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Prefácio
Preface
“La seule façon de mettre les gens ensemble, c’est encore de leur envoyer la peste”
Albert Camus, La Peste
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Em 1947, quando publicou A Peste, Albert Camus não
imaginaria que estas reflexões seriam um ensaio único
sobre solidariedade e responsabilidade para a pandemia
que haveria de acontecer 70 anos depois.
E foram esses os valores da nossa missão na Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia.
Podemos, hoje, afirmar uma Europa mais próxima, mais
unida, mais forte e mais resiliente. Em muito, devido ao
momento de crise que vivemos, mas a Presidência Portuguesa teve um papel da maior relevância nos resultados
alcançados e em várias áreas:
• O Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e todos os
parceiros sociais europeus subscreveram o primeiro
acordo global sobre o aprofundamento da dimensão
social europeia (políticas de emprego, de formação e de
proteção social), – o Compromisso Social do Porto,
aprovado em 7 de maio;
• A Declaração do Porto, aprovada na reunião informal
do Conselho Europeu de 8 de maio, foi a primeira
declaração dos líderes europeus exclusivamente dedicada
à temática social;

In 1947, when Albert Camus published The Plague, he
could not have imagined that these reflections would
be a unique essay on solidarity and responsibility for
the pandemic that would happen 70 years later.
And these were the values of our mission in the Portuguese Presidency of the Council of the European Union.
Today, we can claim a closer, more united, stronger and
more resilient Europe. Much, due to the moment of
crisis we are experiencing, but the Portuguese Presidency played a major role in the results achieved and
in several areas:
• The European Parliament, the European Commission and all the European Social Partners signed the
first global agreement on the deepening of the European social dimension (employment, training and
social protection policies), – the Porto Social Commitment, approved on 7th May;
• The Porto Declaration, approved at the informal
meeting of the European Council on 8th May, was the
first declaration by European leaders exclusively dedicated to social issues;

• Pela primeira vez a reunião UE-Índia contou com a
participação de todos os 27 Estados-Membros da UE;
• Em maio, em Coimbra, decorreu a primeira reunião
dos “Ministros do Futuro”, isto é, as questões de prospetiva fizeram, também pela primeira vez, parte da
agenda de uma reunião ministerial da UE e foi lançada a Rede Europeia de Análise Prospetiva;
• O processo de aprovação do Certificado Digital
COVID foi um dos mais céleres de sempre do processo
de decisão europeu: três meses entre a apresentação
da proposta pela Comissão Europeia e a aprovação
final pelo Parlamento e o Conselho;
• Assegurámos o acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a diretiva para a transparência
fiscal das grandes empresas multinacionais;
•Foi inaugurada a primeira ligação direta de alta
velocidade por cabo submarino entre a América do
Sul e a Europa;
• Reforçámos a ambição europeia de ser líder digital,
e, nestes 6 meses, fizemos um enorme esforço no
avanço das negociações do Pacote dos Serviços Digitais, cujo relatório de progresso foi apresentado no
final de maio, no Conselho Competitividade.

• For the first time the EU-India meeting was attended by all 27 EU Member States;
• In May, in Coimbra, the first meeting of the “Ministers of the Future” took place, that is, foresight issues
were, also for the first time, part of the agenda of an
EU ministerial meeting;
• The approval process for the COVID Digital Certificate was one of the fastest ever in the European decision-making process: three months between submission of the proposal by the European Commission and
final approval by Parliament and Council;
• We secured the agreement between the Council and
the European Parliament on the directive for the tax
transparency of large multinational companies;
• The first high-speed direct link via submarine cable
between South America and Europe was inaugurated;
• We reinforced the European ambition to be a digital
leader, and, in these 6 months, we made a huge effort
to advance the negotiations of the Digital Services
Package, whose progress report was presented at the
end of May, at the Competitiveness Council.
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#PPUE | “Mais Europa em tempos de pandemia”
#PPUE | “More Europe in pandemic times”
Neste sentido, destaco igualmente o Ato dos Serviços
Digitais e o Ato dos Mercados Digitais que permitirão
atualizar o quadro legislativo e regulamentar da União,
assegurando a moderação de conteúdos online e evitando
práticas anti concorrenciais.
• No início de junho, realizámos a Digital Assembly,
precisamente com o tema da Liderança na Década Digital,
inaugurámos a primeira ligação direta de alta velocidade
por cabo submarino que a partir de Sines liga dois continentes: a Europa e a América Latina. É uma infraestrutura
essencial que permite a transmissão de dados e permite,
assim, que Portugal reforce o seu posicionamento
estratégico nesta ambição europeia e atlântica.
• Mas fomos mais longe e apresentámos a Declaração de
Lisboa - Digital Democracy with a Purpose, e cuja
declaração anexa de princípios digitais corresponde ao
ponto de partida de um movimento que estamos a lançar
através do website lisbondeclaration.eu e que pretende
promover os direitos fundamentais no contexto digital,
sendo para nós essencial reforçar que a transformação
digital não depende apenas de tecnologia, mas trata-se
também de princípios e valores éticos e respeito pelos
direitos humanos.
• E, claro, não podemos deixar de lembrar o grande anúncio feito pelo Governo, no Digital Day, em março, coorganizado pela Comissão Europeia e pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia de que Lisboa será
sede da Europe Startup Nations Alliance (ESNA), uma entidade que pretende contribuir para criar condições de
excelência para o desenvolvimento de startups e scaleups,
da Europa para o mundo.
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In this regard, I would also like to highlight the Digital
Services Act and the Digital Markets Act, which will
make it possible to update the Union's legislative and
regulatory framework, ensuring the moderation of
online content and avoiding anti-competitive practices.
•In early June, we held the Digital Assembly, precisely
with the theme of Leadership in the Digital Decade, we
inaugurated the first high-speed direct connection by
submarine cable that from Sines connects two continents: Europe and Latin America. It is an essential
infrastructure that allows data transmission and thus
allows Portugal to strengthen its strategic position in
this European and Atlantic ambition.
•But we went further and presented the Lisbon Declaration - Digital Democracy with a Purpose, whose
attached declaration of digital principles is the starting
point of a movement that we are launching through
the website lisbondeclaration.eu and which aims to
promote fundamental rights in the digital context. It is
essential for us to emphasize that the digital transformation does not depend only on technology, but also
on ethical principles and values and respect for human
rights.
•And, of course, we must remember the great
announcement made by the Government, on The Digital Day, in March, co-organized by the European Commission and the Portuguese Presidency of the Council
of the European Union, that Lisbon will host the
Europe Startup Nations Alliance (ESNA), an entity that
intends to contribute to creating conditions of excellence for the development of startups and scaleups,
from Europe to the world.

• E, ainda, em maio, em Coimbra, realizou-se a primei-

ra Conferência de Alto Nível sobre o Estado de Direito
coorganizada por uma presidência do Conselho e a
Comissão, com a participação de representantes do
Parlamento, do Conselho e da Comissão, assim como do
Tribunal de Justiça da UE.
Por estes últimos seis meses, e por resultados como estes
enumerados, estou confiante em que a Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia marca positivamente a história da construção europeia. E não só por
ter sido realizada em contexto de uma violenta segunda
vaga do vírus que assolou todo o globo, ou por ter sido
realizada quase exclusivamente de forma remota. Ficará
na história, porque num contexto complexo em que o “à
distância” dominou praticamente todas as conversas,
Portugal – um dos mais pequenos em extensão territorial
do continente europeu – soube elevar a sua ambição e
reforçar a proximidade, pelas decisões e iniciativas que
desenvolveu.
A pandemia veio reforçar a confiança no projeto Europeu.
Não tenhamos dúvida disso. Mas é preciso fazer mais e,
por tal, passamos o testemunho à Eslovénia, relembrando que é preciso continuar a lutar por uma Europa justa
e solidária e com oportunidades para todos, correspondendo às aspirações dos nossos cidadãos.
Obrigado a todos e “dobro delo, slovenski kolegi!” (em
esloveno: bom trabalho, colegas eslovenos).

Pedro Siza Vieira
Ministro de Estado, da Economia
e da Transição Digital

•And also in May, in Coimbra, the first High Level
Conference on the Rule of Law was held co-organized
by a Presidency of the Council and the Commission,
with the participation of representatives of the Parliament, the Council and the Commission, as well as
from the EU Court of Justice.
For these last six months, and for results like those
listed above, I am confident that the Portuguese Presidency of the Council of the European Union positively
marks the history of European construction. And not
just because it was carried out in the context of a
violent second wave of the virus that swept across the
globe, or because it was carried out almost exclusively
remotely. It will go down in history, because in a complex context in which “distance” dominated practically
every conversation, Portugal – one of the smallest in
terms of territorial extension on the European continent – knew how to raise its ambition and strengthen
proximity, through the decisions and initiatives it
developed .
The pandemic reinforced confidence in the European
project. Let us have no doubt about that. But more
needs to be done and, for this reason, we pass on the
testimony to Slovenia, recalling that it is necessary to
continue to fight for a fair and solidary Europe with
opportunities for all, corresponding to the aspirations
of our citizens.
Thank you all and “dobro delo, slovenski kolegi!” (in
Slovenian: good work, Slovenian colleagues).

Pedro Siza Vieira
Minister of State for the Economy
and Digital Transition
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Programa PPUE2021
(1 de janeiro a 30 de junho 2021
PPUE2021 Programme
(January 1 to June 30, 2021)
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O Ministério da Economia e da Transição Digital, ao
longo da PPUE2021 empenhou-se em promover o
reforço da resiliência da Europa, bem como a confiança dos cidadãos no modelo social europeu numa
União baseada em valores comuns de solidariedade,
convergência e coesão.

The Ministry of Economy and Digital Transition,
throughout PPUE2021, was engaged in reinforcing
Europe's resilience, as well as citizens' trust in the European social model by promoting a Union based on
common values of solidarity, convergence and cohesion.

Sob o lema “Tempo de Agir: por uma recuperação
justa, verde e digital” Portugal trabalhou na implementação do Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027, bem como na aprovação e implementação
dos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência. O
desenvolvimento destes mecanismos foi um meio de
apoio financeiro para mitigar o impacto económico e
social causado pela pandemia.

Under the motto “Time to Deliver: for a fair, green and
digital recovery” Portugal worked on the implementation of the Multiannual Financial Framework for
2021-2027, as well as on the approval and implementation of the National Recovery and Resilience Plans.
The development of these mechanisms was a means of
financial support to mitigate the economic and social
impact caused by the pandemic.

A resiliência europeia, reforçada pela dupla transição
- verde e digital - incentivou a cooperação entre os
Estados-Membros no âmbito da transição energética e
do Pacto Ecológico Europeu, e reconheceu a importância da estratégia de cooperação digital através da
negociação do Pacote dos Serviços Digitais adaptando
a UE à era digital.

European resilience, reinforced by the twin transition green and digital - encouraged cooperation between
the Member States in the context of the energy transition and the European Green Deal and recognized the
importance of the digital cooperation strategy through
the negotiation of the Digital Services package adapting
the EU the digital age.

A transformação digital da Europa foi uma das
grandes prioridades da Presidência Portuguesa, tendo
em conta o aumento da sua importância para a competitividade e recuperação da UE, destacando-se a
importância das competências, de apoiar as empresas
nesta transição e de assegurar a infraestrutura adequada. A Presidência promoveu ainda os valores e
princípios democráticos Europeus no âmbito do digital, bem como a criação de um ambiente on-line
comercial justo e seguro.

The digital transformation of Europe was one of the
main priorities of the Portuguese Presidency, considering its increasing importance for the competitiveness
and recovery of the EU, highlighting the importance of
skills, supporting companies in this transition and
ensuring adequate infrastructure. The Presidency also
promoted the values and European democratic principles in the digital context, as well as the creation of a
fair and safe on-line trade environment.

A atualização da Estratégia Industrial (a 5 de maio de
2021) refletiu a necessidade de recuperação industrial
focada nas empresas, sendo estas a fonte de inovação
e competitividade da Europa. A PPUE2021 incentivou a
criação de condições de concorrência equitativas, bem
como de uma fiscalidade justa que promova práticas de
comércio leais. Neste sentido, importa ter cadeias de
valor eficientes no Mercado Único, através de instrumentos comerciais que permitam um maior crescimento e coesão para o setor industrial e para as Pequenas
e Médias Empresas, cumprindo as normas ambientais e
sociais.

The update of the Industrial Strategy (on 5 May 2021)
reflected the need for industrial recovery focused on
companies, which are the source of innovation and
competitiveness in Europe. PPUE2021 encouraged the
creation of a level playing field, as well a fair taxation
that promotes fair trade practices. For this, it is
important to have efficient value chains in the Single
Market, through trade instruments that allow greater
growth and cohesion for the industrial sector and for
Small and Medium sized Enterprises, in compliance
with environmental and social standards.
The COVID-19 pandemic emphasized the need for
greater diversification of production and supply, to
ensure a reduction in dependence on critical goods
and technologies. In this way, the debate on European
strategic autonomy was promoted, allowing the
development of appropriate policies with trade
partners outside the EU, promoting European values,
as well as fair and loyal trade practices.

A pandemia da COVID-19 acentuou a necessidade de
uma maior diversificação da produção e das fontes de
abastecimento, de modo a assegurar uma redução da
dependência de bens e tecnologias críticas. Deste modo
promoveu-se o debate sobre a autonomia estratégica
europeia, permitindo desenvolver políticas adequadas
com parceiros comerciais fora da UE, promovendo os
valores europeus, bem como práticas de comércio leais Tourism, a sector particularly affected by the pane justas.
demic, was at the centre of concerns, debating its
O Turismo, setor particularmente afetado pela pandem- future to be sustainable. It is also important to highia, esteve no centro das preocupações, debatendo o seu light the development of the COVID-19 Digital Certififuturo de modo que seja sustentável. Importa também cate, which resulted from enhanced cooperation
destacar a implementação do Certificado Digital COV- among the Member States in health. PPUE2021 was
ID-19 que resultou de uma cooperação reforçada entre also committed to the protection of Consumers,
os Estados-Membros na área da saúde. A PPUE2021 namely with the development of digitization, supportesteve, ainda, empenhada na proteção dos Consumi- ing the Communication on the New Consumer
dores, designadamente com o desenvolvimento da digi- Agenda.
talização, apoiando a Comunicação sobre a Nova
Agenda do Consumidor.
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The Trio Preside
Together for
Europe's recovery
O Trio de Presidências composto pela Alemanha, Portugal e
Eslovénia desenvolveu um programa comum para os 18
meses - de julho de 2020 a dezembro de 2021 - destacando
os principais temas e prioridades a desenvolver durante as
respetivas Presidências do Conselho da União Europeia.

Time to deliver: a
fair, green and
digital recovery

Together. Resilient.
Europe.
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A área económica tem um papel central no programa do
Trio, sendo essencial para a recuperação da crise causada
pela pandemia. O programa apela à solidariedade, à coesão
e à convergência entre os Estados-Membros, destacando o
respeito pelos valores e o modo de vida europeu como
elementos fundamentais para o crescimento económico de
toda a Europa.
O Quadro Financeiro Plurianual e o NextGeneration EU são
instrumentos que vão apoiar a recuperação europeia e
representam uma resposta ambiciosa e unitária aos desafios europeus. Também os objetivos a longo prazo são tidos
em conta, aproveitando a crise causada pela pandemia
como uma oportunidade para incentivar o crescimento
económico, o emprego e um maior investimento no Mercado
Único.
As Presidências reconhecem a necessidade de avançar com
a transição verde, bem como a transformação digital. Destacam, ainda, a importância do desenvolvimento de uma
autonomia estratégica que salvaguarde as indústrias europeias e apoie as pequenas e médias empresas. Adicionalmente, refere-se a necessidade de criar condições de concorrência equitativas no Mercado Único, e de promover uma
fiscalidade justa, numa economia cada vez mais digital. Por
último, salienta-se a promoção do reforço do papel internacional da União Europeia e da cooperação no quadro
multilateral.

grama do Trio

ency Programme

The Trio of Presidencies incluiding Germany, Portugal and
Slovenia developed a common programme for 18 months from July 2020 to December 2021 - highlighting the main
issues and priorities to be carried out during its Presidencies
of the Council of the European Union.
The economic area plays a central role in the Trio's
programme, being essential for the recovery from the crisis
caused by the pandemic. The program calls for solidarity,
cohesion and convergence among Member States, highlighting respect for European values and the European way of
life as key elements for economic growth across Europe.
The Multiannual Financial Framework and the NextGeneration EU are instruments that will support the European
recovery and represent an ambitious and joint response to
European challenges. Long-term goals are also taken into
account, transforming the crisis caused by the pandemic in
an opportunity to encourage economic growth, employment
and greater investment in the Single Market.
The Presidencies recognize the need to move forward with
the green transition, as well as the digital transformation.
They also highlight the importance of developing a strategic
autonomy that safeguards European industries and supports small and medium-sized enterprises. Additionally, it
refers to the need to create fair conditions of competition in
the Single Market, and to promote fair taxation, in an
increasingly digital economy. Finally, fostering a stronger
international role of the European Union and promoting
cooperation in the multilateral framework is highlighted.
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MARGRETHE
VESTAGER

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVA
DA COMISSÃO EUROPEIA
UMA EUROPA PREPARADA PARA A
ERA DIGITAL
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT
OF THE EUROPEAN COMISSION
A EUROPE FIT FOR THE DIGITAL AGE
Foram seis meses que como nunca anteriormente tínhamos
vivido... Apesar das dificuldades do trabalho à distância em 27
países diferentes, os nossos colegas da Presidência Portuguesa
conseguiram manter um diálogo aberto e construtivo entre
todos os Estados-Membros e as nossas instituições. Este diálogo abriu o caminho para algumas iniciativas sem precedentes,
começando com a implementação do primeiro Instrumento da
Next Generation EU.
As propostas que trabalhámos em estreita colaboração com a
Presidência Portuguesa são marcos da caminhada para
concretizar a nossa dupla transição verde e digital. Com o Ato
dos Serviços Digitais e o Ato dos Mercados Digitais estamos a
moldar o espaço online como gostaríamos que seja: livre e
seguro, justo e competitivo. A nossa proposta de Inteligência
Artificial assegura que não importa a rapidez com que as
tecnologias evoluam, elas deverão sempre servir o homem e
ajudarem-nos a tornar a Europa num lugar melhor e mais
verde. A Presidência portuguesa também tem sido fundamental para o desenvolvimento dos nossos direitos digitais, protegendo os cidadãos quer online, quer offline.
Juntos garantimos uma posição do Conselho sobre o avanço da
computação de alto desempenho e apoiamos a autonomia
estratégica aberta da Europa, garantindo que o nosso Mercado
Único permaneça um lugar justo para todas as empresas. Quer
sejam empresas grandes ou pequenas, europeias ou estrangeiras, online ou offline.
E, claro, esta declaração não estaria completa sem mencionar
a Cimeira Social do Porto, e o esforço da Presidência Portuguesa para fazer com que esta recuperação seja inclusiva, para
que ninguém fique de fora.
Uma coisa é certa: não há como voltar ao mundo como o
conhecíamos anteriormente. Precisamos construir uma Europa
melhor e mais forte. Agradeço à Presidência portuguesa o
grande apoio que deu para concretizar esta ambição comum.
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Those were six months we never lived before… Despite the
struggle of working remotely across 27 different countries, our
colleagues in the Portuguese Presidency managed to keep an
open and constructive dialogue with all Member States and our
institutions. This dialogue paved the way for some unprecedented initiatives, starting with the implementation of a
first-ever Next Generation EU instrument.
The proposals that we worked on closely with the Portuguese
Presidency are milestones on our journey to deliver on our
twin green and digital transition. With our Digital Services Act
and Digital Markets Act, we are shaping the online space as we
want it to look: free and safe, fair and competitive. Our proposal on Artificial Intelligence ensures that no matter how fast
technologies evolve, they always serve us as humans and help
us make Europe a greener, better place. The Portuguese Presidency has also been instrumental in the development of our
digital rights protecting citizens online, as much as offline.
Together we have secured a Council Position on advancing
High Performance Computing, and supported Europe’s open
strategic autonomy by ensuring our Single Market remains a
fair place for all businesses. Big and small, European and
foreign, online and offline.
And of course, this would not be complete without mentioning
the Social Summit in Porto, and the Portuguese Presidency’s
endeavour to make this recovery inclusive, so that no one is
left aside.
One thing is for sure: there is no going back to the world as we
knew it before. We need to build better, and stronger. I thank
the Portuguese Presidency for its great support to achieve this
common ambition.

THIERRY BRETON

COMISSÁRIO EUROPEU
PARA O MERCADO INTERNO
EUROPEAN COMMISSIONER
FOR THE INTERNAL MARKET

A Presidência Portuguesa desempenhou um papel fundamental no avanço da agenda digital da Europa e conduziu debates
fundamentais sobre a política industrial europeia, a
recuperação e o aumento da produção industrial europeia de
vacinas.
Em particular, gostaria de felicitar a Presidência Portuguesa
pelo seu excelente trabalho na aprovação das Conclusões do
Conselho sobre Turismo, reconhecendo a urgência de acelerar
as transições verde e digital do ecossistema turístico e
apelando à Comissão e aos Estados-Membros para que
trabalhem em conjunto numa Agenda Europeia para o Turismo 2030/2050 até ao final do ano.
No que se refere ao portefólio digital, gostaria, antes de mais,
de saudar a Presidência Portuguesa pelo acordo político em
tempo recorde absoluto sobre o Certificado Digital COVID da
UE. Vai ajudar os cidadãos europeus a viajarem livremente e
em segurança na União já este verão. Sem dúvida, o seu
impacto na recuperação económica da Europa também será
significativo.
Além disso, elogiamos a Presidência por organizar debates
essenciais sobre a autonomia da Europa e sobre como a
cooperação entre os Estados-Membros em projetos multinacionais, no âmbito dos planos nacionais de recuperação e
resiliência, pode ajudar a impulsionar a recuperação da
Europa, bem como as nossas transformações verdes e
digitais. A Presidência também ajudou a apoiar o trabalho do
Grupo de Trabalho para o aumento da Produção Industrial de
Vacinas que eu chefio, em particular incentivando os Estados-Membros a trocarem informações sobre as capacidades
industriais com vista ao aumento da produção de vacinas na
Europa. A Presidência Portuguesa também avançou em
alguns dossiês importantes da transformação digital. Garantiu o tão esperado mandato do Conselho sobre a proposta de
privacidade eletrónica (e-Privacy). Concluiu um acordo político
fundamental com o Parlamento sobre o regulamento
provisório sobre materiais de abuso sexual de crianças. Para
a soberania tecnológica do nosso continente, também garantiu uma posição do Conselho sobre o avanço da computação
de alto desempenho.

The Portuguese Presidency has played a key role in advancing Europe’s digital agenda and steered key discussions on
Europe’s industrial policy, recovery and ramping up of the
European industrial production of vaccines. In particular, I
would like to congratulate the Portuguese Presidency for
their great work on adopting Council Conclusions on Tourism,
recognising the urgency in speeding up the green and digital
transitions of the tourism ecosystem and calling on the
Commission and Member States to jointly work on a European Agenda for Tourism 2030/2050 by end of the year.
On the digital portfolio, I would first and foremost like to
applaud the Portuguese Presidency for the political agreement in absolute record time on the EU digital COVID certificate. It will help European citizens to travel freely and safely
within the Union already this summer. Undoubtedly, its
impact on Europe’s economic recovery will also be significant.
In addition, we commend the Presidency for organising
essential debates on Europe’s autonomy and on how Member
States’ cooperation in multi-country projects under National
recovery and resilience plans can help drive Europe’s recovery as well as our green and digital transformations. The
Presidency also helped to support the work of the Task Force
for the Ramp up of the Industrial Production of Vaccines that
I lead, in particular by encouraging Member States’ to
exchange information on industrial capacities in view of
increasing vaccine production in Europe. The Portuguese
Presidency has also advanced on some important digital
transformation files. It secured the long-awaited Council
mandate on the e-Privacy proposal. It concluded a critical
political agreement with the Parliament on the Interim
Regulation on child sexual abuse material. For the technological sovereignty of our continent, it also secured a Council Position advancing on High Performance Computing.
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Indústria e Mercado
Único

Industry and the Single
Market

JOÃO NEVES
Secretário de Estado
Adjunto e da Economia

Deputy Minister for the Economy
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É com satisfação que constato o sucesso da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia na promoção
do debate e cooperação entre Estados-Membros, para a
definição de uma estratégia de reindustrialização, que
reforce a autonomia estratégica da Europa de forma
alinhada com os desafios de descarbonização e eficiência energética no quadro do reforço do Mercado Único
europeu, com mercados globais abertos e instrumentos
adequados de regulação da concorrência.

I am pleased to note the success of the Portuguese
Presidency of the Council of the European Union in
promoting the debate and cooperation between Member
States, in defining a reindustrialization strategy, that
reinforces Europe's strategic autonomy in line with the
challenges of decarbonisation and energy efficiency in
the context of strengthening the European Single
Market, with open global markets and adequate instruments for regulating competition.

Posicionando a participação das pequenas e médias
empresas enquanto elemento central do mercado único,
colocámos os grandes temas da política industrial no
centro da discussão sobre o nosso futuro, nomeadamente no desenvolvimento de alianças que contribuam
para o processo de inovação, na integração e ascensão
nas cadeias de valor internacionais, e para tornar a
economia europeia mais competitiva e resiliente num
contexto global.

By placing the participation of small and medium-sized
enterprises as a central element of the single market,
we raised the major issues of industrial policy at the
centre of the discussion about our future, namely in the
development of alliances that contribute to the process
of innovation, integration and growth of international
value chains, and to enable the European economy to
become more competitive and resilient in a global
context.

Sob o âmago da Presidência Portuguesa, realizada num
contexto particularmente desafiante, em que a Europa
atravessou uma crise sanitária e económica sem precedentes, foi possível responder às necessidades das
empresas e à defesa do emprego, bem como trabalhar
na conceção dos planos para a recuperação económica e
social, que apoiarão o processo de transformação industrial e a adaptação das empresas aos novos paradigmas.

Under the umbrella of the Portuguese Presidency, held
in a particularly challenging context, in which Europe
was experiencing an unprecedented health and
economic crisis, it was possible to respond to the needs
of companies and the defence of employment, as well
as to work on the design of plans for economic and
social recovery, which will support the process of industrial transformation and the adjustment of companies to
new paradigms.

Comunicações e Regulamentos | Communications and Regulations
apresentadas durante a PPUE2021 | presented during the PPUE2021
• COMUNICAÇÃO sobre a Revisão da Política Comercial - Uma política comercial aberta, sustentável e decisiva,
COM(2021)66, 18/02/2021
COMMUNICATION Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy , COM(2021) 66, 18/2/2021
• COMUNICAÇÃO Plano de ação sobre as sinergias entre as indústrias civis, da defesa e do espaço, COM/2021/70,
22/2/2021
COMMUNICATION Action Plan on synergies between civil, defence and space industries COM/2021/70, 22/2/2021
• Proposta de revisão da COMUNICAÇÃO sobre “Critérios para a análise da compatibilidade com o mercado interno dos
auxílios destinados a fomentar a realização de projetos importantes de interesse europeu comum,” 23/02/2021
Proposal for the revision of the COMMUNICATION on “Criteria for the analysis of the compatibility with the internal market
of State aid to promote the execution of important projects of common European interest” 23/02/2021
• COMUNICAÇÃO sobre uma nova estratégia de financiamento do Next Generation EU, COM/2021/250 14/4/2021
COMMUNICATION on a new funding strategy to finance NextGenerationEU COM/2021/250, 14/4/2021
• COMUNICAÇÃO Atualização da Nova Estratégia Industrial de 2020: construir um mercado único mais forte para a
recuperação da Europa, COM/2021/350 final, 5/5/2021
COMMUNICATION Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery
COM/2021/350 05/05/2021
• PROPOSTA de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativo às subvenções estrangeiras que
distorcem o mercado interno COM/2021/223, 05/05/2021
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on foreign subsidies distorting the inter
nal market COM/2021/223, 05/05/2021
• COMUNICAÇÃO Coordenação das políticas económicas em 2021: superar a COVID-19, apoiar a recuperação e
modenizar a nossa economia, COM/2021/500, 2/06/2021
COMMUNICATION on Economic policy coordination in 2021: overcoming COVID-19, supporting the recovery and modernising
our economy COM/2021/500, 2/06/2021
COMUNICAÇÃO O aproveitamento das primeiras lições da pandemia de COVID-19, COM(2021) 380 final, 15/06/2021.
COMMUNICATION Drawing the early lessons from the COVID-19 pandemic, COM(2021) 380 final, 15/06/2021.
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Direção-Geral das
Atividades Ecónomicas
Directorate-General for
Economic Activities
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Durante os seis meses da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, a Direção-Geral das Atividades
Económicas deu apoio à atuação do Ministério da Economia e da Transição Digital, com vista a cumprir os objetivos propostos no âmbito do Programa Nacional e do
Programa do Trio de Presidências (Alemanha, Portugal e
Eslovénia).
Deste modo, assegurámos a coordenação entre os diversos
Organismos da Economia, trabalhando, ainda, em estreita
cooperação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros,
em particular com a Direção-Geral dos Assuntos Europeus,
a Representação Permanente de Portugal junto da União
Europeia e a Estrutura de Missão para a Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021.
Este esforço conjunto permitiu-nos organizar, com sucesso, apesar das limitações impostas pelo contexto de pandemia, três reuniões do Conselho Competitividade
(vertente do Mercado Interno e Indústria). Acompanhámos
e participámos ativamente nos trabalhos desenvolvidos no
âmbito dos diversos Grupos de Trabalho que contribuem
para esta formação do Conselho, incluindo o Grupo de Alto
Nível “Competitividade e Crescimento”, bem como os
relativos à vertente do digital e ao Comércio Internacional.
Neste quadro, foram convidadas empresas portuguesas
com percursos relevantes, que tiveram oportunidade de
partilhar e divulgar a sua experiência na transição ecológica e digital.

During the six months of the Portuguese Presidency
of the Council of the European Union, the Directorate-General for Economic Activities supported the
work of the Ministry of Economy and Digital Transition, to fulfil the objectives proposed under the
National Programme and the Programme of the
Trio of Presidencies (Germany, Portugal and Slovenia).
Thus, we ensured the coordination between the
several institutions of the economy, working in close
cooperation with the Ministry for Foreign Affairs,
the Permanent Representation of Portugal to the
European Union and the Portuguese Presidency
Mission Structure.
This joint effort allowed us to organize three meetings of the Competitiveness Council (Internal Market
and Industry). We also followed and actively participated in the work carried out within the scope of the
various Working Groups that contribute to this
Council configuration, including the High-Level
Group on “Competitiveness and Growth”, as well as
those relating to Digital and to International Trade.
In this framework, Portuguese companies were
invited to present relevant examples in the green
and digital transition.

A Direção-Geral das Atividades Económicas organizou
igualmente a visita dos Conselheiros Económicos de todos
os Estados-Membros ao Norte de Portugal, num programa repleto, que combinou visitas culturais com visitas a
centros de investigação aplicada à indústria, à Universidade do Minho e a uma empresa.
Neste período trabalhámos estreitamente com as instituições europeias (Comissão Europeia, Secretariado-Geral do
Conselho e Parlamento Europeu), com os parceiros do
Trio, bem como com os restantes Estados-Membros. A
Direção-Geral das Ativdades Económicas foi oradora, na
qualidade de representante da Presidência, em inúmeras
conferências. Coorganizou, ainda, em conjunto com a
Comissão Europeia, alguns eventos, dos quais se destaca
os “Dias da Indústria” e o “Fórum do Mercado Interno”,
mas também um seminário sobre Comércio Internacional
(em fevereiro) e um webinar sobre o Pacto das Competências nos ecossistemas industriais (em junho).
Foi um privilégio trabalhar nesta missão e contribuir para
o cumprimento do lema da Presidência Portuguesa:
“Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital”, para o qual não posso deixar de agradecer todo o
empenho da equipa da A Direção-Geral das Ativdades
Económicas.
Desejamos aos nossos colegas Eslovenos o maior sucesso
na sua Presidência e transmitimos desde já a nossa
collaboração para os apoiar neste esforço.
Até breve!

The Directorate-General for Economic Activities also
organized the visit of Economic Advisers from all
Member States to the North of Portugal, in a full
programme, which combined cultural visits with
visits to research centres applied to industry, the
University of Minho and to a company.
During this time, we worked closely with the European institutions (European Commission, General
Secretariat of the Council and European Parliament), with the partners of the Trio, as well as with
the other Member States. The Directorate-General
for Economic Activities was a speaker, as a representative of the Presidency, at numerous conferences. It also co-organized, together with the European
Commission, some events, of which the “Industry
Days” and the “Single Market Forum” stand out, as
well as a seminar on International Trade (in February) and a webinar on the Pact for Skills in industrial ecosystems (in June).
It was a privilege to work on this mission and to
contribute to the achievement of the Portuguese
Presidency's motto: “Time to deliver: for a fair,
green and digital recovery”, for which I can only
thank the team of the irectorate-General for
Economic Activities for their commitment.
We wish our Slovenian colleagues the greatest
success for their Presidency and transmit our
collaboration in this effort.
See you soon!
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Agência para a Competitividade
e Inovação - IAPMEI
Agency for Competitiveness
and Innovation- IAPMEI
O evento organizado pelo IAPMEI e pelo Ministério da
Economia e da Transição Digital “Guia de Viagem a Uma
Economia Competitiva” evidenciou um Portugal dinâmico,
com um tecido industrial inovador, mas que, apesar de
tudo, precisa de investir na reindustrialização em linha
com a Nova Política Industrial para a Europa, baseada em
modelos de produção mais sustentáveis e digitais,
assentes numa menor utilização de recursos energéticos.
No futuro é necessário continuar a apostar na qualificação dos recursos humanos, aproximar a academia e os
centros de interface das empresas, garantindo uma efetiva transferência de conhecimento e tecnologia que
permitam produzir e reter talento e, através de dinâmicas
de colaboração em rede, atingir níveis de produção com
maior valor acrescentado.
Esta cooperação é importante a nível nacional, entre as
empresas de um mesmo setor ou fileira, mas é também
importante que se faça a nível europeu consolidando
cadeias de valor com potencial para estruturar o crescimento da economia.
A crise gerada pela COVID-19 gerou impactes muito diferenciados em instituições e empresas que vieram colocar
novos desafios às capacidades e competências dos
gestores. Ainda assim, é-nos grato reconhecer que a
reação de muitas PME revelou o melhor do espírito
empreendedor, criativo e resiliente dos empresários e que,
em simultâneo, traduziu algumas das melhores características das PME: a sua flexibilidade e a capacidade de
reagir rapidamente às alterações do contexto em que se
realizam os negócios.
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The event organised by IAPMEI and the Ministry of Economy and Digital Transition - "Travel Guide to a Competitive Economy" - showed a dynamic Portugal, with an
innovative industrial manufacture, but that, despite
everything, needs to invest in reindustrialisation in line
with the New Industrial Policy for Europe, based on more
sustainable and digital production models, and on a lower
use of energy resources.
In the future it is necessary to continue to invest in the
qualification of human resources, to bring academia and
companies interface centres closer, ensuring an effective
transfer of knowledge and technology that allows to
produce and retain talent and, through collaborative
network dynamics, to reach production levels with higher
added value.
This cooperation is important at national level, between
companies of the same sector, but it is also important
that it takes place at European level, consolidating value
chains with potential to structure the growth of the economy.
The crisis caused by COVID-19 had differentiated impacts
in institutions and companies. It posed new challenges to
the capacities and skills of managers. Still, we are
pleased to acknowledge that the reaction of many SMEs
revealed the best of the entrepreneurial, creative, and
resilient spirit of entrepreneurs and, at the same time,
reflected some of the best characteristics of SMEs: their
flexibility and ability to react quickly to changes in the
context in which business is carried out.

Instituto Português da
Qualidade - IPQ
Portuguese Quality Institute - IPQ
O Instituto Português da Qualidade (IPQ) sob a égide da The Portuguese Institute for Quality (IPQ) under the
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia Portuguese Presidency of the Council of the European
Union promoted, regarding:
promoveu, no âmbito:
• 2021-05-05 - Da Metrologia, em conjunto com a
EURAMET, dois debates, centrados no Programa “Parceirai
Europeia de Metrologia do Programa Horizonte Europa”
aos temas: How the proposed European Partnership on
Metrology supports the digital and green transitions e
Climate neutral by 2050: the role of measurement science
in delivering the EU’s Green Deal. Estes visaram reforçar o
diálogo sobre o papel fundamental que a metrologia terá
na resposta europeia aos desafios futuros, designadamente os relacionados com as alterações climáticas e transição digital.

• 2021-05-05 - Metrology, together with
EURAMET, two debates focused on the European Partnership on Metrology Program of Horizon Europe: How
the proposed European Partnership on Metrology
supports the digital and green transitions and Climate
neutral by 2050: the role of measurement science in
delivering the EU’s Green Deal, aimed to reinforce the
dialogue on the fundamental role that metrology will
have in the European response to the future challenges,
namely those related with climate change and the digital
transition.

• 2021-05-11 - Da Normalização, uma conferência
subordinada ao tema: “O Impacto da Normalização na
recuperação económica europeia”,com o objetivo de
promover o debate sobre a importância da normalização
enquanto instrumento de estratégia industrial, quer para
melhorar o funcionamento do mercado interno, quer para
promover a projeção das normas europeias nos mercados
globais, com notória vantagem para a competitividade
europeia.

• 2021-05-11 - Standardization, one conference
on the subject: The Impact of Standardization in the
European Economic Recovery. This event focused to
promote the debate on the importance of standardization as an instrument of industrial strategy, to improve
the functioning of the internal market as well as to
promote the projection of European standards in global
markets, with a clear advantage for European competitiveness.
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Eventos
Events
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28 JAN

Apresentação das Prioridades
da PPUE no Parlamento Europeu –
Comissão do Mercado Interno e da
Proteção dos Consumidores
(IMCO)

O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital,
Pedro Siza Vieira, apresentou as prioridades da PPUE aos
membros da Comissão IMCO.

10 FEV

Webinar sobre a Política Comercial
da UE – Apresentação da Plataforma
Access2Markets

O webinar sobre a Política Comercial da União Europeia foi
coorganizado pelo Ministério da Economia e da Transição
Digital e pela Comissão Europeia. Neste âmbito, foram
abordadas as novas perspetivas do comércio global e os
seus desafios. A Comissão Europeia apresentou, ainda, a
plataforma Access2Markets, que disponibiliza informações
relevantes para empresas exportadoras da UE.

25 FEV

Reunião do Conselho
Competitividade (COMPET)
- Mercado Interno e Indústria

A reunião foi presidida pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, tendo sido
abordada a temática do Semestre Europeu, à qual se
seguiu um debate político sobre a Nova Agenda do Consumidor. A Presidência portuguesa conseguiu, ainda, o apoio
da maioria dos países para avançar com a proposta de
Diretiva sobre a divulgação pública de informações
discriminadas por país, Public Country-by-Country
Reporting (CbCR).
Neste contexto foi criada a Task Force criada para aumentar a produção industrial de vacinas contra a COVID-19.

23-26 FEV

Presentation of PPUE Priorities at the
European Parliament - Committee on
the Internal Market and Consumer
Protection (IMCO)
The Minister of State for the Economy and the Digital
Transition, Pedro Siza Vieira, presented the priorities of
the PPUE the members of the Committee IMCO.
EU Trade Policy Webinar Presentation of the Access2Markets
The webinar on EU Trade Policy was co-organised by
the Ministry of Economy and Digital Transition and the
European Commission. Under this framework, the new
perspectives of global trade and its challenges were
addressed. The European Commission also presented
the Access2Markets platform, which provides relevant
information for EU exporting companies.

Competitiveness Council Meeting
- Single Market and Industry
At this ministerial meeting, chaired by the Minister of
State for the Economy and the Digital Transition Pedro
Siza Vieira, the topic of the European Semester and the
National Recovery and Resilience Plans was addressed
and was followed by a political debate on the New Consumer Agenda, on which Council Conclusions were
adopted. The Portuguese Presidency also obtained the
support of most countries to move forward with the
proposal for a Directive on the public disclosure of
information broken down by country, Public Country-by-Country Reporting (CbCR).
The Task Force set up to increase the industrial production of vaccines COVID-19, was created in this context.

Dias da Indústria 2021

Industry Days 2021

A edição de 2021, levou a uma reflexão sobre como
se pode tornar a crise, causada pela pandemia COVID-19, numa oportunidade de crescimento. O
primeiro dia do evento contou com a presença do
Ministro de Estado, da Economia e da Transição
Digital, Pedro Siza Vieira, que apresentou a Visão
da Presidência Portuguesa. No segundo dia, a Diretora Geral das Atividades Económicas, Fernanda
Ferreira Dias, participou no painel “Defining the
potential of digital for sustainability, innovation
and recovery”.

The 2021 edition led to a reflection on how the crisis
caused by the COVID-19 pandemic can be turned into
an opportunity for growth. The first day of the event
was attended by the Minister of State for the Economy
and the Digital Transition, Pedro Siza Vieira, who
presented the Vision of the Portuguese Presidency. On
the second day, the Director-General of Economic
Activities, Fernanda Ferreira Dias, participated in the
panel “Defining the potential of digital for sustainability, innovation and recovery”.
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22 MAR

Reunião Informal do Conselho
Competitividade (COMPET) - Mercado
Interno e Indústria

Os Ministros responsáveis pelo Mercado Único e Indústria
reuniram-se, por videoconferência, para debater o conceito da “autonomia estratégica numa União Europeia
aberta”, tendo em vista promover uma maior resiliência e
competitividade da economia europeia.
Neste contexto foi apresentada a Comunicação da
Comissão Europeia «Orientações para a Digitalização até
2030: a via europeia para a Década Digital», contendo
uma visão e metas para concluir a transformação digital
da Europa até 2030.

28 APR

Conferência "Guia de Viagem a uma
Economia Competitiva"

A conferência “Guia de Viagem a uma Economia Competitiva” promoveu um debate sobre a valorização dos fatores
de produção nacional e a melhor forma de os potenciar.
Nesta conferência estiveram representantes dos principais
clusters de competitividade nacional, associações empresariais, entidades públicas e algumas figuras de referência
da economia para uma discussão aberta, através da qual
se procurou encontrar uma resposta para “Qual será o
caminho para reforçar a competitividade da economia
portuguesa gerando valor acrescentado?” e “Qual o
melhor trajeto para estimular a ascensão das empresas
portuguesas às cadeias de valor internacionais?”
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Informal Competitiveness Council
Meeting (COMPET) - Single Market and
Industry
Ministers responsible for the Single Market and
Industry met, by videoconference, to discuss the
concept of "strategic autonomy in an open European
Union", with the goal to promote a greater resilience
and competitiveness of the European economy.
At the occasion, the European Commission Communication "2030 Digital Compass: the European way for
the Digital Decade" was addressed, presenting a
vision and targets for completing Europe's digital
transformation by 2030.

Conference

"Travel Guide to a
Competitive Economy”

The conference "Travel Guide to a Competitive Economy" promoted a debate on the valorisation of national
production factors and the best way to enhance them.
In this conference representatives of the main national
competitiveness clusters, business associations, public
entities and some reference figures of the economy
gathered for an open discussion, through which an
answer was sought to: (i) What is the way ahead to
boost the competitiveness of the Portuguese economy
and generate added value?" and (ii) "What is the best
path to stimulate the integration of Portuguese companies in international value chains?"

5 MAIO

Reunião Inicial da Rede Europeia de
Metrologia para as Energias Limpas

Initial Meeting of the European
Clean Energy Metrology Network

Com o propósito de cumprir os objetivos da União Europeia
no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, foi lancada a Rede
Europeia de Metrologia para as Energias Limpas, procurando incentivar uma colaboração direta dos Institutos
Nacionais de Metrologia mais relevantes.

With the purpose of fulfilling the objectives of the
European Union within the European Ecological Pact,
the European Metrology Network for Clean Energy
was launched, seeking to encourage a direct collaboration of the most relevant National Metrlogy Institutes.

Conferência "Impacto da
Normalização na Recuperação
Económica Europeia”

Conference "Impact of Standardisation
on European Economic Recovery”

A conferência teve como propósito promover o debate sobre
a importância da normalização enquanto instrumento de
estratégia industrial.
O primeiro painel focou-se na importância da normalização
como ferramenta para competitividade da União Europeia
enquanto ator global. O segundo painel, por seu lado, levou
a um debate sobre como a normalização se pode tornar
numa oportunidade para o Mercado Único.

The conference aimed to promote the debate on the
importance of standardisation as a tool for industrial
strategy.
The importance of standardisation as a tool for the
competitiveness of the European Union as a global
actor was one of the topics debated. A second issue
discussed was how standardisation can become an
opportunity for the Single Market.
.

11 MAIO

27 MAIO

Reunião do Conselho Competitividade
(COMPET) - Mercado Interno e Indústria

Os Ministros do Mercado Único e Indústria reuniram-se em
Bruxelas para debater a atualização da Estratégia Industrial
2020. Adicionalmente, os Ministros realizaram um debate
de orientação sobre os aspetos do Pacote Digital que
consideram necessários para garantir o reforço do mercado
único digital e um espaço em linha mais seguro, onde os
direitos fundamentais estejam protegidos e a concorrência
seja justa e livre. Nesta occasião foram, ainda, aprovadas
as Conclusões do Conselho na área do Turismo Sustentável
e da Melhor Regulamentação.

7 a 9 JUN

Grupo Competitividade e Crescimento
(Viagem Attachés)

A visita ao terreno dos delegados do Grupo de Trabalho de
Competitividade e Crescimento decorreu de 7 a 9 de junho.
Durante esta viagem, partecipantes tiveram a oportunidade
de visitar centros de investigação que desenvolvem e exportam a nível global tecnologia com aplicações no setor
industrial.
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, parceira entre a Bosch e a Universidade do Minho, a empresa têxtil CALVELEX, o CITEVE, e o
CENTI.

Competitiveness Council (COMPET)
meeting - Internal Market and Industry
Ministers for the Internal Market and Industry met
in Brussels to discuss the update of the Industrial
Strategy 2020. In addition, Ministers held a policy
debate on aspects of the Digital Package that they
consider necessary to ensure a strengthened digital
single market and a safer online area where fundamental rights are protected, and competition is fair
and free. At the occasion, Council conclusions in
the field of Sustainable Tourism and Better Regulation were also adopted.
Competitiveness and Growth
Working Party
(Attachés trip)
The trip of the delegates of the Competitiveness and
Growth Working Party took place between the 7th and
9th of June. During this trip, the partecipants had the
opportunity to visit research and innovation centres
which develop and export at a global level technology
with applications in the industrial sector.
The delegation, which included 38 participants, visited
the International Iberian Nanotechnology Laboratory
(INL), the Centre for Biological Engineering of the
University of Minho, the DONE LAB laboratory, a partnership between Bosch and the University of Minho,
the textile company CALVELEX, CITEVE, and CENTI.
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21 JUN

Webinar Pacto para as Competências
nos Ecossistemas industriais

A 21 de junho teve lugar um webinar sobre o papel do
Pacto Europeu para as Competências nos ecossistemas
Industriais. Permitiu uma reflexão sobre o futuro das qualificações da mão-de-obra nos ecossistemas industriais e as
possibilidades que os stakeholders têm para unir esforços
e tirar o melhor partido desta iniciativa – o Pacto para as
Competências – e dos seus benefícios, capacitando-os para
os desafios da dupla transição, verde e digital. O webinar
contou com a participação do Secretário de Estado Adjunto
e da Economia, bem como representantes da Comissão
Europeia.

25 JUN

Webinar Pact for skills in EU industrial Ecosystems
On 21 June, a webinar on the role of the European Pact
for Skills in EU Industrial ecosystems took place. It
allowed a reflection on the future of the qualifications
of the workforce in industrial ecosystems and on the
possibilities that stakeholders have to join forces and
make the best use of this initiative - the Pact for Skills
- and its benefits, enabling them to meet the challenges
of the twin transition, green and digital. The webinar
whad the partecipation of the Deputy Minister for the
Economy, as well as representatives of the European
Commission.

SIMFO Conferência de Encerramento

SIMFO Closing Conference

A PPUE organizou, em conjunto com a Comissão Europeia,
o Fórum do Mercado Único 2021 no dia 25 de junho. O tema
do Fórum foi “Seguindo em frente”, tendo sido abordados
os desafios e fragilidades no Mercado Único criados pela
pandemia COVID-19, bem como as principais transformações e tendências para o futuro. Também foi discutido o
bom funcionamento do Mercado Único, visando a eliminação das barreiras, designadamente no quadro dos
procedimentos de notificação, os quais constam na Diretiva
Serviços e Diretiva Transparência.

The PPUE organized, together with the European Commission, the Single Market Forum 2021, on the 25th
of June. The theme of the Forum was “Moving
forward”, addressing the challenges and weaknesses
in the Single Market created by the COVID-19 pandemic, as well as the main changes and trends for the
future. The proper functioning of the Single Market
was also discussed, aiming at the elimination of
barriers, namely in the framework of notification
procedures, of in the Services Directive and the Transparency Directive.
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Consumidores e
Segurança Alimentar
Consumers and Food Safety

JOÃO TORRES
Secretário de Estado do Comércio,
Serviços e Defesa do Consumidor
Secretary of State for Trade,
Services and Consumer Protection
No âmbito da Presidência do Conselho da União Europeia, Portugal conseguiu superar os desafios impostos pela pandemia da doença COVID-19. Quer no que
diz respeito à dimensão mais abrangente da competitividade, sobretudo na vertente do Mercado Interno,
quer no que concerne à defesa do consumidor ou à
segurança alimentar, entre outros, foram integralmente cumpridos os objetivos inicialmente definidos.
Permitindo-me focar estas duas últimas áreas,
importa sublinhar que foi durante esta Presidência
que se adotaram as conclusões do Conselho da União
Europeia sobre a Nova Agenda do Consumidor, que
contemplam uma visão holística de aperfeiçoamento
dos instrumentos e áreas de intervenção no domínio
da proteção dos consumidores. Como sempre temos
procurado afirmar, a política de consumidores deve
ser uma prioridade na recuperação económica da
Europa, desde logo, porque a confiança destes agentes económicos constitui um vetor ímpar de competitividade no Mercado Único.
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During the Presidency of the Council of the European
Union, Portugal managed to overcome the challenges
posed by the COVID-19 disease pandemic. Whether
with regard to the broader dimension of competitiveness, especially in the Single Market, or with regard to
consumer protection or food safety, among others, the
initially defined objectives were fully met.
Focusing on these last two areas, it is important to
emphasize that it was during this Presidency that the
Conclusions of the Council of the European Union on
the New Consumer Agenda were adopted, which
include a holistic vision for improving instruments and
areas of intervention in the field of consumers
protection. As we have always claimed, consumer
policy must be a priority in Europe’s economic recovery, from the beginning, because the confidence of the
economic agents constitutes a unique vector of competitiveness in the Single Market.

Ainda no âmbito da defesa do consumidor, assinala-se
como muito positiva a realização da iniciativa «Diálogo
com os Consumidores» e, ainda, da Cimeira dos Consumidores ou da reunião de Alto Nível dos Ministros
responsáveis por esta política pública. A defesa do consumidor constrói-se num regime de franco e aberto diálogo
que pressupõe o envolvimento de agentes dos setores
público e privado, estimulando a participação da sociedade
civil.
Também na área da segurança alimentar, a Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia assinalou um
momento de elevada importância, reconhecendo a necessidade de harmonização da legislação relativa aos suplementos alimentares. Portugal promoveu um relevante
debate sobre os produtos-fronteira que, sendo abrangidos
por uma multiplicidade de regimes jurídicos distintos nos
vários Estados-membros, merecem especial consideração
por parte dos poderes públicos e das autoridades que
intervêm na aplicação concreta da legislação.
A Presidência foi certamente diferente das expectativas
iniciais, nos longos meses de preparação que a antecederam, por via das necessárias medidas de contenção da
propagação da doença COVID-19. Todavia, e com um inexcedível envolvimento dos organismos da administração
pública, estou em crer que podemos partilhar um sentimento de missão cumprida, na certeza de que foram
dados passos firmes e sólidos que contribuíram singularmente para o respeito dos valores fundacionais da União
Europeia num momento especialmente complexo da nossa
vida em comunidade.

Still in the field of consumer protection, the “Consumers Dialogue” and the Consumer Summit or the
High Level meeting of Ministers responsible for this
public policy are very positive.Consumer protection is
built on a regime of frank and open dialogue that
implies the involvement of agents from the public
and private sectors, stimulating the participation of
civil society.
Also in the area of food safety, the Portuguese Presidency of the Council of the European Union underlined a moment of great importance, recognizing the
need for harmonization of legislation on food supplements. Portugal promoted a relevant debate on
border products which, being covered by a multiplicity of different legal regimes in the various Member
States, deserve special consideration by public
authorities and authorities that intervene in the
concrete application of the legislation.
The Presidency was certainly different from initial
expectations,of the months of preparation that
preceded it, due to the necessary measures to
contain the spread of the COVID-19 disease. However, and with an unsurpassed involvement of public
administration bodies, I believe that we can share a
feeling of mission accomplished, in the certainty that
firm and solid steps were taken that uniquely
contributed to the respect of the foundational values
of the European Union at a particularly complex time
of our community life.
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Direção-Geral do
Consumidor
Consumer Directorate-General
Os trabalhos da Presidência Portuguesa centraram-se
na discussão da Nova Agenda do Consumidor, uma
Comunicação da Comissão Europeia publicada em
novembro de 2020, que propõe uma visão para a política europeia de defesa do consumidor para cinco anos.
A Agenda do Consumidor identifica 5 áreas prioritárias
e um conjunto ações com vista a “reforçar a resiliência
dos consumidores para uma recuperação sustentável”.

The work of the Portuguese Presidency focused on the
discussion of the New Consumer Agenda, the European
Commission’s communication published in November
2020, which proposes a vision for the European consumer
protection policy for five years. The Consumer Agenda
identifies 5 priority areas and a set of actions aimed at
“strengthening consumer resilience for a sustainable
recovery”.

A par da discussão da Nova Agenda que se realizou a
22 de janeiro em Lisboa no evento “Diálogo com os
Consumidores”, no Grupo do Conselho “Consumidores”
foram discutidas as prioridades da Agenda visando
aprovar Conclusões o que aconteceu a 25 de fevereiro e
que se traduzem em orientações políticas sobre as
medidas a implementar no contexto da Agenda.

Along the discussion of the New Agenda that took place on
January 22nd in Lisbon at the event “Consumers
Dialogue”, at the “Consumers” Council Working Party the
priorities of the Agenda were also discussed in view of the
approval Council Conclusions, on 25 February. These
conclusions are political guidelines on the measures to be
implemented in the context of the Agenda.
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O tema foi objeto de debate político no Conselho
Comeptitividade de 25 de fevereiro. No Dia Mundial dos
Direitos do Consumidor, 15 de março, a Direção-Geral do
Consumidor, em parceria com a Comissão Europeia,
organizou a partir de Lisboa a Cimeira Europeia do Consumidor que contou com mais de 700 participantes e que
resultou na discussão e identificação das medidas prioritárias a desenvolver para reforçar a proteção dos consumidores na UE.

This topic was the subject of a political debate at the
Competitiveness Council on the 25th of February. On
the World Consumer Rights Day, 15th of March, the
Consumers Directorate-General, in partnership with the
European Commission, organized the European Consumer Summit from Lisbon with more than 700 participants and which resulted in the discussion and identification of priority measures to be developed to strengthen consumer protection in the EU.

Teve ainda lugar uma reunião ministerial informal presidida pelo Ministro de Estado da Economia e da Transição
Digital, onde os Ministros responsáveis da pasta dos Consumidores discutiram os resultados da Cimeira e destacaram como prioridades a alcançar até março de 2022,
entre outros aspetos, o aprofundamento da cooperação,
a responsabilização das plataformas digitais e a proteção
dos consumidores vulneráveis, não esquecendo as iniciativas legislativas sobre a segurança dos produtos e o
crédito ao consumo, que serão apresentadas durante a
Presidência da Eslovénia.

There was also an informal ministerial meeting chaired
by the Minister of State for the Economy and the Digital
Transition, where the Ministers responsible for the Consumer Protection discussed the results of the Summit
and highlighted the priorities to be reached by March
2022, namely, the deepening of cooperation, the
accountability of digital platforms and the protection of
vulnerable consumers, not forgetting the legislative
initiatives on product safety and consumer credit that
will be presented during the Slovenian Presidency.
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Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica - ASAE
Economic and Food Safety
Authority - ASAE

No decurso do semestre da PPUE, a ASAE definiu como
tema central os suplementos alimentares, nos dois
principais eventos que organizou: reunião semestral do
grupo informal dos Diretores das Agências de Segurança Alimentar – Head of Agencies – e a Conferência de
Alto Nível sobre Suplementos Alimentares.
O objetivo central foi o de alertar a Comissão Europeia
para a necessidade de harmonizar a regulamentação
destes produtos, de forma a assegurar uma maior e
melhor segurança alimentar e económica dos consumidores europeus, para além de uma concorrência leal
entre operadores económicos. Nas conclusões de ambos
os eventos, verificou-se que a necessidade de revisão da
regulamentação europeia é uma preocupação comum
aos Estados-Membros.
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During the semester of the PPUE, ASAE defined food
supplements as the central theme in the two main
events organized: the biannual meeting of the informal
group of the Directors of Food Safety Agencies - Head
of Agencies - and the High Level Conference on Food
Supplements.
The central objective was to alert the European Commission to the need to harmonize the regulation of
these products, in order to ensure greater and better
food and economic safety for European consumers, in
addition to fair competition between economic operators. In the conclusions of both events, it was found
that the need to review European regulations is a
common concern for Member States.

Eventos
Events
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22 JAN

Diálogo com os Consumidores

Consumers Dialogue

O Diálogo com os Consumidores incidiu sobre a
“Nova Agenda do Consumidor”, permitindo um
debate aberto sobre as prioridades e ações políticas
em matéria de proteção do consumidor para os
próximos 5 anos. O evento contou com a presença
de Didier Reynders, Comissário Europeu para a
Justiça e a participação do Ministro de Estado, da
Economia e Transição Digital, Pedro Siza Viera.

The Consumers Dialogue focused on the “New Consumer Agenda”, in an open debate on the priorities
and political actions on consumer protection for the
next 5 years. The event had the partecipation of
Didier Reynders, the European Commissioner for
Justice, and the Portuguese Minister of State for the
Economy and the Digital Transition, Pedro Siza Viera.

15 -16 MAR

Cimeira Europeia do Consumidor
European Consumer Summit

A Cimeira Europeia do Consumidor que, pela
primeira vez, foi coorganizada pela Comissão Europeia em conjunto com um Estado-Membro, decorreu no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.
Neste evento debateu-se a Nova Agenda do Consumidor salientando-se a necessidade de envolver e
capacitar os consumidores para a dupla transição,
digital e ecológica. Destacou-se, ainda, a importância da aplicação efetiva da legislação de defesa do
consumidor, bem como a relevância da cooperação
internacional no desenvolvimento da política de
consumidores.

16 MAR
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The European Consumer Summit, which, for the first
time, was co-organized by the European Commission
with a Member State, took place on World Consumer
Rights Day. The New Consumer Agenda was discussed
at this event, emphasizing the need to involve and
empower consumers for the double transition, digital
and green. The importance of the effective application of consumer protection legislation was also highlighted, as well as the relevance of international cooperation in the development of consumer policy.

Reunião de Alto Nível relativa à proteção do consumidor

High Level meeting on Consumer
Protection

Os Ministros responsáveis pela proteção dos consumidores reuniram-se por videoconferência numa
reunião informal, presidida pelo Ministro Pedro Siza
Vieira, que contou com a presença do Comissário
Europeu para a Justiça, Didier Reynders. Neste
contexto foram debatidos os próximos passos a dar
para o desenvolvimento da política europeia de
defesa do consumidor, assim como a Nova Agenda
do Consumidor e as Conclusões do Conselho
aprovadas, a 25 de fevereiro.

The Ministers responsible for consumer protection
met, by videoconference, in an informal meeting,
chaired by Minister Pedro Siza Vieira, and attended by
the European Commissioner for Justice, Didier Reynders.
The next steps to be taken for the development of
European consumer protection policy were discussed,
as well as the New Consumer Agenda and the Council
Conclusions adopted on 25 February.

21 ABR

Conferência Ministerial "Suplementos
Alimentares”

Esta Conferência reuniu, por videoconferência,
EFSA, Comissão Europeia, autoridades portuguesas
e da Bélgica e representantes do setor e contou com
a participação do Ministro de Estado, da Economia
e da Transição Digital e da Ministra da Agricultura.
Foi debatida a atual situação dos Suplementos
Alimentares no contexto do Mercado Único, Europeu
visando soluções que garantam maior segurança
para os consumidores e a leal concorrência entre
operadores. Alertou-se também para a necessidade
de harmonização da regulamentação europeia na
entrada do mercado e no controlo oficial, mitigando
ainda os produtos-fronteira no mercado.

Ministerial Conference "Food Supplements"
This Conference brought together, via videoconference,
EFSA, the European Commission, Portuguese and Belgian
authorities and representatives of the sector and was
attended by the Portuguese Minister of State for the
Economy and the Digital Transition and the Minister of
Agriculture.
The current situation of Food Supplements in the context
of the Single Market was discussed, aiming at solutions
that guarantee greater security for consumers and fair
competition between operators. It also alerted to the need
to harmonize European regulations on market entry and
official control, while also mitigating frontier products on
the market.
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Turismo
Tourism

CERTIFICADO DIGITAL COVID-19
COVID-19 DIGITAL CERTIFICATE

Certificado
Certificate

Nome | Name
Data de Nascimento | Date of Birth
Doença | Disease
Dose 2/2
Vacina | Vaccine
Data | Date
País | Country
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RITA MARQUES
Secretária de Estado do Turismo
Secretary of State for Tourism
A 1 de Janeiro de 2021, Portugal assumiu a Presidência do
Conselho da União Europeia, num contexto altamente desafiante para o nosso país, para a União Europeia e para o mundo
em geral.
Após anos de crescimento sustentado, com níveis recorde de
receitas turísticas, a trajetória de crescimento do setor do
turismo foi interrompida pelo impacto da pandemia. Da
Comissão Europeia, ao Comité das Regiões, dos parceiros
sociais às associações europeias representativas do setor, de
projetos independentes de inovação a grandes atores económicos do setor do turismo, todos tiveram em Portugal uma ponte
para a partilha de preocupações, visões e anseios que permitissem alavancar a recuperação e encontrar respostas para um
futuro melhor.
Ao colocar o ecossistema do Turismo como parte relevante do
debate europeu, Portugal demonstrou ter capacidade de
resposta imediata aos efeitos negativos da pandemia,
construindo, em paralelo, respostas de mais longo prazo que
capacitam o setor para um mar de novas oportunidades. Afinal
uma crise pode também dar azo a um novo, e desejavelmente
melhor, futuro.
No imediato, conseguimos avançar na formalização do Certificado Digital COVID da UE, anunciado na reunião informal de
ministros do Turismo de 1 de março, resultado de uma dinâmica negocial célere, fruto de um assinalável empenho nacional.
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On 1 January 2021, Portugal took over the Presidency of the
Council of the European Union in a highly challenging environment for our country, for the European Union and the
world in general.
After years of sustained growth, with record levels of tourism
revenues, the growth path of the tourism sector was interrupted by the impact of the pandemic. From the European
Commission to the Committee of the Regions, from the social
partners to the European associations representing the sector,
from independent innovation projects to major economic
players in the tourism sector, all had in Portugal a bridge to
share concerns, visions and desires that would allow leverage
recovery and find answers for a better future.
By placing the Tourism ecosystem as a relevant part of the
European debate, Portugal has demonstrated its ability to
respond immediately to the negative effects of the pandemic,
building, in parallel, longer-term responses that opens the
sector to new opportunities. After all, a crisis can also give
rise to a new, and hopefully better, future.
Immediately, we were able to advance in the formalization of
the EU Digital COVID Certificate, announced at the informal
meeting of Ministers of Tourism on 1 March, the result of a
swift negotiation process, the product of a remarkable multinacional commitment.

A longo prazo, faremos nascer uma Agenda Europeia para o
Turismo 2030-2050. De facto, o Fórum de Alto Nível para um
Turismo Sustentável, realizado no dia 14 de maio, foi um
momento de debate onde partes interessadas, membros de
Governo e demais entidades se reuniram para firmar o seu
compromisso para com o futuro do setor.
Como podemos fazer face às necessidades de qualificação dos
trabalhadores e como podemos garantir que a educação e a
formação são motores fundamentais para um desenvolvimento social sustentável? Como podemos impulsionar a
capacidade de inovação e a transformação digital, enquanto
processo iminente para enfrentar os desafios da sustentabilidade? Como podemos responder aos desafios de uma transição verde no setor, da coesão territorial e da inclusão social,
dada a sua importância para novas abordagens no turismo?
A Presidência Portuguesa da União Europeia escolheu o lema
“Tempo de agir”. No turismo, este é o tempo de agir também,
reagindo à pandemia, mas sobretudo este é o tempo para
construir um melhor Turismo (e Turista), sempre com a
ambição que nos caracteriza.

In the long term, we will set up a European Tourism Agenda
2030-2050. In fact, the High Level Forum for Sustainable
Tourism, held on 14 May, was a moment of debate where
stakeholders, government members and other entities came
together to establish their commitment to the future of the
sector.
How can we meet the qualification needs of workers and how
can we ensure that education and training are fundamental
drivers for sustainable social development? How can we boost
the capacity for innovation and digital transformation, as an
imminent process to face the challenges of sustainability?
How can we respond to the challenges of a green transition in
the sector, territorial cohesion and social inclusion, given its
importance for new approaches to tourism?
The Portuguese Presidency of the European Union chose the
motto “Time to deliver”. In tourism, this is the time to act too,
reacting to the pandemic, but above all this is the time to
build a better Tourism (and Tourist), always with the ambition
that characterizes us.

Comunicações e Regulamentos | Communications and Regulations
apresentadas durante a PPUE2021 | presented during the PPUE2021
• REGULAMENTO (UE) 2021/954 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2021 relativo a
um regime para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, teste e
recuperação da COVID-19 (Certificado Digital COVID da UE) no que respeita a nacionais de países terceiros
que permaneçam ou residam no território dos Estados-Membros durante a pandemia de COVID-19 (Texto
relevante para efeitos do EEE).
REGULATION (EU) 2021/954 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2021 on a
framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) with regard to third-country nationals legally staying or residing
in the territories of Member States during the COVID-19 pandemic.
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Turismo de
Portugal
Tourism of Portugal
No setor do Turismo a PPUE trabalhou em duas perspetivas estratégicas. No curto prazo, atentas as medidas
de combate à pandemia COVID-19, promoveu a necessidade de uma melhor coordenação e articulação em
matéria de fronteiras e da livre circulação de pessoas.
Neste âmbito, de salientar a Reunião Extraordinária de
Ministros UE de Turismo, realizada por iniciativa da
PPUE a 1 de março, onde foi anunciada a proposta
legislativa do Certificado COVID UE.
Foram realizados eventos nos domínios das competências digitais e gestão dos grandes fluxos de dados no
Turismo, sendo esta última completada com uma
Reunião de Diretores-Gerais do Turismo, dedicada à
inovação e digital como alavancadores da competitividade no setor. Por último, realizou-se a 14 de maio o
Fórum de Alto Nível sobre Turismo Sustentável, envolvendo partes interessadas, instituições Europeias e
Ministros dos 27 Estados-Membros, tendo em vista dar
o primeiro contributo para o desenho da Agenda
Europeia parao Turismo 2030-2050.
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In the Tourism sector, the PPUE worked on two strategic perspectives. In the short term, mindful of the
measures to combat the COVID-19 pandemic, it
promoted the need for a better coordination and
articulation in matters of borders and the free movement of people. In this context, the Extraordinary
Meeting of EU Ministers of Tourism, held at the initiative of the PPUE on 1 March, was announced the
legislative proposal for the COVID EU Certificate.
Events were held in the domains of digital skills and
management of large data flows in Tourism, the
latter being completed with a Meeting of General
Directors of Tourism, dedicated to innovation and
digital as levers of competitiveness in the sector.
Lastly, the High Level Forum on Sustainable Tourism
was held on 14 May, involving stakeholders, European Institutions and Ministers from the 27 Member
States, with a view to making the first contribution to
the design of the European Tourism Agenda
2030-2050.

A Presidência conseguiu ainda negociar e aprovar
as Conclusões do Conselho sobre o Turismo, onde,
entre várias medidas de política Europeia para o
setor, se destaca: i) a Comissão deverá apresentar
até final do ano, um Guia sobre o Financiamento
UE para o Turismo; ii) a Comissão, em estreita
colaboração com os Estados-Membros, deverá
apresentar um EU Tourism Dashboard, ferramenta
que agregará informação quantitativa em matérias tourism and tourism-related, de forma a apoiar
entidades públicas, empresas e consumidores no
processo de tomada de decisão; iii) a médio prazo,
e envolvendo Instituições Europeias e outras partes
interessadas, será apresentada até ao final de
2021, a Agenda Europeia para o Turismo
2030-2050, como documento que engloba uma
visão comum e defina planos de ação europeus.

The Presidency also managed to negotiate and to
approve the Council Conclusions on Tourism, where,
among various European policy measures for the
sector, the following stand out: i) the Commission shall
present, by the end of the year, a Guide on EU Financing for Tourism; ii) the Commission, in close collaboration with the Member States, shall present a EU Tourism Dashboard, a tool that will aggregate quantitative
information on tourism and tourism-related matters,
in order to support public entities, companies and
consumers in the decision-making process; iii) in the
medium term, and involving European Institutions and
stakeholders, the EU Tourism Agenda 2030-2050 will
be presented by the end of 2021, as a document that
encompasses a common vision and defines European
action plans.
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21 JAN

Fórum Internacional sobre Educação,
Emprego e Formação em Turismo
O Fórum teve o intuito de debater as qualificações,
as competências e a formação no setor do
Turismo, visto que são requisitos fundamentais na
resposta ao desafio do digital e da sustentabilidade,
numa época pós-COVID. Deste modo, reuniu diversos interlocutores para debater e preparar o setor
para o futuro. Cerca de 600 participantes assistiram
a dois painéis de discussão, o primeiro sobre a educação e formação na área do turismo, e o segundo
sobre as tendências futuras do turismo, bem como
a uma apresentação do Pacto para as Competências.

1 MAR

Reunião Extraordinária dos Ministros
do Turismo da União Europeia
Os Ministros do Turismo dos 27 Estados-Membros
da União Europeia debateram o estado atual do
turismo na União Europeia, o progresso da vacinação, a preparação da próxima época primavera/verão e a recuperação financeira e social do setor.
O futuro do turismo foi um dos temas também
abordados na reunião, tendo os Estados-Membros
sinalizado o seu compromisso em definir de forma
concertada uma Agenda Europeia para o Turismo
2030-2050.

8 MAR

International Forum on Education,
Employment and Training in Tourism
The Forum discussed qualifications, skills and
training in the Tourism sector, as they are fundamental requirements in responding to the challenge of
digital and sustainability in a post-COVID era. It
brought together several stakeholders to debate and
prepare the sector for the future. About 600 participants attended two panel discussions, the first on
education and training in the field of tourism, and the
second on future trends in tourism, as well as a presentation of the Pact for Skills.

Extraordinary Meeting of Tourism Ministers
of the European Union
The Ministers of Tourism of the 27 Member States of
the European Union discussed the current situation of
tourism in the European Union, the progress of vaccination, the preparation for the next spring / summer
season and the financial and social recovery of the
sector. The future of tourism was one of the topics
also addressed at the meeting, with Member States
signalling their commitment to agreeing an European
Tourism Agenda 2030-2050 in a concerted manner.

Reunião de Diretores-Gerais
do Turismo

Meeting of the Director-Generals of
Tourism

Os Diretores Gerais do Turismo da UE participaram
numa reunião organizada no âmbito da PPUE2021,
incidindo sobre os desafios e oportunidades comuns
da transição digital para a recuperação do setor,
com o objetivo de tornar o turismo mais resiliente,
competitivo e sustentável.
A reunião foi precedida pelo evento “A Big Data
como catalisador da competitividade no turismo”,
aberto ao público em geral, onde especialistas
debateram o papel dos dados no estabelecimento
da competitividade do setor do turismo.

The EU Director-General of Tourism attended a meeting organized by the PPUE2021, focusing on the
common challenges and opportunities of digital transition to the sector's recovery, in order to make it
more resilient, competitive and sustainable.
The meeting was preceded by the event “Big Data as
a catalyst for competitiveness in tourism”, open to
the general public, where experts discussed the role
of data in establishing the competitiveness of the
tourism sector.
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Fórum de Alto Nível para
um Turismo Sustentável

High level Forum for Sustainable
Tourism

Este Fórum debateu sobre o tema do turismo
sustentável, tendo sido abordado através de três
perspetivas: (i) as competências, (ii) a transição
digital e inovação, e (iii) a coesão territorial e
inclusão social, na perspetiva de sustentabilidade.
A este Fórum seguiu-se, uma reunião de Ministros
do Turismo onde foram apresentadas as Conclusões
do Fórum e se abordou o estabelecimento de uma
visão estratégica de médio e longo prazo, com base
no conceito de turismo sustentável, e que preveja a
implementação de instrumentos como a Agenda
Europeia para o Turismo 2030-2050.

This Forum focused on the theme of sustainable
tourism, having been approached through three
perspectives: (i) skills, (ii) the digital transition and
innovation, and (iii) territorial cohesion and social
inclusion, in the perspective of sustainability.
This Forum was followed, by a meeting of Ministers
of Tourism in which the conclusions of the Forum
were presented and the establishment of a medium
and long-term strategic vision, was discussed
based on the concept of sustainable tourism, that
envisages the set up of instruments such as the
European Tourism Agenda 2030-2050.

Digital
Digital

ANDRÉ DE ARAGÃO
AZEVEDO
Secretário de Estado para a
Transição Digital
Secretary of State for the Digital Transition
A Transição Digital foi uma das grandes prioridades da
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, não só
pela evidente relevância do digital na 4ª revolução industrial em
que já vivíamos, mas também pela importância crucial que a
tecnologia tem para enfrentar e superar os efeitos da pandemia
COVID-19.
Portugal estabeleceu objetivos claros a atingir neste domínio no
intuito de acelerar a transição digital como motor da recuperação económica, tendo por base:
•O desenvolvimento de tecnologias inovadoras, verdes e seguras, infraestruturas e conectividade;
•A capacitação dos cidadãos na educação digital, na formação
e aprendizagem de base ao longo da vida;
•A promoção de um ambiente comercial justo, inovador e
competitivo;
•O reforço da Europa como uma referência da Democracia
Digital, promovendo a soberania, a cooperação internacional
e o eGovernment.
Com esta agenda em mente, Portugal apresentou no dia 19 de
março, no Digital Day, o “Startups Nation Standard of Excellence” e anunciou a criação de uma nova estrutura permanente
de cooperação empresarial - a “Europe Startup Nations
Alliance”. Estas iniciativas interligadas visam acelerar o crescimento do ecossistema do empreendedorismo europeu através
da harmonização dos quadros nacionais, identificando, desenvolvendo e implementando continuamente as melhores práticas
na formulação de políticas, e também recolhendo, monitorizando e partilhando dados essenciais dos interlocutores através de
novas plataformas digitais.
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Digital Transition was one of the main priorities of the
Portuguese Presidency of the Council of the European Union,
not only due to the obvious relevance of digital in the 4th
industrial revolution we were already living in, but also due
to the crucial importance that technology is playing in our
ability to face and overcome the COVID-19 pandemic effects.
Portugal established clear goals to be achieved in this field
with the objective of accelerating digital transition as a driver
of economic recovery, building upon:
•The development of cutting edge, green and safe technologies, infrastructures and connectivity;
•The empowerment of citizens in digital education, training and lifelong base learning;
•The promotion of a just, innovative and competitive business environment;
•The reinforcement of Europe as a beacon of Digital
Democracy, promoting sovereignty, international cooperation and eGovernment.
With this agenda in mind, on 19 March during the Digital
Day Event, Portugal presented the “Startups Nation Standard
of Excellence” and announced the creation of a new permanent entrepreneurship cooperation structure – the “Europe
Startup Nations Alliance”. These interconnected initiatives
aim to accelerate the growth of the European entrepreneurship ecosystem by harmonizing national frameworks,
continuously identifying, developing and implementing the
best practices in policy making. They also aim to collect,
monitor and share key data on stakeholders through new
digital platforms.

A Digital Assembly - Leading the Digital Decade Event, nos
dias 1 e 2 de junho, destacou o papel da UE como líder e
referência mundial no mundo digital, em particular através
da apresentação da Declaração de Lisboa - Democracia Digital
com Propósito.
Este documento-chave promove a relevância geoestratégica
da Europa como espaço de segurança, confiança e equilíbrio
entre o desenvolvimento económico e tecnológico e os princípios éticos.
O European Way of Doing Business, é mais uma vez visto
como uma vantagem competitiva, que promove parcerias de
confiança com outros países fora das fronteiras da UE, que
partilham os mesmos princípios e valores.
Esta Declaração está, também, aberta à adesão de diferentes
partes interessadas, como: empresas, ONGs, academia e
sociedade civil. Inclui um quadro de princípios digitais que
contribui para a consulta pública em curso iniciada pela
Comissão Europeia.
Este evento foi, igualmente, marcado pela inauguração do
cabo submarino EllaLink. O primeiro cabo que liga diretamente a Europa e a América do Sul, reduzindo significativamente a latência e abrindo novas oportunidades em
infraestrutura de dados.
Por fim, é também importante destacar, do ponto de vista
legislativo, que durante este período conseguimos concluir o
Regulamento da Privacidade Eletrónica e apresentar desenvolvimentos significativos nas negociações do Ato dos Mercados Digitais e do Ato dos Serviços Digitais no Conselho de
Competitividade.
Uma Presidência é, simultaneamente, um marco e uma
passagem numa jornada contínua e imparável. Portugal tem
dado o seu melhor para contribuir para uma Europa mais
Digital nestes tempos difíceis. Tempos que nos apresentam
enormes desafios, mas que também abrem portas para oportunidades únicas, para os quais temos agora mais capacidade
de os explorar.

The Digital Assembly - Leading the Digital Decade Event, on
1 and 2 June, highlighted the role of the EU as a leader and
global reference in the digital world, in particular through
the presentation of the Lisbon Declaration – Digital Democracy with a Purpose. This key document fosters Europe’s
geostrategic relevance as a space of security, trust and
balance between economic and technological development
and ethical principles. The European Way of Doing Business
is once again seen as a competitive advantage, promoting
trustworthy partnerships with other countries beside EU
borders, that share the same principles and values.
This Declaration is open for subscription by different stakeholders, namely: businesses, NGO, Academia and civil society. It includes a framework of digital principles that
contribute to the ongoing public consultation initiated by the
European Commission. The Digital Assembley was also
marked by the inauguration of the EllaLink submarine cable.
The first one that directly connects Europe and South America, reducing significantly the latency and opening new
opportunities on data infrastructure.
Finally, it is also important to highlight, on the legislative
side, that during this period we were able to conclude the
e-Privacy Regulation and to present significant developments on the Digital Markets Act and Digital Services Act
negotiations at the Competitiveness Council.A Presidency is
always both a landmark and just a passage in a continuous
and unstoppable journey. Portugal has given its best to
contribute to a more Digital Europe in particular times.
Times that have presented us with enormous challenges, but
that have also opened the door to unique opportunities, that
we have now the capacity to further explore.

Comunicações e Regulamentos | Communications and Regulations
apresentadas durante a PPUE2021 | presented during the PPUE2021
• COMUNICAÇÃO Orientações para a Digitalização até 2030: a via europeia para a Década Digital,
COM/2021/118, 9/3/2021
COMMUNICATION 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade COM/2021/118 9/3/2021
• COMUNICAÇÃO Promover uma abordagem europeia da inteligência artificial COM/ 2021/205,
21/04/2021
COMMUNICATION Fostering a European approach to Artificial Intelligence, COM/2021/205; 21/04/2021
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19 MAR

Digital Day

No dia 19 de março decorreu, em formato virtual, o evento
Digital Day. Este evento, um dos mais emblemáticos da
Presidência portuguesa na área digital, foi organizado
conjuntamente com a Comissão da União Europeia e pela
PPUE. Neste evento, foram assinadas três Declarações Ministeriais:
• a “European Data Gateways as a key element of the EU’s
Digital Decade” - que pretende explorar o potencial da
Europa para se tornar um hub de dados;
• a “EU Startup Nations Standard of Excellence” – que
expressa o compromisso para com a garantia de que todas
as start-ups e scaleups europeias beneficiem das melhores
práticas que sustentam os ecossistemas; e por fim,
• a “A Green and Digital Transformation of the EU” – que
estabelece ações para mobilizar investimentos em tecnologias limpas e digitais.
Da agenda do evento constou, ainda, uma Declaração
adicional, subscrita pelo setor privado, “Declaration of the
European Green Digital Coalition Members”.

Digital Day
The Digital Day took place virtually on 19 March This
event, one of the most emblematic of the Portuguese
Presidency in the digital area, was organized jointly
with the Commission of the European Union and the
PPUE. At this event, three Ministerial Declarations
were signed:
• the “European Data Gateways as a key element of
the EU's Digital Decade” - which aims to explore
Europe's potential to become a data hub;
• the “EU Startup Nations Standard of Excellence” –
which expresses the commitment to ensuring that
all European start-ups and scaleups benefit from
the best practices that sustain ecosystems;
• and finally, “A Green and Digital Transformation
of the EU” – which establishes actions to mobilize
investments in clean and digital technologies.
The event's agenda also included an additional
Declaration, signed by the private sector, “Declaration
of the European Green Digital Coalition Members”.
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1-2 JUN

Assembleia Digital

A edição de 2021 da Assembleia Digital foi dedicada à
Década Digital da Europa. Este evento, sob o lema “Liderar
a Década Digital”, centrou-se nos objetivos da transição
digital da UE para 2030 e no Programa Europa Digital.
Também foram debatidas novas formas de promover a
liderança europeia em todos os setores e os objetivos para
2030 delineados na Comunicação da Comissão sobre a
Década Digital, nomeadamente no que respeita às competências digitais, à transformação digital das empresas,
à conectividade de alta velocidade e às infraestruturas
digitais seguras e sustentáveis, bem como à digitalização
dos serviços públicos. Os debates incidiram também sobre
a melhor forma de promover e de proteger os valores e os
direitos europeus no mundo digital. Do evento 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 como espaço de segurança, confiança e
equilíbrio entre o desenvolvimento económico e tecnológico ancorados em princípios éticos. Esta Declaração visa
ainda promover o European Way of Life doing Business,
valorizando parceiros fora da UE que compartilham os
princípios e valores europeus.
Paralelamente, teve lugar a inauguração do cabo submarino de fibra ótica EllaLink, o primeiro cabo que ligará
diretamente a Europa (Sines, Portugal) à América do Sul
(Fortaleza, Brasil) e que criará novas oportunidades na
área de infraestrutura de dados, oferecendo uma conectividade de alta capacidade.

21 JUN

EU Next Generation Innovators
Summit

O EU Next Generation Innovators Summit permitiu uma
análise dos diagnósticos feitos sobre o ecossistema do
empreendedorismo e discutir como tornar a Europa líder
nesta área. Refletiu-se sobre o futuro das startups na UE,
bem como as perspetivas dos líderes de empresas Unicórnio.
O evento contou com a participação do Ministro de Estado,
da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira e da
Comissária Europeia para a Inovação, Mariya Gabriel.
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Digital Assembly
The 2021 edition of the Digital Assembly was dedicated
to the Digital Decade in Europe. This event, under the
motto “Leading the Digital Decade”, focused on the
goals of the EU's digital transition to 2030 and the Digital Europe Programme. New ways to promote European
leadership in all sectors and the goals for 2030 outlined
in the Commission's Communication on the Digital
Decade were also discussed, regarding digital skills,
digital transformation of businesses, high-speed
connectivity and secure and sustainable digital infrastructures, as well as the digitization of public services.
The discussions also focused on how to promote and
protect European values and rights in the digital world.
During the event the Lisbon Declaration: “Digital
Democracy with a Purpose” was signed. It’s a key document for the preparation of a Joint Interinstitutional
Declaration of Digital Principles, proposed by the European Commission. The Lisbon Declaration highlights the
geostrategic influence of Europe as a space of security,
trust and balance between economic and technological
development anchored in ethical principles. This Declaration also aims to promote the European Way of Life
doing Business, valuing partners outside the EU who
share European principles and values.
At the same time, the inauguration of the EllaLink
submarine cable took place. The EllaLink is the first
fibre optic cable, was the first cable to directly connect
Europe (Sines, Portugal) to South America (Fortaleza,
Brazil) and will create new opportunities in the area of
data infrastructure, offering high-capacity connectivity.

EU Next Generation Innovators
Summit
The EU Next Generation Innovators Summit made an
analysis of the entrepreneurship ecosystem and
discussed how to make Europe a leader in this area. It
reflected on the future of startups in the EU, as well as
on the perspectives of Unicorn company leaders. The
event was attended by the Minister of State, for the
Economy and Digital Transition, Pedro Siza Vieira and
the European Commissioner for Innovation, Mariya
Gabriel.

Principais Resultados
Deliverables
25 de fevereiro
NOVA AGENDA DO CONSUMIDOR
O Conselho adotou Conclusões sobre Nova Agenda
do Consumidor, em resposta a visão holística apresentada pela Comissão. As Conclusões incluem:
o Orientações políticas sobre o vasto leque
de ações anunciadas pela Comissão na Agenda;
o Salientam a necessidade de abordar as preocupações dos consumidores noutras políticas setoriais da UE, como as relacionadas com
as transições ecológica e digital;
o Referem a importância da confiança dos
consumidores para estimular a recuperação
económica na sequência da crise da COVID-19.
25 de fevereiro
TRANSPARÊNCIA FISCAL
A proposta de diretiva “comunicação discriminada
por país" (Country-by-Country Reporting) tem por
objetivo exigir que as grandes empresas ativas no
mercado único publiquem informações país
por país sobre onde obtêm os seus lucros e onde
pagam impostos. (transparência fiscal).
Durante a Presidência Portuguesa foi possível
chegar a acordo político e alcançar um mandato
para avançar com as negociações que estavam
paradas desde 2016, e no início de junho
chegou-se a um acordo no âmbito dos trílogos.

19 de março
DIA DIGITAL
No âmbito do Dia Digital foram adotadas três
declarações ministeriais, nomeadamente:
1.Declaração sobre a “European Data Gateways as an element of the EU’s Digital
Decade”;
2. Declaração “EU Startup Nations Standard
of Excellence”;
3. Declaração “A Green and Digital Transformation of the EU”
Ainda foi assinada uma Declaração adicional por 26
CEO de empresas: “In support of the Green and
Digital Transformation of the EU”.

25 February
NEW CONSUMER AGENDA
The Council adopted Conclusions on the New Consumer Agenda in response to the holistic vision
presented by the Commission. The Conclusions
include:
o Political guidelines on the wide range of
actions announced by the Commission in the
Agenda;
o Highlight the need to address consumer
concerns in other sectoral EU policies, such as
those relating to the green and digital transitions;
o Refer to the importance of consumer confidence to stimulate economic recovery following
the COVID-19 crisis.
25 February
FISCAL TRANSPARENCY
The proposed “Country-by-Country Reporting”
directive aims to require large companies active in
the Single Market to publish country-by-country
information about where they make their profits
and where they pay taxes (fiscal transparency) .
During the Portuguese Presidency it was possible
to reach a political agreement and approve a mandate to move forward with the negotiations that
had been stalled since 2016. In early June 2021 an
agreement was reached within the scope of the
Trilogues (Council, Commission, European Parliament).
19 March
DIGITAL DAY
Within the scope of Digital Day, three ministerial
declarations were adopted, namely:
1. Declaration on the “European Data Gateways
as an element of the EU's Digital Decade”;
2. Declaration “EU Startup Nations Standard of
Excellence”;
3. Declaration “A Green and Digital Transformation of the EU”
An additional Declaration was signed by 26 CEOs of
companies: “In support of the Green and Digital
Transformation of the EU”.
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13 de abril
APROVAÇÃO DO PROGRAMA DO
MERCADO ÚNICO 2021-2027
O objetivo principal do programa é o de permitir que
os cidadãos, os consumidores, as empresas e as
autoridades públicas em toda a UE tirem pleno
partido da integração do mercado.
O programa conta com um orçamento de 4,2 mil
milhões de euros.

21 de maio
CERTIFICADO DIGITAL DE COVID-19
O Conselho deu apoio unânime ao acordo político
alcançado com o Parlamento Europeu em 20 de
maio sobre o certificado digital COVID da UE.
O objetivo é facilitar a circulação livre e segura
durante a pandemia de COVID-19. O acordo
alcançado prevê que seja disponibilizado, ao abrigo
do Instrumento de Apoio de Emergência, um total
de 100 milhões de euros para a aquisição de testes
rápidos de antigénio, de forma a assegurar que os
testes sejam disponíveis e a preços acessíveis. É
possível usar o certificado em todos os Estados-Membros da UE, bem como na Islândia,
Liechtenstein, Noruega e Suíça.
O certificado, que está a ser utilizado desde 1 de
julho, está disponível em formato digital e em
suporte de papel, com um código QR, e é emitido
gratuitamente.

27 de maio
ATO DOS SERVIÇOS DIGITAIS
(DSA)
Com base num relatório da Presidência, o Conselho
tomou nota dos progressos alcançados na
proposta de regulamento sobre um mercado
único de serviços digitais (Ato dos Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 2000/31/CE.
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13 April
APPROVAL OF THE SINGLE MARKET
PROGRAMME 2021-2027
The main objective of the programme is to enable
citizens, consumers, businesses and public authorities across the EU to take full advantage of market
integration.
The programme has a budget of 4.2 billion euros.

21 May
COVID-19 DIGITAL CERTIFICATE
The Council unanimously supported the political
agreement reached with the European Parliament
on 20 May on the EU's COVID digital certificate.
The goal is to facilitate free and safe circulation
during the COVID-19 pandemic. The reached
agreement is expected to be made available under
Emergency Support Instrument, a total of EUR 100
million for the acquisition of rapid antigen testing,
to ensure that the tests are available and affordable. According to the proposals, it is possible to use
the certificate in all EU Member States, as well as
Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
The certificate, is in use since July 1st is available
in digital format and on paper, with a QR code, and
is issued free of charge.

27 May
DIGITAL SERVICES ACT (DSA)
Based on a report by the Presidency, the Council
took note of the progress made on the proposal for
a regulation on a single market for digital services
(Digital Services Act) and amending Directive
2000/31/EC.

27 de maio
ATO DOS MERCADOS DIGITAIS
(DMA)
Com base num relatório da Presidência, o Conselho
tomou nota dos progressos alcançados sobre
uma proposta de regulamento relativo à disputabilidade e equidade dos mercados no setor
digital (Ato dos Mercados Digitais)
27 de maio
LEGISLAR MELHOR
O Conselho adotou Conclusões sobre “Tecnologias
de dados para melhorar a melhor regulamentação”.
Estas realçam o papel da transformação digital,
através da inteligência artificial e da ciência dos
dados, tendo em vista procedimentos legislativos
mais eficazes e flexíveis que contribuam para a melhoria da qualidade da avaliação de impacto.
Estas Conclusões reconhecem que a Melhor Regulamentação deve estar no topo da agenda e assumir
uma abordagem global e abrangente, a fim de
contribuir para o crescimento, competitividade,
bem-estar social, transição verde e digital da UE e o
bom funcionamento do Mercado Único.
27 de maio
TURISMO SUSTENTÁVEL
O Conselho adotou Conclusões sobre o “Turismo na
Europa para a próxima década: sustentável, resiliente,
digital, global e social”.
O Conselho instou a UE e os seus Estados-Membros a
avançarem no sentido de darem uma resposta coletiva e bem coordenada à atual pandemia, através
do apoio ao desenvolvimento de normas voluntárias
para protocolos de saúde e segurança aplicáveis por
parte dos serviços e dos estabelecimentos turísticos. O
Conselho apelou a que se utilizem de forma inteligente
as oportunidades de financiamento existentes no
âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e do
Next Generation EU para reanimar um ecossistema
europeu do turismo.
Os Estados-Membros e a Comissão foram convidados a apresentem, até ao final de 2021, uma
agenda europeia para o turismo 2030/2050,
concebida em conjunto, com vista a apoiar as transições ecológica e digital do ecossistema do turismo, e
a reforçar a sua competitividade.

27 May
DIGITAL MARKETS ACT (DMA)
Based on a report by the Presidency, the Council
took note of the progress made on the proposal for
a regulation to address market failures and
promote contestable and fair markets in the digital
sector (Digital Markets Act).
27 May
BETTER REGULATION
The Council adopted Conclusions on “Data technologies to improve better regulation”.
These emphasize the role of digital transformation, through artificial intelligence and data
science, aiming at more efficient and flexible
legislative procedures that contribute to improving
the quality of impact assessment.
These Conclusions recognize that Better Regulation
must be at the top of the agenda and take a global
and comprehensive approach in order to contribute
to the EU's growth, competitiveness, social
well-being, green and digital transition and the
smooth functioning of the Single Market.

27 May
SUSTAINABLE TOURISM
The Council adopted Conclusions on “Tourism in
Europe for the next decade: sustainable, resilient,
digital, global and social”.
The Council urged the EU and its Member States to
move towards providing a collective and well-coordinated response to the current pandemic, by supporting the development of voluntary standards for
applicable health and safety protocols by tourist
services and establishments. The Council called for
the smart use of existing funding opportunities
under the Multiannual Financial Framework (MFF)
and the Next Generation EU to revive a European
tourism ecosystem.
Member States and the Commission were invited to
present, by the end of 2021, a jointly designed
European Tourism Agenda 2030/2050 to support
the ecological and digital transitions of the tourism
ecosystem, and to strengthen the its competitiveness.
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1 e 2 de junho
ASSEMBLEIA DIGITAL
No âmbito da Assembleia Digital dedicada ao tema
“Liderar a Década Digital da Europa”, procedeu-se à
apresentação da Declaração de Lisboa
“Democracia Digital com Propósito” e à inauguração do cabo submarino de fibra ótica EllaLink
que oferecerá alta capacidade de conetividade numa
nova rota submarina entre a Europa e a América
Latina.
2 de junho
REGULAMENTO SOBRE INSTRUMENTO
DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (IPI)
Aprovação, pela COREPER e pelo Parlamento Europeu, do mandato para as negociações, da proposta
de Regulamento sobre o Instrumento de Contratação Pública Internacional (IPI). Esta iniciativa
pretende resolver a falta de reciprocidade nos
mercados mundiais de contratos públicos.
16 de junho
PLANO NACIONAL DE
RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência
(PNRR) - Recuperar Portugal, Construindo o futuro submetido a 22 de abril de 2021, foi aprovado pela
Comissão Europeia, que adotou uma avaliação
positiva, no passado dia 16 de junho. Portugal, a
par da Áustria, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Itália,
Grécia, Espanha, Letónia, Luxemburgo e Eslováquia,
verá em breve o seu PNRR entrar em vigor.
18 de junho
PROPRIEDADE INTELECTUAL
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O Conselho aprovou Conclusões sobre a política de
propriedade intelectual (PI). As conclusões
debruçam-se sobre o papel da PI na ajuda a combater a pandemia COVID-19 e delineiam a
importância da PI para as PMEs e para sua recuperação económica, bem como para a dupla transição,
verde e digital. No caso de infrações de PI, os ministros encorajam a tomada de ações, designadamente
contra a contrafação e pirataria.
O Conselho também salienta, nestas Conclusões, a
necessidade de se intensificar o apoio prestado a
nível mundial e o empenho da UE no diálogo em
curso no contexto da OMC.

1 and 2 June
DIGITAL ASSEMBLY
Within the scope of the Digital Assembly dedicated
to the theme “Leading the Digital Decade in Europe”,
the Lisbon Declaration “Digital Democracy with
Purpose” was presented and the EllaLink submarine
fibre optic cable was inaugurated, which will offer
high connectivity capacity in a new subsea route
between Europe and Latin America.

2 June
REGULATION ON PUBLIC
PROCUREMENT INSTRUMENT (IPI)
Approval, by COREPER and the European Parliament, of the mandate for negotiations on the
proposal for a Regulation on the International
Public Procurement Instrument (IPI). This initiative
aims to address the lack of reciprocity in global
public procurement markets.
16 June
NATIONAL RECOVERY AND
RESILIENCE PLAN
The National Recovery and Resilience Plan (NRRP) Recover Portugal, Building the Future - submitted on
April 22, 2021, was approved by the European Commission, which adopted a positive assessment of the
NRRP, on the 16th of June. Portugal, along with
Austria, Belgium, Denmark, Germany, Italy, Greece,
Spain, Latvia, Luxembourg, and Slovakia, will soon
see its NRRP enter into force.
18 June
INTELLECTUAL PROPERTY
The Council approved Conclusions on intellectual
property (IP) policy. The conclusions focus on the
role of IP in helping to tackle the COVID 19-pandemic
and outline the importance of IP for SMEs and for
their economic recovery, as well as for the twin
transition, green and digital. In case of IP violation,
ministers encourage action, in particular against
counterfeiting and piracy.
The Council also stresses, in these Conclusions, the
need for increased global support and the EU’s commitment to the ongoing discussions in the context of
the WTO.

23 de junho
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
Relatório de progresso sobre a proposta de Regulamento que estabelece regras harmonizadas em
matéria de Inteligência Artificial, criando o
primeiro quadro jurídico nesta matéria. A proposta
visa garantir que os sistemas de IA usados no
mercado da UE são seguros e respeitam os
direitos fundamentais e os valores da União.
Pretende ainda facilitar o investimento e a
inovação em IA, melhorar a governança e promover o desenvolvimento de um mercado único para
aplicações de IA legais, seguras e fiáveis.

28 de junho
EFEITO DA PANDEMIA COVID-19
EM SETORES INDUSTRIAIS DA UE
Presidência Portuguesa do Conselho da UE preparou
um relatório sobre o efeito da pandemia em
alguns setores industriais da UE (têxtil e moda,
automóvel, alumínio), incluindo conclusões e
recomendações para ação futura, contribuindo para
as discussões na União Europeia de apoio à recuperação e ao debate sobre o reforço da resiliência da indústria.
28 de junho
SUPLEMENTOS ALIMENTARES
O Conselho tomou nota do Relatório da Presidência sobre Suplementos Alimentares no mercado
da União, que reflete o resultado de um alargado
debate promovido pela PPUE nesta matéria.

23 June
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Progress report on the proposal for a Regulation
establishing harmonized rules on Artificial Intelligence, which creates the first legal framework in
this area. The proposal aims to ensure that AI
systems used in the EU market are safe and
respect the fundamental rights and values of the
Union. It also aims to facilitate investment and
innovation in AI, improve governance and promote
the development of a single market for legal,
secure and reliable AI applications.

28 June
EFFECT OF THE COVID-19
PANDEMIC ON EU INDUSTRIAL SECTORS
The Portuguese Presidency of the EU Council
prepared a report on the effect of the pandemic on
some EU industrial sectors (textile and fashion,
automotive, aluminium), including conclusions and
recommendations for future action, contributing to
discussions in the European Union to support recovery and the debate on strengthening the resilience of
industry.
28 June
FOOD SUPPLEMENTS
The Council took note of the Presidency's Report on
Food Supplements in the Sigle Market, which reflects
the outcome of a wide-ranging debate promoted by
the PPUE on this matter.
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