PRESIDÊNCIA PORTUGUESA
DO CONSELHO DA UE
Economia e Transição Digital
Nestes últimos seis meses, a Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia (PPUE2021)
empenhou-se em promover um diálogo aberto e
inclusivo sobre inúmeros temas, tendo como pano de
fundo a recuperação económica pós-COVID-19.
A transformação digital da UE foi uma das prioridades
da Presidência Portuguesa. Nesse sentido, Portugal
preocupou-se em estabelecer objetivos claros e
ambiciosos, com o intuito de acelerar a transição
digital, uma vez que esta é um motor essencial para a
recuperação económica. A Presidência empenhou-se
no avanço das negociações das propostas
legislativas do denominado “Pacote Digital”,
nomeadamente o Regulamento dos Mercados
Digitais e o Regulamento sobre os Serviços Digitais.
A PPUE2021 promoveu também uma alargada
reflexão sobre a autonomia estratégica europeia e a
criação de condições equitativas no Mercado Interno,
tendo em especial atenção as Pequenas e Médias
Empresas europeias.

DESTAQUE

A aprovação dos Planos Nacionais de Recuperação e
Resiliência foram um elemento central da PPUE2021,
promovendo o estabelecimento de projetos de
cooperação entre os Estados-Membros da UE, com
vista a responder às falhas das cadeias de valor e a
fomentar um crescimento europeu equitativo e
sustentado, que prepare para a dupla transição verde
e digital.
Adicionalmente,

no

Conselho

de

Ministros

da

Competitividade, a Presidência Portuguesa contribuiu
para a aprovação de Conclusões sobre a Nova
Agenda do Consumidor, sobre o Turismo sustentável
e sobre a utilização de tecnologias de dados para
legislar melhor. A PPUE2021 logrou, ainda, a
aprovação do Certificado Digital COVID da UE, que
pretende

contribuir

para

restabelecer

a

livre

circulação dos cidadãos da UE num contexto de
segurança,

ajudando,

entre

outros

setores,

à

recuperação do setor do turismo.

DECLARAÇÃO DE LISBOA
Da Assembleia Digital, realizada a 1-2 de junho, destaca-se
a assinatura da Declaração de Lisboa: “Democracia
Digital com Propósito”, um documento-chave para a
preparação de uma Declaração Interinstitucional Conjunta
de Princípios Digitais, proposta pela Comissão.
A Declaração de Lisboa destaca a influência geoestratégica
da

Europa

equilíbrio
tecnológico,

como
entre

espaço
o

de

segurança,

desenvolvimento

ancorados

em

princípios

confiança

económico
éticos.

e
e

Esta

Declaração visa ainda promover o European Way of Life
doing Business, valorizando parceiros fora da UE que
compartilham os princípios e valores europeus e está
- André de Aragão Azevedo,
Secretário de Estado para a
Transição Digital

aberta a ser subscrita por outros países, organizações ou
cidadãos.

Mais informações aqui

PRINCIPAIS
RESULTADOS
Conferência "Guia de Viagem a uma
Economia Competitiva"

Pacote dos Serviços Digitais

A Conferência “Guia de Viagem a uma Economia
Competitiva”, no dia 28 de abril, promoveu um
debate

sobre

produção

a

valorização

nacional

e

a

dos

melhor

fatores

forma

de

de

os

potenciar, com enfoque nos clusters.
Nesta
dos

conferência
principais

nacional,

participaram

clusters

associações

de

representantes
competitividade

empresariais,

entidades

públicas e academia. Todos estiveram reunidos
para uma discussão aberta, através da qual se
procurou

encontrar

uma

resposta

para

as

questões atuais de “Qual será o caminho para
reforçar

a

competitividade

da

economia

portuguesa gerando valor acrescentado?” e “Qual

Na

Reunião

do

Conselho

Competitividade,

vertente Mercado Interno e Indústria, de 27 de
maio, o Conselho tomou nota dos progressos
alcançados com a negociação das propostas de
Regulamento

do

Pacote

Digital

(Ato

dos

Mercados Digitais e Ato dos Serviços Digitais). A
Presidência
concluir

Portuguesa

o

Eletrónica.

também

Regulamento
Estas

da

conquistas

da

conseguiu
Privacidade
Presidência

Portuguesa permitiram um avanço significativo,
esperando-se
negociações

uma
das

rápida

conclusão

propostas

das

legislativas

no

importante setor digital.

o melhor trajeto para estimular a ascensão das
empresas

portuguesas

às

cadeias

de

valor

internacionais?”.
Mais informações aqui

Mais informações aqui

Digital Assembly
A

Assembleia

Digital,

Fórum do Mercado Único
pela

No dia 25 de junho, a PPUE2021 organizou, em

Comissão Europeia e a Presidência Portuguesa do

conjunto com a Comissão Europeia, o Fórum do

Conselho da União Europeia, decorreu a 1 e 2 de

Mercado Único 2021. O tema do Fórum foi

junho, em formato digital, em torno do tema

“Seguindo em frente”, tendo sido abordados os

“Leading

desafios

Europe's

co-organizada

Digital

Decade“.

O

evento

e

fragilidades

no

Mercado

Único

reuniu Ministros de diferentes Estados-Membros,

criados pela pandemia COVID-19, bem como as

bem como representantes do setor privado e da

principais transformações e tendências para o

sociedade civil.

futuro.

O

primeiro

dia

do

evento

incidiu

sobre

a

Também foi discutida a importância de eliminar

apresentação da Comunicação “ Orientações para

os

entraves

ao

correto

funcionamento

do

a Digitalização até 2030: a via europeia para a

Mercado Único, designadamente no quadro dos

Década Digital”. O segundo dia foi, por sua vez,

procedimentos de notificaçãoque decorrem da

dedicado ao lançamento do Programa Europa

Diretiva Serviços e da Diretiva Transparência.

Digital, o primeiro instrumento financeiro da UE
para projetos europeus no digital. Este evento está
ainda associado à inauguração formal do cabo
submarino

Ellalink

entre

a

Europa

(Sines,

Portugal) e a América Latina (Fortaleza, Brasil).
Mais informações aqui

Mais informações aqui

"Como continente, a Europa tem de garantir que os
seus cidadãos e empresas tenham acesso a uma
escolha de tecnologias de ponta que irão tornar a sua
vida melhor, mais segura e ainda mais ecológica desde que também tenham as competências para as
utilizar. No mundo pós-pandémico, é assim que
construiremos juntos uma Europa resiliente e
digitalmente soberana. Esta é a Década Digital da
Europa. "
- Thierry Breton, Comissário Europeu do Mercado Interno

EVENTOS DO 2º TRIMESTRE

ABR

CONFERÊNCIA
MINISTERIAL
"SUPLEMENTOS
ALIMENTARES"

21

28

Mais informações aqui

Mais informações aqui

REUNIÃO DO
EUROPEAN
METROLOGY NETWORK
FOR CLEAN ENERGY

5

11

Mais informações aqui

14

Mais informações aqui

20

Mais informações aqui

27

CONFERÊNCIA "IMPACTO
DA NORMALIZAÇÃO NA
RECUPERAÇÃO
ECONÓMICA EUROPEIA"

DIA MUNDIAL DA
METROLOGIA 2021 MEDIÇÃO PARA A SAÚDE
Mais informações aqui

REUNIÃO DO CONSELHO
COMPETITIVIDADE
(COMPET)
Mercado Interno e Indústria

Mais informações aqui

1/
2

JUN

21

ASSEMBLEIA
DIGITAL
Mais informações aqui

WEBINAR
"PACT4SKILLS IN EU
INDUSTRIAL
ECOSYSTEMS"
Mais informações aqui

79
25

VIAGEM DOS ATTACHÉS
DE ECONOMIA DO GRUPO
DE COMPETITIVIDADE E
CRESCIMENTO
Mais informações aqui

FÓRUM
DO MERCADO
ÚNICO
Conferência de Encerramento

Mais informações aqui

MAIO

FÓRUM DE
ALTO NÍVEL
SUSTENTABILIDADE
E TURISMO

CONFERÊNCIA "GUIA DE
VIAGEM A UMA ECONOMIA
COMPETITIVA"

ATUALIZAÇÃO DA
ESTRÁTEGIA INDUSTRIAL

A 5 de maio de 2021, a Comissão Europeia
publicou a atualização da Estratégia Industrial de
2020:

Um

Mercado

Único

mais

forte

para

a

recuperação da Europa.
A atualização da estratégia industrial incide sobre
três domínios:
- O Mercado Único Resiliente – neste âmbito a
Estratégia destaca a importância de criar um
instrumento de emergência do Mercado Único,
remover barreiras e desenvolver mais serviços,
bem como promover uma maior transparência

- A importância da dupla transição verde e
digital – tendo em conta o impacto positivo
que esta pode ter para o setor industrial da
UE, através da promoção de projetos
transnacionais e a descarbonização do setor.
No seguimento desta Estratégia, também
foram disponibilizados três documentos, (1)
Relatório anual sobre o mercado único de
2021; (2) Dependências e capacidades
estratégicas; (3) Para uma produção de aço
limpa e competitiva.

através da monitorização.
- A identificação de dependências estratégicas da
Europa – um aspeto de fundamental importância
para as parcerias internacionais e as alianças

Mais informações aqui

industriais.

VIAGEM DOS
ATTACHÉS
Realizou-se entre 7 e 9 de junho de 2021 uma
visita a Portugal dos Conselheiros Económicos do
Grupo
de
Trabalho
“Competitividade
e
Crescimento”. Durante esta viagem, o programa
dos delegados europeus combinou visitas
culturais com visitas a centros de investigação
aplicada à indústria, à Universidade do Minho e a
uma empresa.

A comitiva, que envolveu 38 participantes,
visitou o Laboratório Ibérico Internacional de
Nanotecnologia (INL), o Centro de Engenharia
Biológica da Universidade do Minho, o
laboratório DONE LAB, parceria entre a Bosch
e a Universidade do Minho, a empresa têxtil
CALVELEX, o CITEVE, e o CENTI.
Mais informações aqui

PRÓXIMA
PRESIDÊNCIA
Caros amigos Eslovenos,
No momento da elaboração desta Newsletter,
Portugal está quase a terminar a sua função de
Presidente do Conselho da UE. Ao longo destes
seis meses, Portugal comprometeu-se a agir para
promover uma recuperação justa, verde e digital.
No entanto, há ainda um caminho a percorrer.
Todos os cidadãos europeus anseiam por
regressar à normalidade e por ajudar a Europa a
progredir e a manter-se um espaço de maior
crescimento económico e bem-estar das suas
populações.
Foi exatamente a pensar no bem-estar dos nossos
cidadãos europeus que, há 6 meses, aceitámos o
testemunho da Presidência Alemã e sob o lema
“Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde
e digital” nos empenhámos em contribuir para
melhorar esta realidade.

E é por isso que propomos agora à Eslovénia
que o continue a fazer, que continue a “agir”.
Portugal, e o Ministério da Economia e da
Transição Digital em particular, desejam à
Eslovénia os maiores sucessos no exercício da
Presidência. Acreditamos que a Europa unida,
não só vencerá esta crise, como se vai erguer
mais forte, sustentável e resiliente.
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