerciais desleais, a 
União Europeia defende as 
empresas, os trabalhadores 
e os cidadãos europeus.

A União Europeia protegeu 
os seus interesses perante 
as tendências protecionistas 
e os obstáculos que cada 
vez mais se colocam 
ao comércio. Entraram 
em vigor regras mais 
rigorosas e eficazes 
em matéria de defesa 
comercial. A União Europeia 
estabeleceu também 
um novo quadro para o 
escrutínio dos investimentos 
estratégicos externos.

A União Europeia celebrou 
acordos comerciais com 
72 países de todo o mundo, 
que representam 40 % 
do produto interno bruto 
mundial. Em 2019, chegou 
a um novo acordo com o 
bloco comercial americano 
do Mercosul, assinou um 
acordo com o Vietname e 
o acordo comercial com 
o Japão entrou em vigor. 
Foi celebrado um acordo 
com a China sobre a 
proteção das indicações 
geográficas. A União 
Europeia realizou igualmente 
progressos significativos 
noutras negociações 
comerciais, nomeadamente 
com a Austrália, o Chile 
e a Nova Zelândia.

©
 Fotolia
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Um espaço de 
justiça e de direitos 
fundamentais baseado 
na confiança mútua

Para que na nossa 
sociedade a democracia 
prospere, são necessários 
tribunais independentes 
que garantam a proteção 
dos direitos fundamentais 
e das liberdades cívicas, 
bem como uma sociedade 
civil ativa e meios de 
comunicação social 
livres que assegurem 
o pluralismo. Em 2019, 
a Comissão adotou um 
conjunto de medidas 
para reforçar o Estado de 
direito na União Europeia 
mediante uma melhor 
promoção, prevenção de 
ameaças e resposta a 
violações deste princípio.

A modernização da 
legislação da União 
Europeia veio consolidar a 
proteção dos consumidores, 

visando práticas comerciais 
enganosas, introduzindo 
regras eficazes em 
matéria de sanções e 
proporcionando vias de 
recurso para as vítimas 
de práticas desleais.  

A nova proteção dos 
denunciantes de 
irregularidades leva mais 
longe a aplicação das 
regras da União Europeia 
nos casos em que as 
infrações possam lesar 
gravemente o interesse 
público. A União Europeia 
adota uma posição firme 
para proteger os que se 
arriscam a denunciar 
publicamente violações do 
direito da União Europeia. 
Estas regras protegem 
igualmente a liberdade de 
expressão e a liberdade 

dos meios de comunicação 
social, uma vez que os 
denunciantes são fontes 
cruciais para os jornalistas 
de investigação.

As eleições de 2019 
para o Parlamento 
Europeu registaram a 
taxa de participação 
mais elevada (50,7 %) 
desde 1994. A abordagem 
coordenada seguida pelos 
Estados-Membros e as 
instituições da União 
Europeia, incluindo a 
aplicação do pacote 
eleitoral da Comissão, 
contribuiu para proteger 
de manipulações e 
interferências o segundo 
maior processo eleitoral 
democrático do mundo. 
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Rumo a uma nova 
política de migração

Em 2019, a União Europeia 
continuou a implementar 
a Agenda Europeia da 
Migração, com uma 
abordagem abrangente 
e humana da gestão da 
migração. Desde 2015, os 
regimes de reinstalação 
financiados pela União 
Europeia garantiram a 
mais de 67 000 refugiados 
vulneráveis rotas 
legais e seguras para 
a Europa, tendo sido 
implementados vários 
projetos-piloto inovadores 
com os Estados-Membros 
interessados, a fim de 
permitir a migração 
laboral de países parceiros 
em África. 

Prosseguiram, em 
colaboração com países 
parceiros, os trabalhos 
para prevenir a migração 
ilegal, combater as redes 
de introdução clandestina 
de migrantes na região do 

Sael e aumentar, assim, a 
taxa efetiva de regresso 
das pessoas sem direito 
de residência na União 
Europeia. Estas ações foram 
possíveis graças a acordos 
formais de readmissão 
celebrados com 23 países 
ou a disposições práticas 
em matéria de regresso 
e readmissão. 

No final do ano de 2019, 
o número de travessias 
irregulares das fronteiras 
registava uma diminuição 
de 92 % relativamente aos 
níveis recorde de 2015. 
A União Europeia deu 
provas de solidariedade, 
disponibilizando, 
desde 2015, mais 
de 12 mil milhões de euros 
para ajudar os refugiados e 
os migrantes vulneráveis em 
países vizinhos e parceiros, 
a que se acrescentaram 
quase 11,3 mil milhões 
de euros de apoio aos 

Estados-Membros para 
poderem garantir uma 
gestão mais eficaz da 
migração e das fronteiras.

O ano 2019 foi histórico 
para a gestão das 
fronteiras europeias e, 
em dezembro, entrou em 
vigor um regulamento 
destinado a reforçar 
o papel da Agência 
Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira. 
Este novo instrumento 
legislativo ambicioso criará 
um corpo permanente 
de 10 000 agentes 
operacionais, dotados 
de poderes executivos e 
de equipamento próprio 
para intervir sempre 
que necessário ao longo 
das fronteiras externas 
da União Europeia, bem 
como a pedido de países 
não vizinhos.

©
 Fotolia



Uma Europa 
mais forte 
na cena mundial

Nestes tempos conturbados 
do mundo atual, em que o 
multilateralismo está sob 
ataque, a União Europeia 
colocou-se na vanguarda 
dos esforços mundiais 
que visam responder aos 
desafios de hoje através da 
cooperação internacional. 
Em 2019, a União Europeia 
pugnou pela defesa e pelo 
reforço das Nações Unidas 
e de acordos multilaterais 
fundamentais, entre os 
quais o acordo nuclear 
com o Irão, o Acordo de 
Paris sobre as alterações 
climáticas e os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável.

A União Europeia apoiou as 
conversações no quadro das 
Nações Unidas com vista 
a encontrar uma solução 
para os piores conflitos dos 
nossos tempos, por exemplo 
na Síria e na Líbia, e 
contribuiu para o Acordo de 
Estocolmo relativo ao Iémen 
celebrado sob os auspícios 
da ONU. Acompanhou as 
negociações que conduziram 
ao acordo de paz em 
Moçambique, testemunhou 
a sua assinatura e apoiou 
a sua aplicação.

A União Europeia criou 
o grupo internacional de 

contacto para a Venezuela, 
que integra países da 
Europa e da América Latina, 
a fim de tentar encontrar 
uma solução pacífica e 
democrática para a crise, e 
organizou igualmente uma 
conferência internacional de 
solidariedade sobre a crise 
dos refugiados e migrantes 
da Venezuela. Realizaram-se 
importantes cimeiras com 
a Ucrânia, a China, o Japão 
e, pela primeira vez, com a 
Liga dos Estados Árabes. 

A União Europeia apoiou 
as reformas nos Balcãs 
Ocidentais, bem como 
nos países da vizinhança 
oriental e meridional, e 
consolidou as suas parcerias 
com estes países. 

A União Europeia reforçou 
o seu papel em matéria 
de segurança e defesa, 
investindo para o efeito 
na indústria de defesa 
europeia e em tecnologia 
e capacidades militares e 
civis. Prosseguiu também 
os trabalhos com vista à 
criação do Fundo Europeu 
de Defesa e estreitou 
relações com a NATO. 

A União Europeia 
continuou a sua missão 
humanitária, tendo atribuído 
1,6 mil milhões de euros em 
auxílios a países afetados 
por catástrofes naturais e 
de origem humana.
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Uma União 
de mudança 
democrática

«Recuperar a confiança 
dos cidadãos no 
projeto europeu» foi o 
objetivo do presidente 
Jean-Claude Juncker para 
o ciclo que teve início em 
2014 e terminou no final 
de 2019. Para atingir 
este objetivo, a Comissão 
Juncker comprometeu-se 
a tornar a União Europeia 
mais democrática 
e mais transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A reunião informal dos 
dirigentes da União 
Europeia em Sibiu, na 
Roménia, em 9 de maio, 
foi a oportunidade para a 
União Europeia renovar a 
sua unidade e o seu sentido 
de missão. A declaração 
de Sibiu foi adotada. Foi o 
momento e o local indicados 
para demonstrar que as 
preocupações dos cidadãos 
estavam a ser tidas em 
conta no âmbito da Agenda 
Estratégica da União. Os 
cidadãos responderam 
através do voto nas eleições 
para o Parlamento Europeu, 
que registaram a maior taxa 
de participação desde 1994: 
mais de 50 % dos 
Europeus aproveitaram a 
oportunidade para exercer o 
seu direito de voto.

O ano 2019 foi também 
marcado por uma alteração 
das regras da iniciativa 
de cidadania europeia, 
para dar aos cidadãos 
mais oportunidades de 
transformar a Europa: 
podem agora convidar 
a Comissão Europeia a 
apresentar uma proposta 
legislativa. As regras 
revistas tornarão a 
iniciativa mais acessível 
e mais fácil para 
os utilizadores.

https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/


Contactar a UE

Encontrar informações sobre 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

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

Oslo

Reiquiavique

Praga

Varsóvia

Budapeste

Vilnius

Sófia

Liubliana

Riga
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Valeta

Bratislava
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Atenas

Roma
Lisboa

Madrid

Paris

Viena

Amesterdão

Copenhaga

Londres

Dublim

Estocolmo

Helsínquia

Nicósia

Ancara

Berlim

Zagrebe

SkopjePodgoritza

Belgrado

Tirana

Saraievo

Pristina

Luxemburgo

Bruxelas

Suíça Listenstaine

Noruega

Islândia

Albânia

Bósnia-
Herzegovina

Kosovo (*)
Montenegro

Luxemburgo
Bélgica

Chipre

Finlândia

Itália

Áustria

Países Baixos

Suécia

Irlanda

França

Dinamarca

Espanha

Portugal

Alemanha

Letónia

Estónia

Chéquia
Eslováquia

Hungria

Polónia

Lituânia

Eslovénia
Roménia

Turquia

Malta

Croácia

Bulgária

Reino Unido

Sérvia

Grécia

Macedónia
do Norte

* RCSNU 1244 (1999)/TIJ 22.7.2010

Estados-Membros da União Europeia (2019)

Países candidatos e potenciais candidatos 

0 500 km
Açores (PT)

Madeira (PT)

Canárias (ES)

Guiana
(FR)

Reunião
(FR)

Maiote
(FR)

Martinica
(FR)

Guadalupe
(FR)

(FR)

(*) Esta designação não prejudica as posições 
relativas ao estatuto do país e respeita a 
Resolução n.º 1244/1999  do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e o parecer do 
Tribunal Internacional de Justiça sobre a 
declaração de independência do Kosovo.






