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TÍTULO I

FUTURO DA EUROPA
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CAPÍTULO I

TRATADO DE LISBOA

Os processos de ratificação do Tratado de Lisboa progrediram a bom ritmo ao longo do ano,
tendo 23 Estados-membros concluído as necessárias formalidades de aprovação internas e
depositado os respectivos instrumentos de ratificação. Por diferentes razões, não ratificaram
ainda o Tratado de Lisboa, para além da Irlanda, também a Alemanha, a Polónia e a
República Checa, embora no caso dos dois primeiros países tenha havido já aprovação
parlamentar, pelo que, ao contrário do previsto, o Tratado não entrou em vigor a 1 de
Janeiro de 2009.
A Irlanda submeteu, a 12 de Junho, o Tratado de Lisboa a referendo, tendo obtido um
resultado negativo. Em consequência, o Conselho Europeu de Junho decidiu que deveria ser
dado tempo à Irlanda para analisar a situação, cabendo ao seu Governo sugerir uma via
comum a seguir. Nessa ocasião foi, também, definido que deveriam prosseguir os restantes
processos de ratificação. O Conselho Europeu de Dezembro definiu um método a seguir que
passa, por um lado, por garantir a manutenção de um Comissário por Estado-membro desde
que o Tratado de Lisboa entre em vigor e, por outro lado, por atender às preocupações
irlandesas referentes à fiscalidade, estatuto de neutralidade, normas relativas ao direito à
vida, educação e família através de garantias juridicamente válidas. Por seu turno, o
Governo irlandês assumiu o compromisso de procurar ratificar o Tratado até ao final do
Outono de 2009.
No caso alemão, o respectivo parlamento aprovou o Tratado, mas é aguardada uma decisão
do Tribunal Constitucional Federal para que o Chefe de Estado assine o instrumento de
ratificação.
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Quanto à Polónia, apesar da aprovação parlamentar em Abril, o Presidente da República
anunciou que, na sequência do resultado do referendo irlandês de 12 de Junho, não
assinaria o decreto de ratificação até que a questão da ratificação irlandesa fosse
solucionada.
No que se refere à República Checa, na sequência da decisão do respectivo Tribunal
Constitucional no sentido da conformidade entre o Tratado de Lisboa e a Constituição checa,
o parlamento debateu o Tratado, sem proceder a qualquer votação. Esta matéria deverá
voltar a ser analisada em ambas as câmaras parlamentares no recomeço da sessão
parlamentar, previsto para Fevereiro de 2009.
Portugal aprovou o Tratado de Lisboa em Sessão Plenária da Assembleia da República (AR)
no dia 23 de Abril, na sequência de uma Resolução do Conselho de Ministros, de 17 de
Janeiro, a que se seguiu a aprovação na Comissão dos Assuntos Europeus da AR, no dia 17
de Abril. O Presidente da República assinou o instrumento de ratificação no dia 9 de Maio,
tendo este sido depositado em Roma a 17 de Junho.
Os trabalhos de implementação prosseguiram durante a Presidência eslovena até à
realização do referendo irlandês. A Presidência apresentou, no Conselho Europeu de Junho,
um relatório de progresso no qual enuncia os domínios em que já foi encetado o trabalho
preparatório, nomeadamente, o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos; a transição para
a co-decisão; o orçamento para 2009, as regras de procedimento do Conselho Europeu e do
Conselho da União Europeia, assim como o Serviço Europeu de Acção Externa.
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CAPÍTULO II

GRUPO DE REFLEXÃO PARA O HORIZONTE 2020-2030

Com base no mandato aprovado em Dezembro de 2007, foi criado o Grupo de Reflexão,
cujo objectivo principal é “apoiar a União a antecipar e a responder de forma mais eficaz aos
desafios a mais longo prazo”, composto por personalidades oriundas dos mais diferentes
meios e países, escolhidos com base no seu mérito individual. O Grupo deverá apresentar o
seu relatório no Conselho Europeu de Junho de 2010. O referido mandato estabeleceu que
a Presidência do Grupo seria atribuída a Felipe González e as duas Vice-Presidências a
Vaira Vike-Freiberga – ex-Presidente da República da Letónia – e Jorma Ollila – presidente
não-executivo do grupo finlandês Nokia.
Com base numa proposta da Presidência do Grupo, o Conselho Europeu de Outubro
aprovou a seguinte composição do Grupo de Reflexão:
 Lech Walesa, Presidente da República da Polónia entre 1990 e 1995, fundador
do sindicato Solidaritat;
 Mário Monti, Comissário Europeu italiano entre 1999 e 2004;
 Nicole Notat, primeira mulher a dirigir uma confederação sindical em França;
 Rem Koolhaas, arquitecto holandês;
 Richard Lambert, jornalista britânico que desde os anos 70 colaborou e depois
dirigiu o Financial Times;
 Wolfgang Schuster, Presidente da Câmara de Estugarda (DE);
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 Lykke Friis, académica dinamarquesa na área dos assuntos europeus e
relações internacionais;
 Kalypso Nicolaïdis, académica grega na área das relações internacionais e
conselheira governamental;
 Rainer Münz, economista austríaco.
O Grupo tem como Secretário-Geral Ziga Turk – ex-ministro da Eslovénia para o
Desenvolvimento – e o seu Presidente é auxiliado por um Secretariado Técnico, chefiado
pelo Embaixador Carlos Westendorp, junto do qual está colocada a Dra. Patrícia Cadeiras,
diplomata portuguesa.

8

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

CAPÍTULO III

REAPRECIAÇÃO DO QUADRO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA

Na sequência da adopção, em 2007, pela Comissão Europeia da Comunicação “Reformar o
orçamento, mudar a Europa” decorreu até Junho de 2008 um período de consulta pública
sobre a reapreciação do Quadro Financeiro da União Europeia. Esta consulta, que
inicialmente se encontrava previsto terminar no mês de Abril, foi amplamente participada por
todo o tipo de intervenientes, sendo de destacar os contributos de todos os Estadosmembros a nível governamental.
De um modo geral, os contributos dos Estados-membros assumem um carácter muito
defensivo e, de alguma forma, justificativo das posições tomadas nas últimas negociações
relativas às Perspectivas Financeiras. O teor é diversificado – alguns procuraram seguir o
modelo proposto na Comunicação da Comissão e respondem às questões aí colocadas,
outros, como Portugal, optaram por elaborar documentos de reflexão procurando afirmar
princípios e sinalizar as suas principais preocupações nesta matéria.
No seu contributo, Portugal considera que este é um debate sobretudo estratégico e político
e que a abordagem deve ser global, envolvendo receitas e despesas, numa perspectiva de
longo

prazo,

com

efeitos

só

após

2013.

Valor

acrescentado,

subsidiariedade,

proporcionalidade, solidariedade e suficiência de meios são os princípios subjacentes a este
exercício.
Enquanto instrumento que traduz as opções políticas da União e que garante a coerência da
intervenção comunitária, o orçamento comunitário assume um carácter estratégico. O
orçamento só será credível se for coerente com as prioridades políticas e com o tipo de
intervenção exigido.
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No que respeita à Política de Coesão, Portugal salienta o seu sucesso enquanto política que
traduz o que de melhor há em termos de valores europeus – a solidariedade – devendo o
seu principal objectivo ser preservado – a promoção do desenvolvimento das regiões mais
desfavorecidas. A sua actuação deve promover uma abordagem integrada e flexível dos
territórios, como forma de ter em conta a diversidade das regiões e o desenvolvimento
policêntrico da União, bem como valorizar o papel das regiões-motor. Esta tinha sido
também a posição defendida por Portugal na consulta pública sobre o futuro da Política de
Coesão iniciada em 2007 e que terminou em Janeiro deste ano (vide Capítulo XVI, Título
VIII).
Sem pôr em causa o objectivo de garantia de aprovisionamento alimentar da Europa, que
volta a ser estratégico, torna-se essencial o aprofundamento da PAC para assegurar a
sustentabilidade desta política e responder a novos desafios.
Naturalmente que áreas como a competitividade, com todas as políticas que nela têm
influência, a Justiça e Assuntos Internos, com destaque para as migrações, ou os temas
relacionados com o ambiente, energia e alterações climáticas, são igualmente merecedoras
da atenção das autoridades nacionais.
No âmbito dos recursos próprios, o sistema deve respeitar os princípios da equidade,
simplicidade, estabilidade, transparência e suficiência de meios, sem mecanismos de
correcção. O funcionamento globalmente satisfatório do actual sistema não exige uma
modificação fundamental na composição dos recursos pelo que devem ser mantidos os
recursos próprios tradicionais, com características mais comunitárias, e o recurso RNB, mais
equitativo e principal fonte de financiamento. O recurso IVA, com características regressivas,
não apresenta qualquer vantagem, podendo ser eliminado. Quanto à possível criação de um
novo recurso próprio, Portugal manifestou a sua abertura para debater esta questão em
termos de longo prazo.
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Todas as contribuições apresentadas pelos Estados-membros na consulta pública, de uma
maneira ou de outra, fogem a contestar o que está politicamente assumido – ou seja, nem
os maiores contribuintes recusam políticas ditas consumidoras de recursos (com excepção
do Reino Unido, que advoga o phasing-out do pilar I da PAC), mas cuja relevância política
está assumida, nem os beneficiários destas mesmas políticas e, sobretudo da Política de
Coesão, reivindicam abertamente um orçamento de maior dimensão, ficando-se, tal como
Portugal, pela defesa do princípio da suficiência de meios.
Por outro lado, nem mesmo as posições dos principais beneficiários da Política de Coesão
assumem a defesa estrita de uma política exclusivamente dedicada às regiões menos
desfavorecidas. As posições são delineadas, como é natural, em função de características e
necessidades de cada um dos Estados-membros, tentando introduzir leituras da política que
se possam traduzir no futuro numa vantagem para a obtenção de recursos. Por outro lado,
uma maioria de Estados-membros aproveita os seus contributos para sinalizar dificuldades
operacionais com que se depara na aplicação dos montantes no actual período de
programação. Daí as recorrentes referências à necessidade de simplificação da política que,
curiosamente, não são exclusivas dos países que mais dela beneficiam.
No que se refere à vertente receitas, verifica-se a existência de posições muito mais
consensuais. A larga maioria dos Estados-membros defende que as contribuições para o
orçamento comunitário devem assentar na lógica RNB, que os recursos próprios tradicionais
apenas assumem um valor simbólico – mas devem ser mantidos, que o recurso IVA deverá
desaparecer e que a Europa ainda não se encontra num momento propício à introdução ou,
segundo alguns, mesmo à discussão, relativa à criação de um imposto europeu. Quanto às
compensações orçamentais, elas são consideradas necessárias por aqueles que delas
beneficiam, enquanto, pelo contrário, são contestadas pelos restantes Estados-membros.
Em Novembro teve lugar uma Conferência que formalmente encerrou esta consulta pública.
Inicialmente agendada para a Primavera, esta Conferência foi sendo adiada por razões
diversas ligadas ao contexto institucional, político e económico, tanto a nível da UE como
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internacional. Não estando em causa o interesse das apresentações e debates, há a
assinalar no entanto que da Conferência não resultou nenhuma ideia nova.
Já após a Conferência a Comissária Dalia Grybauskaitë, responsável pelo exercício da
reapreciação do quadro financeiro, confirmou que a Comissão irá apresentar um documento
com opções, reflectindo diferentes níveis de ambição, e que tal deverá ocorrer mais
provavelmente no Outono de 2009, após as eleições para o PE.
Este deslizar poderá ter como consequência que as propostas da Comissão (hipóteses e
vias a serem exploradas no Livro Branco) venham a ter uma ligação muito directa à proposta
para as Perspectivas Financeiras relativas ao período pós-2013, ligação que se pretendia
evitar nesta reflexão.
Até final do ano, Portugal prosseguiu a reflexão e manteve contactos com diferentes
Estados-membros, debatendo e apresentando os pontos centrais da posição apresentada
no âmbito da consulta pública. Estes encontros têm também como objectivo aferir da
possibilidade da articulação de estratégias no domínio das principais políticas, para que, em
fase negocial, a defesa dos interesses nacionais se processe no âmbito de uma abordagem
mais vasta e que conteste, de forma eficaz, as habituais posições dos países com uma visão
mais restritiva.
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TÍTULO II

INSTITUIÇÕES E ORGÃOS COMUNITÁRIOS
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CONSELHO
A Presidência do Conselho da União Europeia foi exercida no primeiro semestre pela
Eslovénia e no segundo semestre pela França. A Eslovénia fechou o primeiro trio de
Presidências UE - do qual fizeram parte a Alemanha e Portugal, que exerceram as
respectivas presidências em 2007 – e a França deu início a um novo trio, juntamente com a
República Checa e a Suécia.
No início de 2008, a Presidência eslovena apontou como prioridades: o futuro da UE e a
preparação da entrada em vigor do Tratado de Lisboa; o lançamento do novo ciclo da
Estratégia de Lisboa; Energia e Clima; o reforço da perspectiva europeia dos Balcãs; e a
promoção do diálogo intercultural. A Presidência francesa estabeleceu quatro grandes
prioridades para o último semestre de 2008: Energia e Clima; Questões Migratórias;
Agricultura; e Segurança e Defesa.
Conselho Europeu (CE)
Atendendo ao papel de impulsionador político da União, desempenhado pelo Conselho
Europeu, afigura-se útil destacar os principais pontos das respectivas Conclusões,
nomeadamente:
Conselho Europeu de Março:
O Conselho Europeu lançou o novo ciclo da Estratégia Renovada para o Crescimento e o
Emprego (2008-2010). Convidou ainda a Comissão, o Conselho e os coordenadores da
Estratégia de Lisboa a nível nacional a iniciarem uma reflexão sobre o futuro da Estratégia
de Lisboa no período pós-2010.
O CE subscreveu igualmente o relatório intercalar do Conselho (ECOFIN) sobre a
estabilidade dos mercados financeiros. Acordou, nessa matéria que, em resposta à
turbulência dos mercados, embora a responsabilidade central recaia sobre o sector privado,
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as autoridades da UE deverão estar preparadas para tomar medidas regulamentares e de
supervisão quando necessário.
O CE aprovou, ainda, o princípio de uma União para o Mediterrâneo, incluindo os Estadosmembros da UE e os Estados costeiros mediterrânicos que não fazem parte da UE. Em
conformidade, convidou a Comissão Europeia a apresentar ao Conselho as propostas
necessárias para definir as modalidades do que viria a ser designado por “Processo de
Barcelona: União para o Mediterrâneo” na Cimeira de Paris, de 13 de Julho.
Conselho Europeu de Junho:
No tocante ao Tratado de Lisboa, o CE decidiu que, face ao resultado negativo do referendo
irlandês, seria necessário mais tempo para analisar a situação, tendo registado que o
Governo irlandês iria proceder a consultas intensivas, a nível interno e com os seus
parceiros europeus, de forma a sugerir uma via comum a seguir.
No domínio da liberdade, segurança e justiça, o CE sublinhou a necessidade de serem
desenvolvidos todos os esforços no sentido de uma rápida adopção de importantes
propostas legislativas ainda pendentes, tais como as propostas relativas à admissão de
nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado, às sanções
contra os empregadores de imigrantes ilegais e a um procedimento de pedido único e um
conjunto comum de direitos para os nacionais de países terceiros. Destacou igualmente a
relevância de serem prosseguidos os progressos nos trabalhos sobre o futuro Sistema
Europeu Comum de Asilo, a criar até 2010, e convidou a Comissão a apresentar propostas
para um sistema de entrada/saída e de registo de passageiros até 2010. De referir, ainda, o
acordo alcançado no sentido de integrar no quadro jurídico da União as disposições do
Tratado de Prüm sobre troca de informações.
O CE debruçou-se ainda sobre as implicações políticas do aumento de preços dos bens
alimentares e do petróleo, analisando as medidas já tomadas – nomeadamente no sentido
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de aliviar a pressão sobre o preço dos bens alimentares – assim como sobre os trabalhos
que deverão ser prosseguidos, nomeadamente em matéria de inovação, investigação e
desenvolvimento da produção agrícola, garantia da sustentabilidade em matéria de
biocombustíveis.
Igualmente analisada pelo CE foi a pressão que o encarecimento dos bens alimentares
exerceu sobre os países em desenvolvimento, e a ajuda alimentar e a assistência
humanitária que a UE tem, em consonância, vindo a prestar.
No respeitante ao aumento contínuo dos preços do petróleo e do gás, o CE convidou a
Presidência francesa a analisar, em cooperação com a Comissão, a viabilidade e o impacto
de medidas destinadas a atenuar os efeitos de subidas bruscas dos preços destes produtos.
O CE acolheu ainda com satisfação a decisão de se estabelecer a sede do Instituto Europeu
de Inovação e Tecnologia em Budapeste.
No domínio das relações externas, destaca-se a reafirmação do total apoio, por parte do CE,
à perspectiva europeia dos Balcãs Ocidentais, tal como estabelecido na Agenda de Salónica
e na Declaração de Salzburgo.
Conselho Europeu Extraordinário de Setembro:
O CE debruçou-se sobre a situação na Geórgia, tendo condenado a decisão unilateral por
parte da Rússia de reconhecer a independência da Abecásia e da Ossétia do Sul. Decidiu,
nesse contexto, enviar uma missão exploratória encarregada de contribuir para a recolha de
informações e de indicar as modalidades para um empenho reforçado da UE no terreno;
nomear um Representante Especial da UE para a crise na Geórgia; e suspender as reuniões
relativas à negociação do acordo de parceria com a Rússia até à retirada completa das
tropas russas.
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Conselho Europeu de Outubro:
O CE de Outubro, que teve lugar num contexto marcado pela crise económica e financeira
internacional, reiterou a sua determinação em actuar de forma coordenada e sistemática
para restabelecer o bom funcionamento do sistema financeiro, assegurando, assim, o
financiamento normal e eficaz da economia.
Destaca-se ainda a aprovação do Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo.
No domínio institucional, o CE registou a análise do Primeiro-Ministro irlandês do referendo
sobre o Tratado de Lisboa no seu país e aprovou a composição do Grupo de Reflexão sobre
o Futuro da União.
Conselho Europeu de Dezembro:
Na vertente económica e financeira, o CE de Dezembro, que encerrou a Presidência
francesa, aprovou um plano de relançamento da economia europeia equivalente a cerca de
1,5% do PIB da UE (número equivalente a cerca de 200 mil milhões de euros). Este plano
constituiu o quadro comum dos esforços envidados pelos Estados-membros e pela UE, de
forma a assegurar a sua coerência e assim maximizar os seus efeitos.
O CE logrou, ainda, acordo sobre o “pacote energia-clima”, o qual permitirá à União
Europeia honrar os compromissos subscritos, neste domínio, em 2007 e conservar o seu
papel enquanto força motora na procura de um acordo mundial ambicioso e global em
Copenhaga, em 2009.
No domínio institucional, o CE de Dezembro estabeleceu uma abordagem destinada a
permitir a entrada em vigor do Tratado de Lisboa antes do final de 2009. Este compromisso
assenta, essencialmente, na garantia de que a Comissão Europeia continuará a ser
composta por um nacional de cada Estado-membro, desde que o Tratado de Lisboa tenha
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entrado em vigor; no acautelamento das preocupações expressas pelo povo irlandês –
nomeadamente no tocante à política fiscal, família, questões sociais e éticas, assim como à
política comum de segurança e defesa e política de neutralidade da Irlanda – através das
garantias jurídicas necessárias. À luz destes compromissos e, sob reserva de uma
conclusão satisfatória de “trabalhos de seguimento detalhados”, o governo irlandês
comprometeu-se a procurar ratificar o Tratado até ao final do mandato da actual Comissão.
Regulamento Interno do Conselho
Conforme previsto no Regulamento Interno do Conselho (n.º 2, do artigo 2.º, do Anexo III),
que prevê a actualização anual da população total de cada Estado-Membro para efeitos de
cálculo da maioria qualificada, foi adoptada a Decisão 2008/945/CE do Conselho, de 8 de
Dezembro, fixando a população total de cada EM para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 2009. De acordo com os dados da referida decisão, a
população total da União Europeia é de 497 493 100, sendo de 308 445 700 o limiar da
maioria qualificada (62%).
Regime Linguístico
Tal como em anos anteriores, Portugal manifestou, de forma sistemática, a sua oposição às
tentativas de aplicação do regime dito “de Alicante”, que restringe a interpretação a cinco
línguas (inglês, francês, alemão, espanhol e italiano) nas reuniões ministeriais informais – e
também nos encontros de alto nível e de peritos – por parte das Presidências eslovena e
francesa.
Este sistema tem vindo a ser utilizado por anteriores presidências, não tendo base jurídica e
sendo contrário ao regime linguístico da UE, assente no princípio da igualdade entre os 27.
A Presidência eslovena aplicou o “regime de Alicante” em todas as reuniões informais, com
excepção de uma (JAI) na sequência de um protesto apresentado por Portugal.
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A Presidência francesa não seguiu, como regra, o “regime de Alicante”, tendo adoptado um
regime mais flexível abrangendo um leque variável de línguas. A pedido de Portugal, foi
facultada a interpretação passiva em português para algumas reuniões informais e
interpretação activa e passiva apenas num caso (JAI).
Por forma a manifestar a oposição de Portugal a uma prática linguística discriminatória, o
Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus elaborou um documento orientador,
indicando que deverá ser sempre solicitada interpretação em língua portuguesa antes de
cada reunião informal e, caso haja recusa em assegurar essa interpretação, poderá ser feito
um protesto no início dessa reunião ou anunciada antecipadamente a intenção de não
participar.
PARLAMENTO EUROPEU (PE)

Deputados
A lista dos Deputados portugueses no PE, por ordem alfabética, é a seguinte:
1.

ASSIS, Francisco
Grupo Socialista no PE

2.

CAPOULAS SANTOS, Luís Manuel
Grupo Socialista no PE

3.

CASACA, Paulo
Grupo Socialista no PE

4.

COELHO, Carlos
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus
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5.

ESTEVES, Maria da Assunção
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

6.

ESTRELA, Edite
Grupo Socialista no PE

7.

FERNANDES, Emanuel Jardim
Grupo Socialista no PE

8.

FERREIRA, Elisa
Grupo Socialista no PE

9.

FIGUEIREDO, Ilda
Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde

10. FRANÇA, Armando
Grupo Socialista no PE

11. FREITAS, Duarte
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

12. GOMES, Ana Maria
Grupo Socialista no PE

13. GRAÇA MOURA, Vasco
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

14. GUERREIRO, Pedro
Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
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15. HASSE FERREIRA, Joel
Grupo Socialista no PE

16. MADEIRA, Jamila
Grupo Socialista no PE

17. MARQUES, Sérgio
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

18. PINHEIRO, João de Deus
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

19. PORTAS, Miguel
Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde

20. QUEIRÓ, Luís
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

21. RIBEIRO E CASTRO, José
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

22. SANTOS, Manuel António dos
Grupo Socialista no PE

23. SILVA PENEDA, José Albino
Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus

24. SOUSA PINTO, Sérgio
Grupo Socialista no PE
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Resoluções/Pareceres/Relatórios Aprovados
Dos textos aprovados pelo PE em 2008, destacam-se os seguintes:
CO-DECISÃO, ORÇAMENTO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL:
 Resolução legislativa do PE, de 15 de Janeiro de 2008, sobre a proposta de
directiva do PE e do Conselho relativa às taxas aeroportuárias;
 Resolução legislativa do PE, de 16 de Janeiro de 2008, referente à posição
comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a contratos de crédito aos
consumidores;
 Resolução legislativa do PE, de 11 de Março de 2008, referente ao
Regulamento do Parlamento Europeu estabelecendo regras comuns no
domínio da segurança da aviação civil;
 Resolução legislativa do PE, de 11 de Março de 2008, respeitante à posição
comum tendo em vista a aprovação pelo Conselho do Regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Instituto Europeu de
Inovação e Tecnologia;
 Resolução legislativa do PE, de 23 de Abril de 2008, respeitante ao
Regulamento relativo ao prosseguimento da execução dos programas
europeus de radionavegação por satélite EGNOS e Galileo;
 Resolução legislativa, de 18 de Junho de 2008, respeitante à directiva do PE e
do Conselho relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-membros
para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular;
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 Resolução legislativa do PE, de 17 de Dezembro de 2008, sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
2003/88/CE relativa a determinados aspectos da organização do tempo de
trabalho;
 Resolução legislativa do PE, de 17 de Dezembro de 2008, sobre as quatro
propostas do pacote legislativo clima-energia – comércio de licenças de
emissão, contribuição de cada Estado-membro para a redução das emissões,
captura e armazenagem de carbono e energia proveniente de fontes
renováveis –, bem como sobre as propostas relativas às emissões de CO2 dos
automóveis e às especificações para os carburantes.
CONSULTA E PARECER FAVORÁVEL:
 Resolução legislativa do PE, de 11 de Março de 2008, respeitante ao
Regulamento do Conselho relativo à celebração do Acordo de Parceria no
domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e a República da GuinéBissau.
Apoio institucional
Em 2008 houve um esforço significativo na dinamização do apoio concedido aos deputados
portugueses no PE.
Neste sentido, como se poderá verificar nos gráficos que se seguem, foram elaboradas e
enviadas 80 notas de informação aos deputados, das quais 50 destinadas a reuniões das
Comissões e 30 para as Sessões Plenárias.
Gráfico 1
Total de notas de informação enviadas aos deputados portugueses no PE
(Comissões e Plenárias)
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Sobre este ponto, refira-se ainda que a maioria das notas foram enviadas para as
Comissões de Pescas (34) e Agricultura (9), tendo as restantes sido destinadas à Comissão
Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar (4) e Comissão Desenvolvimento Rural (3),
conforme leitura do gráfico 2.

Gráfico 2
Notas de informação enviadas aos deputados portugueses no PE (Comissões)
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Merece igualmente referência o trabalho de articulação permanente entre a DGAE/MNE e a
REPER, desempenhado em tempo útil e com recurso ao correio electrónico, de forma a
agilizar procedimentos.
Também, neste capítulo, destaca-se o esforço de coordenação entre a REPER, a
DGAE/MNE e a DGPE-PESC no tratamento das perguntas escritas e orais dos deputados
europeus, designadamente no que respeita a circulação dos projectos de resposta e os
prazos de envio de emendas.
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COMISSÃO
Estratégia política anual da Comissão para 2009
Em Fevereiro, a Comissão apresentou ao Conselho e ao Parlamento Europeu a Estratégia
Política Anual para 2009, que enuncia as prioridades para o último ano do mandato do actual
executivo comunitário. A comunicação apresenta como pano de fundo os objectivos
estratégicos definidos no início do mandato: promoção da prosperidade, solidariedade,
liberdade e segurança e reforço do papel da Europa no mundo.
A estratégia divide-se em duas partes. Na primeira parte são descritas sete áreas de acções
prioritárias para 2009, com especial enfoque nos cidadãos, designadamente: Crescimento e
Emprego; Alterações Climáticas e uma Europa Sustentável; realização de uma Política
Comum de Imigração; Prioridade aos Cidadãos; a Europa como parceiro mundial; Legislar
Melhor; e Comunicação sobre a Europa.
A segunda parte define o quadro geral dos recursos humanos e financeiros para 2009,
enumerando as alterações na afectação dos recursos financeiros nas diferentes rubricas.
Neste capítulo, a Comissão espera obter 250 novos lugares relacionados ainda com a
adesão da Bulgária e da Roménia, sendo que as demais necessidades em matéria de
pessoal até 2013 deverão ser satisfeitas através de reafectações internas conforme as áreas
prioritárias.
Portugal subscreve os objectivos estratégicos da Comissão e saúda globalmente as acções
previstas. Num contexto de crise económica e financeira internacional, revestem-se de
particular importância as medidas no âmbito do Crescimento e Emprego, que constituem um
enquadramento essencial para a retoma económica e um factor determinante para
assegurar a coerência e maximizar os efeitos das acções nacionais.
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Programa Legislativo e de Trabalho para 2009
O Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão para 2009 (PLT COM) foi apresentado
em Novembro de 2008, sob o lema “Agir agora para uma Europa melhor”, tendo por base as
prioridades e objectivos estratégicos enunciados na Estratégia Política Anual da Comissão
para 2009.
A Comissão destaca que a crise económica e financeira tem constituído um grande desafio
para a UE e simultaneamente uma oportunidade para demonstrar o seu valor acrescentado
aos cidadãos europeus. Em 2009, somam-se a este outros importantes desafios, desde logo
com a realização de eleições para o Parlamento Europeu, uma nova Comissão e a
necessidade de criar condições para a entrada em vigor do Tratado de Lisboa.
O PLT COM descreve cinco áreas prioritárias para o próximo ano. A primeira área
identificada, “Crescimento e Emprego”, será dominada pelo cenário de crise económica e
financeira. Portugal acolhe favoravelmente as intenções apresentadas pela Comissão, que
englobam as acções previstas no plano de relançamento da economia europeia, bem como
diversas iniciativas que completam este quadro e que visam reformar o regime regulamentar
do sistema financeiro da UE.
As “Alterações Climáticas e uma Europa Sustentável” constituem outra das áreas
prioritárias. Na perspectiva da Conferência de Copenhaga de Dezembro de 2009 e de ali
poder vir a ser alcançado um acordo sobre o futuro regime climático, espera-se que no
próximo ano as alterações climáticas ocupem o topo da agenda. Neste quadro, Portugal
saudou a aprovação do Pacote Energia/Clima no final de 2008, permitindo à UE confirmar o
seu empenho neste combate global e reforçar a sua posição de líder num processo negocial
que se adivinha particularmente intenso em 2009.
Outra prioridade consiste em “Legislar Melhor – cumprir as promessas e mudar a cultura
regulamentar”. Num contexto de crise económica, em que são fundamentais todos os
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esforços que favoreçam a competitividade económica, incluindo ao nível da regulamentação,
Portugal considera muito oportuna a apresentação de um relatório com a terceira avaliação
estratégica da Better Regulation.
No que se refere à prioridade “Uma Europa próxima dos cidadãos”, Portugal congratula-se
com os esforços da actual Comissão no sentido de colocar o cidadão no centro do projecto
europeu, através de políticas em áreas como os direitos fundamentais e a cidadania, as
migrações, a justiça, a segurança, a protecção dos consumidores e a saúde. Merecem aqui
particular atenção as questões associadas à Justiça e aos Assuntos Internos, onde Portugal
subscreve as prioridades para 2009, inscritas numa política de continuidade.
A “Europa como parceiro Mundial” é a área prioritária do PLT COM onde se referem as
orientações da Comissão em matéria de relações externas, sendo de destacar as relações
transatlânticas e a Política Europeia de Vizinhança.
Finalmente, na área prioritária “Comunicação sobre a Europa”, salienta-se que é
fundamental potenciar o maior envolvimento dos cidadãos europeus. Um primeiro objectivo
será, naturalmente, a mobilização dos cidadãos europeus nas eleições europeias, mas
também a valorização dos progressos alcançados pela UE noutras áreas menos visíveis,
tais como: Ambiente; Crescimento sustentável, Emprego e Solidariedade; e promoção dos
valores comuns europeus, atento o facto de que em 2009, se comemorarão o 20.º
aniversário da queda do Muro de Berlim e o 5º aniversário do alargamento de 2004.
Todas estas prioridades traduzem-se em 12 “iniciativas estratégicas” (Estratégia de Lisboa;
Quadro europeu para a recuperação económica; Pacote “Mercados financeiros para o
futuro”; Supervisão dos mercados financeiros da UE; Pacote “Legislar Melhor”; Comunicação
sobre a posição UE no âmbito Conferência ONU sobre Alterações Climáticas; Estratégia UE
para a Região do Mar Báltico; Comunicação sobre o Programa de Estocolmo; Estratégia e
desafios do Alargamento; Pacote PEV; e Revisão do Orçamento) e 37 “iniciativas
prioritárias”, a implementar em 2009.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
Os mandatos de 13 Juízes e 4 Advogados-gerais, entre os quais se inclui o Advogado-geral
português – Prof. Dr. Miguel Poiares Maduro - expirarão a 6 de Outubro de 2009. Como tal,
foi iniciado o respectivo procedimento de substituição, tendo o Presidente do Tribunal de
Justiça alertado para a importância de este decorrer rapidamente, de modo a evitar que tais
nomeações atrasem o tratamento de processos pendentes.
De acordo com o sistema de rotatividade acordado, o Advogado-geral português será
substituído por um nacional finlandês.
De assinalar a entrada em vigor, a partir de 1 de Março de 2008 da tramitação processual
urgente (PPU) que havia sido negociada e instituída na Presidência portuguesa. Este
procedimento, com regras específicas, permite apreciar as questões de interpretação e
validade, submetidas ao Tribunal de Justiça pelos órgãos jurisdicionais dos Estadosmembros em matérias JAI e decidi-las num prazo muito curto (inferior a três meses). O
Tribunal de Justiça teve a oportunidade de proferir os 3 primeiros acórdãos neste contexto.
Em relação aos outros processos relativos a Portugal, vide Anexo I.
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
Iniciaram funções a 1 de Janeiro, por um período de seis anos, ou seja, até 31 de Dezembro
de 2013, sete membros do Tribunal (de nacionalidade inglesa, francesa, holandesa,
luxemburguesa, alemã, grega e austríaca), formalmente nomeados pelo Conselho no final
do ano passado no âmbito da renovação parcial dos membros do Tribunal de Contas
Europeu.
O Presidente da instituição foi um dos membros cujo mandato terminou em 2007. Embora se
tenha mantido em funções, nomeado para um novo mandato como membro de
nacionalidade austríaca, procedeu-se à eleição de um novo Presidente tendo o juiz Vítor
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Caldeira, de nacionalidade portuguesa, sido eleito para um mandato de 3 anos com início
em 16.1.2008.
Na sequência destas alterações, foi estabelecida uma nova repartição de competências
entre os membros do Tribunal.
COMITÉ DAS REGIÕES (CdR)
Os trabalhos do CdR decorreram da forma habitual e o acompanhamento pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros seguiu o mesmo formato dos anos anteriores. O Despacho nº 2/04 do
Secretário de Estado dos Assuntos Europeus permanece em vigor, determinando, entre
outras medidas, que sejam enviadas notas de informação, sempre que solicitadas, aos
membros da delegação nacional sobre todas as matérias em agenda nas reuniões de
comissões e reuniões plenárias deste órgão.
A delegação portuguesa ao CdR é composta por 12 membros, correspondendo dois deles a
cada uma das Regiões Autónomas (o Presidente da Região Autónoma da Madeira e o
Presidente do Governo Regional dos Açores) e os restantes 10 a municípios (os Presidentes
das Câmaras Municipais de Monchique, Covilhã, Montemor-o-Novo, Viseu, Braga, Amadora,
Baião, Tavira, Vila Real, Porto). Os 12 suplentes portugueses são os Presidentes das
Câmaras Municipais de Vinhais, Ferreira do Alentejo, Resende, Vila Nova de Poiares,
Guarda, Fundão, Castelo de Paiva, Fronteira, Santiago do Cacém, o Vice-Presidente do
Governo Regional da Madeira e o Secretário Regional da Presidência da Região Autónoma
dos Açores, cujo procedimento de nomeação – por força da alteração relativa à realização
de eleições regionais e constituição de um novo Governo Regional – está em curso.
O CdR aprovou um novo conjunto de prioridades políticas para o período 2008-2010,
destacando-se, a nível interinstitucional, a importância de uma cooperação estreita com o
Parlamento Europeu, um contacto mais próximo com a Comissão Europeia (particularmente,
na fase pré-legislativa) e, por último, a necessidade de o CdR estabelecer uma relação
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próxima com as presidências rotativas do Conselho, em especial antes de estas iniciarem o
seu mandato. Ao mesmo tempo, a nível político, o CdR afirma a sua intenção de participar
activamente nos debates relativos a alguns dos domínios fundamentais da UE, como a
reforma da PAC, as perspectivas financeiras, coesão territorial e social, política comum de
asilo e migração, o futuro da Estratégia de Lisboa pós-2010, entre outros.
Ao longo do ano o CdR reuniu-se em 5 Sessões Plenárias.
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL (CESE)
De acordo com o art.º 257º do TCE, o CESE é composto por organizações representativas
das “diferentes componentes de carácter económico e social da sociedade civil organizada,
designadamente dos produtores, agricultores, transportadores, trabalhadores, comerciantes
e artífices, das profissões liberais, dos consumidores e do interesse geral”. Estas
organizações encontram-se, por sua vez, divididas em três grupos distintos – os
empregadores (Grupo I), os assalariados (Grupo II) e actividades diversas (Grupo III).
Neste sentido, a composição da delegação portuguesa – 12 membros – procura reflectir esta
mesma representatividade, sendo constituída por membros pertencentes às seguintes
organizações: AEP – Associação Empresarial de Portugal; CONFAGRI – Confederação
Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal; CAP –
Confederação dos Agricultores Portugueses; CCP – Confederação do Comércio Português;
CNAF – Confederação Nacional das Associações de Família; UGT – União Geral de
Trabalhadores; CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses; DECO –
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; CNPL – Conselho Nacional das
Profissões Liberais e CIP – Confederação da Indústria Portuguesa.
Em Outubro, tendo como base um critério de rotatividade entre os diversos Grupos
componentes do CESE, foi eleito um novo Presidente (Mario Sepi, italiano, Grupo I -
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assalariados) e Vice-Presidentes (Irini Pari, grega, Grupo II - empregadores e Seppo Kallio,
finlandês, Grupo III – actividades diversas).
O CESE teve 9 Reuniões Plenárias.
SITUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PORTUGUESES NAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS
Em 2008 foi prosseguido um trabalho de acompanhamento das matérias respeitantes aos
funcionários e agentes de nacionalidade portuguesa nas instituições comunitárias, bem
como aos nacionais portugueses candidatos a postos no funcionalismo comunitário.
Salienta-se, a este propósito, a mais ampla divulgação de todas as vagas existentes bem
como a realização de uma acção de formação prévia a um concurso no domínio da Auditoria
e destinada a candidatos portugueses, que contou com o apoio do Centro de Informação
Europeia Jacques Delors (CIEJD).
Salienta-se também a consolidação de uma base de dados que permite, em diversas
vertentes, a identificação dos portugueses no funcionalismo comunitário.
Refere-se ainda a constituição de 12 novas situações de Peritos Nacionais destacados.
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TÍTULO III

ALARGAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA
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NOVOS ESTADOS-MEMBROS
O Tratado de Adesão da Bulgária e da Roménia prevê, nos seus Anexos VI e VII, uma
derrogação à livre circulação de trabalhadores dos países (concretamente aos artigos 1º a 6º
do Regulamento (CEE) nº1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968), após a adesão.
O âmbito da aplicação da derrogação é limitado ao regime aplicável aos trabalhadores por
conta de outrem, estando a liberdade de circulação de pessoas garantida, a partir da data da
adesão.
Assim, até ao termo do período de dois anos a contar da adesão, os actuais Estadosmembros puderam aplicar medidas nacionais, ou medidas resultantes de acordos bilaterais,
que condicionaram o acesso de nacionais romenos e búlgaros aos seus mercados de
trabalho. Antes de decorridos os dois primeiros anos, no final de 2008, os EM, com base
num relatório da Comissão (apresentado em Novembro), procederam à revisão do
funcionamento das medidas transitórias. Até final de Dezembro, os EM poderiam decidir
continuar a aplicar as medidas nacionais por mais 3 anos. Em caso de perturbações graves
do seu mercado de trabalho (ou ameaça de perturbações), após notificação à Comissão,
podem ainda manter as restrições por um período adicional de 2 anos.
Em Dezembro, o Governo português decidiu liberalizar o acesso ao seu mercado de
trabalho a trabalhadores subordinados da Bulgária e da Roménia. Esta decisão foi tomada
após consulta aos parceiros sociais e levou em consideração uma análise aos efeitos do 5º
Alargamento, nomeadamente neste sector.
O levantamento das actuais restrições e o estabelecimento da liberdade de circulação de
trabalhadores contribuirá para a plena integração dos novos EM na União, ao concretizar
uma das componentes fundamentais do projecto de construção europeia.
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ESTRATÉGIA PARA O ALARGAMENTO
A Comissão apresentou, em Novembro, a sua Comunicação ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre a Estratégia do Alargamento e Principais Desafios 2008-2009. Este
documento inclui também os relatórios de progressos dos países candidatos e potenciais
candidatos que, na sua maior parte, seguem o modelo de anteriores relatórios.
Há, contudo, duas excepções a assinalar: no que se refere à Croácia e à Sérvia, a Comissão
optou por avançar o ano de 2009, seja para o encerramento das negociações de adesão no
1º caso, seja para a concessão do estatuto de candidato, no 2º caso. Muito embora a
Comissão não deixe de sublinhar que tais seriam desenvolvimentos possíveis, também não
deixa de fazer depender essa possibilidade da vontade e dos progressos que ambos os
países consigam, nos respectivos processos e perante as condições que a cada um
respeitam.
CROÁCIA
A Croácia tem demonstrado uma boa capacidade administrativa e as negociações de
adesão têm progredido bem. No entanto, é importante não subestimar as dificuldades do
processo de adesão, que é de uma grande complexidade e exigência.
No quadro das negociações em curso, foram abertos quatro capítulos na Presidência
eslovena (2 – Livre Circulação de Trabalhadores, 14 – Política de Transportes, 15 – Energia
e 19 – Política Social e Emprego) e dois na Presidência francesa (1 – Livre Circulação de
Mercadorias e 5 – Contratos Públicos). Na Presidência francesa foram também encerrados
provisoriamente cinco capítulos (7 – Direito da Propriedade Intelectual, 10 – Sociedade da
Informação e Meios de Comunicação Social, 17 – Política Económica e Monetária, 20 –
Política Empresarial e Industrial e 30 - Relações Externas).
No Relatório Regular de Progressos sobre a Croácia de 5 de Novembro, a Comissão
introduziu a maior novidade do Pacote Alargamento de 2008, i.e., perspectivando o
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encerramento das negociações técnicas de adesão em 2009. Para o efeito, apresentou, tal
como havia prometido, um calendário indicativo e condicional (desde que sejam cumpridas
as condições exigidas), que a Croácia terá que cumprir para conseguir alcançar esse
desiderato. O roteiro aí estabelecido é particularmente exigente, quer em termos de
calendário, quer em termos das reformas que estão em causa – como por exemplo, a
reestruturação dos estaleiros navais - ainda para mais numa altura de crise económicofinanceira, de impacto ainda imprevisível.
O Relatório avalia favoravelmente os progressos das autoridades croatas mas lembra que
resta ainda muito para fazer, nomeadamente em matéria de reforma do sistema judicial e da
administração pública, da luta contra a corrupção e o crime organizado e da política da
concorrência. A principal mensagem vai no sentido de encorajar a Croácia a não abrandar o
processo reformador para que seja possível encerrar as negociações em 2009.
Se todos os prazos forem cumpridos, e tendo em conta o tempo necessário para os
procedimentos de ratificação pelos 27 EM, tal poderá significar que a Croácia estará em
condições de se tornar membro da UE no final de 2010 ou, mais provavelmente, em 2011.
Portugal foi sempre favorável à adesão da Croácia à UE, dentro do cumprimento dos
critérios de Copenhaga, bem como da condicionalidade do Processo de Estabilização e
Associação para os Balcãs Ocidentais (a plena cooperação com o Tribunal Penal
Internacional para a Antiga Jugoslávia e a cooperação regional). Portugal reconhece os
esforços das autoridades croatas no sentido de aproximar o país dos valores e princípios
que regem a UE e tem encorajado a prossecução da aplicação do seu programa de
reformas, preferindo, em nome da “qualidade” do alargamento e da não criação de eventuais
frustrações que não haja indicação de datas.
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TURQUIA
A Comissão, no Documento de Estratégia, deu um relevo particular aos aspectos positivos
da importância geoestratégica da Turquia para a Europa, sobretudo ao nível da segurança
energética, da prevenção e resolução de conflitos e da estabilidade regional no Sul do
Cáucaso e Médio Oriente. Quanto a aspectos menos positivos, destacou-se a questão
política de Chipre (Protocolo de Ankara, normalização das relações com os vizinhos) que, tal
como no ano anterior, não registou quaisquer progressos, embora se espere que, nas
negociações entre as lideranças cipriotas, sob os auspícios das Nações Unidas, a Turquia
facilite um entendimento global.
Apesar disso, no plano mais técnico das negociações de adesão e da avaliação dos critérios
de adesão de Copenhaga (políticos, económicos e harmonização da legislação comunitária),
registou-se um pendor menos positivo. Quanto ao processo negocial, a Comissão
considerou que a cadência das negociações reflecte o ritmo das reformas, tendo instado a
Turquia a renovar o esforço político da reforma. Mesmo assim, confirmou-se que a Turquia
continua a cumprir suficientemente os critérios políticos.
O ónus da lentidão das negociações parece, deste modo, ser posto exclusivamente do lado
da Turquia, não se reconhecendo qualquer das outras condicionantes do processo,
nomeadamente as impostas pelas prioridades de alguns EM, em particular a França e
Chipre.
No que respeita às negociações de adesão, não está ainda concluído o exame analítico do
acervo, faltando apresentar, por parte da Comissão, o relatório de screening de um capítulo
(31 - Política Externa de Segurança e Defesa).
A Comissão concluiu que a Turquia estava suficientemente preparada para iniciar as
negociações relativas a 4 capítulos, propondo ao Conselho a sua abertura. Destes, foram
abertos 2 durante a Presidência eslovena (6 – Direito das Sociedades e 7 – Direito da
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Propriedade Intelectual), tendo outros 2 (4 – Livre Circulação de Capitais e 10 – Sociedade
da Informação) sido abertos no decurso da Presidência francesa.
No domínio da política interna da Turquia, o confronto entre o governo de maioria absoluta
do AKP (islamista moderado) e o secularismo “kemalista” continuou com a investigação
sobre a alegada rede política clandestina “Ergenekon”, que é acusada de tentar alcançar o
controlo do Estado. A investigação decorre desde 2007, tendo já sido detidas mais de 40
pessoas.
A resposta do sector “kemalista” veio do Procurador junto do Tribunal Supremo, com a
apresentação de um processo no Tribunal Constitucional (dominado por juízes nomeados
pelo anterior Presidente Sezer e claramente hostis ao AKP) para ilegalização do AKP e
retirada dos direitos políticos a 71 membros do Partido, incluindo o Presidente Abdullah Gul
e o Primeiro-Ministro Recep Erdogan (que esteve já banido anteriormente, pelas suas
alegadas posições islamistas). O fundamento do processo era a alegada tentativa do AKP
de pôr em causa o secularismo, princípio basilar da República Turca.
Em Julho, o Tribunal Constitucional decidiu não ilegalizar o AKP, mas impôs pesadas
sanções pecuniárias ao partido. Esta decisão veio, de certa forma, permitir aliviar a tensão
que o processo provocara no relacionamento da Turquia com a UE e até amenizar
aparentemente as tensões políticas entre as facções kemalistas e os apoiantes do AKP.
Recorde-se ainda que este ano foi igualmente marcado por vários atentados terroristas,
nomeadamente na região Sudeste do país e em Istambul. A Presidência francesa emitiu três
declarações condenando as acções terroristas e as organizações envolvidas.
A QUESTÃO CIPRIOTA
Durante o ano de 2008 realizaram-se as eleições presidências a 24 de Fevereiro que deram
a vitória ao líder do partido comunista (AKEL) e ex-Presidente do Parlamento Demetris
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Christophias. Esta eleição abriu uma janela de oportunidade para o reatamento das
negociações para reunificação da ilha, já que o AKEL mantêm tradicionalmente uma postura
mais moderada nesta matéria que o Governo anterior liderado por Tassos Papadopoulos.
A 1 de Janeiro, Chipre entrou na zona euro, menos de quatro anos após a sua a adesão à
UE, fruto de uma política orçamental estável.
A 4 de Setembro, realizou-se o encontro entre Christofias e Talat na residência do
Representante Especial das Nações Unidas, Taye-Brook Zerihoun, que contou com
participação do Consultor Especial das Nações Unidas, Alexander Downer, para o
lançamento oficial das negociações directas entre os dois líderes.
O Presidente da República cipriota, Christofias, continuou a defender que os princípios de
federação bizonal e bicomunal com igualdade política continuem a servir de base para as
negociações e que um possível acordo seja referendado pelas duas comunidades. Em
relação ao princípio de uma confederação, uma parceria de dois Estados através dum “virgin
birth”, considerou-os inaceitáveis.
Por seu lado o líder da Comunidade Turca do Norte de Chipre, Talat, reiterou que a solução
para esta questão passaria pela criação de dois “constituent states” com estatuto igual
dando grande ênfase à importância da questão dos Tratados de Garantia e Aliança.
Registaram-se, entretanto, alguns progressos a nível técnico nos Grupos de Trabalho,
nomeadamente foram acordadas medidas conjuntas nos domínios da segurança rodoviária,
saúde, cultura e ambiente. Chegou-se também a um entendimento relativamente ao
programa cultural, incluindo o respeito pela herança cultural das duas comunidades como
forma de aproximar cipriotas gregos e turcos.
A gestão do factor tempo e, consequentemente, das pressões que lhe estão associadas,
tem sido um elemento central deste processo. A não haver, entretanto, qualquer alteração
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no calendário, Ankara, terá de ter satisfeito, até Dezembro de 2009, determinadas
obrigações que envolvem a República de Chipre enquanto que, por outro lado, Talat
necessita de ter alcançado um acordo até ao início da campanha eleitoral (Setembro de
2009) para as eleições presidenciais de 2011, que lhe permita não perder a liderança da
comunidade cipriota turca.
No quadro das pressões que vêm exercendo para que as negociações decorram a um ritmo
mais acelerado, os negociadores do Norte defendem, por um lado, que só é possível um
acordo com Mehemet Talat no poder e insistem, por outro lado, na necessidade de tudo ser
feito para que a comunidade cipriota turca participe nas próximas eleições para o
Parlamento Europeu.
O Consultor Especial do SGNU, Alexander Downer, decidiu que passará a residir em
Nicósia, a partir de Janeiro de 2009, a fim de procurar “facilitar” um acordo.
O ambiente de relativo optimismo, existente no início das negociações, começou
enfraquecer pelo facto das preocupações e de tensões entre as partes surgirem à medida
que os negociadores discutem com maior detalhe, mas sem progressos tangíveis, os
possíveis contornos de uma solução.
Instrumentos comunitários de apoio à comunidade cipriota turca
Como parte do compromisso no seio do Conselho que aprovou a suspensão parcial das
negociações com a Turquia, o CAGRE de Dezembro de 2006 aprovou um texto de
conclusões, formalmente adoptado em Janeiro, no sentido de serem retomados os trabalhos
conducentes à adopção de um Regulamento de Comércio Directo com o Norte da Ilha, para
completar o cumprimento do mandato do CAGRE de Abril de 2004, trabalhos esses que se
mantêm num impasse.
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Em 2007, a Comissão apresentou o relatório anual sobre a aplicação do Regulamento da
Linha Verde, destacando-se a duplicação do volume anual de mercadorias (ainda assim
reduzido) que cruzaram a Linha Verde, bem como o problema da imigração ilegal. Assim
foram apresentadas, pela Comissão, alterações ao Regulamento que o Conselho aprovou,
em Junho.
Em Setembro, a Comissão apresentou o relatório anual sobre a aplicação do Regulamento e
suas alterações. O relatório é genericamente positivo sobre a aplicação do novo
enquadramento legal, mas mantém a apreciação de que este Regulamento continua a ter
uma aplicação efectiva muito reduzida.
Durante o mesmo mês, no relatório anual sobre a aplicação da assistência financeira,
destinada a encorajar o desenvolvimento da comunidade cipriota turca, foram realçados os
atrasos na aprovação dos projectos e salientada a importância da cooperação entre as duas
comunidades para o seu sucesso.
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NEGOCIAÇÕES DE ADESÃO – Ponto de situação 31/12/08
CAPÍTULOS
1. Livre Circulação de Mercadorias
2. Livre Circulação de Trabalhadores
3. Direito de Estabelecimento e Livre Prestação de Serviços
4. Livre Circulação de Capitais
5. Contratos Públicos

TURQUIA

CROÁCIA

Suspenso

Aberto

-

Aberto

Suspenso

Aberto

Aberto

-

-

Aberto

6. Direito das Sociedades

Aberto

Aberto

7. Direito da Propriedade Intelectual

Aberto

Encerrado provisoriamente

-

-

Suspenso

Aberto

Aberto

Encerrado provisoriamente

Suspenso

-

-

-

13. Pescas

Suspenso

-

14. Política de Transportes

Suspenso

Aberto

15. Energia

-

Aberto

16. Fiscalidade

-

-

-

Encerrado provisoriamente

Aberto

Aberto

8. Política de Concorrência
9. Serviços Financeiros
10. Sociedade da Informação e Meios de Comunicação Social
11. Agricultura e Desenvolvimento Rural
12. Segurança dos Alimentos, Política Veterinária e Fitossanitária

17. Política Económica e Monetária
18. Estatísticas

-

Aberto

20. Política Empresarial e Industrial

Aberto

Encerrado provisoriamente

21. Redes Transeuropeias

Aberto

Aberto

22. Política Regional e Coordenação dos Instrumentos Estruturais

-

-

23. Sistema Judiciário e Direitos Fundamentais

-

-

24. Justiça, Liberdade e Segurança

-

-

Encerrado provisoriamente

Encerrado provisoriamente

26. Educação e Cultura

-

Encerrado provisoriamente

27. Ambiente

-

-

Aberto

Aberto

29. União Aduaneira

Suspenso

Aberto

30. Relações Externas

Suspenso

Encerrado provisoriamente

-

-

Aberto

Aberto

33. Disposições Financeiras e Orçamentais

-

Aberto

34. Instituições

-

-

35. Diversos

-

-

19. Política Social e Emprego

25. Ciência e Investigação

28. Consumidores e Protecção da Saúde

31. Política Externa de Segurança e Defesa
32. Controlo Financeiro

TOTAL CAPÍTULOS ABERTOS
dos quais Encerrados Provisoriamente

22
10

7
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CAPÍTULOS

TURQUIA
1

CROÁCIA
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TÍTULO IV

ESTRATÉGIA DE LISBOA
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De acordo com o modelo de governação associado à revisão em 2005 da Estratégia de
Lisboa, cumpriu-se em 2008 o ciclo habitual. A nível da UE, o ano ficou marcado pelo início
de um novo ciclo – 2008-2010 – e pela reflexão sobre a Estratégia de Lisboa pós-2010; a
nível nacional, foi prosseguida a implementação das medidas do Programa Nacional de
Reformas português (PNACE 2005-2008), apresentado em Bruxelas em Outubro de 2005.
Um novo Programa Nacional de Reforma (PNR) para o período 2008-2010 foi apresentado
em Outubro.
CONSELHO EUROPEU DA PRIMAVERA
Os trabalhos desenvolvidos ao longo do primeiro semestre incidiram essencialmente na
preparação do Conselho Europeu da Primavera e na respectiva sequência, tendo por base
os relatórios de avaliação dos PNR e um conjunto de documentos – globalmente designados
por Relatório Estratégico – destinados a avaliar a execução da Estratégia de Lisboa e a
lançar o novo ciclo 2008-2010, nomeadamente propostas para impulsionar a acção, Linhas
Directrizes Integradas (LDI) para o novo período, recomendações específicas por país e
zona euro e um novo Programa Comunitário de Lisboa (PCL).
Seguindo a orientação global acordada no Conselho Europeu de Dezembro de 2007, sob
Presidência portuguesa, o Conselho Europeu da Primavera confirmou a validade da
Estratégia de Lisboa. As prioridades e os objectivos fixados mantêm-se adequados, assim
como os quatro domínios de acção prioritários identificados em 2006: o conhecimento e a
inovação; o ambiente empresarial; o emprego; a energia e as alterações climáticas. Neste
contexto, foi considerado que no novo ciclo as LDI não deveriam ser objecto de
reestruturação fundamental, já que o novo ciclo deve, nas suas grandes linhas, preservar a
estabilidade necessária para consolidar os resultados. A tónica deve ser posta na
implementação, com aceleração do ritmo das reformas e reforço da dimensão externa.
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O Programa Comunitário de Lisboa deverá ser reforçado, constituindo um relevante suporte
quer para as medidas de âmbito nacional quer, sobretudo, como resposta aos problemas
que exigem um investimento comum.
Com base nestas orientações e nas questões principais identificadas pelas formações do
Conselho envolvidas neste exercício, o Conselho Europeu constatou que a Estratégia de
Lisboa se mantém uma referência válida no contexto europeu, contribuindo de forma
decisiva para assegurar o dinamismo e a competitividade da UE num quadro económico
globalizado.

Em

consequência,

confirmou

as

LDI

para

o

período

2008-2010,

consubstanciadas na recomendação relativa às orientações gerais das políticas económicas
dos EM e da Comunidade 1 e na decisão relativa às orientações para as políticas de
emprego dos EM 2 , aprovadas nos termos dos artigos 99º e 128º do Tratado, embora
mantendo o carácter de orientações integradas, conforme decidido na revisão de 2005 da
Estratégia de Lisboa.
O Conselho subscreveu também as recomendações específicas por país relativas às
políticas económicas e de emprego dos EM e da zona euro, no âmbito da actualização em
2008 das orientações gerais das políticas económicas dos EM e da Comunidade e da
aplicação das políticas de emprego dos EM 3 .
No que respeita a Portugal, foram reconhecidos progressos assinaláveis na implementação
do PNR, em especial na correcção dos desequilíbrios orçamentais e na promoção da
reforma sustentável da administração pública; na reforma dos sistemas de saúde e de
segurança social; no desbloquear do potencial empresarial e na implementação do Plano
Tecnológico. Na actualização das recomendações para 2008, foram identificadas as áreas
às quais deve ser dada uma prioridade elevada e que se traduzem em:

1
2
3

JO L 137 de 27.5.2008
JO L 198 de 26.7.2008
JO L 139 de 29.5.2008

46

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

 Três recomendações nos domínios da consolidação das finanças públicas,
aumento da eficiência do sistema de educação e modernização da protecção
ao emprego para contrariar a segmentação do mercado de trabalho;
 Sete desafios futuros points to watch: reduzir o défice de forma sustentada;
prosseguir a implementação do Plano Tecnológico; assegurar uma efectiva
concorrência, nomeadamente nos mercados financeiros e da energia;
aprofundar a implementação da simplificação administrativa; reduzir o défice de
transposição de legislação comunitária; reduzir as emissões de gás com efeito
de estufa e continuar a combater os factores que prejudicam a coesão social.
O CE de Março decidiu ainda lançar uma reflexão tendo em vista o pós-2010. Conforme as
conclusões adoptadas, para consolidar os progressos alcançados no âmbito da Estratégia
de Lisboa, será necessário manter após 2010, a nível da UE, o compromisso a favor das
reformas estruturais e do desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, o Conselho
Europeu convidou a Comissão, o Conselho e os Coordenadores da Estratégia de Lisboa a
iniciarem a reflexão sobre o futuro da Estratégia de Lisboa.
ESTRATÉGIA DE LISBOA APÓS 2010
O lançamento da reflexão sobre a Estratégia de Lisboa após 2010 foi objecto de debate nas
reuniões dos Coordenadores Nacionais da Estratégia de Lisboa em Maio e em Dezembro.
Para a reunião de Dezembro foram apresentados alguns contributos como ponto de partida.
Em particular, os documentos de reflexão elaborados pelo trio de Presidências francesa,
checa e sueca, por um lado, e pela Comissão Europeia, por outro, reflectem as questões
essenciais no que respeita à Estratégia de Lisboa após 2010, revendo-se Portugal nessas
posições.
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A Estratégia de Lisboa deu uma resposta positiva durante os oito anos de implementação,
com particular eficácia após o relançamento de 2005. As suas eficácia e actualidade foram
reconhecidas e reforçadas ao constituir a Estratégia, a pedra angular do Plano de
Relançamento da Economia Europeia. Não se pretendem, por isso, mudanças fundamentais
e muito menos rupturas mas, no após 2010, a Estratégia de Lisboa tem que dar respostas
aos novos desafios colocados pela mudança económica e social em curso, designadamente
em domínios como a regulação dos mercados financeiros, a promoção das redes
competitivas e a agilidade de decisão. A dimensão externa deverá ser aprofundada.
Comunicar em simultâneo os resultados atingidos, as respostas de curto prazo, em curso de
aplicação, e as perspectivas futuras, é uma forma de fazer desse processo não apenas um
balanço do passado, mas também um projecto mobilizador para o futuro.
PLANO NACIONAL DE REFORMA
O relatório nacional, entregue a 15 de Outubro, foi preparado sob a orientação global do
Coordenador Nacional para a Estratégia de Lisboa, em articulação com todos os sectores
relevantes.

Este

relatório

foi

marcado

por duas palavras-chave: continuidade e

implementação.
O relatório estrutura-se em três capítulos: o primeiro contendo as medidas, já tomadas ou
programadas, para responder às recomendações da Comissão e aos desafios futuros
dirigidos a Portugal; o segundo relativo à preparação do novo ciclo 2008-2010, incluindo as
propostas de programas e/ou medidas que permitam consolidar as reformas; o último sobre
o balanço de execução do ciclo 2005-2008 com incidência no último ano do ciclo 2007-2008.
O segundo capítulo, com uma nova designação, “Plano Nacional de Reformas – Novo Ciclo
2008-2010”, conta com uma estrutura simples, directamente articulada com os quatro
grandes domínios prioritários da Estratégia de Lisboa e integra, para além destes, dois
novos domínios mais específicos da situação nacional: qualidade das finanças e dos
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serviços públicos e valorização do território (i.e., desenvolvimento urbano e factores de
competitividade ligados ao território), tendo em conta a sua importância estratégica na
consolidação do processo de modernização do País.
A definição destes domínios prioritários reflecte também a forte convergência entre a
implementação da Estratégia de Lisboa e o QREN 2007-2013. A implementação da
Estratégia de Lisboa neste novo ciclo 2008-2010 levará em conta a política de coesão social
e territorial, garantia de um crescimento mais sustentado.
No que respeita à avaliação do PNACE 2005-2008, constata-se no terceiro capítulo que a
implementação do Programa decorreu com um elevado nível de concretização e de
resultados (Portugal foi classificado como um País com “Bom Progresso” na implementação
do seu PNR no relatório de avaliação aprovado pela Comissão Europeia no Conselho da
Primavera).
Para este balanço positivo contribuiu o forte alinhamento com as recomendações da União
Europeia, as quais validaram sistematicamente as prioridades definidas e constituíram
incentivos de não abrandamento, tendo em conta a sua ambição e impacto. Foi também
decisivo o foco que, desde o primeiro momento, Portugal colocou na concretização e nos
resultados, com um envolvimento conjunto das políticas públicas e das iniciativas da
sociedade civil.
O sucesso da implementação de um Programa Nacional de Reformas implica, para além da
boa qualidade das políticas e das medidas, um modelo adequado de governance e um
envolvimento participativo dos actores sociais e empresariais e da sociedade civil em geral.
O modelo de governance adoptado pelo Governo Português demonstrou ser uma solução
adequada, que elevou os graus de compromisso sectorial com a execução das medidas e
evidenciou preventivamente eventuais atrasos específicos. Este modelo baseia a elaboração
e a monitorização do Programa numa rede de pontos focais suportada numa plataforma
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interactiva de trabalho colaborativo e num sistema online de monitorização, que permite
alimentar um site de interacção permanente com os cidadãos, garantindo um processo
dinâmico de acção e controlo transparente e participado.
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2008
Cumprindo o ciclo habitual, a Comissão apresentou no final do ano um conjunto de
documentos de avaliação e propostas: “Pacote Lisboa” destinado à preparação do Conselho
Europeu da Primavera de 2009. Este conjunto de documentos envolveu: um relatório sobre
o primeiro ano de implementação do novo Programa Comunitário de Lisboa (PCL); uma
proposta de alteração do regulamento do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização,
para ter em conta o contexto económico sobretudo resultante da crise; uma comunicação
sobre a iniciativa New Skills for New Jobs; um relatório sobre a contribuição da Política de
Coesão no contexto das soluções para a crise; uma comunicação sobre Educação e
Formação, desafios e prioridades nestas áreas; uma comunicação sobre a dimensão
externa – acesso aos mercados e cooperação regulamentar a nível internacional; e um
relatório de progresso sobre a Revisão do Mercado Interno.
Excepcionalmente, este conjunto de documentos não incluiu a avaliação dos programas
nacionais de reformas, nem as propostas de recomendações e de actualização das LDI,
normalmente apresentadas em Dezembro de cada ano. O contexto de crise económica e
financeira levou a Comissão a adiar a sua apresentação para Janeiro de 2009, para na sua
avaliação, poder ter em conta as medidas nacionais entretanto tomadas em resposta à crise.
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TÍTULO V

RELAÇÕES EXTERNAS

51

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

CAPÍTULO I

RELAÇÕES EXTERNAS REGIONAIS

ESTADOS QUE INTEGRAM A ZONA DA EFTA
Espaço Económico Europeu (EEE)
A Islândia, o Liechtenstein e a Noruega estão integrados no mercado interno através do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), em vigor desde 1994. Neste quadro
realizaram-se duas reuniões do Conselho EEE, a 29ª, em Maio, e a 30ª, em Novembro.
Nesta última foi dado ênfase à situação do sector financeiro, tendo o Conselho afirmado
estar empenhado em assegurar que serão tomadas as medidas necessárias para
restabelecer o bom funcionamento do sistema financeiro 4 .
A Islândia, o Liechtenstein e a Noruega continuaram a ter um bom desempenho em matéria
de incorporação adequada e regular do acervo no seu ordenamento jurídico interno.
Prosseguiu a preparação das decisões que regularmente são incorporadas no acervo
abrangido pelo Acordo do EEE, tendo sido adoptadas 130 decisões.

4

A UE quer ajudar a Islândia a restabelecer o seu sistema financeiro e a sua economia, pelo que a COM está
a estudar a via possível para ajudar este país, embora o único instrumento disponível para países não
membros, seja a assistência macroeconómica, que disponibiliza montantes muito pequenos.
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Registaram-se progressos na implementação do Mecanismo Financeiro do EEE 5 e do
Mecanismo Financeiro da Noruega 6 , que conjuntamente, contam com uma carteira de mais
de 700 projectos e fundos aprovados.
Iniciaram-se as negociações sobre o futuro das contribuições financeiras dos Estados da
EFTA, membros do EEE, para reduzir as disparidades económicas e sociais. Neste âmbito,
Portugal tem defendido uma harmonização dos procedimentos do futuro Mecanismo
Financeiro EEE com os da Política de Coesão; uma ligação entre o período de vigência do
Mecanismo Financeiro EEE e o das Perspectivas Financeiras; um aumento do seu montante
em 30% e a utilização dos critérios estabelecidos para o Fundo de Coesão para
determinação dos beneficiários e da respectiva chave de repartição.
As negociações comerciais com a Islândia sobre produtos agrícolas transformados, no
âmbito do Protocolo n.º 3 do Acordo do EEE, evoluíram positivamente. Prosseguiram as
negociações com a Noruega sobre a continuação da liberalização do comércio de produtos
agrícolas, com base no artigo 19.º do Acordo do EEE.
Prosseguiram ainda as negociações entre a UE e o Liechtenstein para o Acordo de
Cooperação de luta contra a fraude. A UE pretende obter um verdadeiro apoio administrativo
por parte do Liechtenstein, que englobe também as fundações. Portugal tem defendido que
o Acordo de Cooperação na luta contra a fraude deve abranger o combate à fraude fiscal, no
campo da tributação directa e indirecta, bem como prever padrões de cooperação
semelhantes aos previstos na Convenção da OCDE. Considera que o projecto constitui um
avanço significativo nesta matéria, e insistiu para a necessidade do mesmo abranger as

5

O Mecanismo Financeiro EEE visa reduzir as disparidades económicas e sociais no EEE alargado, através
do financiamento de subvenções a projectos de investimento e de desenvolvimento nos sectores prioritários
definidos (protecção do ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, conservação do património
cultural, desenvolvimento dos recursos humanos, saúde e assistência à infância e investigação académica). O
montante global da contribuição financeira é de 600 Meuros, disponibilizados em parcelas anuais no montante
de 120 Meuros, durante o período compreendido entre 1 de Maio de 2004 e 30 de Abril de 2009, cabendo a
Portugal uma tranche de 5,22%.
6
Beneficiam deste Mecanismo os 10 EM aderentes em 2004, a Bulgária e a Roménia.
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condutas dolosas de omissão de rendimentos a comunicar às administrações fiscais
(designadamente, através das declarações fiscais), pedido que foi acolhido.
Em Fevereiro foi assinado o Protocolo, entre a CE, a Suíça e o Liechtenstein, ao Acordo
entre a CE e a Suíça relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado
responsável pela análise de um pedido de asilo e o Protocolo entre a UE, a CE, a Suíça e o
Liechtenstein, relativo à adesão do Liechtenstein ao Acordo entre a UE, a CE e a Suíça,
relativo à associação da Suíça ao acervo de Schengen.
SUÍÇA
Recorda-se que a Suíça não faz parte do EEE, tendo optado por uma abordagem sectorial
no que se refere ao seu relacionamento com a UE. Os instrumentos que constituem a base
de uma cooperação ampla e produtiva são o Acordo de 1972 sobre comércio livre e regras
de concorrência e os dois pacotes de acordos sectoriais (bilaterais I e bilaterais II), de 1999
e 2004.
A questão da fiscalidade continuou a ser um dos pontos sensíveis nas relações UE/Suíça.
Relativamente a este contencioso, a UE entende que os privilégios fiscais de que beneficiam
as empresas que se instalam em certos cantões da Suíça configuram ajudas de Estado
passíveis de afectar as trocas comerciais e de distorcer a concorrência, sendo, portanto,
incompatíveis com o Acordo de 1972.
Outro motivo de preocupação para a UE reside na forma como as autoridades helvéticas
aplicam os acordos, nomeadamente, no que respeita o Acordo sobre Livre Circulação de
Pessoas. De facto, a Suíça não tem incorporado plenamente o acervo correspondente a
este Acordo, o que compromete o seu correcto funcionamento, em prejuízo dos cidadãos e
das empresas da UE.
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Ainda neste âmbito, é de referir que será referendada a 8 de Fevereiro de 2009, a renovação
do Acordo sobre Livre Circulação de Pessoas e a sua extensão à Roménia e à Bulgária. De
notar que caso o referendo seja negativo, será activada a cláusula de guilhotina que fará
cessar os acordos bilaterais (bilaterais I) entre a UE e a Suíça.
A 1 de Março entrou em vigor o do Acordo entre a CE e Suíça, relativo aos critérios e
mecanismos de determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo
apresentado num EM ou na Suíça, o qual visa organizar e reforçar a cooperação no que
respeita à execução, aplicação e ao desenvolvimento do acervo Dublin/Eurodac.
A 12 de Dezembro, a Suíça passou a integrar o grupo de países do Acordo de Schengen
tendo abolido o controlo nas fronteiras terrestres. A supressão do controle nas fronteiras
aéreas só terá lugar a 29 de Março de 2009.
Em Novembro, foram abertas formalmente as negociações com vista à liberalização dos
produtos agro-alimentares. Estas negociações não se vão cingir à supressão de direitos
aduaneiros entre as partes, englobando também questões não-tarifárias, como normas
comerciais ou questões de saúde animal e vegetal.
Em matéria de cooperação na luta contra a fraude, o Acordo celebrado entre a CE, os seus
EM e a Suíça, ainda não foi ratificado por todos os EM. Portugal concluiu o processo de
ratificação em 11 de Junho.
Em Maio, foi assinado o Protocolo ao Acordo entre a CE e os seus EM, por um lado, e a
Suíça, por outro, sobre a Livre Circulação de Pessoas, no que diz respeito à participação,
como Partes Contratantes, da Bulgária e da Roménia. Em Junho foi assinado o Memorando
de Entendimento relativo à contribuição financeira da Suíça em benefício da Bulgária e da
Roménia.
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PAÍSES DO PROCESSO DE ESTABILIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O SUDESTE
EUROPEU
A Comissão apresentou, no início de Março, uma Comunicação sobre os Balcãs Ocidentais
(BO) intitulada “Western Balkans: Enhancing the European perspective”, no sentido de dar
corpo e visibilidade aos esforços da Presidência eslovena nesta região. Esta comunicação
tem como objectivo tornar a perspectiva da integração europeia mais tangível e concreta
para os cidadãos dos Balcãs Ocidentais. Para tal, a Comissão formula um conjunto de novas
propostas e procura reforçar iniciativas já existentes.
As novas iniciativas concentram-se na promoção dos contactos inter-pessoais (com especial
relevo para a liberalização de vistos e a concessão de bolsas de estudo), desenvolvimento
da sociedade civil, boa governação, cooperação institucional e fomento do progresso
económico e social da região.
A par das novas iniciativas, a Comissão repesca as principais mensagens dos relatórios de
progressos de Novembro de 2007 relativos a cada um dos BO, recordando as áreas que
necessitam de maior atenção por parte dos visados para a sua futura adesão.
Em qualquer caso, importa dizer que a Comunicação não traz nada de substancialmente
novo, nem seria de esperar, ou de desejar, que o fizesse. A perspectiva europeia dos BO
está clara desde a Presidência portuguesa de 2000 e o Processo de Estabilização e
Associação, que constitui a política da UE para os BO até à sua integração, ficou definido na
Agenda de Salónica de 2003.
Na sua Estratégia do Alargamento e Principais Desafios 2008-2009, apresentada em 5 de
Novembro, a Comissão reconheceu que todos os países dos BO têm feito progressos,
embora a diferentes ritmos, progressos esses que necessitam de ser consolidados. Pôs a
ênfase nas chamadas matérias fundamentais: state-building, boa governação, reforma
administrativa e judicial, Estado de direito, reconciliação, cooperação com o Tribunal Penal
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Internacional para a Antiga Jugoslávia (TPIJ) e desenvolvimento da sociedade civil. A luta
contra a corrupção e o crime organizado continuam a ser prioridades essenciais.
Neste documento, é de destacar o anúncio da possibilidade da Sérvia alcançar o estatuto de
candidato já em 2009, desde que se verifiquem as condições pré-estabelecidas para esse
efeito, em particular a entrada em vigor do Acordo de Estabilização e Associação (AEA), que
está dependente da constatação da plena cooperação com o TPIJ.
Na mesma ocasião, a Comissão apresentou os relatórios individuais de progressos para os
países do BO.
O Conselho de Dezembro procedeu a uma troca de pontos de vista sobre o documento de
Estratégia, bem como sobre os relatórios individuais, tendo subscrito amplamente a
avaliação da Comissão.
Nas suas conclusões, o Conselho reafirmou o seu apoio à perspectiva europeia dos países
dos Balcãs Ocidentais, que é essencial para a estabilidade, a reconciliação e o futuro da
região. O Conselho recordou também que, ao realizar progressos efectivos nas reformas
económicas e políticas e ao respeitar as condições e critérios necessários, os candidatos
potenciais dos BO deverão obter o estatuto de candidato, de acordo com seus méritos
próprios, sendo o objectivo último a adesão à União Europeia.
ALBÂNIA
A Albânia foi o 3º país dos Balcãs Ocidentais a iniciar as negociações de um AEA. O AEA foi
assinado em Junho de 2006 e encontra-se actualmente em fase de ratificação pelos
Estados-membros. No caso de Portugal, o AEA foi aprovado pelo Conselho de Ministros, em
28 de Fevereiro, e pela Assembleia da República, em 30 de Maio. Foi ratificado pelo
Presidente da República em 16 de Julho.
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Na sua Comunicação de 5 de Março, a Comissão, em relação à Albânia, chamou a atenção
para a necessidade de reforço do Estado de direito, especialmente no que se refere à luta
contra a corrupção e o crime organizado, e para a adequada implementação do AEA.
Em 5 de Novembro, a Comissão publicou o seu relatório anual sobre os progressos da
Albânia. O país tem feito progressos em matéria de reformas da economia e do sistema
judicial mas os problemas mais graves continuam a ser os níveis de corrupção e de crime
organizado. A Comissão solicita um maior esforço para introduzir reformas sólidas nestas
áreas. Recomenda ainda à Albânia que assegure que a preparação e realização das
eleições legislativas de 2009 se desenrolem de acordo com os critérios internacionais.
ANTIGA REPÚBLICA JUGOSLAVA DA MACEDÓNIA (ARJM)
A ARJM obteve o estatuto de candidato em Dezembro de 2005. No entanto, a abertura de
negociações ficou dependente da verificação de progressos no cumprimento dos critérios de
adesão.
A ARJM depositava a esperança de ver fixada uma data de início das negociações de
adesão na Presidência eslovena. A Eslovénia tinha dado sinais nesse sentido ainda em
2007, mas veio a afastar a ideia de suscitar a questão no semestre da sua Presidência, face
à avaliação feita pela Comissão no relatório sobre os progressos da ARJM em 2007.
A questão também não mereceu a atenção da Presidência francesa, ciente dos esforços
insuficientes da ARJM para cumprir os critérios estabelecidos pela Comissão.
Na tentativa de ajudar a ultrapassar este impasse, a Comissão anunciou um conjunto de
critérios que a ARJM deverá preencher antes de poder aspirar à fixação de uma data de
abertura de negociações.
Estes critérios foram explicitados na Comunicação da Comissão sobre os Balcãs Ocidentais,
apresentada em Março, e dizem respeito à correcta aplicação de todos os compromissos
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assumidos no AEA; diálogo entre os partidos políticos; aplicação efectiva da legislação
relativa à polícia; reformas da justiça e da administração pública; aplicação da legislação de
combate à corrupção; políticas de emprego; reforço do clima empresarial. Posteriormente, a
Comissão acrescentou um novo critério: a reforma da lei eleitoral.
O seu cumprimento foi aferido pela Comissão no relatório de progressos que apresentou em
5 de Novembro. A avaliação é moderadamente positiva. Regista-se, em especial, os
progressos na implementação dos critérios políticos - reforma judicial e cumprimento das
obrigações do AEA, consolidação da democracia multi-étnica através da implementação do
Acordo de Ohrid, luta contra a corrupção e reforma da administração pública.
Não obstante, do cômputo geral, o que sobressai é uma insuficiência do processo de
reformas. Em comparação com anos anteriores, a ARJM progrediu muito pouco no
cumprimento das suas obrigações. A conclusão que a Comissão retira é que os progressos
são escassos e que a ARJM precisa de desenvolver esforços adicionais no sentido de
apresentar um registo mais substancial de reformas.
A consequência desta avaliação é, sem surpresa, o facto de, pela terceira vez, a ARJM não
conseguir obter, ao contrário do que ambiciona, a abertura das negociações de adesão.
BÓSNIA E HERZEGOVINA (BH)
O AEA foi assinado em 16 de Junho e encontra-se actualmente em processo de ratificação.
Na mesma data, foi assinado o Acordo Provisório sobre Comércio e Matérias Conexas (que
antecipa a aplicação das disposições do AEA sobre estas matérias), que entrou em vigor em
1 de Julho. Em Portugal, o texto do AEA está já certificado, estando em preparação os
instrumentos necessários à sua aprovação pela Assembleia da República, nos termos da
Constituição.
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Portugal congratulou-se com a assinatura do AEA e sublinhou que este passo deverá ser
entendido como um incentivo adicional para a BH prosseguir com as reformas exigidas pela
UE.
Quanto à avaliação sobre a BH, feita pela Comissão, tanto na Comunicação de Março, como
no relatório de progressos de Novembro, o cenário traçado é pouco animador. No primeiro
caso, a Comissão exorta a BH a adoptar a legislação sobre a reforma da polícia - passo
prévio indispensável para a assinatura do AEA – e a estabelecer organismos públicos
eficientes e funcionais. No segundo documento, a Comissão reconhece que o país
apresentou alguns progressos na implementação dos critérios políticos, em especial na
primeira metade do ano. No entanto, após a assinatura do AEA, a situação degradou-se de
forma alarmante tendo o país mergulhado numa nova crise, provocada pelas divisões
étnicas e por um reacender do nacionalismo.
O relatório critica fortemente a ausência de consensos em relação às principais questões
referentes à criação de estruturas institucionais (state-building), os frequentes ataques ao
Acordo de Paz de Dayton/Paris e a retórica inflamada que afectaram negativamente o
normal funcionamento das instituições e contribuíram para atrasar a implementação das
reformas, em particular a partir da segunda metade do ano. A Comissão critica ainda, entre
outros, a inexistência de progressos em matéria de reforma constitucional e a corrupção
generalizada.
Para ultrapassar esta situação, a Comissão aconselha os líderes bósnios a chegarem a um
consenso sobre a direcção que o país deve seguir, a falarem a uma só voz sobre a UE e
demais questões internacionais e a acordarem sobre as reformas-chave necessárias para a
integração do país na UE. Caso contrário, a BH corre o sério risco de se atrasar
irremediavelmente, em relação aos seus vizinhos dos Balcãs Ocidentais, no percurso em
direcção à Europa.
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MONTENEGRO
O AEA foi assinado em Outubro de 2007 e encontra-se em fase de ratificação pelos
Estados-membros. No caso de Portugal, o AEA foi aprovado pelo Conselho de Ministros em
28 de Fevereiro e pela Assembleia da República em 30 de Maio. Foi ratificado pelo
Presidente da República em 29 de Agosto.
Na Comunicação de 5 de Março, a Comissão chama a atenção para as mesmas prioridades
que já tinha assinalado à Albânia: reforço do Estado de direito, especialmente no que se
refere à luta contra a corrupção e o crime organizado, e adequada implementação do AEA.
Em 5 de Novembro, a Comissão publicou o seu relatório anual sobre os progressos do
Montenegro. O tom geral é positivo. É de sublinhar o forte empenho das autoridades
montenegrinas em prosseguir com determinação a implementação das reformas
fundamentais para a sua aproximação à UE.
A avaliação mais preocupante diz respeito à evolução das reformas do sistema judicial e da
política anti-corrupção: a falta de independência da magistratura, a ineficiência do sistema
judicial, a excessiva lentidão dos procedimentos judiciais, a ausência de autoridades de
supervisão fortes e independentes são algumas das falhas apontadas, tanto mais graves
quando se tratam de questões susceptíveis de pôr em causa os fundamentos do Estado de
direito.
A estes problemas, acresce a limitada capacidade administrativa e a corrupção
generalizada, pelo que a Comissão pede redobrada atenção para o reforço da capacidade
administrativa em matéria de aplicação da lei, especialmente no que diz respeito à luta
contra a corrupção e o crime organizado.
Não obstante o relatório concluir que as instituições montenegrinas precisam de ser
substancialmente melhoradas, não estando ainda preparadas para suportar as exigências

61

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

inerentes ao estatuto de candidato, o Montenegro entregou à Presidência francesa, no final
do ano (15 de Dezembro), o seu pedido de adesão à UE.
SÉRVIA
Na sua Comunicação de Março, no que à Sérvia diz respeito, a Comissão recorda a
importância do país para a estabilidade da região dos BO e sublinha o papel que a
cooperação regional e as boas relações de vizinhança desempenham na perspectiva
europeia da Sérvia. Em particular, apela à Sérvia que reafirme o seu compromisso com a
UE.
Neste contexto, é de assinalar a assinatura do AEA em 29 de Abril. No entanto, o início dos
procedimentos de ratificação do AEA, bem como a aplicação do Acordo Provisório (AP),
ficaram dependentes de uma decisão do Conselho confirmando a plena cooperação da
Sérvia com o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Jugoslávia.
Em Julho, após a constituição do novo Executivo, teve lugar a captura, e posterior envio ao
TPIJ, do criminoso de guerra Radovan Karadzic. Tratou-se de um gesto demonstrativo da
determinação do governo de Belgrado em cumprir as suas obrigações de cooperação com o
TPIJ. Este entendimento, todavia, não é partilhado por todos os Estados-membros, o que
tem impedido a formação do consenso imprescindível para desbloquear a aplicação do AP.
No relatório anual de progressos de 5 de Novembro, a Comissão avalia favoravelmente as
perspectivas da Sérvia em relação à futura integração na UE. A Comissão considera que o
estatuto de candidato está ao alcance do país e poderá ser concedido em 2009, com a
ressalva de que tal desfecho depende da cooperação com o TPIJ.
Para aumentar a possibilidade deste desfecho ocorrer em 2009, o governo sérvio,
encorajado pela Comissão, decidiu aplicar unilateralmente o AP a partir de 1 de Janeiro de
2009, de forma a acelerar o processo de aproximação à UE.
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NOVOS ESTADOS INDEPENDENTES (NEI)
Rússia
As relações UE-Rússia regem-se por um Acordo de Parceria e Cooperação (APC), em vigor
desde Dezembro de 1997. Neste quadro, realizaram-se duas Cimeiras (a 21ª em Junho, em
Khanty-Mansiisk, e a 22ª, em Novembro, em Nice) e cinco reuniões ministeriais do Conselho
Permanente de Parceria – duas durante a Presidência eslovena, nos formatos JAI (em Abril,
em S. Petersburgo) e Ciência e Investigação, o primeiro nesta formação (em Maio, em
Liubliana) e três durante a Presidência francesa, em Outubro, nos formatos Ministros
Negócios Estrangeiros (em S. Petersburgo), JAI e Energia (ambas realizadas em Paris).
Na Cimeira de Khanty-Mansiisk foram formalmente lançadas as negociações do Novo
Acordo UE-Rússia, cujo mandato havia sido finalmente aprovado no CAGRE de Maio, após
um impasse que durava desde o final de 2006. A primeira ronda negocial decorreu em Julho.
Na sequência da crise da Geórgia, o Conselho Europeu, reunido em sessão extraordinária
no dia 1 de Setembro, decidiu adiar a realização da segunda ronda negocial.
Em Novembro, após debate no CAGRE, foi considerado estarem reunidas as condições
para que as negociações fossem retomadas, tendo a segunda ronda negocial tido lugar
nesse mesmo mês, em datas acordadas na Cimeira de Nice.
Esta Cimeira foi, naturalmente, dominada pela discussão sobre a crise financeira
internacional e sobre a questão da Geórgia. As Partes discutiram, como é costume, o
relacionamento UE-Rússia no quadro dos 4 Espaços Comuns. Refira-se, finalmente, que,
nesta ocasião, a Comissão aceitou o convite do Governo russo para efectuar uma visita a
Moscovo na segunda metade de Janeiro de 2009.
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Ucrânia
As relações UE-Ucrânia regem-se por um Acordo de Parceria e Cooperação, em vigor
desde 1998, ao abrigo do qual se realizaram uma Cimeira (em Setembro, em Paris), uma
reunião do Conselho de Cooperação (em Março, em Bruxelas) e uma outra do Comité de
Cooperação (em Novembro, em Kiev).
Em 2008, as relações UE-Ucrânia foram dominadas pelas negociações do Novo Acordo
Reforçado, tendo tido lugar cinco rondas negociais (três sob Presidência eslovena e duas
sob Presidência francesa).
A importância deste Acordo foi sublinhada pelos líderes da UE e da Ucrânia na Cimeira de
Paris. Nessa ocasião, foi possível a ambas as Partes firmar um acordo sobre um conjunto de
aspectos-chave, que permitiram consolidar os resultados já obtidos nas negociações
(objecto de um relatório apresentado à Cimeira) e dar-lhes um novo impulso político. Assim,
foi acordado que o Novo Acordo será denominado de Associação, ao mesmo tempo que o
respectivo Preâmbulo referirá que este Acordo não pré-determinará a evolução futura das
relações UE-Ucrânia. Além disso, na Declaração política adoptada na Cimeira é referida a
qualificação europeia da Ucrânia, como partilhando com a UE uma história e valores
comuns. Por outro lado, foi decidido instituir, à margem do Acordo, um Diálogo com a
Ucrânia sobre o regime de isenção de vistos, numa perspectiva de longo prazo (que viria a
ser oficialmente lançado em Outubro). Esta Cimeira tomou ainda nota do terceiro relatório de
progressos relativo à implementação do Memorando de Entendimento sobre cooperação
energética.
Quanto ao Plano de Acção concluído com a Ucrânia no âmbito da Política Europeia de
Vizinhança (PEV), a Comissão, numa Comunicação que divulgou em Abril sobre a
implementação destes Planos nos países vizinhos, fez uma avaliação globalmente positiva
da execução dos compromissos assumidos pela Ucrânia naquele quadro, pese embora o
abrandamento do ritmo das reformas, em consequência da instabilidade política. Em
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Dezembro, a Comissão divulgou um non-paper sobre a nova ferramenta conjunta que
deverá substituir este Plano de Acção e sobre a qual as Partes deverão chegar a acordo até
Março de 2009.
Refira-se, finalmente, que, no dia 1 de Janeiro, entraram em vigor os Acordos de
Readmissão e Facilitação de Vistos, concluídos pela UE com a Ucrânia.
República da Moldova
As relações da UE com a Moldova regem-se por um Acordo de Parceria e Cooperação, em
vigor desde 1998, ao abrigo do qual se realizaram, em 2008, em Bruxelas, uma reunião do
Conselho de Cooperação e uma outra do Comité de Cooperação, em Maio e Outubro,
respectivamente. Em ambas as ocasiões, foi discutido o futuro das relações convencionais
entre a UE e a Moldova, assim como o grau de implementação do Plano de Acção,
concluído no âmbito da PEV – que, na avaliação da Comissão (divulgada numa
Comunicação de Abril sobre esta temática), foi globalmente positiva.
Em Dezembro, a Comissão apresentou um projecto de directivas negociais para um novo
Acordo UE-Moldova, na sequência de discussões entretanto realizadas nos vários níveis do
Conselho que tiveram por base dois non-papers por ela divulgados, em Junho e Setembro,
sobre esta matéria. É previsível que o mandato negocial seja aprovado pelo Conselho no
primeiro semestre de 2009.
A registar, ainda, a entrada em vigor, no dia 1 de Janeiro, dos Acordos de Readmissão e
Facilitação de Vistos entre a UE e a Moldova, assim como o facto de a Moldova beneficiar,
desde 1 de Março, de Preferências Comerciais Autónomas Adicionais (ATP’s).
Bielorússia
Quanto ao processo de ratificação do Acordo de Parceria e Cooperação, suspenso, por
razões políticas, desde 1997, não houve quaisquer desenvolvimentos a registar.
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Geórgia, Arménia e Azerbaijão
As relações da UE com as três Repúblicas do Cáucaso do Sul regem-se por Acordos de
Parceria e Cooperação, em vigor desde 1999. Neste quadro, realizaram-se, à margem do
CAGRE de Dezembro, reuniões dos respectivos Conselhos de Cooperação. Em todos estes
encontros foi discutida a implementação e respectiva avaliação dos Planos de Acção
concluídos ao abrigo da Política Europeia de Vizinhança, tendo a Comissão apresentado
ainda, em linhas gerais, as suas propostas para o desenvolvimento da Parceria Oriental.
No segundo semestre, as relações da UE com esta região foram dominadas pela crise de
Agosto na Geórgia, que motivou a convocação de um Conselho Europeu extraordinário a 1
de Setembro. Desta reunião resultou a decisão de a União reforçar as suas relações com a
Geórgia, nomeadamente através da negociação de: Acordos de Readmissão e de
Facilitação de Vistos (tendo o Conselho JAI aprovado o respectivo mandato negocial da
Comissão em Novembro e devendo as negociações começar em 2009) e de uma Zona de
Comércio Livre, quando as condições técnicas necessárias se encontrarem reunidas; e da
convocação de uma Conferência Internacional de Doadores (que teve lugar em Outubro). A
questão das relações da UE com a Geórgia foi novamente discutida no Conselho Europeu
de Outubro, depois de ter sido abordada no CAGRE de Setembro e no de Outubro.
Ásia Central
No ano em curso, merece destaque a implementação da Estratégia da União Europeia para
a Ásia Central, tendo sido apresentado um relatório ao Conselho Europeu de Junho, que se
congratulou com os progressos registados. (vide Capítulo III, Título II – Política Externa e de
Segurança Comum).
No quadro desta Estratégia, teve lugar, em Abril, o terceiro Diálogo Regional UE-Ásia
Central, tendo, pela primeira vez, estado presentes todos os Ministros Negócios
Estrangeiros dos países da Ásia Central (Cazaquistão, Turquemenistão, Tajiquistão,
Uzbequistão e Quirguistão).
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Com os países da Ásia Central com os quais estão em vigor Acordos de Parceria e
Cooperação (Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão), realizaram-se reuniões dos
Conselhos de Cooperação (com o Quirguistão, em Julho, à margem do CAGRE, e com o
Cazaquistão e o Uzbequistão em Setembro, igualmente à margem do CAGRE).
Quanto ao Turquemenistão e ao Tajiquistão (cuja base convencional de relações com a UE
é ainda o Acordo relativo ao Comércio e à Cooperação comercial e económica, de 1989 com
a URSS) realizaram-se reuniões dos respectivos Comités Mistos (em Julho, em Ashgabat, e
em Novembro, em Dushanbe, respectivamente). Não se registaram, em 2008, quaisquer
progressos quanto à entrada em vigor dos Acordos de Parceria e Cooperação assinados
com estes países. Recorde-se que, no caso do Turquemenistão, este não foi ainda
ratificado, não tendo mesmo o Acordo Provisório (assinado, tal como o APC, em 1999)
entrado em vigor (continuando a aguardar o parecer do Parlamento Europeu).
DIMENSÃO SETENTRIONAL
Depois de, em 2007, se ter dado início à nova era da Dimensão Setentrional, agora tida
como uma política conjunta de todos os signatários (UE, Islândia, Noruega e Rússia),
realizou-se, em Outubro, em S. Petersburgo, a sua primeira reunião ministerial neste novo
formato. Desta reunião merece destaque a decisão relativa à criação de uma Parceria sobre
Transportes e Logística, devendo agora o Steering Group criar um Comité Preparatório que
garanta que esta se torne operacional a 1 de Janeiro de 2010. Relativamente a uma possível
Parceria na área da Cultura, a reunião ministerial decidiu criar um Grupo de Trabalho que
estude a sua viabilidade, de modo a que os Senior Officials possam tomar uma decisão
sobre esta matéria em 2009.
No decorrer de 2008 tiveram lugar três reuniões do Steering Group (a primeira em Fevereiro,
em Oslo, a segunda em Maio, em Moscovo, e a terceira em Setembro, em Bruxelas). A
realização de algumas destas reuniões, assim como a da Ministerial, nos países parceiros
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da UE, comprova a efectiva implementação do princípio de ownership, que é uma das
características deste novo formato da Dimensão Setentrional.
POLÍTICA EUROPEIA DE VIZINHANÇA (PEV) 7
Na sequência do trabalho desenvolvido em 2007, o Conselho de Fevereiro aprovou
conclusões sobre a Política Europeia de Vizinhança, em que recorda os princípios base
desta Política, reafirma a importância dos Planos de Acção (PA) nas agendas de reforma
dos países parceiros e enumera as principais áreas em que será necessário continuar a
apostar para a reforçar.
Em Abril, a Comissão apresentou uma Comunicação que tem como principal enfoque a
execução dos Planos de Acção pelos países parceiros, fornecendo uma panorâmica global
sobre os progressos registados em todos eles nas áreas contempladas nos respectivos PA8.
O Instrumento Financeiro de Vizinhança e Parceria para o Mediterrâneo e Vizinhança a
Leste, entrou em vigor em 2007, sendo dotado de cerca de 11 000 milhões de euros para
todos os países da Vizinhança. Consagrou-se uma repartição de 2/3 para o Mediterrâneo
para o período de 2007-2010 (exame intercalar).
Foi aprovada a estratégia para o período em análise bem como os Planos de Financiamento
anuais, bilaterais e regionais para toda a região. Estes Programas abrangem áreas diversas
que vão desde o apoio à execução dos Planos de Acção, com cada um dos países, às infraestruturas, ao Ensino Superior, Justiça, etc.
Para Portugal, em especial no que respeita à Vizinhança Sul, reveste-se de importância a
possibilidade de participação das empresas portuguesas nos concursos de lançamento dos
diferentes projectos.
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Facilidade de Investimento para a Vizinhança
Iniciaram-se as actividades da Facilidade de Investimento para a Vizinhança. Esta Facilidade
visa a promoção do investimento nos países da vizinhança a Sul e a Leste, essencialmente
através do apoio a empréstimos para grandes infra-estruturas, principalmente no domínio da
Energia, Ambiente, Transportes, apoio à Pequenas e Médias Empresas e Sector Social, e
será financiada em 700 Meuros pelo orçamento comunitário para o período 2007-2013 e por
doações bilaterais do Estados-membros que a Comissão espera venham a atingir a mesma
quantia para o mesmo período.
Portugal, contribuirá com 1 Meuro no período 2009-2010, permitindo deste modo participar e
votar nas estruturas de selecção destes estes projectos (comités de financeiros e

operational board), nos quais empresas portuguesas (nomeadamente construção) poderão
vir a participar.
Facilidade de Governação
Este instrumento visa recompensar os países da Política Europeia de Vizinhança que
maiores progressos tiverem registado em matéria de Governação. Este ano, foram
recompensados a Moldova, a Ucrânia e Marrocos que dividiram por igual uma quantia de 50
Meuros. Refira-se que estes fundos acrescem ao envelope nacional sem terem de ser
necessariamente aplicados em projectos ligados à Governação/Direitos do Homem.

7

Esta Política abrange os países vizinhos da UE a Leste – Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia,
Moldova, e Ucrânia, e a Sul – Argélia, Autoridade Palestiniana, Egipto, Israel, Jordânia, Líbano Marrocos,
Tunísia e Síria.
8
Vide Processo de Barcelona e PEV e PEV, Sinergia do Mar Negro e Parceria Orienta do presente Capítulo.
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Sinergia do Mar Negro9 e Parceria Oriental10
No contexto da Sinergia do Mar Negro, decorreu em Kiev, em Fevereiro, uma reunião para o
lançamento formal desta iniciativa, que juntou todos os seus participantes. Nesta ocasião, foi
adoptada uma Declaração Conjunta, que salienta a importância da cooperação da UE com
estes países, assim como a necessidade de incrementar a cooperação intra-regional. Em
Junho, a Comissão apresentou uma Comunicação sobre o primeiro ano de implementação
da Sinergia do Mar Negro. Este relatório passa em revista os progressos registados nas
diversas áreas de cooperação e congratula-se com os avanços verificados.
Igualmente de destacar é a proposta de criação de uma Parceria Oriental, a desenvolver no
quadro da Política Europeia de Vizinhança, dirigida aos Estados vizinhos da UE do Leste
europeu, que foi apresentada ao CAGRE de Maio pela Polónia e pela Suécia. Esta iniciativa
foi saudada pelo Conselho Europeu de Junho, nas suas Conclusões, tendo o Conselho
Europeu extraordinário de Setembro sublinhado a importância que a UE atribui ao reforço
das suas relações com os seus parceiros de Leste, nomeadamente através da Política
Europeia de Vizinhança, do desenvolvimento da Sinergia do Mar Negro e, agora, da Parceria
Oriental.
O Conselho Europeu de Outubro voltou a aprovar Conclusões sobre esta última iniciativa,
pedindo à Comissão que apresentasse propostas sobre o seu desenvolvimento até ao final
do ano. Assim, a Comissão veio a apresentar uma Comunicação sobre esta matéria em
Dezembro. O Conselho Europeu de Dezembro, nas suas Conclusões, congratulou-se com a
Comunicação da Comissão, pedindo ao Conselho que discutisse as suas modalidades
durante o primeiro trimestre de 2009, de modo a permitir o seu lançamento oficial numa
Cimeira a organizar pela Presidência checa.

9

Esta Iniciativa engloba, para além dos EM da UE, a Arménia, o Azerbaijão, a Geórgia, a Moldova, a Rússia, a
Turquia e a Ucrânia.
10
Esta Iniciativa dirige-se aos Estados vizinhos do Leste da UE abrangidos pela PEV: Arménia, Azerbaijão,
Geórgia, Moldova e Ucrânia. A participação da Bielorrússia está dependente da evolução geral das relações da
UE com este país.
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MEDITERRÂNEO
Processo de Barcelona e Política Europeia de Vizinhança
O ano de 2008 ficou marcado essencialmente pela iniciativa francesa de criação da União
para o Mediterrâneo (UpM). Esta fora uma das promessas eleitorais do Presidente Sarkozy,
destinada a revitalizar as relações com os países do Mediterrâneo.
A Cimeira de Paris que lançou a UpM, a 13 de Julho, foi um sucesso político, conseguindo
juntar à mesa de negociações quase todos os líderes. Esta Cimeira marca também a adesão
de quatro novos membros ao Processo de Barcelona: UpM – Croácia, Bósnia-Herzegovina,
Montenegro e Mónaco – comprovando assim o interesse que este quadro de cooperação
desperta nos parceiros da UE. A UpM constituindo um reforço do Processo de Barcelona
não o substitui, mas completa-o.
Portugal, na linha da sua Política Externa, apoia todas as iniciativas no sentido de reforçar o
relacionamento da UE com o Mediterrâneo. Acresce que o projecto delineado in fine está na
linha defendida por Portugal ao longo das negociações que antecederam a Cimeira de Paris:
inclusão de todos os Estados-membros da UE no Processo, maior co-apropriação que veio a
traduzir-se por uma co-presidência e um Secretariado (localizado em Barcelona), composto,
pelo menos no início, por uma estrutura ligeira incluindo representantes de ambas as
margens e focado em projectos.
A execução de grandes projectos deverá conferir maior visibilidade a este relacionamento,
tendo a Cimeira aprovado seis, que constam em anexo à declaração: Despoluição do
Mediterrâneo; Segurança Marítima e auto-estradas do mar; Protecção civil; Energias
alternativas – plano solar Mediterrânico (vide Título VIII, Capítulo VII); Educação Superior e
Investigação – Universidade Euromediterrânica; Agência para o Desenvolvimento de
Negócios no Mediterrâneo.
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Os projectos deverão ser desenvolvidos pelo Secretariado, que os analisará e procurará,
nomeadamente, encontrar financiamento para a sua execução. Este deverá provir
essencialmente do sector privado, dado que as linhas tradicionais de financiamento do
orçamento comunitário se encontram, em grande parte, alocadas até 2010.
Em síntese, a União para o Mediterrâneo (UpM) confere um novo impulso ao reforçar as
relações da UE com os seus parceiros mediterrânicos a nível político, ao criar uma maior coapropriação nas relações multilaterais e ao tornar estas mais visíveis através da adopção de
novos projectos regionais e sub-regionais. No entanto, a UpM tem defrontado, desde o
início, problemas difíceis como a participação da Liga Árabe nas reuniões.
O Conselho adoptou, em 8 de Dezembro, Conclusões registando a pretensão da Tunísia,
Jordânia e Egipto, de reforçar as relações com a UE, no âmbito da Política Europeia de
Vizinhança, a qual possibilita o desenvolvimento das relações bilaterais, a nível político e
económico, de acordo com os méritos e ambição de cada parceiro. Estes pedidos de reforço
das relações comprovam assim a vitalidade do relacionamento e o interesse dos vizinhos do
Sul no seu desenvolvimento.
De acordo com o Programa de Trabalho aprovado em Lisboa, em Novembro de 2007, a
Presidência eslovena organizou três Reuniões Euromed a nível Ministerial: Sociedade da
Informação, Turismo (dando assim seguimento a uma iniciativa conjunta Portugal, Eslovénia
e Marrocos e uma reunião preparatória de altos funcionários durante a PPUE) e Cultura. O
Programa de Trabalho foi completado por seis outras Reuniões a nível Ministerial durante a
Presidência francesa: Comércio, Facilidade Euromediterrânica de Investimento e Parceria
(ECOFIN/FEMIP), Cooperação Industrial, Negócios Estrangeiros, Saúde e as primeiras
Ministerial Euromed dedicadas, respectivamente ao emprego e á Água, alargando assim o
âmbito da cooperação com estes países.
A nível do Comércio, o Grupo de Altos Funcionários Comércio acordou os princípios que
nortearão até 2010 a evolução das relações comerciais com os parceiros Euromed. Neste
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domínio, registe-se ainda o fecho das negociações de liberalização dos produtos agrícolas,
produtos transformados e produtos da pesca com Egipto e Israel.
No ano Europeu do Diálogo Intercultural (2008), na Reunião Euromed da Cultura foi obtido
consenso para a definição de uma Estratégia Euromed da Cultura, baseada nos princípios
da Convenção da Promoção e Protecção da Diversidade Cultural. No que respeita à
Fundação Anna Lindh (FAL), concretizou-se a alteração da sua estrutura directiva, que
procurará dar-lhe maior eficácia e visibilidade, através da nomeação de um Presidente e de
um Director Executivo, bem como da maior integração do trabalho das redes nacionais na
actuação da Fundação.
A nível bilateral, registam-se os seguintes desenvolvimentos:
Marrocos
Marrocos encontra-se entre os países mediterrânicos mais avançados na cooperação com a
UE e deseja ver os seus esforços e progressos reconhecidos através da obtenção de um
“Estatuto Avançado”, o qual se consubstanciaria numa relação diferenciada e privilegiada
com a UE no plano político e económico. O apoio a Marrocos no desenvolvimento das suas
relações com a UE tem sido uma constante da Política Externa portuguesa. A aprovação, no
sétimo Conselho de Associação a 13 de Outubro, de um documento que define as metas a
atingir para a concretização do Estatuto Avançado vem dar continuidade aos trabalhos
iniciados no ano anterior. A aproximação regulamentar e melhoria económica que se espera
vir a decorrer do Estatuto Avançado permitirá potenciar as exportações e investimento da
UE e de Portugal para este país.
Argélia
As relações com este país que, ao invés dos outros parceiros mediterrânicos decidiu não
aderir à Política Europeia de Vizinhança, têm vindo a ganhar algum dinamismo durante o
ano. Por ocasião do Conselho de Associação, a 10 de Março, foi decidido reforçar as
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relações, com base em projectos concretos direccionados para cinco eixos principais:
reformas económicas, matérias comerciais, energia, gestão dos movimentos de pessoas e
luta contra o terrorismo que reflectem a preocupação da UE de assegurar a segurança
energética através de apoio a este sector e a da Argélia de assegurar uma transição
progressiva para uma economia aberta e diversificada, inserida no sistema mundial.
Refira-se, neste contexto, a importância estratégica da Argélia, entre outros, em termos de
segurança energética, na medida que este país fornece 50% do gás natural consumido em
Portugal.
Tunísia
Realizou-se, em Novembro, o Conselho de Associação UE/Tunísia no qual se constataram
os avanços realizados no espaço de um ano. Recorde-se que a Tunísia apresentou um
pedido de reforço das relações com a União Europeia, que deverá ser analisado no decurso
de 2009.Teve também lugar a 2ª reunião do Subcomité de Direitos Humanos, a qual se
caracterizou por um diálogo produtivo, franco e aberto.
Israel
As relações UE-Israel durante o corrente ano ficaram essencialmente marcadas pela
aprovação do seu upgrade, no Conselho de Dezembro. Israel, no âmbito da sua política
externa tem reiteradamente procurado uma aproximação à UE. Nesta linha estratégica, e
atendendo ao nível de desenvolvimento técnico-económico avançado quando comparado
com os restantes países do mediterrâneo, Israel pretende não só o reforço do diálogo
político com a UE, como a integração tão plena quanto possível em diversos programas,
projectos europeus e Agências. Ao longo das discussões no Conselho, se o princípio de um
upgrade sempre foi relativamente pacífico, ficou no entanto nítida uma divisão entre aqueles
Estados-membros que defendiam um apoio incondicional ao upgrade e os restantes, entre
os quais se inclui Portugal, que defendiam uma condicionalidade entre a concretização do
upgrade e os progressos no Processo de Paz para o Médio Oriente (PPMO),
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nomeadamente pelo facto do “timing” escolhido e do excesso de enfoque neste upgrade
poder enviar um sinal negativo aos parceiros árabes. As Conclusões de Conselho de 8 de
Dezembro que formalmente marcam a decisão de proceder a este upgrade estabelecem
uma correlação entre o PPMO e o reforço das relações.
Egipto
O Egipto, como coordenador do Grupo Árabe assumiu a primeira co-presidência da UpM
com a França, o que demonstra a importância que este país atribui às relações com a UE.
No quarto Conselho de Associação, a 28 de Abril, o Egipto apresentou uma proposta de
upgrade das relações, que a UE acolheu favoravelmente, embora salientando necessidade
de ser feita uma análise a nível de peritos dos progressos já efectuados. Mencione-se ainda
a conclusão das negociações de liberalização dos produtos agrícolas, produtos agrícolas
transformados e produtos da pesca.
Jordânia
Decorreu a 23 de Outubro o Conselho de Associação com a Jordânia que permitiu constatar
os progressos assinaláveis, tanta na área económica como política. A Jordânia apresentou
assim um pedido de reforço das relações, que a Presidência terá acolhido favoravelmente.
Líbia
Em Novembro, foram lançadas as negociações com a Líbia para a conclusão de um acordo.
Este abrangerá os domínios político e económico, bem como a cooperação em várias áreas:
agricultura e pescas, ambiente, transportes, energia, justiça e assuntos internos, serviços
financeiros. No domínio comercial é objectivo estabelecer um espaço de livre comércio e
compromissos no domínio das regras e da aproximação regulamentar. Este acordo quadro
será essencial para o desenvolvimento das relações da UE com este país e garantir uma
maior previsibilidade e segurança jurídica para os operadores económicos.
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O processo de adesão da Líbia à OMC está, ainda, numa fase incipiente, no entanto, a UE
pretende que as disposições da OMC estejam, tanto quanto possível, reflectidas no futuro
acordo.
Síria
O Acordo de Associação UE-Síria, concluído em 2004, mas não assinado por razões
políticas, foi actualizado e rubricado com as autoridades sírias, esperando-se a sua
assinatura em 2009.
ÁFRICA
Na sequência da Cimeira UE-África, que teve lugar em Dezembro de 2007, o reforço do
relacionamento entre a UE e o continente africano continua a constituir uma das grandes
prioridades da UE durante o ano em curso.
O diálogo político com os parceiros africanos foi intensificado, tendo sido organizadas várias
troikas ministeriais com organizações sub-regionais africanas, tais como, a CEDEAO, a
SADC, a CEEAC, bem como com a União Africana.
A adopção de um novo quadro de relacionamento entre a UE e o continente africano exigiu,
por seu lado, modificações de ambos os lados para alcançar, com sucesso, uma verdadeira
parceria estratégica UE-África. Portugal participou nas discussões que conduziram às
adaptações necessárias no seio do Conselho e da Comissão da UE, para que África
passasse a ser tratada de forma transversal e com dimensão continental em Bruxelas.
Houve ocasião para o primeiro balanço da implementação das Parcerias Estratégicas ÁfricaUE, um ano após a sua aprovação. Ainda no âmbito desta estratégia foram constituídas
equipas europeias de implementação de oito parcerias, a saber: Paz e Segurança;
Governação

Democrática

e

Direitos

do

Homem;

Comércio/Integração
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Regional/Infraestruturas; Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento; Energia; Alterações
Climáticas; Migrações/Mobilidade/Emprego; Ciência/Sociedade de Informação/Espaço.
Portugal participou igualmente na conceptualização de uma nova arquitectura institucional
responsável pela implementação do Plano de Acção (2008-2010), e que tem na sua base as
referidas Equipes de Implementação (uma por cada parceria), componente europeia dos oito
Grupos Informais e Conjuntos de Peritos UE-África.
Portugal deu ainda um importante contributo à consolidação daqueles grupos, ao participar
activamente em quatro das oito parcerias temáticas – Paz e Segurança; Governação
Democrática e Direitos Humanos; Migrações, Mobilidade e Emprego; Ciência, Sociedade de
Informação e Espaço – e fez-se representar, ao nível de peritos, nas primeiras reuniões dos
Grupos Informais e Conjuntos de Peritos UE-África destas quatro parcerias, que decorreram
no mês de Novembro em Adis Abeba e Bruxelas. As equipas de implementação trabalharam
regularmente ao longo do ano tendo já realizado as primeiras reuniões conjuntas com os
homólogos africanos.
Portugal assume a co-Presidência da Parceria sobre Governação Democrática e Direitos
Humanos, demonstrando coerência na sua actuação externa enquanto EM da UE, mas
também no âmbito do relacionamento UE-África. Também na Parceria sobre Ciência,
Sociedade de Informação e Espaço, Portugal lidera os trabalhos do lado europeu na
vertente Espaço
Salienta-se ainda a realização da 2ª Conferência Euro-africana sobre Migração e
Desenvolvimento que se realizou em Paris em Novembro.
Relativamente à Parceria UE-África, o Conselho agradeceu à Comissão a Comunicação
sobre “um ano após Lisboa: a parceria África-Europa em acção”, considerando ser um
contributo muito útil para o trabalho levado a cabo pela UE com vista a avaliar os progressos
obtidos e a identificar novos desafios. O Conselho convidou os Estados membros a
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encorajarem a mobilização dos países e regiões parceiras africanas com vista à
implementação das 8 parcerias do plano de acção África-UE.
De destacar, ainda, a continuidade das acções de coordenação com vista à implementação
da Parceria especial UE-Cabo Verde, tendo-se realizado, em Maio, na cidade da Praia, a
primeira reunião da troika Ministerial. (Vide Título V, Capítulo II, Política Externa e de
Segurança Comum).
RELAÇÕES UE-ACP
Ao longo do ano deu-se continuidade ao acompanhamento e desenvolvimento das diversas
matérias relacionadas com a implementação do Acordo de Cotonou, destacando-se a
conclusão da programação das estratégias de cooperação regionais ACP: Pacífico,
Caraíbas, África Ocidental, África Central, África Oriental/Indico e Austral e região SADC. Foi
ainda terminado o processo de programação intra-ACP (10º FED – Fundo Europeu de
Desenvolvimento), que está dotado de um envelope financeiro de 2 700 Meuros e inclui o
financiamento (2008-2010) da Facilidade Paz para África, 300 Meuros e outros importantes
financiamentos de características globais tais como: Saúde, 330 Meuros, Ambiente e
Energia, 490 Meuros, Infra-estruturas, 500 Meuros, etc.
No plano da operacionalização da ajuda, os serviços da Comissão, juntamente com as
autoridades dos países ACP, preparam os respectivos Planos de Acção Anuais 2008, que
foram aprovados pelos Estados membros, no segundo semestre do ano e que determinam
as intervenções a desenvolver em 2009. Neste contexto, de referir pela sua importância e
inovação o estabelecimento da contratualização com 6 países ACP, um dos quais
Moçambique, de novos programas de apoio orçamental por um período de seis anos – os
“MDG-Contract”.
De destacar ainda que no último trimestre o Conselho começou a discutir uma proposta da
Comissão com vista ao estabelecimento de um mandato de negociação para a revisão do
Acordo de Cotonou.
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No quadro do diálogo regular ACP-UE, realizou-se a 33ª Sessão do Conselho de Ministros
ACP-CE, que teve lugar em Addis Abeba em Junho, onde foi feito um ponto de situação
sobre as negociações dos Acordos de Parceria Económica (APE) e tomadas decisões sobre
diversos assuntos relacionados com a aplicação do Acordo de Cotonou. Foi igualmente
abordada a temática sobre preços dos alimentos e segurança alimentar, sobre a qual os
governos dos países ACP se comprometem a reforçar, de forma sustentável, as políticas
agrícolas com vista a aumentar a produção e a produtividade, nomeadamente através do
Programa CAADP (Comprehensive African Agriculture Development Programme), prestando
especial atenção aos pequenos agricultores.
Por outro lado, a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, como é habitual, reuniu duas
vezes. Em Março em Liubliana e em Novembro em Port Moresby (Papua Nova-Guiné). As
partes discutiram várias matérias sobre as relações da parceria, tendo adoptado resoluções
sobre: experiências do processo de integração regional europeu pertinente para os países
ACP; segurança alimentar nos países ACP e papel da cooperação ACP-UE; consequências
sociais e ambientais dos programas de ajustamento estrutural; situação no Quénia. A
Assembleia debateu ainda o estado actual das negociações sobre os APE.
Execução da cooperação ACP-UE: os compromissos assumidos no âmbito do Fundo
Europeu de Desenvolvimento (FED) foram da ordem dos 4 098 Meuros e os desembolsos
de 3 508 Meuros (valores provisórios). O Conselho adoptou uma decisão fixando o valor do
montante anual das contribuições da Comissão e do BEI para o FED em 2010, o montante
anual das suas contribuições para 2009 e o montante da primeira tranche das contribuições
dos Estados-membros para o exercício de 2009.
ÁFRICA, CARAÍBAS e PACÍFICO (ACP)
Acordos de Parceria Económica (APE)
O Conselho adoptou, em 27 de Maio, conclusões nas quais confirma o seu compromisso de
continuar o processo de negociação e de implementação dos Acordos de Parceria
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Económica (APE) com os países ACP. Recorde-se que, no final de 2007, tinham sido
rubricados um conjunto de APE, sendo que apenas o respeitante à região das Caraíbas era
completo. Posteriormente, em 11 de Novembro, o Conselho veio reafirmar os princípios que
devem nortear a União Europeia no estabelecimento dos Acordos de Parceria Económica:
apoio à integração regional; utilização de todas as flexibilidades permitidas pelas disposições
da Organização Mundial de Comércio; tratamento específico dos produtos alimentares
Decorreu nos Barbados, no dia 15 de Outubro, a cerimónia de assinatura do primeiro Acordo
de Parceria Económica (APE) regional completo, concluído entre a UE e 14 dos Estados11
que integram esta região (Cariforum). Apenas o Haiti não assinou o Acordo mas, atendendo
ao facto deste país estar classificado como um País Menos Avançado (PMA), continuará a
beneficiar do acesso total ao mercado da União, ao abrigo da Iniciativa EBA (everything but
arms).
Este acordo abrange o comércio de mercadorias e serviços, o investimento a par de um
conjunto de domínios associados, como sejam a concorrência e propriedade intelectual. O
desenvolvimento sustentado e a integração regional são dois objectivos horizontais do
acordo, o qual inclui também disposições em matéria de cooperação e ligação à Estratégia
Europeia de Ajuda ao Comércio.
Com as restantes regiões ACP prosseguiram as negociações, não só visando a conversão
dos Acordos de Parceria Económica intercalares em completos, como na definição das
medidas de acompanhamento. Refira-se que em Novembro foram assinados cinco
programas indicativos regionais que constituem o suporte financeiro das medidas de
acompanhamento. Os progressos das negociações, com as 4 regiões africanas e com a do
pacífico, são diferenciados no que se refere aos resultados, mas o objectivo global continua
a ser o mesmo, ou seja, a obtenção de APE completos com uma cobertura regional
equilibrada.
11

Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, República Dominicana, Granada, Guiana,
Jamaica, Sta Lúcia, S. Vicente e Granadinos, S. Cristóvão e Névis, Suriname e Trinidade e Tobago.
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Em 26 de Novembro, foi assinado, em Abidjan, o APE intercalar com a Costa do Marfim. Os
demais acordos intercalares, rubricados em 2007, deverão ser assinados e, posteriormente,
notificados à OMC no decurso de 2009.
África do Sul
Em 2008 prosseguiu o diálogo e o relacionamento especial entre as partes, tendo-se
realizado a primeira Cimeira UE-África do Sul que culminou com a realização em Pretória,
em Outubro, da segunda Troika ministerial e da 8ª Sessão do Conselho de Cooperação
onde foi alcançado acordo sobre o texto que cobre os elementos políticos do Acordo de
Comércio, Desenvolvimento e Cooperação e mandatadas as partes para a adopção da
revisão desse Acordo. Essa revisão incidiu num grande número de temas de que se
destaca: combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro, combate às drogas, migrações,
sociedade de informação, energia, minas, ambiente, etc.
Relações Trilaterais com a África e a China
O Conselho apoiou a proposta da Comissão de encetar um diálogo e uma cooperação
trilateral entre a UE, a África e a China, que pretende promover a paz, a segurança e
contribuir para se atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) em África. A
África é um parceiro estratégico da UE no quadro do seu plano de acção adoptado na
Cimeira África-UE de Lisboa. A China tem igualmente um papel crescente em África e
oferece novas perspectivas para o desenvolvimento económico do continente africano. O
Conselho considera que esta cooperação deve ser desenvolvida na base de uma
abordagem conjunta e implementação de iniciativas no sector da paz, da segurança e do
desenvolvimento económico e social em África. Uma atenção especial deve ser dada à
cooperação no domínio da paz e segurança, onde a UE e a China podem contribuir para a
estabilidade dos países africanos e para o reforço das capacidades africanas de gestão de
crises. O Conselho sublinha ainda o interesse de uma abordagem comum sobre a melhoria
da eficácia da ajuda pública ao desenvolvimento e sobre a prevenção das crises de sobre
endividamento, tendo em conta a Declaração de Paris e o Programa de Acção de Accra.
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AMÉRICA LATINA
No contexto do relacionamento da UE com a região da América Latina merece especial
relevo a realização da V Cimeira UE/América Latina e Caraíbas, realizada em Maio em Lima,
e que proporcionou um diálogo aberto e construtivo ao mais alto nível entre as duas regiões
sobre as políticas relacionadas com a coesão social, ambiente, desenvolvimento sustentado
e energia. De destacar também a realização da II Cimeira UE/Brasil, no Rio de Janeiro, a 22
de Dezembro, que permitiu aprovar um Plano de Acção Conjunto, definindo as acções a
implementar num período de 3 anos, no âmbito da Parceria Estratégica entre as partes
estabelecida na I Cimeira de Lisboa.
V Cimeira UE/América Latina e Caraíbas (ALC)
Em Maio, teve lugar em Lima a V Cimeira UE/ALC, que reuniu Chefes de Estado e de
Governo de ambas as regiões, debatendo dois temas – Pobreza, Desigualdade e Inclusão;
Desenvolvimento Sustentado: meio ambiente, alterações climáticas e energia. Foram
organizadas 4 mesas de trabalho paralelas, tendo o Primeiro-Ministro português feito uma
intervenção sobre o primeiro tema da Cimeira – nesta mesa de trabalho houve um consenso
quanto à importância de manter as questões sociais como uma das prioridades da
associação estratégica entre as partes, devendo a cooperação entre as duas regiões ter por
base o crescimento económico sustentado, o desenvolvimento social e igualdade e a
protecção ambiental. Para a reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros que antecedeu
a Cimeira, os temas de debate foram: Diálogo Intercultural e Migrações e Integração
regional.
A Declaração de Lima, aprovada na Cimeira, estabelece as acções a desenvolver no quadro
da parceria estratégica estabelecida na I Cimeira, incluindo o compromisso de estudar a
criação de uma Fundação UE/ALC, iniciativa espanhola que o nosso país apoiou, e o
lançamento do programa EUROCLIMA, com uma verba de 5 000 Meuros, destinado a
combater os efeitos nocivos das alterações climáticas.
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À margem da Cimeira de Lima, tiveram lugar as reuniões ministeriais da UE com os
países/agrupamentos regionais latino-americanos e caribenhos e a II Cimeira empresarial
ALC-UE, que reuniu empresários latino-americanos, caribenhos e europeus, promovendo
oportunidades de negócios entre os participantes.
Brasil
A II Cimeira UE-Brasil realizou-se em Dezembro no Rio de Janeiro, aprovando um Plano de
Acção conjunto que estabelece as acções a desenvolver durante os próximos três anos, no
quadro da parceria estratégica lançada na I Cimeira de Lisboa, que inclui uma série de
compromissos nos domínios da segurança, desenvolvimento sustentado, cooperação
regional, investigação e novas tecnologias, migrações educação e cultura. As alterações
climáticas e a crise financeira internacional ocuparam o centro dos debates – a UE procurou
obter o apoio do Brasil quanto às negociações internacionais sobre as alterações climáticas
que terão lugar em 2009 – e foram definidas posições comuns quanto à reforma da
arquitectura financeira internacional.
Para além destes temas, foram abordados assuntos que constam da Declaração Política
aprovada na Cimeira – reforço do sistema multilateral, alterações climáticas e energia,
objectivos do milénio, luta contra a pobreza, relações políticas, bilaterais, socioeconómicas e
culturais e o reforço da parceria estratégica em áreas de interesse comum.
Importa ainda referir que o Brasil e a Argentina pretenderam aprovar na Cimeira do Mercosul
de Dezembro, legislação destinada a aumentar as taxas sobre vinhos, têxteis e outros
produtos, o que iria prejudicar grandemente as exportações portuguesas de vinhos para
aquele país. Portugal fez diligências ao mais alto nível no sentido de impedir que esta
legislação fosse aprovada tendo, inclusivamente, a questão sido colocada na Cimeira UEBrasil. Não tendo, por um lado, o Paraguai aprovado a proposta na Cimeira do Mercosul e,
exercendo-se por outro lado, forte pressão externa sobre o Brasil no sentido de não ir contra
os compromissos assumidos na Cimeira de Washington e expressos na Declaração do G20
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– decisão de não adoptar medidas proteccionistas, pelo menos durante um período de 12
meses – levaram a que não houvesse, por enquanto, alteração da legislação. Contudo, este
assunto continuará a ser devidamente acompanhado.
À margem da Cimeira UE-Brasilteve lugar um Fórum de Negócios UE Brasil, que permitiu
um amplo debate entre empresários das duas partes, os quais se comprometeram a manter
um diálogo permanente tendo em vista a implementação do Plano de Acção aprovado
durante a Cimeira.
Mercosul
No âmbito do relacionamento bilateral, a Declaração Conjunta aprovada na II Cimeira UEBrasil manifesta a intenção de ambas as partes em relançar as negociações relativas ao
Acordo de Associação UE-Mercosul, que se encontram bloqueadas desde 2004, por
divergências nas ofertas relativas ao acesso ao mercado.
Na reunião bilateral, realizada a par da Cimeira UE-Brasil, a França e o Brasil anunciaram
uma iniciativa conjunta de convocar uma reunião do G20 em Paris, dia 3 de Abril, para
concertar posições entre países desenvolvidos e emergentes em relação ao impasse
negociações do Ciclo de Doha/OMC12.

México
O México solicitou o estabelecimento de uma parceria estratégica com a UE, à semelhança
do Brasil. Dando seguimento ao debate interno na UE e ao amplo consenso entre EM sobre
a importância do estabelecimento de uma relação política reforçada e acrescida ao Acordo
Global de 2000, a Comissão Europeia apresentou, em Julho, uma Comunicação ao
Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada “Em direcção a uma Parceria Estratégica UE –
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México”, recomendando a sua instituição. A Parceria Estratégica foi aprovada no Conselho
de Assuntos Gerais e Relações Externas de 13 de Outubro. A I Cimeira UE-México terá
lugar em 2009.
Chile
Na Cimeira de Lima a Presidente Bachelet solicitou um novo desenvolvimento no quadro das
relações do Chile com a UE, propondo uma Associação para o Desenvolvimento entre as
partes, ao abrigo das cláusulas de revisão previstas no Acordo de Associação. Esta iniciativa
elege as questões sociais – educação, segurança e modernização administrativa – para um
diálogo aprofundado entre a UE e o Chile, encontrando-se a ser analisada pela Comissão e
seus Estados-membros. O objectivo do Chile é apresentar esta proposta formalmente no
próximo Conselho de Cooperação UE-Chile, previsto para o primeiro semestre de 2009.
América Central
Prosseguiram as negociações relativas ao Acordo de Associação UE-América Central, tendo
tido lugar durante este ano três sessões negociais visando concluir o acordo em 2009.
Realizaram-se cinco rondas de negociação, nas quais se registaram bastantes progressos
em todas as áreas. A parte centro-americana tem-se manifestado bastante empenhada em
cumprir o prazo acordado pelas partes para a conclusão do acordo, tendo-se realizado em
Dezembro uma sessão especial sobre comércio, destinada a preparar uma oferta melhorada
relativa ao acesso aos mercados entre as partes.
Comunidade Andina
A Comunidade Andina (CA) encontra-se a negociar com a União Europeia um Acordo de
Associação idêntico ao da América Central. Durante a 3ª sessão negocial, em Janeiro,
verificou-se que não havia posições comuns desta Comunidade regional relativamente a
algumas áreas do acordo, acabando a Comissão por suspender as negociações nas
12

Vide Capítulo IV presente Título.
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vésperas da 4ª ronda, prevista para o mês de Julho. A principal razão desta suspensão
deve-se ao facto de a Bolívia pretender excluir das negociações os sectores dos serviços e
investimentos, o que é incompatível no âmbito da negociação de um acordo de comércio
livre, que não permite a exclusão de nenhum sector por inteiro. O Equador apoiou a Bolívia e
tornou-se impossível prosseguir com o processo negocial.
Em Setembro, a Colômbia e o Peru solicitaram à Comissão que as negociações fossem
retomadas com aqueles dois países, uma vez que no quadro da Comunidade Andina tal não
era possível, posição que reiteraram em Novembro seguinte. A Comissão deu o seu acordo,
sujeito à aprovação do Conselho, considerando que não deveria penalizar dois países pela
atitude de outros. Mais tarde, o Equador apresentou igualmente um pedido para continuar as
negociações. Refira-se que Portugal defendeu sempre uma solução que permitisse
prosseguir com as negociações em bloco, podendo-se avançar primeiro com os países que
estejam em condições de prosseguir com o processo negocial, deixando em aberto a
possibilidade de os outros poderem vir a negociar mais tarde. Esta solução não seria inédita,
tendo sido aplicada aos países ACP no quadro dos Acordos de Parceria Económica e
permitiria ir ao encontro dos interesses do Peru e da Colômbia e, posteriormente, também
do Equador, não pondo em causa o processo de integração regional andino.
A 17 de Dezembro, a Comissão apresentou uma Recomendação ao Conselho que altera as
directivas de negociação de Abril de 2007 nos seguintes termos: negociação de um Acordo
UE-Comunidade Andina com o objectivo de reforçar e actualizar o Acordo de Diálogo
Político e Cooperação de 2003, com todos os países desta Comunidade; negociação de
uma acordo comercial “multipartido”, com os países andinos que o pretendam fazer; as
negociações destes dois acordos serão conduzidas pela Comissão, no âmbito das directivas
de negociação adoptadas pelo Conselho em Abril de 2007.
Esta solução vai ao encontro da posição portuguesa pois permite, por um lado, negociar em
bloco com os andinos um acordo renovado de diálogo político e cooperação e, por outro,
prosseguir as negociações comerciais individualmente, ao ritmo de cada país andino. A
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proposta da Comissão foi aprovada pelo COREPER em 23 de Dezembro e submetida ao
Conselho no início de 2009, visando prosseguir com o processo negocial nos moldes
acordados.
AMÉRICA do NORTE
Teve lugar em Brdo, na Eslovénia, a última Cimeira UE-EUA da Administração Bush, não se
tendo registado avanços de destaque.
A terceira reunião do Conselho Económico Transatlântico (CET) realizou-se em Washington,
no dia 12 de Dezembro. Nesta reunião não foi possível ultrapassar as divergências
existentes no que se refere às restrições comunitárias às importações de carne de aves
tratada com lixívia, nem à legislação americana que imporá, a partir de 2012, uma
digitalização de todos os contentores (100% scanning). Da agenda desta reunião fizeram
parte novos temas como a Energia e Alterações Climáticas (biocombustíveis e tecnologias
limpas) e foi acordado um maior envolvimento dos vários diálogos transatlânticos –
empresarial (TABD), consumidores (TACD) e legislativo (TLD) – na preparação das reuniões
do CET.
Relativamente ao Canadá, a Cimeira anual, por insistência da França, realizou-se, ao
contrário do habitual, no segundo semestre, a 17 de Outubro, no Québec. Nesta ocasião foi
acordado o início dos trabalhos de definição do perímetro de uma parceria económica
aprofundada com o Canadá, devendo as negociações formais ser lançadas antes da cimeira
de 2009. Não ficou definido o tipo de integração económica a seguir (p.e. Acordo Comércio
Livre), como pretendiam as autoridades canadianas, mas apenas acordado que um futuro
acordo deverá abranger, para além de medidas pautais, os temas controversos para o
Canadá como a Propriedade Intelectual e os Mercados Públicos e envolver um compromisso
efectivo por parte das Províncias. Refira-se que, algumas províncias canadianas enviaram
nessa ocasião uma carta à UE, expressando o seu compromisso e empenho nesta
negociação.
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A Cimeira que se realizou no Québec, a 17 de Outubro de 2008, constituiu uma etapa
importante no reforço da parceria económica entre a UE e o Canadá. Pretende-se um
acordo económico aprofundado. Os trabalhos tendo em vista a definição exacta do leque de
matérias abrangidas foram lançados dias após a Cimeira. As negociações formais deverão
ter início logo após a próxima Cimeira, prevista para a primavera de 2009, em Praga.
Em 30 de Novembro foi concluído um acordo de Open Skies13.
ÁSIA
ASEM
Lançado em Bangkok, em 1996, na sequência de uma iniciativa franco-singapuriana, o
ASEM (Asia-Europe Meeting) tem constituído nos últimos 12 anos, a principal estrutura
informal de contacto e diálogo entre a Ásia e a Europa, contribuindo de forma significativa
para o estreitamento dos laços entre as duas regiões, através do diálogo organizado em
torno dos pilares político, económico e cultural. Os Membros do ASEM constituem cerca de
60% do comércio mundial, 50% do PIB mundial, e 58% da população mundial,
representando a parte asiática cerca de ¼ do comércio da UE. Em 2008, o ASEM viu
reforçada a sua participação, com a adesão de mais 6 Membros (Bulgária e Roménia, Índia,
Paquistão, Mongólia e o Secretariado da ASEAN) totalizando 45 Membros14.
O processo ASEM tem vindo a desenvolver-se em torno das grandes questões mundiais e
regionais, sendo marcado no dealbe da segunda década de funcionamento do ASEM pelo
alargamento da sua agenda ao reforço do multilateralismo e questões de segurança,
alterações climáticas e segurança energética, dialogo entre culturas e civilizações (incluindo
o dialogo inter-religioso) e questões sociais.

13

Vide Capítulo Transportes.
O ASEM integra os 27 EM da UE e a Comissão Europeia, os 10 países da ASEAN (Bornéu, Cambodja,
Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietname e Myanmar), a China, o Japão, a Coreia do
Sul, a Índia, a Mongólia, o Paquistão e o Secretariado da ASEAN.

14
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Á semelhança de ocasiões anteriores, a VII Cimeira ASEM, realizada em Pequim, a 24 e 25
de Outubro, veio ressaltar o importante papel do ASEM como plataforma vocacionada, por
excelência, para a troca de pontos de vista e resposta efectiva aos desafios globais
enfrentados pela Europa e Ásia. Tendo como pano de fundo o tema da crise financeira
internacional, que foi, inclusivamente, objecto de uma Declaração específica, abordou outros
tópicos de igual relevo internacional como a promoção do diálogo político e da cooperação
económica, o desenvolvimento sustentável, a coesão social e as alterações climáticas,
igualmente cobertos por outras Declarações.
ASEAN
A Associação da Nações do Sudoeste Asiático (ASEAN) abrange 10 países: Bornéu,
Cambodja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname.
A região ASEAN é o 5º maior mercado de exportação da UE e o 5º maior parceiro comercial
da UE. A UE constitui o 2º maior parceiro comercial para a maior parte dos países da região,
logo a seguir aos EUA. As exportações da ASEAN para a UE representam 13% das suas
exportações totais. Por seu lado, as exportações da UE para a ASEAN totalizam 4% das
suas exportações totais.
As relações UE-ASEAN foram estabelecidas pela primeira vez em 1977, seguindo-se a
celebração, em 1980, de um Acordo de Cooperação. Desde 2004, que a UE tem procurado
incrementar a suas relações políticas e económicas através da negociação de Acordos de
Parceria e Cooperação (PCA) com os países da região, baseados no respeito pelos direitos
humanos, princípios democráticos e estado de direito, e cobrindo um vasto leque de
assuntos bilaterais, regionais e internacionais.
No quadro da Comunicação da Comissão ao Conselho e Parlamento Europeu sobre a
Europa Global15, a Comissão recebeu do Conselho, em Abril de 2007, os mandatos para a

15

Comunicação da Comissão relativamente ao reforço da acção comercial externa da UE quer no plano
multilateral quer bilateral.
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negociação de Acordos de Comércio Livre (ACL) com a ASEAN, e também com a Índia e
Coreia do Sul.
Estes novos ACL complementarão a opção prioritária da UE pelo sistema de comércio
multilateral, concentrando-se em áreas importantes para a União mas que não têm sido
possível até agora cobrir pelas regras OMC, como o investimento, determinados sectores de
serviços e eliminação de barreiras não tarifárias.
Todavia as negociações do ACL com a ASEAN não apresentaram até ao momento
resultados significativos, faltando ainda acertar o conteúdo exacto das negociações e a
respectiva arquitectura, não obstante a realização de 6 ciclos negociais16. A perspectiva de
um acordo antecipado e ambicioso com a ASEAN tem sido posta em causa por falta de
capacidade de negociação e dificuldades na elaboração de uma posição comum que reflicta
os interesses colectivos da região. Está essencialmente em causa a heterogeneidade dos
países da região, cujos perfis económicos diferentes se reflectem nas posições que
assumem na negociação do Acordo, não sendo também alheio que alguns dos países da
região tenham o acesso facilitado ao mercado da União Europeia via o Sistema de
Preferências Generalizadas (SPG).
Prosseguirão em 2009 as negociações dos ACL.
China
Prosseguiram as negociações do Acordo de Parceria e Cooperação, o qual regerá o
conjunto das relações bilaterais e reforçará o relacionamento político, acrescentará novos
domínios à cooperação existente e actualizará a cooperação económica e comercial,
substituindo o Acordo de Comércio e Cooperação de 1985. As negociações decorrem sob a
supervisão de um Comité Conjunto/steering group, tendo sido constituídos dois grupos de
negociação, um para as matérias de comércio e investimento e outro para assuntos políticos
16

A última reunião do Comité Conjunto (6º) realizou-se em Hanoi, de 15 a 17 de Outubro, de 2008.
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e outros. A 2ª ronda negocial sobre comércio e investimento teve lugar em Maio e a 3ª ronda
em Setembro. No que toca ao grupo de trabalho para assuntos políticos e outros, foram
realizadas três rondas negociais, em Março, em Julho e em Outubro, tendo sido alcançado
acordo sobre algumas matérias.
Em resposta à preocupação da UE com o crescente desequilíbrio das trocas comerciais, foi
lançado a 25 de Abril, em Pequim, o Diálogo Económico e Comercial de Alto Nível UEChina, numa sessão co-presidida pelo Comissário para o Comércio (Peter Mandelson) e
pelo Vice Primeiro Ministro da China (Wang Qishan), com a participação de 8 Comissários
europeus e 10 Ministros chineses. Ambas as partes acordaram num plano de trabalhos para
este novo mecanismo. Este diálogo cobre temas como o desequilíbrio da balança comercial,
o acesso efectivo ao mercado, propriedade intelectual, ambiente, alta tecnologia e energia.
A 11ª Cimeira UE-China, agendada para 1 de Dezembro, em Lyon, foi adiada pela China.
Quanto ao comércio de têxteis, vigorou no presente ano e apenas até ao final do ano, um
sistema de duplo controlo das exportações. O sistema de duplo controlo constituiu, na
prática, um meio de garantir a transição suave do regime anterior de quotas, consagradas no
Memorando de Entendimento (MoU) de 2005, que expirou no final de 2007.
No que toca a diferendos comerciais, a UE solicitou, no início de Março, a abertura de
consultas na Organização Mundial de Comércio (OMC), sobre o controle das informações
financeiras fornecidas pelas agências noticiosas estrangeiras na China, resultante da
confirmação em 2006, por Pequim, do monopólio da agência oficial para a distribuição e
publicação de informações económicas e financeiras. A UE e a China realizaram consultas
que permitiram a assinatura de um Memorando de Entendimento, que resolveu a disputa na
OMC.
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Coreia
As negociações do Acordo de Comércio Livre (ACL) prosseguiram com a realização de duas
rondas negociais, em Janeiro e Maio. Diversos capítulos encontram-se praticamente
encerrados, incluindo o desenvolvimento sustentável, concorrência, instrumentos de defesa
comercial, transparência e regulamentação interna, direitos de propriedade intelectual,
mecanismos de resolução de diferendos e mediação. As questões mais sensíveis
permaneceram em aberto, designadamente os direitos aduaneiros, as barreiras não pautais
no sector automóvel e as flexibilidades nas regras de origem.
As directivas de negociação de um novo Acordo Quadro UE-Coreia do Sul foram adoptadas
pelo Conselho em Maio. A primeira ronda negocial decorreu em Junho.
Índia
Prosseguiram as negociações do Acordo de Comércio Livre UE-Índia, com a realização, no
corrente ano, de duas rondas negociais, em Nova Delhi, em Julho e em Bruxelas, em
Setembro. Ambas as partes têm grandes ambições. A UE tem expectativas elevadas
relativamente à eliminação pela Índia de barreiras técnicas, pautais e não-pautais, regras
mais transparentes para o acesso aos mercados públicos, maior abertura ao investimento
europeu e ao sector dos serviços e protecção aos direitos de propriedade intelectual.
A 9ª Cimeira UE-Índia teve lugar em Marselha a 29 de Setembro. A Cimeira adoptou o novo
Plano de Acção Conjunto, que actualiza o de 2005, bem como um programa de trabalho
sobre energia e alterações climáticas. Foi assinado o Acordo Horizontal de Aviação Civil.
Japão
O Acordo de Cooperação Aduaneira foi assinado a 30 de Janeiro.
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A 17ª Cimeira UE-Japão teve lugar a 23 de Abril, em Tóquio. A Cimeira adoptou uma
Declaração Conjunta e um documento anexo sobre cooperação na protecção e segurança
dos consumidores. Confirmou-se grande convergência de pontos de vista sobre os principais
desafios

globais

(alterações

climáticas,

estado

da

economia

mundial,

desenvolvimento/África, preços alimentares, OMC). Foram debatidos igualmente assuntos
regionais e de segurança, e ainda assuntos de cooperação bilateral pendentes (acordo de
ciência e tecnologia, serviços aéreos, vistos, etc).
Foi lançado o processo de reflexão sobre a revisão do Plano de Acção UE-Japão, com base
numa proposta informal do Japão sobre os passos a seguir para a preparação de um novo
documento quadro. O Plano de Acção Conjunto, adoptado em 2001, com uma duração de
10 anos, expira em 2011.
Paquistão
As conclusões do Conselho de 29 de Abril e de 8 de Dezembro confirmaram o empenho em
intensificar o diálogo político e as relações com o Paquistão. O Conselho sublinhou a
importância do desenvolvimento económico e comercial para o progresso do Paquistão a
longo prazo e, nesse sentido, de serem reforçadas as relações comerciais da UE com o
Paquistão.
A 3ª reunião do Subgrupo Comércio da Comissão Mista UE-Paquistão teve lugar em
Islamabad, dias 15 e 16 de Maio, permitindo uma troca de impressões com o objectivo de
promover e desenvolver o comércio e investimento bilateral.
As exportações do Paquistão beneficiam do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG)
da UE, mas estão excluídas da isenção de direitos aduaneiros do SPG+, regime especial de
incentivo ao desenvolvimento sustentável e à boa governação17.

17

Vide SPG no Capítulo III do presente Título.
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O Acordo de Readmissão UE-Paquistão foi rubricado em Setembro, após quase sete anos
de negociações.
GOLFO
Conselho de Cooperação do Golfo18 (CCG)
Apesar dos esforços da Comissão, apoiada pela Presidência, para concluir o acordo de livre
comércio UE-CCG, não foi possível ultrapassar as divergências no que respeita às taxas à
exportação e a aspectos políticos do acordo. Esta situação levou o CCG a pedir a
suspensão das negociações, dado as suas propostas não terem sido consideradas
aceitáveis. Face a esta posição, a Comissão enviou uma carta, no final de Dezembro,
indicando que mantém abertura para continuar as negociações e que espera igual
posicionamento por parte do CCG, e enfatiza os benefícios potenciais deste acordo, em
particular na actual situação económica e financeira a nível mundial.
Iraque
Tiveram lugar quatro rondas negociais do Acordo de Comércio e Cooperação com o Iraque,
com base nas directivas de negociação aprovadas em Março de 2006.
Em certas vertentes a negociação tem conhecido algumas dificuldades devido ao facto da
parte iraquiana não estar em condições de assumir compromissos substanciais em áreas
chave, quer por falta de legislação, quer de capacidade administrativa. Assim, esta situação
deverá ser debatida pelos EM no início do próximo ano, com vista a decidir como prosseguir.

18

Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Oman e Qatar.
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OCEÂNIA
Austrália
Um novo documento de enquadramento da Parceria UE-Austrália foi adoptado na reunião da
troika ministerial de 29 de Outubro, em Paris. O novo Quadro da Parceria UE-Austrália
substituiu a Declaração Conjunta de 1997 e a Agenda de Cooperação de 2003, documentos
sobre ao quais se baseavam as relações bilaterais entre a União Europeia e a Austrália.
O novo documento de enquadramento da parceria UE-Austrália, que compreende um Plano
de Acção, prossegue 5 objectivos: reforço do diálogo e cooperação bilateral e multilateral;
promoção e apoio do sistema multilateral de regras comerciais e consolidação e expansão
das relações bilaterais de comércio e investimento; reforço da cooperação bilateral e
regional e coordenação nas relações com as regiões Ásia e Pacifico; cooperação em matéria
de alterações climáticas, ambiente, segurança energética, pescas e floresta; reforço da
cooperação em matéria de ciência, investigação, tecnologia e inovação, educação e cultura,
e movimento de pessoas.
A UE e a Austrália assinaram, a 30 de Junho, o acordo relativo à transferência de dados de
passageiros - Passenger Name Record (PNR) -.
O Conselho Transportes de 13 de Junho autorizou a Comissão a iniciar negociações com a
Austrália para a conclusão de um acordo aéreo abrangente UE-Austrália. O objectivo é uma
maior abertura dos mercados aéreos respectivos e uma melhor cooperação em matéria
regulamentar.
Nova Zelândia
Foi assinado o Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica CE-Nova Zelândia a 16 de
Julho.
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As negociações de um acordo abrangente de serviços aéreos foram lançadas em
Novembro, com base nas directivas de negociação aprovadas pelo Conselho a 13 de Junho.
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CAPÍTULO II

POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

RELEX E RELEX SANÇÕES
Em termos de medidas restritivas adoptadas pela União Europeia, salientam-se inter alia os
seguintes desenvolvimentos: Bielorússia (suspensão parcial durante seis meses das
restrições à admissão); Uzbequistão (revogação das restrições à admissão); Zimbabué
(inclusão de 37 pessoas e 4 entidades na lista de pessoas e entidades sujeitas a medidas
restritivas); Irão (sujeição do Banco Melli e todas as sucursais e filiais a medidas de
congelamento de fundos e recursos económicos; obrigação de os Estados Membros e
estabelecimentos de crédito e instituições financeiras exercerem vigilância sobre 10 bancos;
inspecção dos aviões e navios da Iran Air Cargo ou da Islamic Republic of Iran Shipping
Line; obrigação imposta aos aviões e navios da Iran Air Cargo ou da Islamic Republic of Iran
Shipping Line de prestarem informações de chegada e de partida; embargo adicional de
certos tipos de bens e tecnologias).
No âmbito do RELEX, Portugal defendeu a necessidade de respeitar os direitos processuais,
de incluir elementos de identificação suficientemente precisos e de avaliar regularmente a
eficácia das medidas restritivas em relação aos objectivos enunciados. No contexto do
RELEX Sanções, Portugal contribuiu para a revisão dos métodos de trabalho do Conselho
analisando as seguintes propostas: implementação eficaz das restrições à exportação de
bens de luxo no âmbito das medidas restritivas contra a Republica Popular Democrática da
Coreia; revisão dos anexos relativos às medidas restritivas contra Birmânia/Myanmar; Non
Paper sobre direito internacional e sanções autónomas. As autoridades nacionais
competentes prestaram assistência ao sector privado e público emitindo pareceres e
concedendo uma autorização. No âmbito do Seminário sobre medidas restritivas focalizadas
realizado em Nova Iorque, nos dias 23 e 24 de Outubro, Portugal apresentou uma proposta
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relativa à implementação do Acórdão Kadi e foi convidado a integrar o painel de oradores
apresentando o trabalho desenvolvido no âmbito dos grupos de trabalho RELEX Sanções,
RELEX e SIS Sirene, durante o trio das Presidências (alemã, portuguesa e eslovena).
GRUPO DE TRABALHO SOBRE TERRORISMO (COTER)
Durante o ano de 2008, as Presidências eslovena e francesa da União Europeia conferiram
à luta contra o terrorismo (e em geral à análise da problemática terrorista) um particular
relevo, naquela que é considerada uma das prioridades políticas da União Europeia.
No âmbito do COTER, ambas as Presidências centraram a sua atenção nos aspectos
externos do terrorismo internacional, cientes de que o terrorismo representa uma ameaça
global e, por isso, exige uma resposta global e concertada, que passa necessariamente por
aumentar o fluxo e a troca de informações, pela coordenação interna de posições, pela
coordenação/parcerias com Estados terceiros, pela implementação de uma estratégia
mundial de combate ao terrorismo, na qual as Nações Unidas detêm um papel crucial, e pela
cooperação estreita com um conjunto de organizações regionais e internacionais envolvidas
no combate ao terrorismo.
Neste domínio, Portugal tomou a iniciativa de propor uma cooperação mais estreita com os
países do Sahel, em particular com a Mauritânia, reflectindo assim uma das linhas
prioritárias da segurança externa portuguesa. Posteriormente, este projecto de cooperação
na área da assistência técnica com os países daquela região, para o qual diligenciámos no
sentido de conseguir a nomeação de um perito português, veio a merecer o financiamento
do Instrumento de Estabilidade da União Europeia.
Ainda no âmbito do relacionamento com África, Portugal manteve uma posição
reiteradamente favorável aos programas de apoio da Comissão Europeia ao funcionamento
e dinamização do CAERT (African Centre of Studies and of Research on Terrorism),
sedeado em Argel, tutelado pela União Africana e única entidade multilateral africana em
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matéria de contra-terrorismo. Os processos em curso de negociação com Marrocos e a
Argélia de programas de cooperação e apoio têm igualmente sido encorajados por Portugal,
face aos riscos crescentes para a Europa, atendendo à proximidade geográfica, de
actividades terroristas por grupos activos naqueles dois países.
Portugal tomou também a iniciativa, no quadro da ASEM, de propor uma compilação de
melhores práticas na área da assistência técnica no combate ao terrorismo. Esta proposta,
discutida e aprovada em sede do Grupo COTER, tem por objectivo estabelecer um quadro
de referências que providencie informação útil para todos aqueles países que queiram
desenvolver projectos de cooperação nesta área.
Cooperação internacional e Nações Unidas: durante o ano de 2008, Portugal participou
activamente na preparação da primeira avaliação formal da implementação da Estratégia
Global de Combate ao Terrorismo, que teve lugar em Setembro. Os resultados alcançados
foram positivos e consensuais, reflectindo o grande esforço de coordenação, tanto a nível da
ONU como da UE, que precedeu aquele exercício. Merece destaque o facto de a UE ter
logrado cumprir o seu objectivo, partilhado por Portugal, de não permitir uma renegociação
do texto, consolidando-se, deste modo, o compromisso mundial que havia sido alcançado
em 2006.
Financiamento do Terrorismo: Portugal participou nos dois workshops UE-EUA dedicados a
este tema.
Articulação com entidades nacionais: o MNE assegurou ao longo do ano a articulação de
posições nacionais em matéria de contra-terrorismo com as entidades nacionais
competentes (SIS, Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, Ministério da
Administração Interna e Ministério da Justiça), tendo realizado uma reunião de coordenação
com vista à consolidação de uma perspectiva nacional relativa ao quadro global de riscos e
ameaças derivados do terrorismo internacional.
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GRUPO DE TRABALHO COSCE E CONSELHO DA EUROPA (CDE)
OSCE
No contexto da Reunião Ministerial de Dezembro, a actuação do nosso país teve especial
relevo na negociação de uma decisão sobre as relações entre a OSCE e a Aliança de
Civilizações. A aprovação de uma decisão sobre este tema, a primeira especificamente
dedicada à Aliança de Civilizações –de que o Dr. Jorge Sampaio é Representante Especial
do Secretário-Geral das Nações Unidas – conheceu algumas dificuldades. Correu-se então o
risco de, por ausência este ano de um texto sobre Tolerância e Não Discriminação em que
tradicionalmente se incluía uma referência à Aliança de Civilizações, não ter havido qualquer
menção da Ministerial a este exercício. O texto, embora diluído, teve o mérito de criar o
precedente de uma decisão sobre o tema aprovada pela reunião Ministerial da OSCE. A
função de Portugal foi de porta-voz da iniciativa junto de parceiros da UE.
Tendo em conta que em 2007 assumimos a Presidência do Conselho da UE, o que implicou
um esforço acrescido neste campo, decresceu em 2008 o número de observadores
enviados a eleições monitorizadas pela OSCE. Portugal participou, ainda assim, com dois
observadores nas eleições presidenciais na Arménia a 19 de Fevereiro e com outros dois
nas eleições presidenciais no Montenegro a 6 de Abril.
Em 2008 sublinha-se, pelo aumento de visibilidade que acarretou para o nosso país no seio
da organização, inclusivamente entre os 27 membros da UE, a eleição na Sessão Anual da
Assembleia Parlamentar da OSCE de Julho do Dr. João Soares para Presidente deste
órgão. Apesar de a nossa Missão ter obedecido sempre de forma estrita à separação de
poderes entre os órgão Executivo e Parlamentar, não se arvorando em porta-voz da
Assembleia Parlamentar, prosseguiu uma já tradicional posição de equilíbrio entre as
posições do Escritório para Instituições Democráticas e Direitos Humanos (ODIHR) e a
Assembleia Parlamentar da OSCE.
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No que respeita à proposta do Presidente da Rússia Medvedev de abrir uma reflexão sobre
a reforma da Arquitectura de Segurança Europeia, Portugal apoiou um diálogo com a
Rússia, sempre em estreita coordenação com os nossos aliados transatlânticos. Foi também
sublinhado que este debate deverá procurar-se no quadro da OSCE e não poderá pôr em
causa as organizações internacionais em que assenta a nossa segurança.
Juntamente com os restantes países do Sul da Europa, Portugal apoiou, também
politicamente, o reforço das actividades com os Parceiros Mediterrânicos para a
Cooperação. Nesta área incentivámos ainda, no seio da UE, o pedido da Autoridade
Palestiniana para aceder ao estatuto de Parceiro que se mantém bloqueado por oposição
dos EUA.
Relativamente à crise na Geórgia do Verão passado e às dificuldades que estão a ser
sentidas para a renovação do mandato da OSCE naquele país (que caducou no dia 1 de
Janeiro de 2009), Portugal defendeu como princípios básicos o respeito pela integridade
territorial e pela soberania da Geórgia, bem como a necessidade de uma resolução pacífica
deste conflito. Apoiámos também de uma forma enfática a procura de uma posição coesa da
UE e a coordenação das negociações levadas a cabo pela Presidência do Conselho da UE.
Portugal participa na missão de observação da UE European Union Monitoring Mission
(EUMM).
Conselho da Europa (CdE)
Em 2008, a agenda da componente CdE do COSCE foi dominada pelos seguintes assuntos:
o reforço da cooperação entre a UE e o Conselho da Europa, que incorpora a
implementação do Memorando de Entendimento assinado entre as duas organizações; a
cooperação no âmbito específico dos direitos humanos; e a crise na Geórgia.
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Portugal acompanhou com interesse o desenvolvimento das várias negociações e adoptou
uma posição de apoio à crescente aproximação das duas organizações, nomeadamente no
que concerne à colaboração em matéria de direitos humanos.
26ª Reunião Quadripartida entre a UE e o CdE: teve lugar em Bruxelas, a 10 de Março. A
agenda incidiu sobre os seguintes temas: implementação do Memorando de Entendimento
entre o CdE e a UE; Cooperação entre a UE e o CdE para a promoção da Democracia;
Diálogo Intercultural; Cooperação entre a UE e o CdE no quadro da Política Europeia de
Vizinhança (PEV); Cooperação institucional para o Sudeste Europeu.
GRUPO DE TRABALHO SOBRE AS NAÇÕES UNIDAS (CONUN)
Os trabalhos do CONUN, durante o primeiro semestre, estiveram centrados no seguimento
de processos em curso do ano transacto, designadamente a iniciativa UN System-wide
Coherence (SWC) e o acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Consolidação da
Paz (Peacebuilding Commission - PBC) nos respectivos países. Foram definidas as
prioridades da UE para a Assembleia-Geral das Nações Unidas (AGNU - 63ª sessão), com
destaque para o reforço do multilateralismo efectivo, a reforma dos Órgãos principais das
Nações

Unidas

(Assembleia-Geral,

ECOSOC

e

o

Conselho

de

Segurança)

e

introdução/revitalização de temas como a responsabilidade de proteger e questões
ambientais.
Durante o segundo semestre, sob a Presidência francesa, o CONUN passou a debater um
tema por reunião, nomeadamente: Cooperação UE/NU em matéria de gestão de crises,
Responsabilidade de Proteger, Financiamento do Desenvolvimento e consequências para a
segurança das alterações climáticas. Esta modalidade permitiu debates mais aprofundados
que se saldaram na aprovação de conclusões operacionais cujo seguimento será feito em
2009.
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Portugal teve uma intervenção activa ao longo dos debates, em especial em temas que
constituem prioridades nacionais no âmbito das Nações Unidas. Das questões referidas,
destacar-se-ão as seguintes:
Questões institucionais e temáticas
 Reforço do multilateralismo efectivo como elemento central da política externa
da UE: aprofundamento das temáticas multilaterais, em “Troikas” Ministeriais e
encontros de Altos Funcionários com diversos parceiros e grupos regionais,
com especial enfoque para as “Troikas” da UE decorridas à margem da
semana ministerial da 63ª AGNU;
 Responsabilidade de Proteger (R2P): Foi decidido avançar prudentemente no
quadro das Nações Unidas, promovendo a R2P, mas evitando a identificação
desta como um conceito europeu. Procurar-se-á integrar o conceito nas
resoluções da AGNU e do Conselho de Direitos Humanos, bem como, sempre
que possível, nas acções da Comissão da Consolidação da Paz (PBC);
 Comissão de Consolidação da Paz: A coordenação Europeia sobre a PBC
decorreu de forma bastante positiva. Relativamente às configurações país, é
de destacar a Guiné Bissau no âmbito do Quadro de Cooperação (Cooperation
Framework): acompanhamento do processo eleitoral (Novembro), tráfico de
droga, capacitação das instituições nacionais (Administração pública, justiça,
defesa, etc);
 Cooperação ONU-UE em matéria de gestão de crises e apoio às iniciativas
visando o reforço dos contactos entre as duas Organizações, tanto ao nível
institucional como no terreno, maximizando a coordenação e as sinergias;
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 Promoção da iniciativa “Aliança das Civilizações” (AoC) e do Plano de Acção
do Alto Representante, Dr. Jorge Sampaio: No primeiro semestre, e ainda no
seguimento do trabalho desenvolvido durante a PPUE, decorreram reuniões
em Bruxelas com o AR/SG, Javier Solana, o Presidente da Comissão Europeia
Dr. Durão Barroso, a Comissária das Relações Externas, Ferrero-Waldner e o
Presidente do Parlamento Europeu, Hans-Gert Pottering. Foram ainda
definidas 5 áreas de cooperação: diálogo intercultural e diversidade cultural;
promoção dos direitos humanos; migrações; troca de conhecimento nos
campos da ciência e educação; informação e media.
GRUPO DE TRABALHO SOBRE DIREITOS HUMANOS (COHOM)
A política externa de direitos humanos da UE está centrada em 3 eixos:
 Acção concertada nas Nações Unidas com o planeamento da estratégia da UE
para as sessões do Conselho de Direitos Humanos (CDH) e da 3ª Comissão
da AGNU, a identificação das situações ou de temas de direitos humanos (DH)
a serem objecto de resoluções, a redacção desses projectos de resolução e a
preparação dos projectos de intervenção da UE;
 Diálogos de direitos humanos que a UE mantém com diversos países;
 Implementação das linhas directrizes de direitos humanos da UE.
Acção concertada nas Nações Unidas
As Presidências eslovena e francesa tiveram uma intervenção muito activa em matéria de
direitos humanos. A primeira centrou a sua acção na integração da promoção dos direitos
das mulheres e da protecção das crianças em situação de conflitos armados na política de
desenvolvimento da União Europeia e a segunda no combate à violência de género e na
promoção e protecção dos direitos das mulheres.
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46ª Sessão da Comissão de Desenvolvimento Social
Participação na 46ª sessão da Comissão de Desenvolvimento Social, que teve como tema
prioritário a “Promoção do pleno emprego e trabalho decente para todos”, com o intuito de
se proceder à revisão dos Programas e Planos de Acção das NU neste domínio.
Negociação e adopção das seguintes resoluções: Dimensão Social do NEPAD; revisão do
Plano de Acção de Madrid sobre o Envelhecimento; renovação do mandato do Relator
Especial para os Deficientes e Deficientes e Desenvolvimento.
52ª Sessão da Comissão da Condição da Mulher
Participação na 52ª sessão da Comissão sobre a Condição da Mulher, negociação das
Conclusões dedicadas ao tema “Financiamento para a Igualdade do Género e
Empoderamento da Mulher”. Foram, igualmente, negociadas e adoptadas 5 resoluções:
Mulheres e VIH-SIDA; Mutilação Genital Feminina; Mulheres e raparigas tidas como reféns,
INSTRAW e Assistência às Mulheres Palestinianas. A delegação nacional conseguiu de uma
forma eficaz fazer passar as suas propostas nas várias negociações, tentando sempre
mediar e encontrar linguagem consensual quer a nível da UE, quer posteriormente no
plenário.
Conselho de Direitos Humanos
No quadro do Conselho de Direitos Humanos, será de realçar o acompanhamento dos
trabalhos do Mecanismo de Revisão Periódica Universal (UPR), um dos principais resultados
da reforma das Nações Unidas. Trata-se de um processo de avaliação da situação de
direitos humanos pelos pares a que todos os países membros das Nações Unidas serão
submetidos, num ciclo 4 anos, a um ritmo de 48 países por ano. Do primeiro ano de
funcionamento deste novo mecanismo pode fazer-se uma avaliação positiva. Portugal
contribuiu para este resultado participando activamente em todas as sessões, colocando
questões e fazendo recomendações a 21 países.
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Grupo de Trabalho para a elaboração de um Protocolo Facultativo ao Pacto
Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais (PIDESC)
Participação muito activa de Portugal, que detinha a Presidência desde GT, tendo liderado
as negociações conducentes à finalização de um projecto de Protocolo Facultativo ao
PIDESC na sessão de Abril do Grupo de Trabalho (31 de Março a 4 de Abril).
7ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos (de 3 a 28 de Março)
Participação activa na 7ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Participação e
intervenção de S.Exa. SEAAE no segmento de Alto Nível. A União Europeia apresentou
resoluções para a renovação do mandato do relator especial para a situação de direitos
humanos de Myanmar e da Coreia do Norte.
8ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos (de 2 a 18 de Junho)
Participação activa na 8ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Apresentação de duas
resoluções nacionais, renovação do mandato do relator especial para o direito à educação e
resolução adoptando o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Económicos
Sociais e Culturais (PF-PIDESC) e recomendando a sua aprovação pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas.
7ª Sessão especial do Conselho de Direitos Humanos (22 de Maio)
Apoio à convocação de uma sessão especial do CDH dedicada à “Crise alimentar”. Esta 7ª
sessão especial foi a primeira dedicada à violação de um direito concreto (e não à violação
de DH num determinado país), neste caso o direito à Alimentação.
9ª Sessão do CDH (8 a 26 de Setembro)
Participação activa durante os trabalhos da 9ª Sessão, nomeadamente nas negociações da
resolução sobre o relatório da Comissão de Inquérito sobre o bombardeamento de Beit
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Hanoun, em que, devido à posição portuguesa, a União Europeia foi impedida de pedir voto
enquanto bloco, após se ter registado uma divisão entre uma minoria de Estados-Membros
que pugnavam pelo voto contra, e uma maioria, liderada por Portugal, que defendia uma
abstenção. Tal tomada de posição foi importante sobretudo para reafirmar que as posições
dos Estados-Membros da UE não membros do Conselho de Direitos Humanos têm
igualmente que ser tidas em conta para o estabelecimento da posição comum da UE. Foi
renovado o mandato da Relatora Especial para a situação de direitos humanos no Sudão e
no Cambodja. Assumimos ainda, a pedido da Presidência francesa, o burdensharing da
tradicional resolução do Movimento dos Não Alinhados sobre Medidas Coercivas Unilaterais.
3ª Comissão da 63ª AGNU
Participação extremamente activa nos trabalhos da 3ª Comissão durante a 63ª sessão da
Assembleia-Geral. Portugal assumiu, a pedido da Presidência francesa, o burdensharing da
resolução sobre o INSTRAW (International Research and Training Institute for the
Advancement of Women). Tivemos também um papel de relevo nas negociações das
principais resoluções, com destaque para as resoluções sobre os direitos da criança,
moratória da pena de morte e racismo.
Em geral, Portugal assumiu uma posição de destaque, contrariando as posições mais
radicais assumidas por outros Estados-Membros, tomando posições fortes em minoria ou
mesmo isoladamente, na defesa dos nossos interesses no quadro das Nações Unidas e de
uma posição tradicionalmente moderada de equilíbrio Norte/Sul.
Destaque para a iniciativa portuguesa – Resolução sobre o Protocolo Facultativo PIDESC que permitiu a adopção pela 3ª Comissão e pelo plenário da Assembleia-Geral no dia 10 de
Dezembro, no contexto da celebração do 60º Aniversário da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, do Protocolo Facultativo ao PIDESC. Esta adopção representou o ponto
mais alto da promoção dos direitos Económicos, sociais e culturais, que tem sido a
prioridade nacional no domínio da promoção e protecção dos direitos humanos.
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8ª Sessão Especial do CDH sobre República Democrática Congo (28 de Novembro de
2008)
Foi convocada, por iniciativa da UE, uma Sessão Especial do CDH sobre a situação de
Direitos Humanos na República Democrática Congo, no dia 28 de Novembro de 2008, que
se prolongou até ao dia 1 de Dezembro, onde foram debatidas as graves violações de
direitos humanos resultantes da crise no leste da República Democrática do Congo.
Linhas directrizes de Direitos Humanos da UE
Participação activa da delegação portuguesa que, para além do habitual acompanhamento
das matérias discutidas, fez parte das task-forces criadas para auxiliar a Presidência do
Conselho na implementação das linhas directrizes de direitos humanos da União Europeia.
Portugal assumiu protagonismo no domínio do combate à pena de morte, combate à tortura
(finalização do processo de revisão iniciado durante a PPUE) e na elaboração de estratégias
para a implementação das novas linhas directrizes, criadas durante a Presidência
portuguesa, relativas aos direitos das crianças e ainda no apoio à Presidência francesa na
redacção de novas linhas directrizes relativas à violência contra as mulheres e à luta contra
todas as formas de discriminação de que são alvo.
Assistência Humanitária
Comité Executivo do “Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados” (Genebra,
6 a 10 de Outubro): Portugal proferiu intervenção, a título nacional, onde anunciou a criação
de Acordo de Reinstalação de 30 refugiados.
Segmento humanitário: durante a 63ª sessão da AGNU foram adoptadas 9 resoluções e 1
decisão, tendo a Missão Portuguesa em Nova Iorque assumido o papel de facilitador em
formato de burdensharer na resolução sobre “Cooperação internacional em matéria de ajuda
humanitária na sequência de desastres naturais e relief para o desenvolvimento”.
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DESARMAMENTO GLOBAL, NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO
MACIÇA E CONTROLO DE TRANSFERÊNCIAS DE ARMAMENTO CONVENCIONAL
Na área da Não-Proliferação de Armas de Destruição Maciça, Portugal apoiou a aprovação
do documento “Novas Linhas de Acção para o Combate à Proliferação de Armas de
Destruição Maciça e Seus Meios de Lançamento", que tem como principais objectivos: dar
maior visibilidade às medidas de não proliferação existentes no seio da UE; identificar casos
de sucesso a nível nacional e aplicá-los a nível comunitário; encorajar uma maior
coordenação entre EM neste domínio e identificar áreas onde a UE possa ter uma maior
intervenção.
Portugal contribuiu activamente para a elaboração e aprovação final do Código de Conduta
sobre Actividades no Espaço Exterior (CoC), documento, aliás, que fora iniciativa da PPUE.
Trata-se de um instrumento político, juridicamente não vinculativo, que tem como propósito a
promoção da confiança mútua e da transparência entre os Estados com actividades ou
relevantes interesses no espaço exterior. Entretanto, iniciaram-se, já sob a PFUE, consultas
com os EUA, a Rússia e a China, a fim de se alcançar um consenso o mais lato possível,
tendo em vista a futura aprovação do CoC numa conferência internacional. Aos referidos
três países decidiu-se ainda acrescentar, para consultas, a África do Sul, a Austrália, o
Brasil, o Canadá, a Índia, a Indonésia, Israel, o Japão, a Nigéria, o Paquistão e a Ucrânia.
Cabe aqui referir que Portugal esteve desde início entre o grupo de Estados membros que
pugnou pela extensão desta lista, designadamente no sentido de contemplar o Brasil.
Relativamente às preocupações levantadas pelo programa nuclear do Irão, a UE aplicou
uma estratégia de dual-track, pressionando Teerão através da transposição da Resolução
1803 do CSNU sobre sanções e preparando o alargamento da lista de indivíduos e
entidades a elas sujeitos, ao mesmo passo que se manteve o diálogo, através de contactos
entre o Alto Representante Javier Solana e interlocutores iranianos, por forma a convencer o
Irão a negociar, tendo por base a proposta de “congelamento” da expansão do programa
nuclear iraniano em troca do “congelamento” de novas sanções a Teerão (abordagem freeze
for freeze, apresentada em Junho). De notar que este assunto foi seguido sempre com o

109

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

maior cuidado por Portugal, designadamente no que se refere às negociações sobre o
alargamento da mencionada lista, numa perspectiva atenta aos potenciais interesses
nacionais envolvidos.
O caso do programa nuclear militar da Coreia do Norte, designadamente os esforços
desenvolvidos no âmbito das Consultas a Seis, foram acompanhados atentamente e
apoiados pela UE e por Portugal.
De salientar igualmente as seguintes actividades no âmbito do reforço do regime
internacional de Não-Proliferação, apoiadas por Portugal:
 Aprovação de uma contribuição da UE para um banco de combustível nuclear,
a criar sob a égide da AIEA, a qual poderá elevar-se a 25 milhões de Euros;
 Aprovação da 4.ª Acção Comum (AC) de apoio do Fundo de Segurança
Nuclear da AIEA, que fará da UE o seu maior contribuinte;
 Aprovação de uma AC de apoio à Organização da Convenção para a Proibição
Total de Ensaios Nucleares (CTBTO), com o objectivo de aumentar as suas
capacidades de inspecção e vigilância, bem como um Plano de Acção para
promover a universalização da respectiva Convenção (CTBT);
 Aprovação de uma AC de apoio à OMS, nas áreas de bio-segurança e biodefesa, no âmbito da Convenção para a Proibição de Armas Biológicas e de
Toxinas (BTWC), a fim de promover a consciencialização dos riscos de
proliferação e fornecer assistência técnica para a sua prevenção, bem como da
segunda AC de apoio desta Convenção, a fim de continuar a promover a sua
universalização e contribuir para a sua execução ao nível nacional.

110

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

No domínio do armamento convencional, relativamente à não-proliferação de armas ligeiras
e de pequeno calibre, deve ser mencionada a aprovação, com o apoio de Portugal, de uma
proposta da Presidência francesa para a inserção de uma cláusula-padrão nos acordos da
UE com países terceiros, o que contribuirá para uma política mais coerente da União
Europeia neste domínio.
Relativamente ao Controlo de Transferências de Armamento Convencional, destaca-se a
aprovação, em Dezembro, da Posição Comum 2008/944/PESC, que define as regras
comuns aplicáveis ao controlo das exportações de tecnologia e equipamento militares. A
referida Posição Comum substitui o Código de Conduta sobre Exportação de Armamento
Convencional, aprovado em 1998 e que constituía o principal instrumento da UE no âmbito
do controlo de exportações de bens e tecnologias militares. A maior fraqueza do anterior
Código, que consistia no seu valor meramente político e não juridicamente vinculativo,
encontra-se assim sanada com a adopção da Posição Comum. Entre as principais
inovações da Posição Comum incluem-se o alargamento da aplicação dos critérios
anteriormente previstos no Código às actividades de intermediação, trânsito, transbordo e
transferências de natureza intangível, bem como as referências ao respeito pelo direito
internacional humanitário.
A aprovação da Posição Comum reveste-se da maior importância, não só porque traduz um
significativo reforço na política de controlo de exportações de armamento da UE, mas
também pelo apoio que através dela a UE dará à iniciativa das Nações Unidas com vista à
elaboração de um Tratado sobre Comércio de Armas (ATT).
Neste domínio, prosseguiram, durante o ano de 2008, os esforços da União no sentido de
promover este processo, quer nas margens da Primeira Comissão da AGNU, onde vários
países da UE, entre os quais Portugal, desenvolveram contactos junto dos restantes
Membros das Nações Unidas com vista a garantir um elevado nível de apoio à nova
resolução aprovada pela AGNU sobre o ATT, quer através da aprovação de uma decisão do
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Conselho que visa a promoção deste processo através da realização de seminários
regionais.
Saliente-se, por fim, a aprovação, no início de 2008, da AC do Conselho, de apoio a
actividades de promoção de controlo de exportações de armamento junto de países
terceiros, iniciativa esta desenvolvida durante a PPUE, e o acompanhamento da negociação
da Directiva sobre Transferências Intra-Comunitárias de Produtos de Defesa, que irá
simplificar os processos de transferência de bens e tecnologias militares no espaço UE.
Neste âmbito, cumpre assinalar a participação activa e os esforços bem sucedidos do nosso
país no sentido de assegurar que o texto final da Directiva contemplasse a necessidade de
consulta entre EM nos casos de integração de componentes em produtos finais a exportar
para um país terceiro.
POLÍTICA EUROPEIA DE SEGURANÇA E DEFESA
Poder-se-á afirmar que o ano de 2008 ficou indelevelmente marcado pela ambição que a
Presidência francesa da União Europeia conferiu ao reforço da PESD, filosofia que mereceu
o apoio de Portugal e vem ao encontro do nosso desejo de potenciar o papel da UE
enquanto actor internacional num mundo crescentemente multipolar.
Os principais resultados alcançados no semestre da PFUE encontram-se plasmados na
Declaração adoptada pelo Conselho Europeu de 11/12 Dezembro sobre o reforço da PESD,
que serve de “chapéu” a um conjunto de outros documentos emblemáticos concluídos no
segundo semestre, nomeadamente o relatório sobre a implementação da Estratégia
Europeia de Segurança – da responsabilidade do SG/AR Javier Solana - e as Declarações
sobre Segurança Internacional e sobre Capacidades.
Esta última, em particular – ao estabelecer quantitativos e metas precisas que permitam à
UE obter, nos próximos anos, a capacidade para conduzir, simultaneamente, um conjunto de
operações civis e militares de natureza e dimensões diversas – representa um documento
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inovador, cuja implementação terá certamente implicações para o conjunto dos EM da UE e,
nomeadamente, para aqueles mais empenhados no reforço da PESD, no qual nos
incluímos. Paralelamente, a PFUE promoveu diversas iniciativas específicas na área de
capacidades militares, tendo Portugal sido signatário de duas declarações de intenção sobre
a Frota Europeia de Transporte Aéreo e sobre a Interoperabilidade Aeronaval.
Num cenário de entrada em vigor do Tratado de Lisboa, será necessário equacionar a forma
como o conjunto destes resultados eventualmente se relacionará com as disposições
inovadoras do Tratado sobre a futura Política Comum de Segurança e Defesa,
nomeadamente a figura da Cooperação Estruturada Permanente. A este propósito, foi
constituído um grupo de trabalho entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério
da Defesa Nacional com o objectivo de produzir um documento sobre as implicações do
Tratado de Lisboa na vertente PESD.
No que respeita às operações da UE, 2008 ficou igualmente marcado pelo lançamento de
missões PESD com acrescida complexidade política e alguma envergadura de meios, casos
da EULEX Kosovo (maior operação civil de sempre da UE), EUFOR Chade/RCA (actuando
num teatro distante e exigente), EUMM Geórgia (que permitiu uma resposta célere da UE ao
conflito naquele país) e EU NAVFOR ATALANTA, ao largo da Somália (primeira operação
naval da UE), todas contando com participação nacional. Não poderá deixar igualmente de
ser mencionada a Missão EU RSS para a Reforma do Sector de Segurança na GuinéBissau, largamente impulsionada e preenchida por Portugal, a qual assume um verdadeiro
carácter prospectivo para o futuro das missões PESD, englobando simultaneamente as
vertentes civis e militares do fenómeno de segurança internacional.
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Missões PESD
Operações Militares
País
Bósnia
Chade
R.D.Congo
Total Op. Militares

Operação
EUFOR ALTHEA
EUFOR CHADE

Dimensão Total
2.500
3.322

EUSEC RDC

46

Participação de Portugal*
50
2 + C-130 e respectiva equipa
(por um período de 2 meses)
2
54

Operações Civis
País
R.D.Congo
Guiné-Bissau
Kosovo
Bósnia
Terr. Palestinianos
Geórgia
Moldávia/Ucrânia
Total Op. Civis

Operação
EUPOL
EUSSR
EULEX
EUPM
EUPOL COPS
EUMM
EUBAM

Dimensão Total

Participação de Portugal*

39
21
2.200
500
26
340
129

9
9
15
2
1
1
1
38

*Nº máximo de efectivos durante o ano de 2008

As ligações entre a PESD e o continente africano conheceram, aliás, um significativo reforço
ao longo do ano, fruto do trabalho desenvolvido no âmbito da Parceria Paz e Segurança
prevista no Plano de Acção da Estratégia Conjunta UE-África. No âmbito desta Parceria,
africanos e europeus têm vindo a trabalhar conjuntamente para reforçar o diálogo político,
operacionalizar a denominada Arquitectura Africana de Paz e Segurança (que inclui a
criação de uma African Standby Force) e prever mecanismos estáveis de financiamento para
operações de paz conduzidas pela UA. Os primeiros resultados tangíveis nestes domínios
encontram-se já espelhados no comunicado da troika ministerial UE-UA de Novembro, tendo
Portugal vindo a participar activamente nos trabalhos desta parceria.
Num plano mais vasto, este ano ficará igualmente conotado com a possibilidade de um novo
desenho no relacionamento transatlântico, consubstanciado no compromisso assumido pelo
Presidente Sarkozy de regresso da França ao comando integrado da OTAN, bem como à
referência explícita do Presidente George Bush na Cimeira de Bucareste favorável ao
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reforço da Europa da Defesa. A evolução em apreço vem ao encontro da posição sempre
defendida por Portugal, que encara o reforço da PESD e da OTAN como processos
complementares, rejeitando as lógicas de “jogos de soma zero” a este propósito.
EUROPA DE LESTE, ÁSIA CENTRAL E CÁUCASO DO SUL
Rússia
Portugal juntou-se aos esforços da UE no sentido de aprofundar o diálogo político com a
Rússia e avançar na implementação dos 4 Espaços Comuns, sendo de destacar a
realização da Cimeira de Khanty Mansiisk, em Junho, e da Cimeira de Nice, em Novembro.
O processo viu-se afectado em resultado do conflito que opôs, em Agosto, a Rússia e a
Geórgia, na sequência do qual se realizaram várias reuniões de alto nível da União Europeia
para avaliar a situação e as relações UE-Rússia (vide título V, capítulo I, Relações Externas
Regionais).
Apesar de rejeitada uma posição sancionatória por parte da UE, foi decidido, em Setembro,
um adiamento das negociações do novo Acordo de Parceria e Cooperação, cujo mandato
havia sido aprovado no primeiro semestre, e cuja primeira ronda havia já decorrido em
Julho. Foi ainda decidida uma avaliação completa e aprofundada das relações com a
Rússia, levada a cabo pela Comissão, e apresentada ao Conselho antes da Cimeira de Nice.
A Comissão recomendou o reiniciar das negociações do novo Acordo, por se considerar ser
a Rússia um parceiro maior e estratégico da União Europeia. A Cimeira de Nice marcou o
regresso à normalidade nas relações entre os dois parceiros e as negociações do novo
acordo retomaram o seu curso (vide Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
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ÁSIA CENTRAL
Ásia Central
Relativamente à Ásia Central, Portugal continuou a acompanhar a implementação da
Estratégia da UE para a região (período 2007-2013). A PPUE havia iniciado a
implementação da Estratégia da UE para a Ásia Central. À Presidência eslovena coube a
apresentação do primeiro progress report preparado pela Comissão. O segundo progress
report da COM foi apresentado no decurso da Presidência francesa. Foi dado destaque a
áreas como a do investimento, da gestão de recursos hídricos, da educação - programas
como o Erasmus/Mundus, bem como da colaboração em vigilância e gestão de fronteiras. A
Estratégia continuou a desenvolver-se em torno de três pilares: Estado de Direito, Ambiente
e Água e Educação.
Destaca-se a participação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no Fórum
sobre Segurança na Ásia Central, o primeiro com os países da região, organizado em
Setembro pela Presidência francesa, que se debruçou sobre os objectivos de segurança e a
abordagem das diferentes ameaças susceptíveis de afectar a segurança regional. Aquele
Fórum foi seguido de outras iniciativas para a região, no âmbito da Estratégia, nos mais
diversos domínios: droga, gestão de fronteiras, Estado de Direito, ambiente e água.
Partindo dos pressupostos, que foram aceites, da importância inquestionável da Ásia
Central, para a defesa da estabilidade regional e mundial, para o combate a ameaças tais
como o extremismo, o terrorismo e diversos tráficos, para o aprovisionamento energético e
diversificação de corredores de transporte para o ocidente e de que o alargamento da UE
cada vez a aproxima mais da Ásia Central, o Fórum reconheceu ser imprescindível
incrementar os contactos UE-AC, recorrendo ao diálogo político, em todas as suas
dimensões, incluindo a discussão de valores sobre os quais assenta a UE, como sejam os
DH, a Democracia, a boa governação e o Estado de direito.
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O Forum aceitou, ainda, a necessidade de se potenciarem os instrumentos de diálogo e
cooperação política e económica já existentes. Registou as particularidades de cada um dos
países, mas sublinhou, igualmente, a importância de não se perder de vista a perspectiva
regional (vide Título V, Capítulo I – Relações Externas Regionais).
Cáucaso do Sul
A região do Cáucaso do Sul tem vindo a ganhar uma importância crescente pela sua
importância geoestratégica. Com efeito, a sua localização geográfica, crucial tanto no
acesso ao Mar Negro como ao Cáspio, bem como a importância desta nas rotas
energéticas, no acesso e viabilidade do trânsito dos recursos energéticos da bacia do
Cáspio, despertaram na União Europeia um renovado interesse por esta região.
O reconhecimento de que a segurança energética é um imperativo tem impelido a União
Europeia a empenhar-se na tentativa de resolução dos “conflitos congelados” envolvendo a
Arménia/Azerbeijão/Geórgia, para uma estabilização e segurança das rotas.
O confronto armado Geórgia/Rússia de Agosto, que veio confirmar a volatilidade daquelas
situações, reforçou a necessidade de uma solução para estes conflitos que colocam em
risco a segurança da região. Graças à sua intervenção decisiva, a Presidência francesa da
União Europeia alcançou um acordo de cessar-fogo e contribuiu para a procura de uma paz
equilibrada, que resta ainda consolidar. Assim, a UE viu o seu estatuto de mediadora
confirmado, dando-se, igualmente, início a uma nova fase na área da resolução de crises.
Espelhando o empenho da UE nesta questão, foi estabelecida no terreno uma missão civil
de observação e foi nomeado um Representante Especial da UE para a crise na Geórgia.
Portugal acompanhou com grande preocupação esta crise no Cáucaso do Sul tendo apoiado
os esforços da Presidência francesa, e procurado contribuir, no seio da UE, para a adopção
de uma posição unida vis-a-vis a Rússia.
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No que se refere ao conflito do Nagorno-Karabakh, que envolve a Arménia e o Azerbeijão,
Portugal

acompanhou

com

atenção

esta

situação

e

registou

com

agrado

os

desenvolvimentos positivos registados durante o ano, consubstanciados na assinatura pelos
dois Presidentes da Declaração de Moscovo.
Ucrânia
Portugal acompanhou atentamente o reforço do relacionamento da União com a Ucrânia ao
longo do ano. Nesse sentido, foi dado, na Cimeira UE-Ucrânia, realizada em Paris, a 9 de
Setembro passado, um forte ímpeto às negociações de um novo Acordo de Associação com
aquele país, ao perspectivar-se a sua conclusão futura, se possível, até ao final de 2009.
Este acordo marcará uma nova fase nas relações bilaterais entre a UE e a Ucrânia (vide
Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
Moldova
Foi dada uma atenção particular à questão do conflito de Transnístria, tendo sido veiculada
sucessivamente nas instâncias europeias a posição portuguesa da importância do regresso
ao formato 5+2 (Moldova, Transnístria, Ucrânia, Rússia, OSCE+UE e EUA) para as
negociações sobre a resolução do conflito e reafirmada a soberania e integridade territorial
da Moldova.
Portugal acompanhou também com interesse a evolução da situação política na Moldova e
participou na decisão da UE no sentido de avançar para um novo acordo com a Moldova,
mais abrangente e ambicioso, tal como pretendido por aquelas autoridades (vide Título V –
capítulo I, Relações Externas Regionais).
Bielorússia
Antes de 2008 foram aplicadas as seguintes sanções pela UE à Bielorrússia:
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 Congelamento de contas bancárias ou outros bens no estrangeiro;
 Visa ban para certas altas personalidades políticas (entre as quais o PR
Lukashenko) implicadas em crimes políticos;
 Contactos bilaterais com as autoridades bielorrussas feitos apenas por
intermédio da Presidência da UE ou da troika;
 Ratificação do Acordo de Partenariado e de Cooperação assinado a 1995
suspenso;
 A

assistência

é

dedicada

exclusivamente

ao

apoio

directo

para

a

democratização ou aos projectos humanitários.
De 16 a 20 de Agosto, a Bielorrússia liberta todos os presos políticos (conhecidos). A UE
mostra-se satisfeita com tal gesto, considerando ter a Bielorrússia completado um dos
requisitos para uma normalização das relações com a UE.
As eleições legislativas bielorrussas de 28 de Setembro resultaram numa total ausência de
oposição no parlamento. O desenrolar dessas eleições foi altamente criticado pela OSCE e
elogiado pela CEI. No entanto, tendo em conta a libertação dos presos políticos conhecidos
e da forma pacífica como decorreram as eleições legislativas, foram suspensas por seis
meses a maioria das sanções pelo Conselho da UE.
Na reunião CAGRE de Dezembro fica estipulado pelo Conselho da UE que “se deveriam
intensificar as actividades de cooperação técnica organizadas pela Comissão e os EM com a
Bielorrússia nos domínios de interesse comum a fim de se reforçarem os laços com
administrações e com a população local bielorrussas”.
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Nessa reunião Portugal partilhou da implementação de contactos políticos e empresariais
com a Bielorrússia; apoiou a deslocação da troika europeia a Minsk; emitiu reservas quanto
ao mérito da estratégia de arremesso contra a Rússia, através da suspensão de sanções a
Minsk e ao seu Presidente da República; e disponibilizou-se para se juntar à maioria, de
forma a defender a unidade do Conselho.
A 16 de Dezembro, a Sra.Helga Schmid, directora do Departamento de Unidade Política no
Secretariado Geral da UE e enviada especial da UE, corrobora na sua última visita oficial a
Minsk às autoridades competentes bielorrussas as supracitadas resoluções do CAGRE (vide
Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
BALCÃS OCIDENTAIS
(vide Título V – capítulo I, Relações Externas Regionais)
Os Balcãs Ocidentais (BO) permaneceram uma das prioridades da UE, sendo o seu
objectivo último criar na região uma situação de paz, estabilidade e prosperidade.
No que respeita a questões horizontais que afectam toda a região, destacam-se as
seguintes iniciativas:
 A UE empenhou-se fortemente na implementação do mandato do Tribunal
Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ). Neste contexto, o Conselho da
UE apelou reiteradamente, em particular à Sérvia, no sentido de uma plena
cooperação com o Tribunal e renovou por mais um ano as existentes medidas
restritivas a este respeito;


No que se refere à cooperação regional, o Conselho, em Março, congratulouse com a transição formal do Pacto de Estabilidade para o Sudeste Europeu
para o novo Conselho de Cooperação Regional, expressando o seu
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compromisso em apoiar este novo enquadramento de cooperação regional, em
que os países da região assumirão maiores responsabilidades.
Albânia
Em Junho, o Conselho Europeu congratulou-se com o compromisso assumido pela Albânia
de assegurar as condições para a realização de eleições livres, justas e democráticas, a ter
lugar em 2009 (ver Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
Antiga República Jugoslava da Macedónia
Em Fevereiro, o Conselho prorrogou o mandato do Representante Especial da UE (REUE)
na ARJM, o Embaixador Erwan Fouéré, até 28 de Fevereiro de 2009, e renovou por mais um
ano a imposição de medidas restritivas contra extremistas a operarem no país (vide Título V
– capítulo I, Relações Externas Regionais).
Bósnia e Herzegovina
Em Fevereiro, o Conselho prorrogou o mandato do REUE para a Bósnia e Herzegovina, o
Embaixador Miroslav Lajcak, até 28 de Fevereiro de 2009.
Em Março, o Conselho congratulou-se com a decisão unânime do Comité Director do
Conselho de Implementação da Paz, criado em 1995 após a guerra, de manter o Gabinete
do Alto Representante (GAR) até que os objectivos e condições necessários para a
transição desse Gabinete para um gabinete do REUE sejam cumpridos.
Em Junho, o Conselho Europeu fez um apelo à continuação da implementação do processo
de reformas, com vista a possibilitar a transição supramencionada. Este apelo foi reiterado
pelo Conselho no decurso do ano.
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Em Novembro e em Dezembro, o Conselho expressou o seu total apoio ao Alto
Representante/REUE, bem como a sua grande preocupação com o uso de retórica
nacionalista e a implementação de decisões unilaterais por parte de alguns líderes bósnios.
Congratulou-se com o acordo alcançado entre três dos principais partidos bósnios, apelando
à união das forças políticas bósnias em torno deste projecto e à sua rápida implementação,
com vista ao cumprimento dos critérios necessários à transição. Sublinhou o empenho da
UE em reforçar o seu envolvimento no país no seguimento da transição e em assumir as
suas responsabilidades através de todos os instrumentos à sua disposição, inclusive com
base no relatório conjunto do AR/SG e do Comissário para o Alargamento.
Kosovo
Na sequência do compromisso assumido pela UE, reiterado no decurso do ano, em assistir
o Kosovo com vista a uma estabilidade sustentável, inclusive através da missão PESD
EULEX Kosovo e da sua contribuição para um gabinete civil internacional enquanto parte
das presenças internacionais, foi nomeado, no início de Fevereiro, um REUE para o Kosovo,
Pieter Feith.
A Assembleia do Kosovo declarou a independência do território a 17 de Fevereiro. O
Conselho, a 18 de Fevereiro, afirmou que os EM decidiriam, de acordo com a prática
nacional e o direito internacional, sobre as suas relações com o Kosovo. Sublinhou ainda a
sua convicção que o Kosovo constituía um caso sui generis.
Portugal reconheceu a independência do Kosovo a 7 de Outubro. Um dos elementos
sublinhados no acto de reconhecimento foi o facto de 21 EM da UE terem a essa data já
efectuado o reconhecimento. Portugal contribuiu desta forma para a procura de coesão e
coerência da acção externa da União.
Em Junho, o Conselho Europeu congratulou-se com o relatório do SGNU sobre a UNMIK
(United Nations Mission in Kosovo) e a sua intenção de reconfigurar a presença civil
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internacional no Kosovo e expressou o seu apoio à Conferência de Doadores, que teria lugar
a 11 de Julho, em Bruxelas.
Portugal pugnou pela manutenção de uma posição comum da UE sobre a questão do
Kosovo e apoiou um papel reforçado da UE no Kosovo.
Sérvia
Em Maio, o Conselho expressou satisfação com a forma livre e democrática como as
eleições decorreram e manifestou o seu desejo de que um novo Governo com uma agenda
Europeia clara seja formado em breve e que se empenhe construtivamente no Processo de
Estabilização e de Associação (PEA).
Em Julho, o Conselho afirmou que a detenção de Radovan Karadzic, indiciado pelo TPIJ por
genocídio, crimes contra a humanidade e de guerra, demonstrava o empenho do novo
governo de Belgrado em contribuir para a paz e a estabilidade nos BO. Encorajou-o ainda,
no contexto da situação pós-declaração de independência do Kosovo, a manter relações
positivas com a UE e os seus EM e a adoptar uma abordagem construtiva em relação aos
esforços da UE de contribuir para a paz e a estabilidade nos BO.
Portugal defendeu o acelerar da perspectiva europeia da Sérvia, em virtude de méritos
próprios, e manifestou o seu reconhecimento pela posição construtiva da Sérvia na reacção
à declaração de independência do Kosovo (vide Título V, Capítulo I, Relações Externas
Regionais).
RELAÇÕES TRANSATLÂNTICAS
EUA
Em matéria de relações transatlânticas, o ano de 2008 decorreu sob o signo da expectativa
relativamente à mudança anunciada nos EUA. Dada a realização das eleições presidenciais
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nos EUA, o diálogo entre a UE e os EUA assumiu uma natureza fundamentalmente reactiva,
designadamente face a questões prementes da agenda internacional, como a gestão da
crise na Geórgia e a resposta à crise financeira e económica internacional.
A Presidência francesa tentou dar um impulso ao partenariado transatlântico, na perspectiva
de uma nova Administração, articulando a sua abordagem em torno de quatro grandes
temas: eficácia do multilateralismo; situação no Médio Oriente; Afeganistão e Paquistão;
relações com a Rússia.
Realizou-se em Washington, a 12 de Dezembro de 2008, uma sessão do Conselho
Económico Transatlântico, com o propósito de abordar vários temas relacionados com a
integração económica entre a UE e os EUA. Os métodos de preparação e de organização
do Conselho Económico Transatlântico foram profundamente revistos, a fim de o transformar
num instrumento útil no diálogo económico transatlântico (ver Título V, Capítulo I, Relações
Externas Regionais).
Também o Governo português deu um contributo para dar um novo impulso ao diálogo
político entre a UE e os EUA. A este respeito vale a pena salientar o policy paper adoptado
em Marselha, no qual era sublinhada a necessidade de a UE e os EUA agirem mais em
conjunto na área dos direitos humanos.
Na linha da reflexão que vinha sendo efectuada sobre o futuro das relações transatlânticas
(e dando também sequência à carta que o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
já havia enviado ao homólogo esloveno, em Maio), o Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros enviou uma carta aos homólogos da UE, a 10 de Dezembro, sobre a
cooperação UE-EUA a respeito do possível acolhimento de detidos de Guantánamo.
Esta iniciativa enquadrou-se na referida reflexão sobre o futuro das relações transatlânticas,
partindo do consenso existente sobre a necessidade de se proceder ao fecho daquele centro
de detenção. Portugal entendeu que era oportuno sinalizar a vontade de ajudar a resolver

124

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

este problema, nomeadamente através do acolhimento de detidos. Foi para isso escolhido o
60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem para lançar a iniciativa.
Canadá
Portugal tem apoiado as iniciativas europeias no relacionamento com o Canadá, país com o
qual mantém um relacionamento próximo, desde logo em virtude do significativo número de
emigrantes portugueses naquele país.
No plano político, é patente da parte da UE e do Canadá uma confluência de posições em
relação às principais matérias na agenda internacional. De salientar, a este respeito, as
ligações estreitas em matéria de gestão de crises, sob mandato da ONU (designadamente
no Afeganistão e no Haiti).
RELAÇÕES COM A AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS (ALC)
O acompanhamento das matérias PESC/América Latina figuraram entre as prioridades da
nossa política externa em 2008.
Relações UE - Brasil
No âmbito da II Cimeira UE-Brasil merece especial atenção a negociação do plano de acção
que veio a revelar-se complexa por haver diferentes sensibilidades políticas em diversas
áreas, designadamente no que respeita à reforma do Conselho de Segurança da ONU.
Relações UE – México
Constituindo-se como um dos principais parceiros da UE na América Latina e o primeiro país
com o qual foi assinado, em 1997, um acordo global cobrindo as áreas económica, política e
de cooperação (em vigor desde 2000), o México é reconhecido como um like-minded State
pelos EM da União Europeia. O reconhecimento do seu papel como global player e como
uma das maiores economias mundiais com um vasto potencial de acção ao nível dos temas
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globais, levou a UE, após o estabelecimento da parceria estratégica com o Brasil, a avançar
para a criação de idêntico estatuto para o México (vide Título V, capítulo I, Relações
Externas Regionais).
O estabelecimento da parceria estratégica entre a UE e o México foi apoiado por Portugal,
reconhecendo a importância que esse país tem no continente americano e nos fora
internacionais.
Relançamento do Diálogo Político UE–Cuba
O texto das Conclusões do Conselho Europeu de Junho de 2007 incluía o desenvolvimento
de esforços no sentido de relançar o diálogo político UE - Cuba sobre matérias de interesse
comum (incluindo os domínios político, direitos humanos, económico, científico e cultural). A
concretização desse diálogo político não foi possível, até 2008, em virtude de as autoridades
cubanas considerarem que a manutenção das medidas sobre Cuba, que haviam sido
aprovadas em 2003, no seguimento do agravamento da situação dos direitos humanos,
(apesar de terem sido “congeladas” em 2005), constituíam um obstáculo a um diálogo franco
e aberto.
A eleição em Fevereiro, pela Assembleia Nacional, de Raul Castro como Chefe de Estado,
substituindo assim formalmente Fidel Castro levou a Presidência eslovena a emitir uma
declaração, no dia 25 desse mês, reiterando a disponibilidade da UE em retomar um diálogo
político abrangente e construtivo.
Em face do obstáculo que as “medidas” de 2003 colocavam à normalização do
relacionamento UE–Cuba, e tendo em consideração alguns desenvolvimentos positivos
ocorridos naquele país, entre os quais a assinatura dos Pactos sobre Direitos Civis e
Políticos e sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, facto reconhecido pela UE na
Declaração da Presidência, de 4 de Março, os EM iniciaram um processo de diálogo interno
com vista a anular as “medidas” de 2003. Portugal foi um dos países que se mostrou
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favorável a este procedimento, uma vez que, considerando não existir uma mais valia na
manutenção de um conjunto de medidas sem aplicação prática (já que “congeladas”), seria
positivo, face a algumas medidas liberalizantes implementadas pelo novo Governo cubano,
dar um sinal de disponibilidade para retomar o diálogo político, abrangendo temas de
fundamental importância para a UE como os Direitos Humanos.
Nas Conclusões sobre Cuba da reunião do Conselho de 23 e 24 de Junho, a UE aprovou a
anulação das “medidas” de 2003, dando assim um importante sinal de disponibilidade para
retomar o diálogo com esse país. A decisão do Conselho abriu o caminho para que a 16 de
Outubro, em Paris, se realizasse uma reunião entre a troika da UE e o Ministério das
Relações Exteriores de Cuba, na qual foram abordados temas de interesse para ambas as
partes, nomeadamente a questão dos direitos humanos e dos direitos civis e políticos dos
cidadãos cubanos. Nesta reunião foi igualmente acordado o reinício da cooperação da UE
com Cuba, país que durante o ano de 2008 se viu confrontado com a destruição provocada
pela passagem de três furacões.
Evolução da situação política na Bolívia
A aprovação, a 9 de Dezembro de 2007, pela Assembleia Constituinte, do texto do projecto
de Constituição, num processo marcado por tumultos que impediram muitos dos membros
da oposição de estarem presentes, foi o prenúncio de um ano de 2008 marcado por uma
tensão crescente entre o Governo do Presidente Evo Morales e a oposição interna, liderada
pelos perfeitos das províncias mais ricas do país.
A União Europeia acompanhou, com preocupação, o crescente clima de conflitualidade na
política interna, que ameaçou a integridade do país, nomeadamente após os referendos
locais de Maio e Junho, organizados à revelia do governo central, nos departamentos de
Santa Cruz, Pando, Beni e Tarija tendo, em diversas ocasiões, apelado ao diálogo entre as
partes com o objectivo de ultrapassar divergências e encontrar uma solução mutuamente
aceitável.

127

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

A 11 de Abril, a Presidência eslovena, em nome da UE, emitiu uma declaração exprimindo a
sua preocupação pelo clima de tensão entre as forças políticas na Bolívia e apelando ao
diálogo entre as partes no respeito pela lei. A UE mostrou-se disponível para, em conjunto
com outros parceiros, promover contactos com vista a estabelecer um acordo sobre a
questão da reforma constitucional e da autonomia dos departamentos. A Presidência da UE,
a 7 de Maio, voltaria a apelar à calma e ao diálogo após o primeiro referendo local,
realizado, a 4 do mesmo mês, no Departamento de Santa Cruz.
Após a realização, a 10 de Agosto, do “Referendo Revogatório”, acto aceite pelo Governo e
pelos prefeitos da oposição, e cujos resultados mantiveram, na prática, o status quo, a
Presidência francesa emitiu, a 12 de Agosto, uma declaração onde, reconhecendo o normal
desenrolar da votação, voltou a apelar ao relançamento de um diálogo nacional, respeitando
a lei e a integridade territorial boliviana, com vista a alcançar um acordo entre as diversas
forças políticas. Reiterou, igualmente, a disponibilidade da UE para facilitar este processo.
Face à deterioração da situação interna na Bolívia, que provocou confrontos graves, com
perda de vidas humanas, particularmente no departamento de Pando, a Presidência
francesa, em nome da UE condenou, através de uma declaração emitida em 12 de
Setembro, os actos de violência e voltou a renovar o apelo ao diálogo construtivo.
O apoio dado ao Governo do Presidente Evo Morales na Cimeira extraordinária da UNASUR
(Unión de Naciones Suramericanas), de 15 de Setembro, acabou por facilitar o diálogo entre
o Governo boliviano e o representante dos departamentos oposicionistas, tendo sido
acordada a instituição de mesas de diálogo com vista a debater as questões polémicas da
autonomia departamental, do projecto de Constituição e da distribuição das receitas
provenientes do petróleo. A Presidência da UE emitiu, a 16 de Setembro, uma Declaração
apoiando as conclusões da Cimeira da UNASUR e manifestando a sua disponibilidade para
apoiar o processo de diálogo interno na Bolívia.
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O processo de diálogo levou a um acordo entre as forças políticas bolivianas e a 21 de
Outubro o Congresso aprovou a lei que convoca, para 25 de Janeiro de 2009, o referendo
ao projecto de Constituição. O Conselho da União Europeia emitiu, a 23 de Outubro, uma
Declaração congratulando as partes pelo acordo alcançado e expressou o seu apoio a este
processo.
Colômbia
A situação interna na Colômbia foi seguida pela UE com preocupação, apesar de se
reconhecerem os esforços desenvolvidos pelo Governo colombiano na consolidação da
democracia, no fortalecimento do Estado de direito e na busca de soluções para encontrar a
paz e a reconciliação nacional. O conflito interno que opõe o Governo às Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC) e ao ELN há décadas tem provocado um número
muito elevado de deslocados internos e graves problemas de segurança, sendo a questão
dos sequestrados um problema humanitário grave.
Em 2008 as autoridades colombianas reforçaram as suas acções contra as FARC, o que
resultou na libertação de diversos sequestrados, sendo o caso mais mediático o do resgate,
a 2 de Julho, numa operação militar sem vítimas, de 15 reféns, incluindo Ingrid Betancourt e
três cidadãos norte-americanos. A UE emitiu, neste âmbito, uma Declaração felicitando as
autoridades colombianas e reiterando a necessidade de serem libertados todos os cativos
em poder dos movimentos armados irregulares. Apesar do apoio aos esforços do Governo
colombiano para criar condições de segurança no país, a UE tem manifestado preocupação
pelos casos de violação de direitos humanos que se verificam na Colômbia e que atingem
particularmente os defensores de direitos humanos e os sindicalistas. Nesse sentido, a UE
emitiu Declarações, em 19 de Maio e 19 de Dezembro, apelando às autoridades
colombianas para que criem condições de segurança que previnam a violação de direitos e a
violência contra esses elementos.

129

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

Situação política no Equador
A UE acompanhou atentamente a evolução da situação interna do Equador, tendo estado
presente, através de uma Missão de Observação Eleitoral, liderada pelo Eurodeputado
português José Ribeiro e Castro, no referendo, realizado a 28 de Setembro, sobre o projecto
de nova Constituição, que foi aprovado pelos equatorianos com 63,95% de votos favoráveis.
Situação política interna na Venezuela
A situação interna venezuelana foi acompanhada atentamente pela UE, após os resultados
do referendo, realizado em 2 de Dezembro de 2007, que levou à rejeição da proposta de
reforma constitucional promovida pelo Presidente Chávez.
Este ano foi marcado por uma profunda remodelação governamental em Janeiro a fim de o
Presidente voltar a assumir a iniciativa política, após a derrota no referendo. Foi igualmente
marcado pelas eleições municipais, que decorreram a 23 de Novembro, e que foram
precedidas da decisão do Controlador Geral da República (CGR) de decretar o impedimento
a um largo número de personalidades de apresentarem as suas candidaturas às eleições. A
UE manteve contactos com as autoridades venezuelanas no sentido de conhecer melhor os
procedimentos que ditaram esta decisão. Nas eleições, o Partido Socialista Unido da
Venezuela, que apoia o Presidente Chavéz, venceu em 17 dos 22 Estados em disputa,
cabendo a forças da oposição os restantes 5, nos quais se inclui a capital, Caracas.
Em Dezembro, o Presidente Chavéz anunciou que iria promover uma alteração à
Constituição, no sentido de ser permitida a sua reeleição indefinida, que seria submetida a
referendo em 2009.
ÁFRICA
Na sequência do trabalho desenvolvido em 2007 no âmbito do diálogo União Europeia –
África, que culminou com a realização em Lisboa da II Cimeira UE–África, Portugal
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contribuiu activamente durante o ano de 2008 para que se registassem importantes
progressos na implementação do Plano de Acção (2008-2010) e da Parceria Estratégica
acordados em Lisboa.
Portugal manteve uma participação activa no acompanhamento das diversas situações
regionais, tais como na Somália, no Leste da República Democrática do Congo e no
Zimbabué, temas recorrentemente abordados nas reuniões em Bruxelas. Assinale-se ainda
a participação portuguesa nas Missões PESD estabelecidas em África: EUFOR Chade/RCA
– através de 30 militares e uma aeronave C-130 pelo período de dois meses; ATALANTA
Somália através de um Oficial do Estado-maior; Reforma do Sector de Segurança na GuinéBissau; EUSEC RD Congo, com dois elementos, e EUPOL RD Congo, com 9 elementos
incluindo o chefe de missão (ver Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
SITUAÇÕES REGIONAIS
África Ocidental
Portugal acompanhou a evolução da situação política dos países da África Ocidental, tendo
concedido particular atenção aos desenvolvimentos ocorridos nos PALOPs como a GuinéBissau e Cabo Verde.
Guiné-Bissau Apesar da instabilidade política persistente na Guiné-Bissau, a realização de
eleições legislativas de 16 de Novembro, donde resultou uma maioria parlamentar, acreditase, contribuirá para uma estabilidade governativa. Nesse sentido, Portugal apoiou o
processo eleitoral no país, tendo integrado (com 11 elementos) a Missão de Observação
Eleitoral enviada pela União Europeia. A atenção da UE tem incidido ainda sobre a Reforma
do Sector de Segurança da GB tendo, para o efeito, enviado uma importante Missão PESD,
apoiada por Portugal, na qual participa activamente com 9 nacionais. No quadro das acções
desenvolvidas pela UE, Portugal manteve, aliás, a vanguarda no desenvolvimento de
iniciativas no sentido de concentrar a atenção dos parceiros europeus e da comunidade
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internacional, para a necessidade da continuidade na prestação de apoio àquele país
africano, conducente à consolidação do seu processo democrático.
Cabo Verde De destacar o reconhecido apoio que Portugal prestou a todas as iniciativas no
quadro da implementação da Parceria Especial de Cabo Verde com a União Europeia,
designadamente, ao nível da Parceria para a Mobilidade, como sejam a criação, em
conjunto com a Bélgica e o Luxemburgo, de um Centro Comum de Vistos na cidade da Praia
e a administração luso-espanhola do Centro de Apoio à Migração no País de Origem. No
âmbito da cooperação bilateral foram desenvolvidas diversas iniciativas, de entre as quais a
assinatura de um “Memorando de Entendimento” celebrado entre o Secretário-Geral do
MNE português, com o homólogo cabo-verdiano.
África Oriental
Sudão/dimensão regional (Chade e República Centro-Africana) Face ao impacto político
da acusação pelo Tribunal Penal Internacional contra o Presidente Bashir, em Julho, de
crimes de genocídio, contra a humanidade e de guerra perpetrados no Darfur, Portugal tem,
à semelhança da UE, tornado claro que a questão do Tribunal Penal Internacional e a crise
sudanesa são questões distintas, não devendo haver uma correlação directa entre os
progressos no país e a prossecução da justiça internacional, a qual deverá ser independente
de qualquer interferência política, evitando, assim, a instrumentalização e consequente
descrédito do TPI.
Somália Atendendo ao recrudescimento do fenómeno da pirataria nas águas territoriais
somalis e zonas adjacentes, que tem constituído uma grave ameaça à paz e segurança
internacionais, foi adoptada, pelas NU, a Resolução 1816, que apela a uma maior
cooperação entre os Estados Membros e a Organização Marítima Internacional para o
combate internacional à pirataria naquelas águas. A UE assumiu um papel preponderante na
sua implementação, através da adopção de uma acção comum, em Novembro, que
estabelece a missão PESD Atalanta, com os principais objectivos de protecção das
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embarcações do Programa Alimentar Mundial e de navios vulneráveis ao longo da costa
somali, bem como a dissuasão, prevenção e repressão de actos de pirataria. Em linha com a
posição europeia no que concerne à implementação da Resolução 1816, Portugal participa
nesta operação com um oficial no Estado-Maior.
Região dos Grandes Lagos
República Democrática do Congo (RDC) Portugal continuou a acompanhar com
preocupação a situação no Leste da RDC agravada, a partir do final de Agosto, por novos
confrontos entre as Forças Armadas Congolesas e um dos principais grupos rebeldes e pelo
consequente aumento da tensão entre Kigali e Kinshasa, defendendo uma solução política
para o conflito e apoiando a facilitação internacional liderada por dois ex-presidentes
africanos. Nesse sentido, manifestou-se contra um eventual envolvimento militar da UE na
RDC.
Atendendo à fragilidade da situação no país e à necessidade urgente de reforço das
capacidades congolesas, Portugal defende, no entanto, a continuação de apoio da UE à
Reforma do Sector de Segurança no país, onde mantém duas missões PESD: EUSEC RD
Congo e EUPOL RD Congo, que integram 2 e 9 elementos portugueses respectivamente. A
Missão EUPOL é chefiada por um português.
África Austral
Angola Conscientes da importância e significado para a consolidação do processo
democrático em Angola da realização das primeiras eleições desde 1992, Portugal e a União
Europeia acompanharam e apoiaram o processo eleitoral no país, que culminou com as
legislativas de 5 e 6 de Setembro. A União Europeia enviou, para o efeito, uma Missão de
Observação Eleitoral, composta por 108 observadores, dos quais nove portugueses, e o
Parlamento Europeu uma delegação de sete elementos, incluindo deputados portugueses.
Estas eleições, amplamente participadas pelo povo angolano, foram consideradas
globalmente bem sucedidas por todas as equipas de observação presentes.
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Zimbabué Portugal tem vindo a expressar preocupação quanto à deterioração da situação
política no Zimbabué (o acordo político, que prevê a formação de um governo de coligação,
assinado em Setembro último na sequência da realização das eleições legislativas, não foi
ainda implementado), económica, humanitária (o colapso do sistema de saúde pública e
inexistência dos serviços básicos contribuiu para a rápida propagação da cólera) e de
violação

dos

direitos

humanos

no

Zimbabué

(incluindo

o

desaparecimento/perseguição/encarceramento/tortura de membros da oposição e activistas

de direitos humanos).
Portugal continuou a apoiar a iniciativa da SADC (Southern African Development
Community). Nos contactos bilaterais ao mais alto nível com Angola e Moçambique, Portugal
apelou a um maior envolvimento daqueles países tendo também em conta o seu papel
relevante no seio da SADC, como representantes da troika do Órgão de Política, Segurança
e Defesa. Portugal tem contribuído para que a posição da UE, nomeadamente no que se
refere às medidas restritivas, seja uma posição equilibrada e atinja os objectivos pretendidos
de forçar o regime a aceitar uma verdadeira partilha de poder.
Relacionamento da UE com as organizações regionais africanas e países terceiros
Assumindo-se como interlocutor privilegiado na aproximação entre a Europa e África,
Portugal desenvolveu esforços com vista ao reforço do diálogo entre a UE e a União
Africana e as organizações regionais africanas (designadamente a SADC e CEDEAO), bem
como com diversos países terceiros com envolvimento no continente africano.
Portugal tem reiterado o entendimento de que o relacionamento da UE com as organizações
regionais africanas deve antes de mais respeitar a dinâmica de afirmação de soberania de
todos os países africanos, a importância dos processos políticos de integração regionais e a
dimensão africana e de apropriação do processo político pelos africanos.
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Por último, refira-se que no diálogo de Portugal com países terceiros, como os EUA e China,
os pontos de entendimento e preocupações comuns relativamente a diversas situações de
crise no continente africano (Sudão, Somália, RDC, Zimbabué, entre outras) foram uma
constante.
ÁSIA E OCEANIA
O ano de 2008 veio confirmar a importância da Ásia em geral no contexto internacional,
sendo os resultados da Cimeira ASEM (“Asia-Europe Meeting”) – que reuniu 45 países
europeus e asiáticos - sobre a crise financeira internacional e a afirmação do peso crescente
da China nos assuntos de relevância global os casos mais paradigmáticos. A necessidade
da UE vir a contribuir para a estabilidade regional do sul da Ásia foi reforçada pelos graves
incidentes registados, designadamente em Mumbai, ao longo da fronteira entre o Paquistão
e o Afeganistão e o recrudescimento da guerra neste último país. Portugal manteve em 2008
uma participação activa no acompanhamento de diversos países, tais como a Birmânia,
China, Paquistão e Afeganistão, temas recorrentemente abordados nas reuniões em
Bruxelas.
ASEM
A VIIª Cimeira ASEM teve lugar em Pequim a 24-25 de Outubro, tendo a delegação
Portuguesa sido chefiada pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. O tema da
crise financeira internacional dominou toda a Cimeira, dando inclusivamente origem a uma
declaração específica em que se defende a necessidade de uma maior concertação da
Comunidade Internacional neste âmbito e o reforço do papel do FMI como actor privilegiado
do sistema financeiro internacional (vide Título V, capítulo I, Relações Externas Regionais).
China
2008 foi um ano de coexistência de “oportunidades, desafios e dificuldades” para o povo e o
governo chineses. Na sequência do terramoto de Sichuan e em matéria de combate à crise
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financeira internacional, a diplomacia chinesa soube veicular uma imagem forte e confiante
do país, reforçando a cooperação com os parceiros asiáticos e europeus. Foi neste contexto
que Portugal seguiu, de muito perto, o desenvolvimento do diálogo político estratégico UEChina, visando a abordagem de questões abrangentes como o posicionamento e estatuto ao
nível mundial e nos respectivos cenários de inserção geopolítica dos global players UEChina (vide Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
A seguir aos incidentes em Lhasa, a UE emitiu uma Declaração sobre o Tibete, apelando ao
diálogo e à reconciliação entre as autoridades chinesas e os representantes do Dalai Lama e
exortando ambas as partes a que desenvolvam um diálogo substantivo e construtivo com
vista a conseguir uma solução aceitável para os problemas existentes, no respeito pela
cultura, religião e identidade tibetanas. Portugal apoiou e emitiu uma declaração a 19 de
Março, na linha daquela proferida pela União, condenando todos os actos de violência,
reiterando os princípios basilares da resolução pacífica de conflitos, da não-violência e do
respeito integral pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.
Timor-Leste
O empenho de Portugal para com Timor-Leste foi mantido, na linha do que tem sido feito ao
longo dos quase dez anos transcorridos após a realização do referendo conducente à
independência. Este ano ficou marcado pelo duplo atentado ao Chefe de Estado e ao Chefe
de Governo, uma prova dura à solidez institucional e democrática do Estado timorense.
Neste contexto, Portugal manteve uma estreita cooperação com Timor, tanto no plano das
relações bilaterais como a nível internacional, sendo o seu principal aliado na ONU e na UE,
onde continuou a desenvolver iniciativas diplomáticas por forma a evitar uma desatenção
prematura da comunidade internacional a seu respeito, a retracção do investimento
estrangeiro e o cercear da ajuda pública ao desenvolvimento. Assim, Portugal contribuiu
para a adopção, em Novembro, de uma decisão da Comissão, em consonância com o EC
Country Strategy Paper para 2008-2013, cujo principal objectivo foi o de apoiar o
estabelecimento de um programa UE de promoção da paz social e da estabilidade, focado
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essencialmente em três sectores: reforma do sector de segurança, coadjuvando a UNMIT e
o PNUD; reintegração dos IDPs (pessoas internamente deslocadas), em colaboração com a
OIM; desenvolvimento económico e redução da pobreza, em comunidades rurais, em
cooperação com a OIT.
Tailândia
Ainda em Dezembro de 2007, decorreram eleições na Tailândia, tendo o escrutínio sido
considerado pelas principais forças políticas internas e pela comunidade internacional,
incluindo a UE, como “geralmente livre e justo”. A restauração da ordem democrática, por via
eleitoral, conduziu ao levantamento, já em 2008, do conjunto de restrições ao diálogo político
de alto nível entre as instituições da UE e seus Estados membros e a Tailândia, impostas
após o golpe de estado militar de 2006 e contidas nas “EU Policy Guidelines”, de modo a
assegurar a plena retoma do relacionamento normal entre ambas. Portugal apoiou esta
tomada de decisão e, não obstante a volatilidade da situação político-social, a nível interno,
a UE continua a considerar que os titulares dos mais altos cargos políticos tailandeses
exercem, neste momento, o seu mandato, com legitimidade democrática.
Birmânia/Myanmar
Numa atitude de manifesta indiferença para com o sofrimento das populações, a Junta
Militar birmanesa decidiu levar a cabo, no meio do caos humanitário gerado pelo ciclone
Nargis, em Maio, o referendo sobre a nova Constituição. Elaborada com a exclusão da
oposição e prevendo restrições à elegibilidade para os mais altos cargos políticos, esta
Constituição confere aos militares o poder de suspender a sua vigência discricionariamente
e não acolhe devidamente o pluralismo étnico que compõe o país. Neste difícil contexto,
Portugal continuou a apoiar as démarches internacionais do Enviado Especial da UE, Sr.
Piero Fassino, bem como o seu trabalho de coordenação com o Representante Especial do
SGNU para a Birmânia, Sr. Ibrahim Gambari, em prol de uma libertação célere dos presos
políticos, nomeadamente Daw Aun San Suu Kyi e do restabelecimento de um governo civil
legítimo.
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Afeganistão
Este ano ficou marcado pelo recrudescimento da insurreição no Afeganistão. Este conflito
ganhou crescente notoriedade mediática devido ao elevado número de baixas militares
sofridas neste ano (em 2008, o número de baixas foi o mais elevado desde o início da
intervenção, em 2001). Atendendo à necessidade da UE ter uma política definida para o
Afeganistão, foi elaborado um Policy Paper – alicerçado nos objectivos identificados e nos
instrumentos já disponíveis – que permite à União desenvolver uma abordagem comum,
recomendando que a actuação europeia no Afeganistão se concentre em cinco áreas
fundamentais: “afeganização”, responsabilização, legitimidade, polícia e coordenação. O
Policy Paper especifica ainda que a UE continuará a apostar em domínios-chave como o
Estado de direito, direitos humanos, economia e desenvolvimento, cooperação regional e
narcóticos, todos eles englobados pelo objectivo geral de aumentar a eficácia e visibilidade
das acções da UE no Afeganistão. Realizou-se ainda em Paris, a 12 de Junho, uma
Conferência Internacional de apoio ao Afeganistão, que conseguiu angariar cerca de 20
biliões de dólares e serviu para a UE apelar a uma maior responsabilização do governo
afegão pela reconstrução e desenvolvimento do país e reforçar o combate à corrupção e ao
narcotráfico. Os esforços da UE relativamente ao Afeganistão, neste ano, tiveram sempre
presente o quadro eleitoral que se avizinha, já que o Afeganistão realizará eleições
presidenciais em 2009 e parlamentares em 2010 – escrutínios que a UE pretende
acompanhar de perto e apoiar activamente através de recursos financeiros e do envio de
uma missão de observação eleitoral.
Paquistão
O Paquistão realizou eleições gerais a 18 de Fevereiro, tendo a UE enviado uma Missão de
Observação Eleitoral que concluiu que as eleições decorreram em condições de
“democraticidade limitada” e foram bastante disputadas e competitivas. A transição pacífica
do poder de militares para civis e a institucionalização de um governo centrista e moderado
constituíram sinais positivos de alguma estabilidade, sendo consensual no seio da
comunidade internacional a ideia de que as últimas eleições constituíram um marco no
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desenvolvimento político e democrático do país. Durante o ano de 2008, tanto a UE como o
Paquistão procuraram dar um claro sinal político do seu empenho numa cooperação mais
estreita entre ambas as partes, tendo a UE decidido reforçar o seu relacionamento bilateral
devido à necessidade de contribuir para a sua estabilidade do Paquistão que é decisiva para
o seu enquadramento regional (relembre-se a importância geoestratégica da dinâmica do
triângulo Afeganistão-Paquistão-Índia), designadamente através de uma reunião ministerial a
nível troika e a possível realização de uma Cimeira ad hoc, a realizar porventura ainda
durante a Presidência da República Checa, que decorrerá durante o primeiro semestre de
2009 (vide Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
Índia
A UE vê a sua relação com a Índia como uma relação saudável, dinâmica e em constante
evolução, cujas pedras basilares são uma comunhão de valores e fortes interesses mútuos.
A UE é o principal parceiro comercial da Índia, mas gostaria de intensificar a sua relação
com este país em diversos outros patamares, dada a crescente importância da nação
indiana como global player. Nesse sentido, a UE procura uma actualização do seu
relacionamento político com a Índia através de uma possível celebração, no futuro próximo,
de um Acordo de Parceria e Cooperação. Não obstante, a 9ª Cimeira UE-Índia, realizada em
Marselha, a 29 de Setembro, não logrou ainda encetar o processo de negociações
conducente a este objectivo, não obstante a firme intenção de renovar e reforçar a sua
parceria estratégica – unificada no Plano de Acção Conjunto UE-Índia - e de estabelecer um
diálogo e encontros regulares de grupos de trabalho conjuntos UE-Índia sobre o
Afeganistão. Relativamente aos ataques de Mumbai, ocorridos a 27 de Novembro, a UE tem
envidado esforços para assumir uma postura conciliatória entre a Índia e o Paquistão, numa
tentativa de evitar uma escalada de tensão entre os dois países vizinhos (vide Título V,
Capítulo I, Relações Externas Regionais).
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Austrália
O ano de 2008 continuou a pautar-se pelo bom relacionamento entre a UE e a Austrália,
quer no plano político quer no âmbito económico e comercial, continuando ambos a
defender valores comuns e a assumir posições idênticas em temas da agenda internacional
como a promoção da democracia, a defesa dos direitos humanos e a luta contra o
terrorismo. A UE e a Austrália partilham ainda interesses estratégicos numa região instável
como a Ásia-Pacífico e o Leste Asiático, tendo-se registado ao longo de 2008 uma estreita
cooperação bilateral em áreas como a luta contra o terrorismo, alterações climáticas e
segurança energética (vide Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
República Democrática Popular da Coreia
Portugal, em consonância com as posições defendidas pela UE, considera necessário
manter abertas as vias do diálogo com a Coreia do Norte, tendo em vista o
desmantelamento completo, verificável e irreversível do seu programa nuclear. Durante o
ano que agora findou, Portugal apoiou os esforços diplomáticos levados a cabo no âmbito
das 6 Party-Talks (6PT – Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Japão, Rússia e EUA),
continuando a incentivar a implementação e cumprimento dos compromissos estabelecidos
no Tratado de Não-Proliferação e na Declaração Conjunta de 13 de Fevereiro de 2007
(Resoluções 1695 e 1718 do CSNU, respectivamente). (vide Título V, Capítulo I, Relações
Externas Regionais)
Japão
Ao longo do ano, as relações da UE com o Japão caracterizaram-se pelo aprofundamento e
reforço do diálogo político, bem com pelo alargamento da cooperação em diversos sectores,
nomeadamente económico, comercial e de segurança. A XVIIª Cimeira UE-Japão, que teve
lugar em Tóquio, reafirmou o desejo de fortalecimento da cooperação entre ambas as
partes, no sentido de contribuírem em conjunto para a resolução de desafios em áreas
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específicas como a segurança, as alterações climáticas e as questões energéticas (vide
Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais).
Mongólia
Este ano registou-se uma evolução muito positiva no relacionamento entre a UE e a
Mongólia, que pretende estabelecer uma “parceria forte” com a UE e aumentar o volume de
trocas comerciais. A UE, que é já o 4º parceiro comercial da Mongólia e o 4º doador em
termos de ajuda ao desenvolvimento do país, manifestou interesse em rever os termos do
Acordo de Parceria e Cooperação e decidiu contemplar a Mongólia com um Sistema
Generalizado de Preferências a nível comercial ainda mais alargado.
Médio Oriente e Magrebe
Na região do Médio Oriente e Magrebe de destacar como relevantes o dossier nuclear
iraniano e o Processo de Paz do Médio Oriente, negociações onde a União Europeia tem
sido particularmente activa e procurado afirmar a sua diplomacia.
Mauritânia
A UE condenou o golpe de Estado de 6 de Agosto e considerou todas as medidas
empreendidas pela junta militar na Mauritânia como transgressoras da Constituição do país,
apelando à libertação do Presidente deposto e ao retorno à ordem constitucional.
Em face da ausência de desenvolvimentos positivos nesse sentido, foi suspensa pela UE
toda a ajuda não humanitária e de apoio directo às populações e activado o mecanismo de
consultas ao abrigo do Artº 96º do Acordo de Cotonou com o objectivo de levar a Mauritânia
a empreender medidas satisfatórias no sentido do respeito pelo disposto nesse convénio,
em particular no que se refere ao retorno à ordem constitucional. Caso tal não se verifique
num prazo máximo de 120 dias, as consultas serão encerradas e poderão ser adoptadas
medidas sancionatórias. A primeira reunião teve lugar no dia 20 de Outubro tendo a UE
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considerado insatisfatórias as propostas de saída da crise apresentadas pela parte
mauritana.
A UE tem vindo a coordenar a sua posição com a da União Africana, tendo participado em
diversas reuniões consultivas promovidas por esta organização, a últimas das quais teve
lugar em Dezembro.
A situação política interna da Mauritânia permanece dominada pelo processo que resultou
do golpe acima referido, cabendo assinalar que em Dezembro foi libertado o Presidente
deposto Abdallahi e convocados os “Estados Gerais”.
Sahara Ocidental
A UE continuou a acompanhar atentamente o conflito do Sahara Ocidental e apelou
reiteradamente às Partes para que prosseguissem todos os esforços necessários, tendo em
vista alcançar uma solução política justa, duradoura e mutuamente aceite.
Líbano
Ao longo do ano, a UE acompanhou atentamente a complexa situação interna do Líbano,
tendo lamentado e condenado os sucessivos ataques terroristas verificados ao longo dos
primeiros meses do ano em território libanês, nomeadamente contra a missão FINUL e a
Embaixada dos EUA, em Janeiro.
No quadro político, a UE deplorou os confrontos registados entre membros da maioria do 14
de Março e elementos do Hizbullah, no início do mês de Maio, com especial incidência em
Beirute, que terminaram após um acordo entre as facções libanesas, granjeado sob
mediação da Liga Árabe e do Qatar.
O Acordo de Doha, em 21 de Maio, possibilitou: a eleição do novo Presidente do Líbano,
General Suleiman, no final de Maio, processo que se vinha a arrastar há cerca de dezoito
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meses; a constituição de um Governo de unidade nacional sob a liderança do Primeiroministro Fouad Siniora, em Julho, incluindo o Hizbullah que viu, aliás, consagrado o seu
poder de veto; a adopção de uma nova lei eleitoral e a promessa mútua de não recorrer à
violência como forma de solucionar qualquer disputa política; bem como a retoma do
processo de diálogo nacional com vista à estabilização política e militar do Líbano.
Em Junho, a UE participou na Conferência Internacional de Doadores para a Recuperação e
Reconstrução do Campo de Refugiados Palestinianos de Nahr el-Bared e Áreas afectadas
por conflitos no Norte do Líbano, que teve lugar em Viena.
A UE apoiou ainda os esforços desenvolvidos pelo Comité da Cruz Vermelha Internacional e
pelo Secretário-geral das Nações Unidas, sob mediação alemã, tendo em vista a troca de
prisioneiros entre Israel e o Hizbullah, que se veio a efectivar no mês de Julho.
Processo de Paz do Médio Oriente (PPMO)
Ao longo do ano, a acção da UE continuou a pautar-se pelo apoio constante às negociações
entre as partes, no quadro do processo de Annapolis, com o objectivo de alcançar um
acordo de paz, acompanhando com especial atenção os desenvolvimentos no terreno,
designadamente na Faixa de Gaza, bem como a situação política interna de Israel e da
Autoridade Palestiniana.
Neste contexto, a UE reiterou a necessidade de ambas as Partes concretizarem as suas
respectivas obrigações no âmbito do “road map”, em particular no que respeita ao
congelamento da política israelita de construção/expansão dos colonatos na Cisjordânia e
em Jerusalém Oriental, que condenou sucessivamente e considerou ser um sério entrave ao
processo negocial em curso.
No seguimento da Conferência Internacional de Doadores de Paris, de Dezembro de 2007, a
UE lançou um novo mecanismo de assistência à economia palestiniana – PEGASE
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(Palestino- Européen de Gestion de l’Aide Sócio-Économique), com o objectivo de contribuir
activamente para a recuperação da economia palestiniana no quadro do Plano de Reforma e
Desenvolvimento Palestiniano (PRDP) apresentado pelo Primeiro-Ministro Salam Fayyad. A
UE manteve a sua posição de principal doador de assistência humanitária e financeira aos
Territórios Palestinianos.
No quadro do Quarteto, a UE participou em todas as oito reuniões realizadas durante o ano,
a nível de Principals e Enviados Especiais, cabendo destacar o encontro com o Comité de
“follow-up” da Liga Árabe, em 8 e 9 de Novembro.
Em 30 de Dezembro, no seguimento do início da operação israelita “Cast Lead” na Faixa de
Gaza, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reuniram-se de emergência em Paris,
tendo apelado ao cessar-fogo e decidido uma deslocação da troika à região.
Liga Árabe
No seguimento da reunião de Altos Funcionários UE/Liga Árabe promovida pela PPUE em
Dezembro de 2007, teve lugar, em 11 e 12 de Fevereiro, em La Valetta, a primeira reunião
com a Liga Árabe a nível ministerial, que se debruçou sobre temáticas regionais de interesse
comum, designadamente a situação no Médio Oriente e o Darfur.
Iraque
Os pontos mais importantes da evolução da situação no Iraque são a percepção geral de
uma efectiva maior contenção do clima geral de insegurança no país, o risco de uma agenda
política controversa alienar os frágeis ganhos de estabilidade e a entrada em vigor SOFA
Iraque/EUA em 1 de Janeiro de 2009.
A UE reafirmou o seu apoio à independência, unidade e integridade territorial do Iraque e
continuou

a

acompanhar

atentamente

a

sua

situação

interna

pronunciando-se

sistematicamente sobre os eventos que considerou determinantes para a desejada
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estabilização e reconstrução do país, tais como a Conferência Ministerial dos Países
Vizinhos do Iraque em Abril e a aprovação da lei sobre eleições provinciais em Novembro
último, à qual foi aditada uma lei que traça o quadro da representatividade das minorias.
Politicamente o Iraque conheceu desenvolvimentos positivos, com a afirmação da liderança
do PM Maliki, a aprovação do escalonamento da retirada total das forças americanas até
2011 e o enquadramento legal de segurança da UNAMI após expirar o mandato MNF-I,
reconhecendo-lhe assim um papel insubstituível de “facilitador” na promoção da
predisposição dos actores provinciais à reforma dos poderes locais assim como no plano
humanitário.
Economicamente, o acréscimo significativo das receitas do petróleo pode vir a traduzir-se
num efectivo factor da consolidação dos ganhos políticos, se a transparência for um dos
elementos constitutivos do processo de redistribuição.
Na área da boa governação e do reforço da democracia, a UE mantém a sua Missão
Integrada para o Estado de direito, EUJUST LEX, cujo mandato renovou até Junho de 2009
(vide Título V, Capítulo I, Relações Externas Regionais)
Irão
Os pontos mais importantes são a opacidade do programa nuclear iraniano, a reafirmação
da double track aproach e o esforço da UE em introduzir na equação elementos de soft
diplomacy capazes de influenciar a sociedade civil iraniana.
A UE continua, através do SG/AR Javier Solana, a ser o interlocutor da Comunidade
Internacional na negociação do dossier nuclear com o Irão e a fazer a ponte entre os EUA,
Rússia e China, nas negociações que envolvem e precedem a aprovação das Resoluções
do CSNU sobre o dossier nuclear iraniano.
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Paralelamente, a UE prosseguiu a transposição para a sua ordem jurídica interna das
RCSNU 1737, 1747, 1803 e 1835 através das Posições Comuns 479, 652 e da Decisão
2008/842/PESC de 10 de Novembro de 2008 e respectivos regulamentos, alargando o
âmbito de aplicação das sanções das referidas resoluções.
No plano interno, acentuou-se a violação dos direitos humanos apesar das sucessivas
tomadas de posição da UE, que se consubstanciaram em declarações e diligências. É neste
contexto que tem de ser compreendida a decisão da UE em co-patrocinar a Resolução das
NU sobre Direitos Humanos apresentada pelo Canadá.
Tendo presente o estado das relações bilaterais UE/Irão e a natureza da sociedade iraniana
a UE iniciou um debate sobre a possibilidade de adopção de uma acção comum para
implementação de um plano de acção sobre diplomacia pública que tem por alvo essencial
os actores não estatais aos quais se pretende explicar a política da UE.
No entanto, a primeira manifestação prática de uma iniciativa de diplomacia pública que
passava pela realização em Teerão um seminário sobre a UE (6/7 Dezembro) acabaria por
não se realizar em virtude da recusa, pelas autoridades iranianas, dos vistos aos
representantes europeus.
Instrumento de Estabilidade
Foi efectuada a promoção de áreas prioritárias da política externa portuguesa no âmbito do
Instrumento de Estabilidade, tendo sido conseguida a participação nacional (e a selecção de
uma significativa percentagem de peritos nacionais qualificados) em projectos do
Instrumento de Estabilidade nas áreas da luta contra o narcotráfico e da luta contra o
terrorismo internacional.
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CAPÍTULO III

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

No âmbito da Política de Desenvolvimento, a Presidência eslovena deu continuidade ao
Programa de 18 meses (assinado em Dezembro de 2006) entre as Presidências alemã,
portuguesa e eslovena, intitulado: “Fortalecimento do Papel da União Europeia enquanto
Parceiro Global para o Desenvolvimento”.
Ao longo do ano, foram discutidos e aprovados diversos documentos importantes sobre os
temas da ajuda ao desenvolvimento. Destaca-se a aprovação de Conclusões sobre o Papel
da UE como parceiro global para o desenvolvimento global, no contexto das metas de
desenvolvimento do milénio da UE; Conclusões sobre a negociação e implementação de
Acordos de Parceria Económica com as regiões e os Estados ACP; Conclusões sobre o
papel da criança na acção externa da UE; Conclusões sobre o reforço dos sistemas de
cuidados de saúde nos países em desenvolvimento e Conclusões sobre as Autoridades
Locais como actores em favor do desenvolvimento na redução da pobreza
De destacar ainda a aprovação da posição da UE para o Fórum de Alto Nível para a Eficácia
da Ajuda, em Accra e para a Conferência das Nações Unidas sobre o Financiamento para o
Desenvolvimento, em Doha. Portugal participou activamente nestes debates e fez-se
representar nestes eventos.
Entre 15 e 17 de Novembro, realizou-se em Estrasburgo a terceira edição dos “Dias
Europeus do Desenvolvimento” tendo como tema central “Poder Local e Desenvolvimento”,
declinado em vários subtemas, tanto nas sessões plenárias como em inúmeras mesas
redondas. Com esta iniciativa a Comissão pretende promover, divulgar e debater a
cooperação europeia para o desenvolvimento, contando para isso com a co-organização da
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Presidência em exercício (2009 em Estocolmo). Portugal participou neste evento com um
stand dedicado à cooperação portuguesa.
Refira-se ainda que, durante o ano tiveram lugar duas Reuniões Informais dos Ministros do
Desenvolvimento e três Reuniões de Directores-Gerais do Desenvolvimento. Os temas mais
importantes discutidos nestes dois fora foram: Eficácia da Ajuda, Divisão de Trabalho e
Mecanismos de Financiamento; Acordos de Parceria Económica (APE); Situação no Quénia;
Mulheres e Conflitos Armados; Preparação de Fórum de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda;
Aumento dos Preços dos Alimentos e Crise Alimentar; Arquitectura da Ajuda Europeia; Crise
Alimentar, Seguimento da Cimeira Europa-África; Autoridades Locais e o Desenvolvimento,
Seguimento do Consenso Europeu; Cooperação África-China-UE.
Este ano foi marcado pela grave crise alimentar provocada pelo impacto do aumento dos
preços do petróleo, que tiveram graves consequências nos países em desenvolvimento
agravando as situações de fome e pobreza. A UE conseguiu em tempo recorde responder
às necessidades dos países em desenvolvimento adoptando uma Facilidade Alimentar de
mil milhões de euros. Esta Facilidade permitirá a mais longo prazo o investimento necessário
para apoio à agricultura subsahariana.
CONCLUSÕES E DEBATES
O Conselho debateu e aprovou várias Conclusões, destacando-se:
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)
O Conselho procedeu a um intercâmbio de opiniões sobre a maneira de acelerar os
progressos para a consecução dos ODM, incluindo o que se refere à contribuição da UE.
Tendo presente os progressos verificados em alguns domínios, considerou que todos os
ODM ainda podem ser alcançados em todas as regiões do mundo, desde que se aja de
maneira concertada, imediatamente e de maneira sustentada, ao longo dos sete anos que
restam para os cumprir. Todavia, ao mesmo tempo, manifestou-se preocupado com o défice
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de realização em muitos países e regiões, nomeadamente na África Subsariana. O
Conselho destacou, ainda, o papel dirigente desempenhado pela UE na sua qualidade de
maior dador a nível mundial e apelou a uma resposta ambiciosa antes, durante e após os
eventos cruciais que se realizaram no decorrer do ano: o Terceiro Fórum de Alto Nível sobre
a Eficácia da Ajuda (Acra, de 2 a 4 de Setembro), o Evento de Alto Nível das Nações Unidas
sobre os ODM (Nova Iorque, 25 de Setembro) e a Conferência Internacional de
Acompanhamento sobre o Financiamento do Desenvolvimento (Doha, 29 de Novembro – 2
de Dezembro). Nomeadamente, as conclusões do Conselho analisam a maneira de se
acelerar a realização dos ODM; registam os progressos verificados relativamente ao seu
compromisso financeiro a longo prazo de aumentar a ajuda ao desenvolvimento da UE;
analisam a forma de aumentar o ritmo das reformas destinadas a aumentar a eficácia da
ajuda da UE; analisam a implementação da estratégia da UE relativa às ajudas ao comércio;
apelam a melhores sinergias e coerência nos esforços de realização dos ODM e das
políticas no que se refere às alterações climáticas, aos biocombustiveis, à migração e à
investigação; tomam conhecimento dos desafios colocados pelas alterações climáticas e
pela subida dos preços dos alimentos, numa perspectiva de ajuda ao desenvolvimento e
assistência humanitária.
O compromisso de longo prazo dos Estados-membros de despenderem 0,7% do seu
rendimento nacional bruto (RNB) em ajuda pública ao desenvolvimento (APD) foi confirmado
pelo Conselho, com a meta intercalar de 0,56% do RNB a ser alcançada em 2010, o que
equivaleria à duplicação da APD anual da UE para mais de 66 milhares de milhões de euros
em 2010. Neste contexto, o Conselho manifestou-se preocupado com a recente diminuição
do volume global da APD de 0,41% do RNB em 2006 para 0,38% em 2007.
Direitos da Criança
O Conselho procedeu a um intercâmbio de opiniões sobre os direitos da criança no âmbito
da Cooperação para o Desenvolvimento e da ajuda humanitária e aprovou Conclusões sobre
esta matéria. A promoção e a protecção dos direitos da criança estão estreitamente ligadas
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ao desenvolvimento de actividades que constam da agenda dos ODM das Nações Unidas,
na medida em que o bem-estar e o desenvolvimento das crianças vão repercutir-se
directamente nos avanços da realização dos ODM. Neste domínio as Conclusões destacam
a necessidade de se integrar os direitos da criança na utilização dos instrumentos da
Cooperação para o Desenvolvimento da UE. No que se refere às crianças em situações de
urgência, foi salientada a necessidade de intervenções rápidas e eficazes para o tratamento
de necessidades vitais, em conformidade com o "consenso europeu em matéria
humanitária", ao mesmo tempo que foram fixadas as condições das políticas de
desenvolvimento a longo prazo e o acesso aos serviços básicos.
Especial atenção foi dada à questão das crianças separadas e não acompanhadas e à da
educação das crianças em situações de urgência. Foi igualmente salientada a questão dos
grupos de crianças mais vulneráveis, os direitos e necessidades específicos de raparigas e
rapazes, e as formas de violência e exploração a que podem estar expostos. Foi também
sublinhada a importância de se proceder sistematicamente à ligação entre urgência,
reabilitação e desenvolvimento.
Cuidados de saúde nos países em desenvolvimento
Com vista a permitir um acesso universal a cuidados de saúde qualificados, o Conselho
adoptou Conclusões que referem que o acesso a estes cuidados por parte dos países em
desenvolvimento deverá passar pelo reforço dos sistemas de cuidados de saúde nestes
países. Sublinhou-se a necessidade de a UE iniciar uma intervenção concertada com vista
ao financiamento dos sistemas de saúde nos países em desenvolvimento.
Autoridades Locais como actores do desenvolvimento
Foram adoptadas Conclusões que sublinham a importância da contribuição das autoridades
locais para a governação democrática local, para um desenvolvimento local inclusivo e
equiparável e para a disponibilidade de serviços de base para as populações,
particularmente os mais pobres. Tendo em conta o seu conhecimento dos contextos locais e
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a sua proximidade com os cidadãos, as autoridades locais podem facilitar a concertação e
as parcerias entre diferentes tipos de actores de cooperação.
Crise Alimentar
Foram convidados os Estados-membros e a Comissão a aumentarem significativamente a
parte da agricultura na ajuda pública ao desenvolvimento.
Crise Financeira
Este ano foi ainda caracterizado pela crise financeira que afectou significativamente os
países em desenvolvimento. Sublinha-se que a UE, face a esta situação, reafirmou, no
âmbito da Conferência sobre o Financiamento do Desenvolvimento, os seus compromissos
no sentido de manter a percentagem da APD definida em 2005, bem como a percentagem
de APD destinada à ajuda ao continente africano.
O Conselho e o Parlamento Europeu, em Dezembro, aprovaram o Regulamento que institui
uma “Facilidade de resposta rápida ao aumento dos preços dos produtos alimentares nos
países em desenvolvimento”, que tem por objectivos prioritários estimular os sectores
agrícolas dos países e regiões beneficiários; apoiar actividades para atenuar de forma rápida
e directa as repercussões negativas da volatilidade dos preços dos produtos alimentares nas
populações locais; e reforçar a capacidade produtiva e a governação do sector agrícola de
forma a melhorar a sustentabilidade das intervenções.
Birmânia/Myanmar
O Conselho reafirmou a sua solidariedade com o povo da Birmânia/Myanmar afectado pelo
ciclone Nargis. Sublinha que a dimensão da catástrofe é tão vasta que são necessários os
esforços combinados da ONU, dos países da ASEAN, das agências internacionais e locais e
das ONG para prestar ajuda aos sobreviventes do ciclone. Neste contexto, há que dar
particular atenção às necessidades de todos os grupos vulneráveis, tendo sido assegurado,
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pelas autoridades da Birmânia/Myanmar, o acesso aos trabalhadores das organizações
humanitárias estrangeiras, independentemente da sua nacionalidade.
SISTEMA DE PREFERÊNCIAS GENERALIZADAS (SPG)
A UE concede, através do seu Sistema de Preferências Generalizadas, um acesso
preferencial aos produtos originários de cerca de 176 países em desenvolvimento (PED),
visando a redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável e da boa
governação. O SPG estabelece um regime autónomo e unilateral de preferências
comerciais, facultando aos PED o acesso ao mercado comunitário com direitos nulos ou
inferiores aos direitos” Nação mais favorecida” (NMF).
O SPG em vigor para o período de 1 Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2011, foi
aprovado pelo Regulamento do Conselho nº 732/2008, de 22 de Julho de 2008, e contém 3
regimes preferenciais diferenciados:
 Regime geral aplicável à generalidade dos beneficiários;
 Regime “Everything But Arms” (EBA), concedendo a suspensão total de
direitos aduaneiros na importação de todos os produtos (excepto armas e
munições) originários dos países menos avançados (PMA);
 Regime especial de incentivo ao desenvolvimento sustentável e à boa
governação, conhecido como SPG+, praticamente tão favorável como o EBA e
aplicável a 11 países da América Latina19 e, ainda, ao Sri Lanka, à Mongólia à

19

Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Peru, Paraguai, El Salvador e
Venezuela.
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Arménia, ao Azerbaijão e à Geórgia. Os países beneficiários têm de ser
considerados “vulneráveis” em termos de dimensão e diversificação das suas
exportações, bem como terem ratificado e implementado efectivamente 27
Convenções específicas relacionadas com os Direitos do Homem e do
Trabalho, Desenvolvimento Sustentável e Boa Governação. A admissibilidade
ao SPG+ do Sri Lanka e de El Salvador está sujeita a uma investigação pela
Comissão

Europeia

relacionada

com

a

implementação

de

algumas

Convenções das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho.
O Panamá foi excluído da lista dos beneficiários SPG+ dado a sua candidatura
não ter sido apresentada dentro do prazo.
O novo Regulamento SPG em vigor prevê, pela primeira vez, uma possibilidade adicional
para a apresentação de candidaturas a meio percurso do período coberto pelo Regulamento
SPG 2009-2011.
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CAPÍTULO IV

POLÍTICA COMERCIAL

O volume do comércio mundial sofreu uma contracção em consequência da deterioração da
situação económica a nível mundial. Se a primeira metade do ano ficou caracterizada pela
escalada dos preços da energia e das matérias-primas, incluindo o preço dos produtos
alimentares, a partir do Outono a crise financeira e a consequente contracção da economia
foi a característica dominante. Segundo previsões do Banco Mundial registar-se-á em 2009
um crescimento global da economia de apenas 0,9% por comparação aos 2,5% verificados
em 2007 e 4% em 2006.
A situação económica na UE acompanhou a do resto do mundo. Assim, a economia
europeia registou, no 3º trimestre, uma contracção e no final do ano encontrava-se em
recessão. A balança comercial registou uma deterioração, em parte devido à escalada dos
preços da energia registados no 1º semestre (vide capítulo I do Título VI).
A UE continuou a ser o primeiro exportador e o segundo importador, a nível mundial,
representando um 1/5 do comércio de mercadorias e perto de 1/3 do de serviços. Os
Estados Unidos mantêm-se como o principal mercado da UE, representando 21% do total
das exportações, seguidos da Suíça e da Rússia com cerca de 7% cada. A China, por seu
lado, é o primeiro fornecedor da UE representando 16% das importações totais tendo, já em
2007, ultrapassado os Estados Unidos, enquanto que do lado das exportações representa
pouco mais de 5%. O conjunto dos países em desenvolvimento (PED), incluindo a China,
detém já uma quota de 50% das importações da UE, com um domínio acentuado do sector
têxtil (3/4 do total) e agrícola (cerca de 2/3). Ao inverso, o comércio de serviços está
centralizado nos países industrializados, sendo os Estados Unidos o principal parceiro,
seguido dos países EFTA, Japão, China, Rússia e Canadá.
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A política comercial constitui, pois, um instrumento chave do crescimento económico. Muito
embora o foco tenha sido colocado nas negociações da Agenda de Desenvolvimento de
Doha, as medidas consignadas na “Estratégia Europa Global” continuaram a ser
implementadas. Se a abertura de mercados era já uma questão relevante em 2006, aquando
da adopção daquela Estratégia como parte essencial da “Estratégia de Lisboa”,
presentemente com a crise económica à escala mundial e o surgimento de tendências
proteccionistas por parte de vários países visando dificultar o acesso aos respectivos
mercados, a eliminação dos obstáculos – pautais e não pautais - ao comércio adquire
importância acrescida. No âmbito da “Europa Global”, é de salientar a prossecução das
negociações bilaterais com diversos países e agrupamentos regionais20 (vide Capítulo I do
presente Título), bem como a continuação da implementação da “Estratégia sobre Acesso
ao Mercado”. A Comissão apresentou, por sua vez, em Dezembro, uma Comunicação ao
Conselho sobre a mesma assim como a “Iniciativa sobre reforço dos Direitos de Propriedade
Intelectual”, inscrevendo-se o Acordo Anti-Contrafacção (ACTA) neste âmbito.
A segurança e previsibilidade do abastecimento de energia e matérias-primas são um factor
cada vez mais importante na competitividade externa da União Europeia, face à deficiência
crónica e às políticas restritivas que tendem a ser implementadas pelos produtores. O
objectivo a que se propõe a UE, inscrito na “Estratégia Europa Global”, mais não é do que o
estabelecimento de um mercado global aberto sem distorções para a energia e matériasprimas, tendo a Comissão apresentado uma Comunicação ao Conselho sobre esta última
que será discutida em 2009.

20

Vide Capítulo I do presente Título.
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

Agenda de Desenvolvimento de Doha
A Reunião Ministerial, que decorreu em Genebra de 21 a 29 de Julho, tinha por objectivo
estabelecer as modalidades para a liberalização dos produtos agrícolas e não agrícolas e
traduziu-se num impasse.
A divergência entre indianos por um lado e, norte americanos por outro, quanto ao limiar a
partir do qual seria possível aos países em desenvolvimento (PED) accionarem o
mecanismo de salvaguarda especial para produtos agrícolas foi a causa imediata que
conduziu ao fracasso da Reunião Ministerial.
Se aquela divergência foi a causa imediata não se pode dizer que o pacote global seria
aceite por todos, no final. De facto, existiam diversas questões em aberto e que dificilmente
seriam objecto de consenso, como era o caso das subvenções ao algodão por parte dos
Estados Unidos, da definição de produtos especiais, das Indicações Geográficas, do acesso
ao mercado para produtos não agrícolas, tanto no respeitante aos coeficientes propostos
como à recusa da China em subscrever as iniciativas sectoriais, o que se traduzia na
manutenção da protecção dos mercados dos países emergentes.
No respeitante às Indicações Geográficas é de referir a carta enviada por 12 Estadosmembros da UE, entre os quais Portugal, aos Comissários Mandelson e Fischer-Boel
chamando a atenção para a necessidade do acordo contemplar disposições neste domínio.
Portugal, tal como outros Estados-membros, sempre considerou indispensável a
incorporação nas negociações agrícolas dos aspectos não comerciais da negociação deste
sector, como é o caso da protecção das Indicações Geográficas. Sublinhou, neste contexto,
a dificuldade, para o nosso país, em se rever numa negociação agrícola centrada apenas na
abertura de mercados, sendo necessária uma protecção reforçada para os produtos
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agrícolas europeus de alta qualidade que lhes garanta uma participação justa e
concorrencial no mercado do comércio mundial agrícola.
A crise financeira e a consequente crise económica veio, de certa forma, pressionar à
conclusão das negociações, secundarizando a liberalização acrescida ao objectivo de evitar
a possibilidade de recurso a medidas proteccionistas. A declaração adoptada na Cimeira do
G20, realizada em Washington a 15 de Novembro, reafirmou a necessidade de se concluir
as negociações da Agenda de Doha visando a obtenção de um acordo global, equilibrado e
ambicioso.
Na sequência desta Cimeira, o Director Geral da OMC desenvolveu um esforço adicional,
tanto a nível político como técnico, o qual não se traduziu em qualquer resultado concreto. O
objectivo de realização de uma nova reunião Ministerial até final do ano, para se chegar a
acordo sobre as modalidades para a liberalização progressiva de produtos agrícolas e não
agrícolas, não se concretizou por não se terem registado quaisquer progressos nas
questões mais problemáticas. A existência de grandes dificuldades políticas - transição da
administração norte-americana e futuras eleições na Índia - , bem como o desconhecimento
da dimensão e impacto da crise financeira pesaram negativamente na realização, neste
momento, da referida Ministerial.
a) Negociações Agrícolas
Foram desenvolvidos grandes esforços no sentido de se alcançar um acordo em matéria de
modalidades agrícolas. Para tal, decorreram intensas negociações, sob vários formatos, que
permitiram ao Presidente do Grupo de Negociações Agrícolas rever a sua proposta de
modalidades, favorecendo, assim, uma maior aproximação de posições entre os principais
parceiros comerciais.
Apesar dos progressos que se verificaram, não foi ainda possível alcançar a necessária
convergência entre os Membros sobre importantes temas, tais como: mecanismo especial
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de salvaguarda para PED; número de produtos sensíveis; lista de produtos tropicais e de
erosão de preferências; supressão progressiva da cláusula de salvaguarda agrícola para os
países desenvolvidos (PD); simplificação pautal; eventual criação de novos contingentes
pautais à importação (questão ligada aos produtos sensíveis); contencioso da banana21; e
algodão (questão fundamental para os países africanos produtores).
b) Negociações de Produtos não Agrícolas (NAMA)
Os esforços negociais desenvolvidos pelo Presidente do Grupo de Negociação NAMA em
matéria de modalidades não agrícolas não foram suficientes para alcançar um acordo entre
os membros da OMC. Acresce que um acordo nesta área está muito dependente daquele
que vier a ser conseguido no domínio agrícola.
Este processo negocial possibilitou, no entanto, a apresentação de várias revisões dos
projectos de modalidades com propostas respeitantes a diferentes “elementos-chave” como
seja: coeficientes de redução de direitos a aplicar aos países desenvolvidos e em
desenvolvimento; flexibilidades em relação à fórmula de redução de direitos para os PED;
regimes especiais para alguns países com casos particulares (Venezuela, África Do Sul,
etc.); cláusula anti-concentração (visa evitar a não aplicação das reduções de direitos a
sectores inteiros, por via das flexibilidades).
Quanto às iniciativas de liberalização sectorial, que deverão vir a complementar o processo
de liberalização principal

22

, o Presidente apresentou uma proposta de iniciativas sectoriais,

sob escolha dos países, em que a participação dos vários intervenientes tem carácter
voluntário, podendo os PED beneficiar de disposições específicas de tratamento especial e
diferenciado. Países como a China consideraram não ser obrigatória a sua participação nas

21

Diversos países latino americanos contestam o regime da CE de importação de banana alegando que este
mantém “a discriminação” preferencial a favor dos ACP (contingente de direito nulo) quando para a América
Latina é aplicado um direito de 176€/tonelada.
22
A liberalização principal ocorrerá através da fórmula Suíça - fórmula de redução tarifária, não linear, por
acordo entre os Membros.
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mesmas, requisito que os EUA exigem (estes são os principais proponentes das iniciativas
sectoriais).
A conjugação dos elementos chave das modalidades definirá naturalmente o “perfil” e grau
de ambição da abertura real dos mercados, em especial das economias emergentes. Se
forem contempladas num acordo final as disposições exigidas por algumas economias
emergentes, o acordo NAMA resultará desequilibrado para a UE, não garantindo o seu
objectivo de equilíbrio e ambição neste dossier.
Resolução de Diferendos
Encontram-se activos na OMC 34 diferendos em que a UE é parte, 16 dos quais foram
iniciados a seu pedido e que estão maioritariamente ligados ao uso inadequado dos
instrumentos de defesa comercial (anti-dumping, direitos compensatórios e salvaguardas) e
18 em que a UE se defende (p.e. hormonas, bananas e aeronaves civis).
Estes diferendos envolvem maioritariamente contenciosos com os Estados Unidos, mas
também com parceiros comerciais como a Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China,
Equador, Honduras, Índia, Coreia, Japão, México, Tailândia, Nicarágua, Taiwan e Panamá.
Foram adoptados em Dezembro pelo Órgão de Apelo os relatórios dos painéis movidos
pelos Estados Unidos e pelo Equador contra a UE. Estes relatórios concluem que as
preferências garantidas pela UE, à data de constituição do painel, aos países ACP no
quadro do Acordo de Cotonou eram incompatíveis com as regras OMC. No que toca ao
painel movido pelo Equador, o relatório recomenda ainda que a UE altere a sua legislação.
Tiveram assim, lugar diversas consultas, no quadro das negociações da Agenda de
Desenvolvimento de Doha, para encontrar uma solução mais abrangente (resolução das
queixas/novos direitos consolidados/cortes tarifários) conjuntamente com os fornecedores
MFN (vide Título VIII, Capítulo XVII - Agricultura). Estas negociações deverão prosseguir em
2009.
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No que se refere ao diferendo sobre os Organismos Geneticamente Modificados (OGM),
prosseguem ainda contactos técnicos entre as partes. Mantêm-se suspensas, desde 18 de
Fevereiro, as retaliações a aplicar pelos Estados Unidos face à UE, até que estejam
finalizados os procedimentos de verificação da compatibilidade das medidas europeias de
cumprimento das recomendações OMC, ao abrigo do artº 21.5.
O Órgão de Apelo concluiu em 15 de Dezembro que os direitos mais elevados introduzidos
pela China sobre a importação de partes de automóveis eram inconsistentes com as regras
OMC.
Novas Adesões
Em 16 de Maio, a Ucrânia tornou-se o 152º membro da OMC, após a ratificação interna dos
termos de adesão aprovados pelo Conselho Geral desta Organização em 5 de Fevereiro,
datando o pedido de adesão de 1993. A adesão deste país, segundo maior da Europa em
extensão geográfica, contribuirá para o reforço do sistema multilateral de comércio e para a
estabilidade e previsibilidade do ambiente comercial ucraniano e, consequentemente, para
uma maior integração deste país na economia mundial.
A economia ucraniana assenta essencialmente na agricultura, que representa 13,4% das
suas exportações, e na indústria pesada, constituindo os metais ferrosos e não-ferrosos,
químicos, produtos de petróleo, equipamento de transporte e maquinaria os principais
produtos de exportação. A União Europeia, a Rússia, a Turquia, a Bielorrússia e os Estados
Unidos são os principais parceiros comerciais. A consolidação da pauta da Ucrânia far-se-á
a um direito médio de 10,6% para os produtos agrícolas e 4,95% para os industriais.
A Ucrânia assumiu o compromisso de não introduzir restrições à exportação, questão
importante para a EU, nomeadamente as referentes à sucata.
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Em 23 de Julho, Cabo Verde tornou-se o 153º membro desta Organização, após a
conclusão dos procedimentos de ratificação interna. Recorde-se que o Conselho Geral da
OMC tinha aprovado, em Dezembro de 2007, a respectiva adesão.
ACORDO ANTI-CONTRAFACÇÃO (ACTA)
O Conselho adoptou em 14 de Abril um mandato para a UE negociar um Acordo AntiContrafacção (ACTA) juntamente com a Austrália, Canadá, Japão, Coreia, México,
Marrocos, Nova Zelândia, Singapura, Suíça e Estados Unidos.
Este acordo plurilateral, lançado em 2007, destina-se a criar um quadro internacional para a
protecção dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), em especial no que toca ao
combate à contrafacção e pirataria, através de uma cooperação internacional acrescida, de
práticas comuns de enforcement e do estabelecimento de standards de protecção jurídica
dos DPI mais elevados (medidas penais e de direito civil, medidas de fronteira, distribuição
pela internet e tecnologias de informação). Durante este ano tiveram lugar quatro rondas de
consultas entre as partes, devendo as mesmas prosseguir durante a presidência checa.
No final do ano foi lançado um debate sobre a questão da protecção dos DPI nos acordos de
comércio livre.
ESTRATÉGIA DE ACESSO AO MERCADO
A Estratégia de Acesso ao Mercado (MAS) faz parte da vertente externa da Estratégia de
Lisboa de crescimento e emprego e visa melhorar o acesso aos mercados em todos os
sectores, incluindo o agro-industrial. A sua implementação torna-se tanto mais importante
quanto têm surgido tendências proteccionistas, no seguimento da crise económica e
financeira. Esta estratégia usa, de uma forma integrada e coordenada com os Estadosmembros, todos os instrumentos disponíveis no âmbito da Política Comercial Comum, da
OMC, dos diálogos bilaterais com países terceiros e acordos bilaterais. O seu objectivo é o
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de melhorar o acesso das exportações europeias a mercados de países terceiros, através
da eliminação e prevenção de barreiras.
A estratégia assenta numa actuação rápida face a casos concretos, apoiando-se em peritos
da Comissão e, em casos particulares, nos dos Estados-membros; na colaboração, no
quadro da Parceria de Acesso ao Mercado, entre Estados-membros, Comissão Europeia e
Empresas; na Base de Dados de Acesso ao Mercado, na qual as empresas podem inscrever
as suas queixas; no Comité de Acesso ao Mercado; na submissão dos problemas aos
órgãos da OMC, caso do Comité sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS); na
inscrição nas agendas de subcomités de Comércio e Agricultura, instituídos com países
terceiros; nas equipas de acesso ao mercado constituídas a nível local; em equipas
sectoriais especializadas baseadas em Bruxelas e que se necessário actuam nos países
(equipamento médico; SPS; telecomunicações, serviços postais, etc.).
No decurso do ano assistiu-se a uma significativa implementação da MAS bem como ao seu
reforço, por proposta da Comissão.
As equipas locais têm um papel especialmente relevante no que respeita: ao early warning,
alertando para novas medidas/legislações em preparação em países terceiros que possam
vir a constituir novos entraves às exportações europeias; à negociação a nível local de
soluções para a eliminação de barreiras; ao apoio concedido aos serviços da Comissão em
Bruxelas, preparando a documentação necessária para levantar os casos noutros fora, como
é o caso da OMC.
A informação sobre esta parceria foi divulgada a todas as Embaixadas de Portugal e,
simultaneamente, pedido o levantamento das barreiras à exportação de produtos, serviços e
investimento, nos respectivos países.
Internamente, foi reforçada a coordenação de esforços com vista a um melhor
aproveitamento da estratégia de acesso ao mercado a par de uma melhor coordenação
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entre acções bilaterais e comunitárias/multilaterais, com vista à eliminação ou prevenção de
barreiras às exportações portuguesas.
A acção bilateral portuguesa e das empresas foi apoiada pela Comissão no âmbito desta
estratégia, designadamente no caso do embargo a produtos lácteos portugueses para a
Arábia Saudita e das taxas aeroportuárias do aeroporto Guarulhos/S. Paulo. Outras estão a
ser seguidas de perto como é o caso do embargo de importação de bovinos vivos de
Portugal por Israel, das medidas SPS sobre peles e couros adoptadas pela Índia e das
medidas restritivas SPS para exportação de carne de porco, adoptadas em vários destinos.
COMÉRCIO E ENERGIA
O sector energético assume uma importância económica determinante para a UE, quer na
óptica da criação de emprego, quer como factor intrínseco à manutenção da competitividade
da economia europeia na cena internacional.
As decisões em matéria de política energética e ambiental aprovadas pelo Conselho
Europeu de Março de 2007, estabeleceram uma agenda positiva para a consecução dos
objectivos centrais da União para o sector, no que respeita à segurança do abastecimento, à
concorrência e ao desenvolvimento sustentável. Se, numa primeira fase, a sua
implementação se centrou na agenda interna da UE, a vertente externa (na óptica comercial)
tem vindo progressivamente a ganhar uma importância acrescida.
Nesse contexto, a política comercial constitui um pilar essencial para a prossecução da
agenda de energia da UE. A diversidade de instrumentos ao seu dispor tem em muito
contribuído para a manutenção dos objectivos comunitários de segurança no abastecimento,
promoção da abertura de mercados e defesa de um quadro jurídico estável, respondendo
igualmente ao forte interesse económico da UE na exportação de bens, serviços e
investimentos relacionados com energia nos mercados de produção.
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Seja através da sua participação na OMC (Agenda de Desenvolvimento de Doha, novas
adesões, Acordo sobre Compras Públicas), ou no âmbito da negociação de acordos
bilaterais (Acordos de Comércio Livre; Acordos não-preferenciais) e plurilaterais (Carta de
Energia), a União tem alcançado resultados tangíveis e positivos para o sector da energia.
Resultados conseguidos graças à promoção do comércio e do investimento ao longo de toda
a cadeia de abastecimento, de forma a desenvolver a produção de energia, transporte,
fornecimento e a eficiência no consumo, assegurando-se, igualmente, a eliminação das
distorções artificiais do mercado.
COMÉRCIO E AMBIENTE
A relação entre algumas regras da OMC e determinados instrumentos de política comercial,
nomeadamente quanto à forma como as regras e disciplinas OMC podem acomodar
medidas ambientais com um claro impacto no comércio, não está em larga medida
determinada.
O seu esclarecimento em muito contribuiria para a clareza necessária à definição de
políticas comerciais e ambientais, e constituiria um elemento de apoio significativo para a
resolução de dificuldades internacionais de natureza climática.
A temática foi coberta pelas negociações da Agenda de Desenvolvimento de Doha, tendo
sido agrupada em 3 capítulos: o relacionamento entre as regras OMC e os Acordos
Ambientais Multilaterais (MEA), a troca de informação entre os Secretariados da OMC e das
MEA e a liberalização do comércio de bens e serviços ambientais.
A UE tem-se revelado um dos principais promotores dos trabalhos neste âmbito. Com efeito,
a situação jurídica actual tem vindo a criar obstáculos ao sector privado, arrefecendo o clima
de investimento no desenvolvimento de políticas ambientais sustentadas. Mas também o
impulso dado à clarificação do enquadramento e interligação jurídica OMC/MEA seria
particularmente benéfico para as pequenas economias, uma vez que estas são
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particularmente vulneráveis a medidas unilaterais de parceiros politicamente mais fortes. A
definição de parâmetros rigorosos nesta matéria, coadjuvada por uma arquitectura
organizacional mais interdependente, não só contribuiria para a prevenção de potenciais
conflitos, como constituiria um forte incentivo ao investimento no sector. Finalmente, a
liberalização acrescida dos bens e serviços ambientais poderá contribuir significativamente
para o desenvolvimento sustentável e, em particular, para os Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio e para o Plano de Implementação da Cimeira Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável.
INSTRUMENTOS DE DEFESA COMERCIAL DA UNIÃO EUROPEIA
No início do ano, a Comissão anunciou a sua decisão de suspender temporariamente o
processo de revisão dos Instrumentos de Defesa Comercial (IDC), numa tentativa de
ultrapassar as divergências profundas entre Estados-membros, inviabilizando qualquer
avanço da reforma.
Recorde-se que, na sequência dos resultados da consulta pública, a Comissão tinha
apresentado em Novembro 2007 uma avaliação com base nos seguintes parâmetros: papel
dos IDC na economia global em mutação; equilíbrio dos diferentes interesses da UE nas
investigações em matéria de defesa comercial; abertura e condução dos inquéritos; forma,
calendário e duração das medidas de defesa comercial; transparência nos inquéritos e
processo institucional.
Este processo de consulta e reflexão deixou claro que o sistema de instrumentos de defesa
comercial da União é entendido como legítimo e economicamente racional e que a maioria
dos stakeholders e Estados-membros, em que se inclui Portugal, é contrária às teses
defendidas pela Comissão, tendo-se pronunciado pelo statuo quo. As alterações
consideradas aceitáveis foram: uma maior transparência e o aumento da previsibilidade e
certeza jurídica para todos os operadores económicos.
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Assim, os conceitos básicos, condições e equilíbrios previstos na actual legislação
comunitária e nas regras da OMC dever-se-ão manter inalterados, em especial, o “conceito
de indústria comunitária” e o “teste do interesse comunitário” (característica específica à
legislação da UE). Não se deve, assim, inverter o actual equilíbrio de interesses
(preponderância à produção) no âmbito das investigações IDC pois, de outro modo,
estaríamos a aceitar a existência de práticas desleais de comércio em prol dos interesses de
importadores, retalhistas, consumidores ou empresas europeias deslocalizadas. Os IDC não
são um instrumento de natureza política, sendo a objectividade/ quantificação a sua “coluna
vertebral”.
PROCESSOS ANTI-DUMPING E ANTI-SUBVENÇÕES COM INTERESSE DIRECTO PARA
A INDÚSTRIA PORTUGUESA

Novos processos anti-dumping e anti-subvenções iniciados em 2008, por produto e
origem
Foram abertos os seguintes processos: Biodiesel dos Estados Unidos da América; Biodiesel
dos Estados Unidos da América (processo anti-subvenções); Fio de máquina da China,
Moldávia e Turquia; Tubos e perfis ocos soldados, de secção quadrada ou rectangular, de
ferro ou aço não inoxidável da Bielorrússia, Turquia e Ucrânia.
Processos anti-dumping e anti-subvenções com medidas implementadas em 2008, por
produto e origem
Direitos anti-dumping provisórios: círios, velas, pavios e artigos semelhantes da China;
arames e cordões de aço não ligado para pré-tensão e pós-tensão (arames para betão préesforçado) da China.
Direitos anti-dumping definitivos: ácido sulfanílico (Direitos anti-subvenções) da Índia; ácido
sulfanílico da China e Índia; certos compressores da China; tubos soldados de ferro ou aço
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não ligado da Tailândia e Ucrânia; tubos soldados de ferro ou aço não ligado da Bielorrússia,
China e Rússia.
Reexames iniciados em 2008 relativos a processos anti-dumping, por produto e
origem
Acessórios para tubos, de ferro ou aço da China, Tailândia, Taiwan, Indonésia, Sri Lanka e
Filipinas; Álcool furfurílico da China; Calçado com a parte superior de couro natural da China,
Vietname e Macau; Certos eléctrodos de tungsténio da China; Conservas de milho doce em
grão da Tailândia; Cordas e cabos de aço da China, Índia, África do Sul, Ucrânia, Moldávia e
Marrocos; Etanolaminas dos Estados Unidos da América; Mecanismos de argolas para
encadernação da China, Vietname e Laos; Parafusos e suas partes de aço inoxidável da
China, Indonésia, Taiwan, Tailândia e Vietname; Peças vazadas da China; Porta-paletes
manuais e seus componentes essenciais da China; Sacos de plástico de quaisquer
dimensões da China e Tailândia; Salmão de viveiro da Noruega; Sistemas de eléctrodos de
grafite da Índia; Certos tecidos acabados de filamentos de poliéster da China; Tereftalato de
polietileno (PET) da Índia, Indonésia, Malásia, Coreia, Taiwan e Tailândia; Tijolos de
magnésia da China; Tubos soldados de ferro ou aço não ligado da Tailândia e Ucrânia.
Pela grande importância de que se reveste para a indústria nacional é de salientar o
processo de abertura do reexame do calçado de couro originário da China, Macau e
Vietname. Tratou-se de uma queixa da indústria comunitária apoiada pela indústria nacional
(APICCAPS). No debate que teve lugar no comité Anti-Dumping e Anti-Subvenções, 15
Estados Membros manifestaram-se contra a abertura do reexame. Portugal, juntamente com
outros EM, desenvolveu um grande esforço de sensibilização junto da Comissão, que tomou
a decisão de dar início ao reexame. Tal decisão vem ao encontro da posição de Portugal, na
salvaguarda dos interesses da indústria portuguesa.
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TÍTULO VI

QUESTÕES ECONÓMICAS E FINANCEIRAS
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CAPÍTULO I

SITUAÇÃO ECONÓMICA

A crise financeira desencadeada a partir do Verão de 2007 e o subsequente impacto
económico marcaram decisivamente o ano de 2008.
Contexto Económico
A economia mundial desacelerou em 2008 para 3,7%, invertendo a tendência registada nos
quatro anos precedentes (média anual de 5%), com destaque para um abrandamento mais
acentuado das economias avançadas, especialmente dos EUA e da União Europeia. As
economias

emergentes,

nomeadamente

as

asiáticas

(China

e

Índia),

também

desaceleraram, continuando no entanto a apresentar um dos crescimentos mais elevados.
Para esta evolução contribuiu o efeito negativo sobre o rendimento disponível decorrente do
aumento significativo do preço das matérias-primas (petróleo e produtos alimentares).
Adicionalmente, o aumento da incerteza e a deterioração das perspectivas para o
crescimento da actividade, associados à persistência da crise dos mercados financeiros
internacionais, afectaram negativamente a procura influenciada pela diminuição da confiança
e pelo adiamento das decisões de investimento por parte dos agentes económicos. A
verificação de condições mais restritivas na concessão do crédito, em virtude da escassez
de liquidez e do aumento dos prémios de risco incorporados nas taxas de juro dos
empréstimos, contribuiu para o enfraquecimento económico da generalidade dos países.
Paralelamente, é de salientar também o ajustamento observado nos mercados de habitação
que interrompeu, assim, o ciclo de forte expansão nos últimos anos e que provocou uma
quebra dos preços de habitação e do investimento em construção.
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A economia dos EUA apresentou um abrandamento significativo, para o qual contribuiu
sobretudo o enfraquecimento da procura interna ao nível do consumo e do investimento
privado, especialmente na componente residencial, a qual registou, em 2008, uma quebra
pelo terceiro ano consecutivo. Pelo contrário, as exportações aceleraram no conjunto dos
três primeiros trimestres face ao ano de 2007, em parte, devido à depreciação do dólar,
tendo o contributo das exportações líquidas para o crescimento do PIB reforçado o seu valor
positivo, diminuindo o desequilíbrio das contas externas.
A economia da União Europeia, e em particular da área do euro, abrandou, tendo o PIB
registado um crescimento real de 1,4% em termos homólogos no conjunto dos três primeiros
trimestres de 2008 (2,6% no conjunto do ano de 2007). Para esta evolução, é de destacar a
desaceleração de todas as componentes, com maior intensidade no investimento e nas
exportações.
A evolução do mercado de trabalho na área do euro evidenciou um agravamento, traduzido
pela subida da taxa de desemprego de 7,2%, em Dezembro de 2007, para 7,8%, em
Novembro de 2008.
A taxa de inflação média anual da área do euro aumentou para 3,3% em 2008 (2,1% em
2007), reflectindo a aceleração dos preços dos produtos energéticos e alimentares
(especialmente transformados) durante o primeiro semestre.
A fim de atenuar os efeitos do ritmo de abrandamento do crescimento económico mundial e
europeu, os Bancos Centrais dos principais países têm vindo a diminuir as suas taxas
directoras. Na área do euro, o Banco Central Europeu reduziu-a em 150 pontos base para
se situar no final do ano de 2008 em 2,5% (4% no final de 2007).
As taxas de curto prazo da área do euro apresentaram ao longo do ano um movimento
ascendente até meados de Outubro, invertendo esta tendência de um modo significativo a
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partir desta data, situando-se a Euribor a 3 meses em 4,6%, em média, em 2008, a qual
representou uma subida de 36 pontos base face ao ano precedente.
Em Portugal, a actividade económica foi influenciada pelo enquadramento externo mais
desfavorável, tendo sido registado, à semelhança do que sucedeu na generalidade das
economias avançadas, uma forte desaceleração face a 2007. Apesar desta desaceleração,
Portugal conseguiu progredir no processo de consolidação orçamental, tendo registado, em
2008, um défice das Administrações Públicas de 2,2% do PIB, menos 0,4 p.p. que em 2007,
e 0,8 p.p. abaixo do limite máximo estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Segundo a estimativa do INE, o PIB terá registado um crescimento real nulo em 2008 (que
compara com uma variação homóloga real de 1,9% em 2007). Este comportamento reflecte
a deterioração quer da procura externa líquida quer da procura interna. No que se refere à
procura interna, este resultado traduz, sobretudo, o comportamento negativo do
investimento, enquanto as outras componentes da despesa terão estabilizado face ao
apresentado no ano precedente.
Depois de terem exibido, em 2007, um acentuado crescimento real (7,3%), as exportações,
em linha com a deterioração com a procura externa, terão registado uma quebra em 2008,
enquanto as importações, que também registaram uma tendência de desaceleração,
apresentam-se positivas, conduzindo assim a uma redução do contributo da procura externa
líquida face ao verificado em 2007.
No que toca à situação do mercado de trabalho, os primeiros seis meses foram
caracterizados por uma melhoria, consubstanciada numa redução da taxa de desemprego e
num crescimento do emprego mais dinâmico. No terceiro trimestre, em virtude da evolução
desfavorável da actividade económica, verificou-se uma ligeira deterioração, sendo
expectável que esta tendência se venha a manter no último trimestre do ano. Ainda assim,
nos primeiros nove meses de 2008 a variação homóloga do emprego foi, em termos médios,
de 0,8%, o que representa uma subida considerável face ao valor registado no ano de 2007

171

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

(0,2%). A taxa de desemprego média também evoluiu favoravelmente nos primeiros nove
meses do ano, fixando-se em 7,5% (0,5 p.p. abaixo do valor médio de 2007). Paralelamente,
até Novembro de 2008, as colocações evidenciaram um comportamento mais dinâmico do
que em 2007, não obstante o abrandamento verificado nas ofertas de emprego, influenciado
pela deterioração da actividade económica nacional.
A inflação, medida pela variação média anual do Índice de Preços no Consumidor, situou-se
em 2,6% em 2008, o que representa uma ligeira aceleração face ao valor de 2007 (2,5%).
Esta evolução dos preços no consumidor reflectiu, essencialmente, a subida dos preços dos
bens energéticos e dos bens alimentares que se verificou nos mercados internacionais ao
longo dos primeiros nove meses do ano, tendo-se verificado, desde então, uma tendência
descendente que se repercutiu, também, na evolução recente da inflação.
CRISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
A crise financeira internacional que se acentuou a partir do Verão e que progressivamente
foi afectando todos os sectores da economia acabou por marcar toda a actividade da UE e
condicionar a actuação dos EM, sobretudo a partir de Outubro.
A crise constituiu, aliás, o principal contexto em que se desenvolveu o exercício da
Presidência francesa da União, tendo dominado o discurso ao mais alto nível com o
objectivo de encontrar uma resposta coordenada para os principais problemas e
restabelecer a confiança dos cidadãos e dos agentes económicos nos mercados e no
sistema financeiro em geral, como elemento crucial para promover a recuperação
económica.
Esta preocupação da UE em assegurar coordenação e convergência na resposta à crise e a
prioridade que atribuiu a estas questões ficaram patentes nos desenvolvimentos ao longo do
último trimestre do ano, com um conjunto de encontros e reuniões ao mais alto nível, no
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quadro internacional e da União Europeia, que numa primeira fase culminaram com uma
Cimeira dos países da zona euro e com o Conselho Europeu de Outubro.
Destas Cimeiras resultou uma estratégia europeia conjunta de resposta à crise com o
objectivo de restabelecer o funcionamento do sector financeiro. No âmbito desta estratégia
comum, cada país deveria agir num quadro de cooperação, transparência, troca de
informações e de coordenação permanente ao nível da UE, envolvendo os governos e os
Presidentes do Conselho Europeu, da Comissão, do Banco Central e do Eurogrupo, no
respeito de um conjunto de princípios comuns.
O Conselho Europeu de Outubro adoptou ainda um mandato, tendo em vista a promoção de
uma concertação a nível internacional para a organização de uma cimeira mundial sobre a
reforma do sistema financeiro internacional – cimeira que acabaria por ter lugar em
Washington em Novembro, antecedida por uma Cimeira informal dos países da UE, em
Novembro.
Na Cimeira de Washington (numa formação G-20 alargada a alguns países europeus), os
líderes adoptaram uma declaração política com os princípios e um plano de acção detalhado
com medidas a curto e a médio prazo, tendo em vista a reforma do sistema financeiro
mundial. Parceria, cooperação e multilateralismo foram os elementos chave das acções a
desenvolver pelos países para ultrapassar as dificuldades e restabelecer a confiança, a
estabilidade e a prosperidade da economia mundial. De sublinhar o reconhecimento do
papel das economias emergentes e dos países em desenvolvimento neste contexto, assim
como a necessidade de coordenação macroeconómica na supervisão dos mercados
financeiros, na reforma do FMI, do Banco Mundial e outros Bancos de Desenvolvimento
Multilateral e na adopção de mecanismos de política monetária e fiscal.
Uma nova cimeira ficou marcada para Abril de 2009, em Londres, para verificação da
implementação dos princípios e decisões acordados.
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Na sequência do Conselho Europeu de Outubro, foi constituída uma “célula de crise
financeira”, com carácter temporário e informal, com o objectivo de ajudar os EM a reagir
face à situação de crise. Esta célula funciona como um dispositivo de alerta permanente
capaz de desencadear de forma célere e coordenada as iniciativas consideradas
necessárias.
Em paralelo, o Presidente da Comissão Europeia decidiu criar um Grupo de Trabalho de Alto
Nível – designado Grupo Larosière – com o objectivo de proceder a uma reflexão sobre o
quadro europeu de supervisão financeira e apresentar as propostas pertinentes. Um relatório
preliminar deverá ser apresentado ao Conselho Europeu da Primavera de 2009.
Com o conjunto de iniciativas adoptado, a Europa mostrou ter capacidade de resposta e de
liderança, tomando decisões adequadas, claras e coerentes, em tempo oportuno. A
determinação da UE e as iniciativas tomadas acabaram por marcar a agenda a nível global.
Portugal participou activamente na construção das soluções que foram acordadas,
mantendo-se empenhado numa actuação concertada a nível europeu. No contexto do
esforço concertado entre os EM da União para fortalecer os sistemas financeiros nacionais,
o Governo aprovou um conjunto de medidas, enquadradas na Iniciativa de Reforço da
Estabilidade Financeira (IREF), tendo como principais objectivos assegurar a regularidade do
financiamento da actividade económica, nomeadamente no que respeita às famílias e às
PME, e garantir a protecção das poupanças dos cidadãos (vide Capítulo III do Título VI).
Esta Iniciativa comporta quatro componentes essenciais: o reforço dos deveres de
informação e transparência das instituições financeiras e a revisão do regime sancionatório
no sector financeiro; o reforço da garantia dos depósitos; a concessão de garantias pessoais
pelo Estado para o reforço da estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos
mercados financeiros; o reforço da solidez financeira das instituições de crédito.
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Face ao evoluir da situação e tendo em conta a solicitação dos Chefes de Estado e de
Governo (em Outubro e renovada em Novembro), a Comissão apresentou no final de
Novembro uma Comunicação propondo um Plano de Relançamento da Economia Europeia,
completando as medidas já tomadas no sector financeiro. Neste Plano, a Comissão propôs
um conjunto amplo de acções para estimular a actividade económica e o emprego na
Europa, combinando iniciativas de curto prazo com a adaptação de medidas de médio/longo
prazo sobretudo no âmbito da Estratégia de Lisboa.
Como parte do Plano foi proposto: um estímulo orçamental de cerca de 1,5% do PIB,
envolvendo recursos da UE e dos EM; a coordenação, a nível da UE, das medidas a adoptar
pelos EM, que cada um adaptaria às suas circunstâncias específicas; a possibilidade de
escolha entre um conjunto de medidas, incluindo tanto políticas do lado da despesa como da
receita, devendo ser dada prioridade àquelas cujo impacto no curto prazo fosse mais
significativo; respeitar o enquadramento fornecido pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento,
o qual deverá ser utilizado na sua máxima flexibilidade, sendo consistente com o objectivo
de sustentabilidade no longo prazo das finanças públicas. Estes elementos ficaram
reflectidos nas conclusões do Conselho Europeu de Dezembro que adoptou o Plano.
Este Plano previa ainda o reforço dos investimentos nos sectores da energia (infraestruturas e eficiência energética) e da Internet de alto débito, nomeadamente nas zonas
mal servidas, com base numa lista de projectos concretos que a Comissão deveria
apresentar, tendo em conta um equilíbrio geográfico adequado. Um primeiro projecto de
lista, bem como a correspondente proposta de financiamento (que incluía uma revisão do
quadro financeiro – vide Capítulo V do Título VI), foram apresentadas logo após o Conselho
Europeu, não tendo contudo sido possível avançar na negociação até ao final do ano.
Portugal faz uma apreciação globalmente positiva do Plano de Relançamento da Economia
Europeia que considera constituir um instrumento muito relevante para ultrapassar a crise e
atenuar os seus efeitos na economia em geral e nas famílias. Permite uma actuação
coordenada da UE e dos EM, respeitando a margem de manobra que permite a cada um
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adaptar as medidas à sua própria realidade, ao mesmo tempo assegurando a coerência das
medidas e maximizando os seus efeitos. Portugal apoiou especialmente os incentivos ao
investimento público, como forma de impulsionar o crescimento económico e o emprego e
de ajudar as famílias e as empresas a enfrentar os impactos da crise. De sublinhar, neste
contexto, as propostas da Comissão relativas a uma agilização da utilização dos fundos
estruturais, a possibilidade de recurso a procedimentos acelerados no âmbito dos contratos
públicos, assim como à introdução de alguma flexibilidade na aplicação das regras dos
auxílios de Estado.
De destacar, ainda, o papel da Política de Coesão para a solução da crise, enquanto política
que financia investimentos estruturantes e apoia, de forma activa, a melhoria da qualificação
das populações. Esta Política demonstrou uma elevada capacidade de adaptação e de
resposta, o que confirma de forma inequívoca o seu valor acrescentado no contexto da
actuação da União Europeia.
Internamente, Portugal adoptou as medidas que se revelaram necessárias. Ainda no final do
ano, foi adoptada a “Iniciativa para o Investimento e Emprego”, que se enquadra no Plano
europeu de combate à crise, e que representa um total de recursos com o peso de cerca
1,25% no PIB nacional.
Esta Iniciativa veio completar o conjunto de medidas já tomadas anteriormente, incidindo em
três grandes domínios: investimentos em modernização de escolas, energia sustentável e
modernização da infra-estrutura tecnológica; apoio à actividade económica, exportação e
PME e apoio ao emprego.
As medidas integrantes destes eixos visam, no essencial, um efeito conjuntural contra-cíclico
sobre o investimento e o emprego, sendo igualmente enquadráveis na Estratégia de Lisboa,
contribuindo para o reforço da modernização e da competitividade do País, das qualificações
dos portugueses, da independência e eficiência energéticas, bem como para a
sustentabilidade ambiental, para além de contribuírem para a promoção da coesão social.
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De referir que o Orçamento do Estado para 2009 já continha várias medidas que se
enquadram no espírito da decisão do Conselho Europeu, destacando-se: a redução do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas para as pequenas e médias empresas,
a redução do pagamento por conta, o programa de regularização extraordinária de dívidas
do Estado, o programa das novas barragens, o aumento do investimento público em áreas
como as escolas, a ciência, a modernização tecnológica ou a qualificação dos serviços
públicos, bem como o reforço dos apoios às famílias e do investimento em equipamentos
sociais.
De sublinhar que a dimensão desta crise económica e financeira levou ao recurso à
assistência financeira a médio prazo prevista no artigo 119º do Tratado – através da
aplicação do Regulamento (CE) nº 332/2002, de 18 de Fevereiro de 2002, no âmbito
daquele artigo, instituindo uma facilidade de apoio à Balança de Pagamentos para
concessão de assistência financeira de médio prazo aos EM que ainda não adoptaram o
euro.
Assim, o Conselho aprovou, em Outubro, uma Decisão relativa à concessão de um
empréstimo no montante de 6,5 mil milhões de euros à Hungria, com o objectivo de apoiar a
balança de pagamentos deste estado-membro. Este empréstimo complementa a assistência
financeira prestada pelo Fundo Monetário Internacional (12,5 milhões de euros) e do Banco
Mundial (mil milhões de euros). Em simultâneo, o Conselho aprovou um aumento da
facilidade de 12 mil milhões de euros para 25 mil milhões de euros.
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CAPÍTULO II

UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA

O ano iniciou-se num quadro de estabilidade assumida pelo Conselho Europeu
relativamente ao novo ciclo da Estratégia de Lisboa (vide Título IV). Assim, o Conselho
expressou o seu apoio às áreas prioritárias já definidas em 2006, considerando não serem
necessárias alterações de substância aos instrumentos desta Estratégia. No que se refere
ao processo de supervisão orçamental, realizado através da avaliação dos programas de
estabilidade e convergência, e à implementação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, há
a referir a avaliação positiva dos desenvolvimentos orçamentais de Portugal e, em particular,
a revogação da existência de uma situação de défice excessivo um ano antes do prazo
preconizado pelo Conselho.
A partir de meados do ano, acentuou-se a turbulência financeira, com reflexos na economia
real, tendo os trabalhos do Conselho ECOFIN incidido na preparação de medidas de
combate à crise e culminaram com a aprovação, pelo Conselho Europeu de Dezembro, do
Plano de Relançamento da Economia Europeia.
NOVO CICLO DA ESTRATÉGIA DE LISBOA
Orientações Gerais das Políticas Económicas (OGPE)
No quadro do novo ciclo da Estratégia de Lisboa 2008-2010, o Conselho considerou que não
se justificava uma alteração significativa das Orientações Gerais das Políticas Económicas,
nem das recomendações específicas para os Estados-membros. Assim, verificou-se apenas
uma actualização do enquadramento relativo a cada Orientação Geral e alguns
ajustamentos às orientações para cada Estado-membro.
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Mensagens-chave (Key Issues Paper – KIP)
No seu Key Issues Paper (KIP) preparado para o Conselho Europeu da Primavera, o
Conselho ECOFIN considerou essencial a total implementação dos Programas Nacionais de
Reforma e das Linhas Directrizes Integradas para o Crescimento e o Emprego, através de
políticas económicas e financeiras que, aproveitando as oportunidades da globalização e
enfrentando os desafios futuros do envelhecimento da população e das alterações
climáticas,

garantam

a

estabilidade

macroeconómica.

O

Conselho

valorizou

a

implementação das reformas estruturais nas quatro áreas prioritárias.
O Conselho ECOFIN, tendo como objectivo garantir a plena implementação do Pacto de
Estabilidade e Crescimento, recomendou aos Estados-membros que ainda não atingiram os
objectivos de médio prazo que acelerassem a redução do défice e da dívida pública,
afectando receitas não antecipadas para a concretização destes objectivos, não descurando
a sustentabilidade das finanças públicas no longo prazo. A qualidade das finanças públicas
deve igualmente ser melhorada, através do aumento da eficiência e da eficácia na despesa
pública, favorecendo medidas que promovam a produtividade, o emprego e a inovação.
No âmbito dos mercados financeiros, o Conselho salienta a necessidade de: aumentar a
eficiência dos mecanismos de estabilidade financeira da UE; melhorar a supervisão dos
mercados e das instituições financeiras; progredir na integração das infra-estruturas
financeiras da UE; cooperar a nível internacional, para promover a eficiência e estabilidade
nos mercados financeiros internacionais; permitir o acesso das PME ao micro-crédito e
financiamento, através do BEI e do FEI.
IMPLEMENTAÇÃO DO PACTO DE ESTABILIDADE E CRESCIMENTO
Programas de Estabilidade e Convergência
De acordo com o Regulamento (CE) nº 1466/97 do Conselho, de 7 de Julho de 1997,
relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação
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das políticas económicas, alterado pelo Regulamento (CE) nº 1055/2005 do Conselho, de 27
de Junho de 2005, todos os Estados-membros apresentaram os seus programas de
estabilidade ou convergência.
Estes programas são actualizados anualmente, de acordo com o Código de Conduta relativo
ao conteúdo e formato dos mesmos, devendo apresentar informação relativa ao saldo
orçamental e à dívida pública para, pelo menos, os três anos seguintes ao ano corrente.
A avaliação dos programas pelo Conselho decorreu entre Fevereiro e Março, apenas com os
programas da Bélgica e da Polónia, por razões de carácter político, a serem discutidos na
reunião de Julho. O Programa de Estabilidade de Portugal foi avaliado em Março.
No que se refere ao Programa de Estabilidade português, o Conselho concluiu que o
Programa era consistente com a correcção da situação de défice excessivo até 2008, sendo
mesmo possível que este objectivo tivesse sido concretizado em 2007 (o que se veio a
confirmar). Referiu igualmente que os objectivos da continuação da consolidação orçamental
no médio prazo, incluindo a prossecução do objectivo de médio prazo em 2010 e do declínio
do rácio da dívida pública, estariam sujeitos a uma implementação efectiva das medidas
incluídas no Programa, podendo ser necessário um eventual esforço adicional.
Paralelamente, a consolidação orçamental contribuirá também para a moderação dos
desequilíbrios externos e para a melhoraria da sustentabilidade das finanças públicas.
Finalmente, o Conselho apontou o impacto favorável no crescimento potencial da economia
portuguesa do progresso na qualidade e eficiência da despesa pública.
Neste contexto, o Conselho convidou Portugal a: aplicar com determinação os objectivos
associados à consolidação orçamental prevista pelo Programa, a fim de assegurar a
correcção da situação de défice excessivo; levar a cabo o ajustamento planeado em
direcção ao objectivo de médio prazo, se necessário, através do reforço das medidas e,
tendo em conta os riscos associados à sustentabilidade das finanças públicas, assegurar
uma redução célere do rácio da dívida, nomeadamente através da afectação de receitas não
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antecipadas à redução do défice; manter a moderação da despesa de forma permanente e
aumentar a qualidade da despesa pública, através da prossecução da reforma da
administração pública, já em curso, e da continuação da melhoria do enquadramento
orçamental como definido no Programa.
Procedimentos dos défices excessivos
Em Junho, o Conselho revogou a Decisão de existência de défice excessivo em Portugal, na
sequência do reporte dos níveis de défice e dívida que confirmou que o défice se situou em
2,6% do PIB em 2007, valor abaixo de 3% do PIB, um ano antes do prazo estipulado pelo
Conselho.
Na mesma altura, foram revogadas as Decisões relativas à Itália, República Checa e
Eslováquia e, em Julho, a relativa à Polónia. Ainda em relação aos Procedimentos de défice
excessivo, será de referir que foi iniciado em Junho um procedimento relativo ao Reino
Unido.
ALARGAMENTO DA ÁREA DO EURO
O Conselho decidiu sobre a adopção do euro pela Eslováquia, a partir de 1 de Janeiro de
2009, fixando a taxa de conversão irrevogável da moeda eslovaca face ao euro (30,126
coroa eslovaca/euro). A Eslováquia é o décimo sexto Estado-membro da União Europeia a
adoptar o euro.
EMU@10: SUCESSOS E DESAFIOS APÓS DEZ ANOS DE UNIÃO ECONÓMICA E
MONETÁRIA
No âmbito do décimo aniversário da União Económica e Monetária, a Comissão apresentou
uma Comunicação intitulada "EMU@10: sucessos e desafios após dez anos de União
Económica e Monetária". Neste documento, a Comissão reconhece o inegável sucesso da
moeda única, referindo, no entanto, que algumas das expectativas não foram alcançadas.
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Identifica, igualmente, um conjunto de desafios para a UEM: crescimento potencial,
diferenças significativas entre os Estados-membros e representação internacional.
Neste contexto, a Comissão propõe uma agenda baseada em três pilares: agenda interna,
cujo objectivo seria aprofundar a coordenação e controlo das políticas orçamentais
integrando, igualmente, as políticas estruturais; agenda externa, com o intuito de aumentar a
relevância internacional da área do euro na governação económica global; promoção de
uma estrutura de governance da UEM mais eficaz.
O Conselho tomou nota da referida apresentação, tendo sido decidido que os trabalhos
sobre os supracitados desafios seriam continuados.
QUALIDADE DAS FINANÇAS PÚBLICAS
O Conselho ECOFIN debateu estratégias relativas à eficiência e eficácia da despesa social,
tendo em conta que estas despesas pesam entre 13% e 33% no PIB dos Estados-membros.
Assim, uma maior eficiência na gestão destas despesas terá um impacto crucial na
qualidade, evolução e sustentabilidade financeira dos modelos sociais europeus e das
finanças públicas no longo prazo.
Relativamente às características das reformas, o Conselho considerou que: uma abordagem
abrangente deverá ser equacionada aquando da implementação das diferentes reformas
(por exemplo, mercado de trabalho e sistema de pensões), tendo em atenção os vários
elementos dos sistemas de protecção social; as políticas sociais e os sistemas de
impostos/benefícios devem apoiar uma inclusão activa e a aprendizagem ao longo da vida
dos indivíduos que recebem transferências sociais; a inclusão social e o fomento de
capacidade de resposta a mudanças deve ser apoiada por políticas que melhorem a
formação de capital humano; a complementaridade entre despesa social e capital humano é
fundamental para garantir níveis elevados de participação no mercado de trabalho e inclusão
social, bem como para contribuir para o aumento da competitividade da UE e controlar a
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despesa social; a educação em todos os níveis de ensino desempenha um papel
fundamental na estratégia para melhorar o investimento em capital humano.
PREÇOS DO PETRÓLEO
Em Junho, o Conselho Europeu expressou preocupação relativamente à subida dos preços
do petróleo e às suas consequências sócio-económicas, tendo sido estabelecido um
calendário para vários trabalhos neste domínio. De forma a dar cumprimento a este
mandato, a Presidência estabeleceu um roteiro para os trabalhos em que o Conselho
ECOFIN se deveria centrar, sendo esses: o funcionamento do mercado, o papel dos
instrumentos financeiros na melhoria da eficiência energética e a análise das potenciais
medidas para acomodar o impacto desta subida.
Em Outubro, foi apresentado ao Conselho um documento da responsabilidade da
Presidência onde se constata que, considerando a procura por parte das economias
emergentes e as restrições da oferta a médio/longo prazo, é previsível que os preços do
petróleo se mantenham elevados. Neste contexto, e embora se registe um abrandamento da
pressão decorrente de uma baixa conjuntural no preço, as conclusões apontam para a
necessidade de prosseguir a implementação de medidas estruturais de longo prazo que
facilitem os ajustamentos dos mercados e a transição para uma economia de baixo carbono
e mais eficiente na utilização da energia, garantindo a segurança do abastecimento na
Europa a longo prazo.
Por outro lado, em relação à necessidade de reduzir a volatilidade dos mercados, é
salientado o empenho da UE em torná-los mais transparentes, reforçando a comunicação de
informações. No que se refere às medidas de curto prazo tomadas a nível nacional, é
referido que estas são especificamente destinadas a atenuar os efeitos da subida dos
preços do petróleo nos sectores mais vulneráveis da população.
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Em relação à questão da eficiência energética, o documento indica os meios com que os
instrumentos financeiros do BEI poderão contribuir para a acção global da União Europeia.
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CAPÍTULO III

MERCADOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

Uma estratégia política global para os serviços e mercados financeiros deverá assegurar a
coerência e a compatibilidade entre os diversos domínios – a banca, os seguros, os valores
mobiliários e os fundos de investimento, as infra-estruturas dos mercados financeiros, os
serviços financeiros de retalho e os sistemas de pagamento – para garantir os benefícios
económicos decorrentes de um mercado financeiro único, integrado, aberto, competitivo e
economicamente eficiente.
Contudo, a crescente integração dos mercados e das infra-estruturas de mercado na União
Europeia, assim como o número crescente de instituições que operam numa base
transfronteiriça, colocam novos desafios em termos de estabilidade dos mercados.
A situação de turbulência financeira, que se começou a sentir em Agosto de 2007 e que se
acentuou fortemente no último trimestre de 2008, configurando uma situação de crise, levou
as autoridades de política económica da UE a procurarem identificar as deficiências do
funcionamento do sistema financeiro, de forma a delinear e desenvolver algumas respostas
no sentido de reforçar a estabilidade financeira e evitar a repetição futura de eventos
semelhantes.
Neste contexto, os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano centraram-se essencialmente
nos domínios da estabilidade dos mercados financeiros e da supervisão financeira, tendo
prosseguido ainda os trabalhos para a realização plena do mercado interno.
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ESTABILIDADE FINANCEIRA
INTERNACIONAL

–

SITUAÇÃO

ECONÓMICA

E

FINANCEIRA

Os mercados financeiros foram alvo de uma monitorização contínua ao longo do ano. Foram
tomadas diversas medidas, a nível comunitário e nacional23, de forma consistente e
coordenada com as iniciativas dos fora internacionais, em particular com o Fórum de
Estabilidade Financeira24 e o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Em Março, o Conselho Europeu considerou que, apesar da responsabilidade neste domínio
ser em primeira instância do sector privado, as autoridades comunitárias estariam prontas
para tomar medidas regulamentares e de supervisão onde tal se mostrasse necessário,
devendo estas centrar-se em quatro áreas: reforço da transparência para os investidores,
mercados e reguladores sobre a exposição ao risco associado a produtos estruturados e a
elementos extrapatrimoniais do balanço; aperfeiçoamento das normas de avaliação, em
particular para os activos ilíquidos; reforço do enquadramento prudencial e da gestão de
riscos no sector financeiro, através da revisão de certos domínios da Directiva dos
Requisitos de Fundos Próprios e do reforço da gestão do risco de liquidez; melhoria do
funcionamento do mercado e das estruturas de incentivos, incluindo o papel das agências de
notação de risco.
Na reunião Informal de Abril, o Conselho ECOFIN procedeu a uma nova avaliação da
situação económica e financeira internacional, reconheceu os progressos alcançados em
termos de implementação das medidas de resposta à turbulência financeira, acordadas em
Outubro de 2007, e comprometeu-se a continuar a monitorizar os desenvolvimentos
económicos e financeiros e a implementar as acções previstas neste domínio.

23

Iniciativa de Reforço da Estabilidade Financeira (IREF) – vide Capítulo I do Título VI e actualização 2009 do
Programa de Estabilidade e Crescimento.
24
Trata-se de um fórum internacional que reúne bancos centrais, autoridades de supervisão, ministérios
nacionais e instituições financeiras internacionais.
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Em Maio, o Conselho adoptou conclusões que incidiram, entre outros aspectos, sobre os
preparativos para um exercício de simulação de gestão de crises, a nível da UE, na
Primavera de 2009 e sobre os futuros trabalhos relativos aos sistemas de garantia de
depósitos, tendo aprovado também roteiros actualizados para a prossecução dos trabalhos
atinentes: ao reforço da estrutura Lamfalussy; disposições em matéria de estabilidade
financeira; medidas de resposta à turbulência financeira.
Em Julho, o primeiro ECOFIN sob a Presidência francesa adoptou um conjunto de
conclusões onde atribuiu particular destaque à questão da transparência e ao papel das
agências de notação de risco apoiando: o objectivo de se criar um regime reforçado de
supervisão desta actividade; uma abordagem europeia mais forte; o reforço da cooperação
internacional, tendo em vista uma aplicação rigorosa dos princípios internacionalmente
aceites; a criação de um sistema de registo das agências a nível da UE.
Dando continuidade ao processo de monitorização dos mercados financeiros, e tendo em
atenção os resultados do debate ocorrido no ECOFIN Informal de Setembro, em Nice, o
Conselho de Outubro reconheceu a necessidade de dar prioridade ao restabelecimento da
confiança e ao funcionamento adequado do sector financeiro, tendo chegado a acordo sobre
uma abordagem coordenada em resposta à crise financeira que havia deflagrado. As
conclusões aprovadas delineiam uma reacção imediata à crise, incidindo nomeadamente
sobre o apoio às instituições financeiras sistémicas e sobre a definição de princípios de
acção comuns, que vieram reforçar as medidas anteriormente tomadas.
Atendendo a estes desenvolvimentos e reconhecendo a necessidade de uma acção
coordenada a nível internacional, na Cimeira de Chefes de Estado ou de Governo do G20,
realizada em Novembro, em Washington, foi traçado um Plano de reforma do sistema
financeiro internacional e respectiva agenda de implementação, visando um aumento da
cooperação entre os vários países, de forma a estabilizar os mercados financeiros e
fomentar o crescimento económico. Várias das acções definidas no referido Plano estão já a
ser implementadas na UE. Porém, outras prioridades foram identificadas, implicando o
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envolvimento da UE de forma a ter um papel activo na definição de uma nova arquitectura
financeira mundial.
Neste contexto, o Conselho Europeu de Dezembro endossou o quadro estabelecido pelo
Conselho ECOFIN no seu contributo, que solicita ao Comité Económico e Financeiro (CEF)
que inicie trabalhos em diversas áreas, nomeadamente: na análise da adequação dos
recursos do FMI e dos seus instrumentos de financiamento, assim como do seu mandato,
governação e relação com outras instâncias e instituições financeiras internacionais; no
desenvolvimento por parte do FMI de mecanismos de alerta precoce, que se baseiem numa
rápida identificação de vulnerabilidades sistémicas, graças a uma mais forte integração da
vigilância bilateral e macro-financeira, e no reforço do programa de avaliação do sector
financeiro implementado conjuntamente pelo FMI e pelo Banco Mundial; na identificação do
progresso feito ao nível das prioridades de curto prazo identificadas pelo Plano G20, assim
como das causas e lições a retirar da presente crise financeira, de forma a propor uma
actualização das prioridades de curto e longo prazo; na definição de regras de vigilância e de
normas às quais as instituições financeiras de dimensão global terão que obedecer, em
conformidade com a Declaração da Cimeira do G20 e com os roteiros do Conselho ECOFIN;
na avaliação da partilha de informação com jurisdições não cooperantes.
Estarão também envolvidos nesta tarefa, o sub-comité do CEF para o FMI (SCIMF), o
Comité dos Serviços Financeiros (CSF) e diversos grupos actualmente a trabalhar no
desenvolvimento de mandatos concretos (nomeadamente, o grupo de Larosière, os
subgrupos do CEF sobre pró-ciclicidade e simulação de crises, o Banking Supervisory
Committee e os três comités de supervisão de nível 3).
O Conselho deverá reportar ao Conselho Europeu da Primavera de 2009, o estado de
desenvolvimento dos trabalhos, em antecipação da nova cimeira de Chefes de Estado ou de
Governo do G20, prevista para 2 de Abril.
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ESTRUTURAS DE SUPERVISÃO
A revisão das estruturas de supervisão europeias esteve no centro dos debates do Conselho
durante a Presidência portuguesa, no segundo semestre de 2007. No contexto da revisão do
processo de Lamfalussy, o Conselho validou a chamada perspectiva evolutiva, tendo
chegado a acordo sobre as acções a implementar de imediato, mas reconhecendo a
necessidade de prosseguir o debate em 2008, tendo presente que a convergência na
supervisão e a efectiva coordenação de actividades transfronteiriças são dois vectores
essenciais.
Assim, logo na sua primeira reunião sob Presidência eslovena, os Ministros das Finanças da
área do euro levaram a cabo uma discussão sobre estruturas de supervisão, tendo por base
uma carta do ministro italiano, Tommaso Padoa-Schiopa, sobre a revisão do processo de
Lamfalussy25.
O ECOFIN Informal de Abril procedeu à avaliação dos principais desenvolvimentos em
matéria de melhoria das estruturas de supervisão financeira e gestão de crises na Europa,
tendo reconhecido a necessidade de desenvolver medidas capazes de promover a
estabilidade financeira dentro do espaço europeu. Foi assinado um Memorando de
Entendimento (MoU), que veio substituir o de 2005, e que reforça os mecanismos de
cooperação entre os grupos transfronteiriços, comprometendo todos os seus signatários a
cooperar tanto em situações de crise, como em períodos de regular funcionamento dos
mercados. Foram igualmente acordadas diversas medidas no domínio da supervisão, que
25

O ponto de partida do raciocínio de Padoa-Schiopa baseia-se em dois elementos chave: a integração dos
mercados financeiros é cada vez maior e é desejável, em termos de eficiência económica, que essa tendência
se desenvolva; as estruturas de supervisão europeias não têm capacidade para responder a essa evolução do
mercado e essa incapacidade, por sua vez, cria dois tipos de problemas: excesso de regulamentação,
incluindo, por exemplo, a multiplicação dos requisitos de reporte, e ausência de resposta adequada em caso
de crise envolvendo empresas transfronteiriças. A consequência lógica deste raciocínio é que é necessário
adequar as estruturas de supervisão à realidade de um mercado integrado. Tendo em conta este objectivo, os
dois vectores de acção propostos na carta são: aumentar a convergência da supervisão, através de um single
european rulebook, e uma supervisão integrada dos grupos transfronteiriços. Deve salientar-se que, na lógica
de Padoa-Schioppa, os dois vectores são indissociáveis: para prevenir a criação de desequilíbrios maiores do
que os actualmente existentes, num contexto de supervisão integrada, é necessário um instrumento que
assegure a convergência da supervisão.
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viriam a ser aprovadas formalmente em Maio, nomeadamente a inclusão de uma dimensão
europeia nos mandatos dos supervisores nacionais, a melhoria do funcionamento dos
comités europeus de supervisores, a definição de um enquadramento comum para o
funcionamento dos colégios de supervisores de forma a reforçar a supervisão de grupos
transfronteiriços e a prossecução mais célere dos trabalhos conducentes à harmonização
dos mecanismos de reporte.
No ECOFIN Informal de Setembro, após debaterem a questão de uma melhor coordenação
das medidas de controlo e supervisão dos agentes financeiros na Europa, os Ministros e
Governadores pronunciaram-se a favor de uma aplicação uniforme das regras comunitárias
por parte das autoridades de supervisão. Para esse efeito, os dados enviados pelos bancos
a estas autoridades deverão ser harmonizados até 2012. Foram igualmente propostas pela
Presidência soluções em matéria de reforço da coordenação das diferentes autoridades
nacionais que supervisionam os grupos financeiros transfronteiriços a operar em vários
países europeus.
Em Outubro, as principais mensagens veiculadas pelo ECOFIN em matéria de estabilidade e
supervisão financeira centraram-se: na necessidade de melhorar as práticas dos bancos na
avaliação da exposição aos riscos; na necessidade de acelerar os trabalhos em curso sobre
o reforço das regras em matéria de estabilidade e supervisão financeira, incluindo a revisão
das Directivas dos Requisitos de Capital (CRD); no apoio à intenção da Comissão de
apresentar uma proposta legislativa relativamente às agências de notação de risco; em
assegurar a aplicação integral e atempada do roteiro acordado em Outubro de 2007, em
resposta à turbulência financeira; na necessidade de uma maior convergência e
harmonização na aplicação das regras e um reforço da supervisão dos grupos
transfronteiriços.
Estas mensagens foram reforçadas pelo Conselho Europeu de Outubro. A nível do sistema
financeiro, foi novamente salientada a necessidade do reforço da supervisão do sector
financeiro europeu, nomeadamente a supervisão de grupos transfronteiriços.
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DIRECTIVAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS
Em Dezembro, o Conselho chegou a acordo sobre quatro propostas de directivas
fundamentais em matéria de solvência das companhias de seguros, requisitos de fundos
próprios dos bancos, organismos de investimento colectivo em valores mobiliários e
sistemas de garantia de depósitos. A Presidência prosseguiu os seus contactos com o
Parlamento Europeu no sentido de obter um acordo que permita que as directivas sejam
aprovadas em primeira leitura, antes do final do mandato legislativo. O Conselho terá ainda
de se pronunciar sobre o texto final que resultar da negociação com o Parlamento Europeu.
Solvência II
A proposta de directiva que estabelece novas regras de solvência para as companhias de
seguros (Solvência II) pretende criar um novo enquadramento para a regulamentação e
supervisão da UE no sector dos seguros. Foi também usada como oportunidade para
reformular e compilar 14 directivas em matéria de seguros num único texto legislativo. Tem
como objectivos promover uma maior integração do mercado de seguros da UE, aumentar a
protecção dos tomadores e beneficiários de seguros, melhorar a competitividade
internacional das empresas europeias de seguro e resseguro e promover uma melhor
legislação no sector dos seguros.
Em Junho e Outubro, o Conselho tomou nota dos progressos realizados neste domínio.
Algumas questões específicas, nomeadamente as relativas à supervisão e, em particular, o
equilíbrio de poderes e responsabilidades entre as autoridades nacionais na supervisão de
grupos seguradores, foram discutidas na reunião de Dezembro, tendo os Ministros chegado
a um acordo geral sobre a matéria. Esta abordagem representa um progresso em alguns
pontos que dizem respeito à supervisão dos grupos, nomeadamente: a instituição de
"colégios de supervisores"; o reforço do papel do Comité das Autoridades Europeias de
Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma, que deverá assegurar
uma maior convergência das práticas prudenciais e poderá ser consultado quando é
necessário sanar desacordos entre os supervisores de um colégio; o reconhecimento das
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companhias de seguros mutualistas que, como os demais grupos, poderiam tirar proveito da
diversificação entre os riscos que suportam.
Requisitos de fundos próprios dos bancos
A Capital Requirements Directive (CRD) define o enquadramento fundamental da actividade
bancária (aplicando-se também a empresas de investimento), a nível de requisitos de fundos
próprios. Em Dezembro, o Conselho alcançou um acordo sobre a abordagem geral desta
proposta de directiva, a qual altera a Directiva 2006/48/CE, do PE e do Conselho, de 14 de
Junho de 2006, relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu exercício,
e a Directiva 2006/49/CE, do PE e do Conselho, de 14 de Junho de 2006, relativa à
adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e das instituições de crédito,
em cinco aspectos: supervisão reforçada dos grupos bancários transfronteiriços;
enquadramento das práticas de titularização; harmonização da definição dos fundos próprios
tier 1 e instrumentos híbridos dos bancos; introdução de regras em matéria de gestão dos
riscos de liquidez, em especial no que respeita à constituição de reservas de activos
líquidos, à realização de testes de liquidez e à instauração de planos de contingência;
supervisão mais rigorosa da exposição a uma única contraparte ("grandes riscos").
Organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
A proposta de directiva sobre esta matéria tem como objectivo modernizar o quadro
regulamentar aplicável aos organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
(OICVM) a fim de oferecer aos investidores: maior escolha de produtos, a custos mais
baixos, através de uma melhor integração do mercado interno; proporcionar uma protecção
adequada, através de uma informação de alta qualidade e de uma supervisão mais eficaz;
manter a competitividade da indústria europeia, ajustando o quadro regulamentar pela
evolução do mercado.
Tendo por base este cenário, o texto aprovado pelo Conselho em Dezembro tem os
seguintes objectivos específicos: melhorar a informação dos investidores criando um
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documento de informação sintética normalizado; instituir um verdadeiro "passaporte
europeu" para as sociedades de gestão de OICVM; favorecer a comercialização
transfronteiriça de OICVM simplificando os procedimentos administrativos, o que tornará
possível aumentar a dimensão média dos fundos europeus; favorecer a partilha de activos
criando um quadro para o sistema de OICVM principal/OICVM de alimentação pelo qual um
fundo investe mais de 85% dos seus activos noutro fundo; fortalecer a supervisão dos
OICVM e das sociedades que os gerem por meio do reforço da cooperação entre
supervisores.
Sistemas de garantia de depósitos
O actual quadro regulamentar dos sistemas de garantia de depósitos baseia-se na Directiva
94/19/CE, de 30 de Maio de 1994, a qual obriga os Estados-membros a assegurar a
existência de um ou mais sistemas nos seus territórios. A Directiva confere aos Estadosmembros poder discricionário na implementação das regras, pelo que os sistemas diferem
significativamente na UE. As principais diferenças consistem na repartição de funções entre
as autoridades públicas e o sector privado, no desencadeamento dos pagamentos, no tipo
de depósitos cobertos, no nível de protecção conferido aos consumidores e no
financiamento dos sistemas.
Em meados de 2008, à luz das dificuldades que se começaram a sentir no sector bancário, o
Fórum de Estabilidade Financeira recomendou que se procedesse a uma revisão dos
acordos sobre garantias de depósitos. A nível da UE, a principal questão política que se
colocava era a de saber se deveriam ser desenvolvidos princípios comuns e/ou se deveria
ser reforçado o quadro regulamentar existente, que se havia revelado eficaz até então. Em
Outubro, ao constatar que vários Estados-membros (entre os quais Portugal) haviam
elevado o nível de cobertura dos seus sistemas nacionais de garantia de depósitos em
reacção à crise financeira, o Conselho decidiu que todos os Estados-membros deveriam
proporcionar, durante um período inicial de pelo menos um ano, uma garantia dos depósitos
dos particulares num montante mínimo de 50 000 euros (em vez dos 20 000 euros previstos
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na Directiva), tendo muitos Estados-membros decidido elevar esse mínimo para 100 000
euros. Em Portugal, o limite de cobertura de 25 mil euros foi aumentado para 100 mil euros e
reduziram-se significativamente os prazos dos reembolsos dos depósitos em caso de
accionamento (Decreto-Lei n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro). O Conselho saudou ainda a
intenção da Comissão de apresentar uma proposta adequada destinada a promover a
convergência dos sistemas de garantia de depósitos.
Em Dezembro, o Conselho acordou numa abordagem geral sobre uma proposta de directiva
que altera a Directiva 94/19/CE, no sentido de reforçar as regras relativas aos sistemas de
garantia de depósitos bancários com vista a melhorar a confiança no sector bancário. Esta
abordagem prevê: elevar o nível de garantia dos depósitos para 50 000 euros, em vez dos
actuais 20 000 euros, a partir de 30 de Junho de 2009, e harmonizar esse nível a 100 000
euros a partir de 31 de Dezembro de 2011 (esta harmonização deverá permitir evitar as
distorções da concorrência entre bancos que surgiram durante a crise financeira); um
período de cinco dias úteis para apurar que a instituição de crédito não restituiu os depósitos
vencidos e exigíveis, e de 20 dias úteis, prorrogável por 10 dias úteis, para proceder à
restituição (os períodos correspondentes são actualmente de 21 dias úteis e três meses,
prorrogáveis por dois trimestres). Ao todo, o prazo para o reembolso não poderia exceder 35
dias úteis, contra os actuais 10 meses.
AGÊNCIAS DE NOTAÇÃO DE RISCO
A Comissão Europeia divulgou em Novembro uma proposta de regulamento das agências
de notação de risco com o objectivo de assegurar que os ratings utilizados na UE sejam
independentes, objectivos e de qualidade. A necessidade desta medida foi suscitada pelos
trabalhos no âmbito da actual instabilidade dos mercados financeiros e pelo papel das
agências de notação de risco neste contexto.
As principais propostas da Comissão traduzem-se: na necessidade de registo das agências
de notação de risco que pretendem emitir ratings a utilizar para fins de regulação na UE; na
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introdução de uma série de requisitos concretos que pretendem assegurar a qualidade dos
ratings emitidos, a transparência das agências de notação de risco e que estipulam como
estas devem lidar com situações de conflito de interesses; na supervisão pública das
agências. A proposta continuará a ser analisada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho
em 2009.
INFRA-ESTRUTURAS PÓS NEGOCIAÇÃO DOS MERCADOS FINANCEIROS
Estas infra-estruturas desempenham um papel primordial no funcionamento regular dos
mercados financeiros, porque asseguram a correspondência entre as transacções e os
pagamentos a que dão lugar, permitindo a concretização destes últimos.
Nos meses de Abril e Junho, o Conselho procedeu a uma análise dos desenvolvimentos
neste domínio, em particular no que diz respeito ao Código de Conduta, às barreiras
Giovannini, aos standards CESR-ECB (Committee of European Securities Regulators –
European Central Bank) e ao Target 2 Securities, tendo reconhecido que, apesar dos
progressos substanciais alcançados, tanto no sector privado como no público, haverá que
avançar no sentido de obter progressos ainda maiores.
Nas conclusões que aprovou em Dezembro, o Conselho faz uma avaliação positiva do
Código de Conduta, sugere uma efectiva supervisão nacional sobre infra-estruturas e o
alargamento das recomendações do CESR-ECB para cobrir a liquidação e a compensação
de derivados over-the-counter (OTC), apoia a criação de um ou vários sistemas
centralizados de liquidação e compensação de derivados OTC na Europa, apoia o projecto
Target 2 Securities e apoia uma maior intervenção legislativa para afastar as barreiras legais
Giovanninni e dar tratamento adequado aos problemas identificados em matéria de conflitos
de lei e de determinação da lei aplicável a valores detidos por intermediários.
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MOBILIDADE BANCÁRIA
Em Janeiro, a Comissão convidou formalmente o sector bancário europeu, através do
European Banking Industry Committee (EBIC), a desenvolver um código de conduta sobre
mobilidade bancária, a ser aplicado pelos bancos, em cada Estado-membro, sempre que os
consumidores queiram mudar de um banco para outro a nível nacional.
As Conclusões do Conselho sobre mobilidade bancária, aprovadas em Dezembro,
reconhecem que os princípios comuns aplicáveis às mudanças de banco, que foram
adoptados pelo sector bancário europeu, constituem um importante passo em frente no
sentido de simplificar os processos de mudança de banco e de os tornar menos onerosos
para os consumidores. Apelam também à sua rápida implementação e convidam a
Comissão Europeia a reportar ao Conselho o acompanhamento da sua aplicação.
LIVRO BRANCO SOBRE CRÉDITO HIPOTECÁRIO
Em Maio, o Conselho adoptou conclusões relativas ao Livro Branco sobre Crédito
Hipotecário, apresentado pela Comissão em Dezembro de 2007, o qual reflecte os
objectivos gerais da Comissão no sentido de melhorar a competitividade e a eficiência nos
mercados europeus de crédito hipotecário com vista ao desenvolvimento da sua integração.
Nas suas Conclusões, o Conselho reconhece que as potencialidades de integração são
determinadas por uma série de factores que incluem a cultura, a língua e as preferências
dos consumidores e que, num futuro próximo, será portanto provável que uma maior
integração seja ditada mais pela oferta do que pela procura. São relembradas as
Conclusões do Conselho de Maio de 2006, relativas ao Livro Branco da Política dos Serviços
Financeiros para o período 2005-2010, onde é referida a importância de reforçar o papel do
consumidor em todo este processo. É também apoiada a intenção da Comissão de levar a
cabo uma avaliação dos benefícios e dos custos das diferentes opções políticas que forem
cruciais para aumentar a confiança e a capacidade de decisão dos consumidores, incluindo
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eventual legislação nas diversas áreas relevantes de acordo com os princípios da melhor
regulamentação.
COMUNICAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A educação financeira permite aos indivíduos melhorarem a sua percepção relativamente
aos produtos e conceitos financeiros, bem como desenvolverem as competências
necessárias para melhorarem a sua literacia financeira, tornando-os conscientes dos riscos
financeiros e das oportunidades, com vista a uma tomada de decisão informada em matéria
de escolha de serviços e produtos financeiros.
Em Maio, o Conselho adoptou Conclusões em que reconhece a importância de reforçar a
educação financeira dos consumidores e de estabelecer, a nível da UE e dos Estadosmembros, um conjunto de ferramentas mais eficazes para uma oferta de educação
financeira.
SEPA
O projecto Single European Payment Area (SEPA) é um objectivo político e estratégico da
UE, após a introdução da moeda única, que visa a criação de uma área única de
pagamentos em euros onde todas as transacções serão consideradas domésticas na área
geográfica abrangida, sob as mesmas condições, direitos e obrigações, independentemente
da sua localização, promovendo a eficiência e a eficácia no mercado de pagamentos de
retalho da área do euro.
Em conjunto com o Banco Central Europeu, o European Payments Council definiu os
calendários de implementação do SEPA, tendo cada comunidade bancária nacional
estabelecido planos de migração próprios.
Em Janeiro, o Conselho aprovou Conclusões sobre esta matéria, salientando ser de toda a
conveniência que as administrações públicas adoptem rapidamente os instrumentos de
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pagamento SEPA, que contribuem positivamente para a sua modernização e para a
implementação do e-Government Action Plan.
A 28 de Janeiro teve lugar, em Bruxelas, o evento “SEPA goes live”, que deu início ao
lançamento oficial do projecto através das transferências a crédito SEPA nos 27 Estadosmembros da UE, na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega, na Suíça e também em nove
territórios sob administração de países da UE. Este acontecimento é visto como um primeiro
passo rumo a um sistema de pagamentos mais eficiente e transparente na UE.
DIÁLOGOS COM PAÍSES TERCEIROS: ASSUNTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS
Ao longo do ano aprofundou-se o diálogo regulamentar com os principais parceiros a nível
mundial, tendo por objectivo promover a convergência regulamentar, a compreensão mútua,
a abertura dos mercados e a estabilidade financeira.
Em Maio, os Ministros reviram os desenvolvimentos recentes neste âmbito, com um enfoque
particular nos trabalhos de preparação da Cimeira UE-EUA e da reunião dos Ministros das
Finanças ASEM (Asia-Europe Meeting). Relativamente aos diálogos sobre serviços
financeiros, as discussões têm sido centradas em torno das práticas e estruturas de
supervisão nos sectores bancário, segurador (destacando-se o grande interesse
demonstrado pelo projecto Solvência II) e de valores mobiliários, bem como das condições
de acesso ao mercado no sector financeiro e da questão da equivalência de standards
contabilísticos.
Em Setembro, o Conselho registou o acordo alcançado em torno da proposta de métodos e
procedimentos a adoptar pela Presidência francesa e pelas futuras Presidências do
Conselho da UE de forma a assegurar um maior contributo da esfera ECOFIN na
preparação dos diálogos e o fortalecimento das componentes económica e financeira das
cimeiras bilaterais da UE. De entre os principais temas abordados nas cimeiras realizadas
sob Presidência francesa destacam-se a crise financeira internacional/estabilidade
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financeira, a promoção do enquadramento regulatório europeu na área financeira e os
fundos soberanos.
GOVERNAÇÃO DO CONSELHO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
(IASB)
Em Julho, o Conselho adoptou Conclusões sobre esta matéria onde reconhece que a
reforma da governação e da responsabilização pública da Fundação do Comité das Normas
Contabilísticas Internacionais (IASCF) e do IASB deverá prosseguir à luz de alguns
princípios, nomeadamente o do reforço da responsabilização pública da IASCF, através da
criação de um Conselho de Supervisão, o qual deverá ser constituído por autoridades
competentes responsáveis pelo interesse público. O IASB deverá ser dotado de uma maior
transparência e legitimidade no processo de estabelecimento de normas e definição de
programas de trabalho, devendo a sua composição reflectir um equilíbrio adequado entre
conhecimentos práticos e técnicos, aliado a uma diversidade de experiência geográfica. Foi
ainda enfatizada a urgência no reforço da capacidade da UE para contribuir de forma
atempada e coerente para o debate internacional em matéria de contabilidade.
No ECOFIN de Outubro, ficou assente a necessidade de harmonizar as regras
contabilísticas internacionais.
FUNDOS SOBERANOS
Os

fundos

soberanos

são

fundos

controlados

por

um

Estado/entidade

pública,

nomeadamente nas economias emergentes, para onde são direccionados os excedentes
orçamentais. O seu objectivo é semelhante ao da generalidade dos investidores particulares,
isto é, maximizar a rendibilidade a longo prazo de uma carteira diversificada de
investimentos, em função de um determinado nível de risco. Embora a sua origem remonte a
1953, só recentemente se fizeram notar nas principais praças financeiras mundiais. O
momento de crise vivido nos EUA, devido à falência do subprime, deixou boa parte do
sistema financeiro norte-americano fragilizado, tornando mais barata a compra de
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participações e obrigando as maiores empresas a assumir fortes perdas, necessitando de
injecções de capital. Nesta conjuntura, os fundos soberanos ganharam relevo, posicionandose quase como salvadores da estabilidade do sistema, a troco da compra de grandes
participações nos maiores bancos ocidentais.
Tendo por base as discussões ocorridas ao nível do ECOFIN, nos meses de Fevereiro e de
Março, o Conselho Europeu da Primavera concordou com a necessidade de uma
abordagem europeia comum que tome em consideração as prerrogativas nacionais, em
consonância com os princípios propostos pela Comissão na Comunicação adoptada a 27 de
Fevereiro: empenhamento num clima de abertura ao investimento; apoio aos trabalhos em
curso a nível do FMI e da OCDE; recurso aos instrumentos nacionais e da UE, se
necessário; observância das obrigações decorrentes do Tratado CE e dos compromissos
internacionais; proporcionalidade e transparência. O Conselho Europeu apoiou também o
objectivo de se chegar a acordo, a nível internacional, em relação a um código de conduta
voluntário para os fundos soberanos e de definir princípios para os países destinatários,
convidando a Comissão e o Conselho a prosseguirem os trabalhos nesse sentido.
Em Novembro, os Ministros das Finanças reuniram-se com os representantes de alguns
fundos soberanos, incluindo a Autoridade de Investimento de Abu Dabhi (ADIA), o Fundo
Norueguês de Pensões e a Autoridade de Investimento do Qatar, com o objectivo de
procederem a um follow-up dos standards do FMI aprovados durante a Assembleia Geral de
10 de Outubro de 2008.
JURISDIÇÕES NÃO-COOPERANTES
Os centros financeiros off-shore são jurisdições com elevada dependência da actividade
financeira transfronteiriça devido aos seus regimes fiscais comparativamente mais
vantajosos, sendo alguns deles considerados jurisdições não-cooperantes de acordo com as
definições acordadas internacionalmente sobre a matéria. Considerados como um grupo,
são um destino importante dos investimentos financeiros dos países da área do euro. Alguns
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têm fortes vínculos jurídicos com a UE pelo facto de serem Países e Territórios Ultramarinos
(PTU). O seu número está em constante crescimento e estão longe de constituir um grupo
homogéneo.

Embora

alguns

aspirem

a,

e

inclusivamente

apliquem,

práticas

internacionalmente aceites, existem os que, devido à falta de recursos e/ou competências
técnicas ou insuficiente cooperação efectiva, suscitam preocupações, em particular no que
diz respeito ao seu papel como destinos de evasão fiscal, em matéria de estabilidade
financeira e como paraísos para o financiamento de actividades criminosas e
branqueamento de capitais.
Foram já alcançados alguns progressos no combate à evasão fiscal, reforço da estabilidade
financeira e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. No
entanto, mais trabalhos serão necessários a nível europeu e internacional. Em Novembro, os
líderes do G20 deram um forte impulso à luta contra as jurisdições não cooperantes. O
Plano de Acção do G20 afirma claramente que "as autoridades nacionais e regionais se
comprometem a implementar medidas nacionais e internacionais para proteger o sistema
financeiro de jurisdições não cooperantes e pouco transparentes que apresentam riscos de
actividades financeiras ilícitas". No seguimento da Cimeira do G20, o Conselho ECOFIN
Informal de Dezembro identificou um conjunto de orientações europeias em matéria de
jurisdições não-cooperantes.
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CAPÍTULO IV

FISCALIDADE

No domínio da fiscalidade, as principais prioridades foram o combate à fraude e à evasão
fiscais e progredir na realização plena do mercado interno, através, nomeadamente, da
modernização do regime do IVA e dos impostos especiais de consumo, do aumento da
simplificação e da cooperação administrativa e da melhor coordenação dos sistemas de
fiscalidade directa dos EM.
Com este fim, o Conselho Europeu de Dezembro adoptou Conclusões solicitando ao
Conselho que procure chegar a um acordo sobre as taxas reduzidas de IVA antes de Março
de 2009 e considerou imperativo intensificar as seguintes acções, que naturalmente
envolverão medidas de natureza fiscal: melhorar a eficiência energética dos edifícios e as
infra-estruturas energéticas; promover os "produtos verdes"; apoiar o esforço da indústria
automóvel para produzir veículos mais amigos do ambiente.
FISCALIDADE INDIRECTA
Pacote IVA
No seguimento do acordo político alcançado em Dezembro de 2007 sob a Presidência
portuguesa, o Conselho aprovou, em Fevereiro, um pacote legislativo em matéria de IVA
(designado pacote IVA) que engloba as Directivas 2008/8/CE e 2008/9/CE do Conselho, de
12 de Fevereiro de 2008, e o Regulamento (CE) nº 143/2008, do Conselho, de 12 de
Fevereiro. Das principais medidas incluídas no referido pacote salienta-se uma alteração das
normas relativas ao local de prestação de serviços destinada a assegurar que a maior parte
das modalidades de serviços possam ser tributadas no Estado-membro de consumo; a
possibilidade dos contribuintes que prestem determinados serviços cumprirem, num único
Estado-membro, as suas obrigações de notificação em matéria de IVA à escala comunitária
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(mediante recurso a um mini-regime de balcão único) e verem, assim, reduzidos os seus
custos de cumprimento destas obrigações; mecanismos de cooperação aperfeiçoados entre
os Estados-membros para a prevenção da evasão fiscal no quadro do novo regime.
IVA sobre os serviços financeiros e de seguros
Em Junho, o Conselho tomou nota de um relatório intercalar da Presidência sobre a
proposta de directiva relativa ao tratamento, em termos de IVA, dos serviços financeiros e de
seguros, apresentada no final de 2007. Um segundo relatório de progresso foi apresentado
em Dezembro de 2008.
A referida proposta de directiva, que altera a Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de
Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do IVA, destina-se a clarificar e actualizar as
definições e disposições que regem os serviços financeiros e de seguros – que estão isentos
de IVA – aumentando a segurança jurídica dos operadores económicos e das
administrações fiscais nacionais, diminuindo os encargos administrativos e reduzindo o
impacto do IVA oculto nos custos dos prestadores de serviços. Note-se que as definições
actualmente existentes datam dos anos 70 e conduzem a diferentes interpretações neste
domínio por parte dos Estados-membros.
De salientar que aquela proposta está estreitamente ligada à proposta de alteração do
regulamento que estabelece medidas de aplicação da Directiva 2006/112/CE no que diz
respeito aos serviços financeiros e de seguros, apresentada em simultâneo.
Taxas reduzidas de IVA
O debate sobre as taxas reduzidas de IVA, a sua utilização enquanto instrumento de política
económica, bem como a introdução de alterações à actual estrutura de taxas reduzidas
voltaram a estar na mesa em 2008 sem que, contudo, tivesse sido possível um acordo.
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O Conselho ECOFIN Informal, realizado em Nice, em Setembro, procedeu a um debate
sobre o impacto económico e orçamental da aplicação de taxas reduzidas de IVA, as suas
vantagens e inconvenientes e a questão destas constituírem, ou não, um instrumento
adequado à prossecução de objectivos de política sectorial, tendo ficado acordado que o
funcionamento eficiente do mercado interno deveria igualmente ser tido em consideração
nesta análise. Foram discutidos, em particular, os argumentos económicos que poderão
justificar um recurso adicional às taxas reduzidas (alguns países manifestaram-se favoráveis
à redução das taxas de forma a criar mais emprego, diminuir os preços no consumidor ou
desencorajar a economia paralela), bem como questões relativas às finanças públicas.
Em diversas sessões até ao final do ano, o Conselho analisou uma proposta de directiva
apresentada em Julho pela Comissão visando alterar as regras em vigor relativamente às
questões consideradas mais urgentes. A proposta prevê que os Estados-membros apliquem
taxas reduzidas de IVA – sem prazo definido – a certos serviços prestados localmente,
relativamente aos quais não exista qualquer risco de concorrência desleal no mercado
interno.
Não obstante os esforços feitos no sentido de chegar a um acordo, a Presidência francesa
reconheceu não haver consenso. Concordou, contudo, que as taxas reduzidas de IVA sobre
os serviços com utilização de mão-de-obra intensiva deveriam fazer parte das medidas
tendentes à recuperação económica da UE.
Na sequência, no âmbito do Plano de Relançamento da Economia Europeia, o Conselho
Europeu de Dezembro apoiou a possibilidade de os Estados-membros que o desejem
aplicarem taxas reduzidas de IVA em certos sectores, tendo solicitado ao Conselho que
resolva esta questão antes de Março de 2009.
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Combate à fraude fiscal
Em Novembro de 2006, o Conselho acordou definir uma estratégia destinada a completar à
escala comunitária os esforços envidados a nível nacional para combater a fraude fiscal,
especialmente a fraude em matéria de IVA. Na realidade, muito está em jogo, tanto para a
UE como para os orçamentos nacionais. Este tipo de fraude custa todos os anos milhares de
milhões de euros aos Estados-membros, assumindo na maioria das ocasiões a forma de
circuitos, designados carrosséis de IVA, que fustigam as transacções transfronteiriças. A
livre circulação de bens no mercado interno (em funcionamento desde 1993) veio acentuar a
necessidade de uma maior cooperação entre os Estados-membros na luta contra a fraude
ao IVA, bem como contra outras formas de fraude fiscal.
Assim, em Junho de 2007, o Conselho solicitou à Comissão que propusesse medidas
legislativas para reforçar o sistema do IVA e decidiu conferir uma forte prioridade a essas
medidas. Em reacção a este pedido, a Comissão apresentou uma primeira Comunicação
com propostas em Março de 2008, tendo o assunto sido objecto de análise em diversas
sessões do Conselho.
Tendo em conta as intenções reveladas pela Comissão e, em particular, a de apresentar
uma proposta de reformulação do Regulamento (CE) nº 1798/2003 do Conselho, de 7 de
Outubro de 2003, relativo à cooperação administrativa no domínio do IVA, o Conselho
aprovou em Outubro as directrizes do Eurofisc, projecto que visa facilitar a troca de
informações entre as autoridades fiscais sobre os operadores suspeitos de fraude,
convidando a Comissão a integrar na sua proposta disposições que permitam estabelecer o
Eurofisc num futuro próximo. De acordo com as directrizes aprovadas, o Eurofisc será uma
rede descentralizada de intercâmbio de informações, não dotada de personalidade jurídica,
que se rege por quatro princípios gerais: a liberdade de cada Estado-membro participar em
todas as tarefas da rede; a participação activa no intercâmbio de informações; a
confidencialidade das informações objecto de intercâmbio; a ausência de encargos
suplementares para os operadores. As tarefas do Eurofisc serão as seguintes: constituir um
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dispositivo de alerta rápido multilateral em matéria de luta contra as fraudes ao IVA e
coordenar os intercâmbios de informações e os trabalhos dos Estados-membros
participantes resultantes da exploração dos alertas.
Em Novembro, o Conselho chegou finalmente a acordo de princípio sobre as medidas de
reforço da luta contra a fraude fiscal em matéria de IVA, destinadas a permitir que as
informações sobre as transacções transfronteiriças sejam mais rapidamente recolhidas e
trocadas entre Estados-membros, a fim de permitir uma detecção mais rápida dos casos de
fraude. Os textos foram finalmente adoptados em Dezembro: Directiva 2008/117/CE do
Conselho, de 16 de Dezembro, e Regulamento (CE) nº 37/2009 do Conselho, de 16 de
Dezembro de 2008. Prevêem uma redução dos prazos legais impostos aos operadores para
declararem as suas transacções para efeitos de IVA, assim como uma redução dos prazos
para a transmissão dessas informações entre os Estados-membros, sem aumentar o peso
das formalidades administrativas para as empresas, nomeadamente as PME.
Regime geral dos impostos especiais sobre o consumo (IEC)
Na sequência da apresentação, em Fevereiro, de uma proposta de directiva relativa ao
regime geral dos impostos especiais sobre o consumo (IEC), o Conselho de Junho tomou
nota de um relatório intercalar da Presidência eslovena sobre os trabalhos realizados, tendo
convidado a Presidência francesa a prosseguir a análise.
Em Novembro, o Conselho alcançou um consenso alargado sobre a proposta de directiva, a
qual foi definitivamente adoptada em Dezembro (Directiva 2008/118/CE do Conselho, de 16
de Dezembro de 2008).
Esta Directiva adapta o regime existente relativo aos IEC (Directiva 92/12/CEE do Conselho,
de 25 de Fevereiro, relativa ao regime geral, à detenção, à circulação e aos controlos dos
produtos sujeitos a impostos especiais de consumo), prevendo a possibilidade de
implementar um sistema informatizado de controlos mais integrado e célere no combate à

206

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

fraude em matéria de IEC, sem contudo comprometer a qualidade dos referidos controlos,
bem como adaptar o novo sistema às disposições sobre os movimentos de produtos, em
conformidade com o previsto na Decisão nº 1152/2003/CE do PE e do Conselho, de 16 de
Junho de 2003, relativa à informatização dos movimentos e dos controlos dos produtos
sujeitos a impostos especiais de consumo, segundo a qual os Estados-membros e a
Comissão devem implementar o referido sistema informatizado no primeiro semestre de
2009.
FISCALIDADE DIRECTA
Tributação da poupança
A Directiva 2003/48/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, em vigor desde 1 de Julho de
2005, abrange a tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros, incluindo os
rendimentos provenientes de contas de depósito, de obrigações do Tesouro e de obrigações
de empresas, bem como de organismos de investimento colectivo que invistam mais de 40%
dos seus activos em títulos de dívida (mais de 25% a partir de 2011). A Directiva estipula
que os Estados-membros devem proceder a uma troca de informações sobre os juros pagos
num Estado-membro aos aforradores individuais residentes noutro Estado-membro, de
forma a permitir que os juros em questão sejam tributados no Estado-membro de residência
fiscal.
Actualmente são igualmente aplicadas medidas de tributação da poupança equivalentes às
da Directiva em Andorra, Liechtenstein, Mónaco, São Marino e Suíça, ao abrigo de acordos
específicos celebrados com a UE. Essas mesmas medidas são igualmente aplicadas em dez
territórios dependentes e associados dos Países Baixos e do Reino Unido (Guernsey,
Jersey, Ilha de Man e sete territórios das Caraíbas), ao abrigo de acordos específicos
celebrados com cada um dos Estados-membros.
Em Março, a Comissão informou o Conselho sobre os progressos realizados nos contactos
que encetou com mais outro grupo de países e territórios terceiros quanto a uma eventual
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adopção, por parte desses países e territórios, de medidas relativas à tributação da
poupança equivalentes às aplicadas na UE. O Conselho procedeu a uma troca de opiniões
sobre esta questão, bem como sobre a aplicação na UE da referida Directiva 2003/48/CE,
tendo reiterado a sua intenção de alargar e melhorar a rede de acordos sobre a tributação
da poupança celebrados pela UE e pelos Estados-membros e manifestado o seu apoio à
Comissão nos esforços envidados para celebrar mais acordos deste tipo. O Conselho apelou
ainda à Comissão para que acelerasse a preparação do seu primeiro relatório trienal sobre a
aplicação da Directiva 2003/48/CE, conforme previsto no artigo 18º da mesma.
A título de medida intercalar, a Comissão apresentou uma avaliação informal na sessão
Maio. O Conselho tomou nota dessa avaliação e convidou a Comissão a apresentar até 30
de Setembro, o mais tardar, o relatório completo, comprometendo-se a analisar mais
pormenorizadamente o funcionamento da Directiva nessa altura.
Em Novembro, a Comissão apresentou uma proposta de alteração daquela Directiva, a qual
foi objecto de Conclusões pelo Conselho de Dezembro sendo de salientar o convite
endereçado à Comissão no sentido de prosseguir com celeridade as negociações e as
conversações exploratórias com os centros financeiros exteriores à UE. Um relatório de
progresso deverá ser apresentado na Primavera de 2009.
Concorrência fiscal prejudicial – Código de conduta para a tributação das empresas
O Código de Conduta incide sobre medidas que afectam (ou podem afectar) de forma
significativa a localização da actividade empresarial na Comunidade. O Grupo Código de
Conduta é responsável por avaliar o desmantelamento de medidas fiscais consideradas
prejudiciais (quando o regime fiscal favorável num Estado-membro atrai as empresas de
outros Estados-membros) e a fiscalização do compromisso de congelamento assumido
pelos Estados-membros de não introduzirem novas medidas que sejam prejudiciais.
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Em Junho, o Conselho tomou nota do relatório do Grupo Código de Conduta, que resume os
trabalhos do Grupo durante a Presidência eslovena, tendo-se congratulado com os
progressos alcançados. Em Dezembro, o Conselho tomou conhecimento dos trabalhos
desenvolvidos durante o segundo semestre e adoptou o programa de trabalho para os
próximos 18 meses, o qual clarifica as regras de funcionamento do Grupo e alarga as áreas
da sua competência. O Conselho solicitou ao Grupo que continue, não só a assegurar o
congelamento de medidas fiscais prejudiciais, como a reanalisar as disposições existentes e
as práticas em vigor, para que os Estados-membros as desmantelem, quando necessário. O
Conselho solicitou ainda ao Grupo que apresente um relatório dos trabalhos desenvolvidos
antes do final de Junho de 2009.
Coordenação dos sistemas de fiscalidade directa em matéria de tributação à saída
Em Dezembro, o Conselho adoptou uma Resolução sobre a coordenação dos sistemas de
fiscalidade directa, em matéria de tributação à saída, que aborda a questão da determinação
do valor de mercado para efeitos de tributação das mais-valias, em caso de transferência de
actividade económica entre dois Estados-membros.
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CAPÍTULO V

FINANCIAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA

O processo orçamental para 2009 foi dominado pela necessidade de se encontrar uma
solução para o financiamento da Facilidade de resposta rápida ao aumento dos preços dos
géneros alimentares nos países em desenvolvimento, no montante de mil milhões de euros,
apresentada pela Comissão Europeia em Julho depois de recebido o apoio do Conselho
Europeu de Junho.
Quer o Conselho quer o Parlamento Europeu manifestaram desde logo a sua oposição à
solução proposta pela Comissão para financiar o mecanismo utilizando a margem da rubrica
2 (Acções Estruturais). No entanto, as soluções apresentadas pelos dois ramos da
autoridade orçamental eram bastante diferentes. Enquanto o PE aceitava uma revisão do
quadro financeiro, o Conselho desde o início mostrou-se contrário a esta solução preferindo
explorar outras alternativas, nomeadamente procurando uma solução que combinasse vários
elementos, incluindo a reafectação dentro da rubrica 4 (Acções Externas).
A habitual concertação durante o processo orçamental para 2009 concentrou-se
essencialmente no financiamento daquela Facilidade e no nível das dotações de pagamento,
sendo claro que não poderia haver um acordo sobre o orçamento de 2009 e sobre as
habituais declarações sem acordo quanto ao financiamento da Facilidade. De referir ainda
que questões como o financiamento da PESC, do Kosovo, da Palestina e do Afeganistão,
habitualmente objecto de divergência entre o Conselho e o Parlamento Europeu, não
constituíram neste processo orçamental qualquer problema para a concertação.
Em resultado do processo de concertação, o nível máximo das dotações para pagamentos
acordado para 2009 foi de 116 096 mil milhões de euros incluindo as dotações de
pagamento para o financiamento da Facilidade Alimentar, o que corresponde a um
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acréscimo de 0,3% face a 2008 e a 0,894% do RNB. No que respeita às dotações para
autorizações, o orçamento para 2009 prevê um montante de 133 845 mil milhões de euros,
ou seja 1,03% do RNB correspondendo a um acréscimo de 2,5% em relação a 2008.
Relativamente à Facilidade Alimentar, que se acordou prolongar por três anos, a solução
encontrada para o seu financiamento combina vários elementos: reafectações na rubrica 4,
mobilização do Instrumento de flexibilidade em 2009 e utilização da Reserva para Ajudas de
Emergência em 2008 e 2009, não só através das dotações disponíveis mas também através
de um aumento pontual do montante desta Reserva a orçamentar em 2008.
Com esta solução, apesar de se ter mantido inalterado o actual Quadro Financeiro, como
defendia o Conselho, foi necessário proceder a uma alteração limitada do ponto 25 do
Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (AII), de 17
de Maio de 2006. Assim, foi decidido aumentar a dotação da Reserva para Ajudas de
Emergência em 240 milhões de euros no ano de 2008, tendo as instituições afirmado que
esta alteração não deverá constituir de modo algum um precedente.
Do acordo final fizeram ainda parte um conjunto de declarações das quais se destacam:
 As declarações relativas à Coordenação da assistência comunitária Facilidade Alimentar e Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) -, que
realçam a importância da coerência no domínio da assistência ao
desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito à utilização dos fundos e
à melhoria da visibilidade da assistência comunitária, onde é solicitado à
Comissão um relatório com uma lista das iniciativas tomadas para melhorar a
visibilidade da ajuda externa da UE, sem comprometer a sua eficácia,
especialmente quando implementada por Organizações internacionais;
 A declaração relativa à implementação da Política de Coesão, na qual as
instituições, reconhecendo que, face aos desafios colocados pelo actual
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abrandamento da actividade económica, a economia pode beneficiar de uma
aceleração da implementação dos fundos estruturais e de coesão dentro dos
limites máximos do quadro financeiro plurianual aprovado para 2007/2013,
solicitam aos Estados-membros e à Comissão um esforço para completar
rapidamente os procedimentos necessários para que os pagamentos
intermédios possam ser efectuados;
 A declaração relativa às dotações de pagamento, onde o Conselho e o PE
solicitam à Comissão a apresentação de um orçamento rectificativo caso as
dotações inscritas nas rubricas 1a (Competitividade), 1b (Coesão), 2 e 4 se
venham a revelar insuficientes.
No final do ano, a Comissão transmitiu ao Conselho uma proposta de revisão do quadro
financeiro plurianual tendo em vista o financiamento de projectos nos domínios da energia e
da banda larga, para dar sequência às Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro
relativas ao Plano de Relançamento da Economia Europeia. A proposta apresentada previa
o financiamento daqueles projectos num montante de 5 mil milhões de euros através de uma
revisão do quadro financeiro por via de transferência da rubrica 2 em 2008 e 2009 para a
rubrica 1a em 2009 e 2010. Esta proposta defrontou-se com forte oposição dos EM, não
tendo sido possível obter qualquer acordo até ao final do ano.
No âmbito do financiamento, refira-se que, no final de 2008, apenas a Bélgica não tinha
comunicado ao Secretariado-Geral do Conselho a conclusão do processo de adopção e
ratificação da nova Decisão relativa ao sistema de recursos próprios, que tem como
objectivo a aplicação das decisões do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 neste
domínio.
Em Portugal, o processo ficou concluído em 14 de Outubro, data da publicação em Diário da
República da Resolução da Assembleia da República que aprova a Decisão de Recursos
Próprios e do Decreto do Presidente da República que a ratifica.
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Recorde-se que qualquer que seja a data da sua adopção pela totalidade dos Estadosmembros, esta Decisão produz efeitos a 1 de Janeiro de 2007.
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ORÇAMENTO COMUNITÁRIO
Preços correntes – Mil milhões de euros

Rubricas

Orçamento 2009

Variação 2008/2009

Perspectivas

%

Financeiras

DA

DP

DA

DP

DA

1. Crescimento Sustentável

60,2

46,0

3,2%

0,6%

59,7

Competitividade

11,8

11,0

1 6,2

13,5%

11,3

Coesão

48,4

35,0

2,5%

-2,9

48,4

2. Preservação e gestão dos recursos
naturais
Dos quais: despesas de mercados e
pagamentos directos
3. Cidadania, Liberdade, Segurança e Justiça

56,1

52,6

1,0%

-1,2%

59,6

41,1

41,1

0,3%

0,5%

46,7

1,5

1,3

-7,3%

-12,9%

1,5

Liberdade, Segurança e Justiça

0,9

0,6

18,1%

15,6%

0,9

Cidadania

0,6

0,7

-27,9%

-28,9%

0,6

4. A UE como parceiro mundial

8,1

8,3

7,3%

6,1%

7,4

5. Administração

7,7

7,7

5,8%

5,8%

7,7

6. Compensações

0,2

0,2

1,2%

1,2

0,2

133,8

116,1

2,5%

0,3

136,2

Total
DP em % RNB

DA – Dotações para autorizações
DP – Dotações para pagamentos
Fonte: Comissão Europeia – Síntese numérica, Janeiro 2009

0,89%
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CAPÍTULO VI

FLUXOS FINANCEIROS

No ano de 2008, o resultado líquido das relações financeiras entre Portugal e a União
Europeia situou-se em 2 514,9 milhões de euros. As transferências da UE para Portugal
totalizaram 3 996,8 milhões de euros, enquanto as transferências de Portugal para a UE
foram de 1 481,9 milhões de euros.
Para o aumento verificado no saldo das transferências, relativamente ao ano anterior,
contribuíram as transferências relativas aos anteriores Quadros Comunitários de Apoio
(QCA), ao QREN e aos fundos agrícolas.
No que respeita às transferências para o orçamento comunitário a título de recursos
próprios, genericamente os montantes continuam a situar-se ao nível dos anos anteriores,
registando flutuações que decorrem, designadamente, da evolução do orçamento.
Como habitualmente, verificaram-se outras transferências financeiras, não incluídas no
quadro dos fluxos financeiros, decorrentes da participação de Portugal nos programas e
acções existentes no quadro das diversas políticas comunitárias, tais como investigação e
desenvolvimento, ambiente, redes transeuropeias, energia, formação profissional, educação,
saúde, cultura, etc. Estas transferências, que têm um impacto financeiro relativamente
limitado, são de difícil contabilização na medida em que se realizam de forma dispersa e por
vezes são efectuadas directamente para os beneficiários.
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FLUXOS FINANCEIROS ENTRE PORTUGAL E A UNIÃO EUROPEIA
Preços correntes
MEUROS

2005

2006

2007

2008

FEDER (QCA II)
FEDER (QCA III)
FEDER (QREN)
FSE (QCA II)
FSE (QCA III)
FSE (QREN)
FEOGA-Orientação (QCA II)
FEOGA-Orientação (QCA III)
IFOP (QCA II)
IFOP (QCA III)
Fundo de Coesão (1993-1999)
Fundo de Coesão (2000-2006)
Fundo de Coesão (QREN)
LEADER
FEOGA-Garantia
FEADER
Outras Acções

0,6
1 602,3
2,6
693,6
0,0
229,7
0,0
17,6
0,4
269,9
22,2
891,9
32,3

17,6
1 248,3
0,0
753,1
0,0
215,5
15,5
27,5
16,0
187,5
9,7
946,4
52,2

0,0
1 018,1
242,5
0,0
534,7
46,6
386,7
7,9
12,4
15,4
413,7
61,2
0,0
717,2
221,3
82,5

0,0
1 449,0
366,3
19,8
108,4
195,4
0,0
345,8
1,7
15,3
7,2
187,1
93,5
4,3
721,5
398,7
82,8

Total

3 763,1

3 489,3

3 760,2

3 996,8

108,0
217,9
115,8
946,3
- 5,9
0,0

117,8
315,3
128,9
1 147,4
- 81,4
0,7

137,1
269,4
115,1
1 015,9
- 99,4
0,0

134,0
251,5
140,2
1 028,4
- 75,8
3,6

Total

1 382,1

1 628,7

1 438,1

1 481,9

3) Saldo Global: 1) - 2)

2 381,0

1 860,6

2 322,1

2 514,9

1) Transferências da UE

2) Transferências para a UE
Direitos aduaneiros, niveladores
agrícolas e quotizações do
açúcar
Recurso IVA
Correcção Reino Unido
Recurso PNB
Restituições BEI/IVA/PNB/RU
Diversos

Fonte: Ministério das Finanças
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BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO (BEI)
Ao longo do ano, o BEI concedeu empréstimos num total de 2 644 milhões de euros. A
distribuição sectorial destes empréstimos indica-se de seguida:

Meuros
Infra-estruturas
Transportes
Energia
Empréstimos Globais
Diversos
Total

1059·
445
653·
487
1584

%
40
17
25
18
100
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Título VII

JUSTIÇA E ASSUNTOS INTERNOS
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CAPÍTULO I

ESPAÇO DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA

O ano de 2008 foi marcado pela negociação e conclusão, em Outubro, do “Pacto Europeu
sobre a Imigração e o Asilo”. Esta iniciativa emblemática da Presidência francesa foi
apresentada logo no início do ano e foi objecto de demoradas negociações que se
encetaram ainda sob Presidência eslovena. O compromisso político final, subscrito ao mais
alto nível, veio definir orientações comuns para a política migratória, que enquadrarão o
futuro da agenda europeia. Ainda no capítulo das migrações, o ano foi pródigo em avanços
na negociação das propostas legislativas da Comissão na área da migração legal (directivas
“altamente qualificados” e “autorização única de residência e trabalho e quadro comum de
direitos”), apresentadas ainda sob Presidência portuguesa, e registou, mesmo, a aprovação
da Directiva sobre procedimentos de “retorno”, instrumento essencial a uma política europeia
eficaz de luta contra a imigração ilegal, mas que motivou duras críticas por parte de alguns
países terceiros, em particular da América Latina.
No plano externo, intensificou-se o diálogo e cooperação da UE com países terceiros em
matéria de migrações, destacando-se a negociação e celebração das duas primeiras
Parcerias para a Mobilidade entre a União Europeia e a Moldova e Cabo Verde, em Junho, e
a realização da 2ª Conferência Euro-africana sobre Migrações e Desenvolvimento (Rabat II),
em Novembro, que aprovou um Programa Trienal para o período 2009-2011. De igual modo,
o ano de 2008 testemunhou o lançamento do processo de implementação da Parceria para
a Mobilidade, Migração e Emprego, prevista no Plano de Acção aprovado na II Cimeira UEÁfrica de Dezembro de 2007.
A cooperação Schengen registou em 2008 mais um alargamento, com a entrada em vigor,
em 1 de Março, do acordo de 2004 de associação da Suíça à execução e implementação do
acervo de Schengen e a posterior decisão de suprimir os controlos nas fronteiras internas
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terrestres, a partir de 12 de Dezembro, e nas fronteiras aéreas, a partir de 29 de Março de
2009. Ainda em 2008 registou-se a assinatura dos Protocolos de adesão do Lichtenstein ao
espaço Schengen.
Também em 2008 prosseguiram os trabalhos em matéria da luta contra o terrorismo, com
particular ênfase nas áreas da segurança de explosivos, precursores e detonadores, bem
como das questões relacionadas com o financiamento do terrorismo e a luta contra a
radicalização e o recrutamento. As negociações para rever a Decisão-Quadro, relativa à luta
contra o terrorismo, chegaram ao seu termo em finais de Novembro com a aprovação do
respectivo instrumento jurídico que agora contempla também fenómenos como o
incitamento, o recrutamento e o treino para o terrorismo.
Em matéria de cooperação judiciária civil, o ano foi particularmente fértil em resultados,
tendo registado a aprovação de instrumentos jurídicos em áreas de grande importância na
vida dos europeus, como é o caso das obrigações alimentares. Ainda na área do direito da
família, as negociações com vista à alteração do Regulamento sobre matéria matrimonial
(divórcio), conhecido por Roma III, não conheceram igual sorte, registando um impasse que
favoreceu a emergência de um grupo de Estados-membros favoráveis ao recurso ao
procedimento da cooperação reforçada, iniciativa até ao momento inédita. As negociações
relativas ao Quadro Comum de Referência do Direito Europeu dos Contratos e à Justiça
electrónica (E-justice) também conheceram avanços substanciais em 2008.
Na área penal, foram aprovadas inúmeras Decisões-Quadro, destacando-se, pela sua
relevância, as relativas à reincidência, à transferência de pessoas condenadas, ao mandado
europeu de obtenção de provas, à luta contra a criminalidade organizada e à protecção de
dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal.
Merece igualmente destaque, pela sua importância e valor simbólico, a aprovação de dois
instrumentos de há muito em negociação: a Directiva relativa à protecção do ambiente
através do Direito Penal e a Decisão-Quadro relativa à luta contra certas formas e
manifestações de racismo e xenofobia por via do Direito Penal.
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Na área da Justiça, cabe também destacar a criação de uma rede de cooperação legislativa
entre os Ministérios da Justiça dos EM, iniciativa inovadora destinada a reforçar o acesso à
informação sobre a legislação em vigor, os sistemas judiciários e jurídicos e os grandes
projectos de reforma jurídica.
Por fim, o ano de 2008 registou uma intensa actividade externa na área JAI, com especial
destaque para as relações da UE com os países dos Balcãs Ocidentais e os EUA. Com os
Balcãs, registou-se a entrada em vigor dos acordos de facilitação de vistos e readmissão,
concluídos em 2007, e foram inaugurados diálogos com vista à isenção de vistos com todos
estes Estados. Com os EUA, o relacionamento foi dominado pelas implicações das
alterações ao Programa de Isenção de Vistos americano (Visa Waiver Program) e pela
persistente exclusão de alguns Estados-membros da participação neste programa.
Registaram-se também desenvolvimentos no relacionamento com a América Latina em
matéria de migrações e, em especial, com o Brasil.
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CAPÍTULO II

IMIGRAÇÃO E ASILO

MIGRAÇÕES
No decurso de 2008, a questão das Migrações continuou a merecer uma atenção e um
impulso muito particular através de inúmeras iniciativas, tanto no plano do relacionamento
externo como no plano da organização interna da UE.
Abordagem Global das Migrações
O Conselho JAI de 5 de Junho aprovou Conclusões sobre o “Reforço da Abordagem Global
das Migrações (AGM), posteriormente adoptadas pelo CAGRE de 16 de Junho e
endossadas pelo Conselho Europeu de 19 e 20 de Junho, de acordo com as quais:
 Reiterou as acções prioritárias centradas na África e no Mediterrâneo
(conforme decidido pelo Conselho Europeu de Dezembro de 2005 e de
Dezembro 2006);
 Pugnou pelo reforço da Abordagem às regiões vizinhas da União Europeia a
Leste e a Sudeste; e
 Congratulou-se com o lançamento das Parcerias piloto para a Mobilidade com
Cabo Verde e com a Moldova que constituem um novo quadro político para
um diálogo abrangente e uma cooperação equilibrada em matéria de migração.
Em Outubro, a Comissão apresentou um relatório sobre os progressos alcançados na
execução da AGM intitulado "Reforçar a abordagem global das migrações: mais
coordenação, coerência e sinergias". Foi, assim, reafirmada a total pertinência da
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Abordagem Global e a validade das orientações definidas nas suas anteriores conclusões,
em especial no que se refere às suas três vertentes (migração legal, luta contra a imigração
ilegal e migrações e desenvolvimento) e à necessidade de proceder à sua implementação
equilibrada.
Tendo como base esta Comunicação, o Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro aprovou
Conclusões relativas à avaliação da aplicação da AGM e à parceria com os países de
origem e de trânsito.
Nos termos destas Conclusões, o Conselho reafirmou que a AGM deve continuar a ser
aplicada, enquanto tal, no Sul da União Europeia, bem como a Leste e a Sudeste. Os
esforços de implementação devem concentrar-se nessas regiões, tendo em conta um
objectivo de equilíbrio e de valor acrescentado, sendo que a aplicação da Abordagem Global
nessas regiões geográficas deve, além disso: ser diferenciada em função das respectivas
situações e apoiar-se, na medida do possível, nos quadros e processos existentes,
nomeadamente a nível regional. Em relação às outras regiões geográficas, em especial a
América Latina, as Caraíbas e a Ásia, e sendo embora idêntica a inspiração, o caminho a
seguir, menos integrado nesta fase, deverá privilegiar tanto um diálogo completo e
verdadeiro como cooperações práticas. Por último, deverá ser explorada a criação de um
diálogo tripartido entre os países de origem, de destino e de trânsito pertencentes a
conjuntos geográficos diferentes.
Portugal partilha a prioridade atribuída às questões migratórias na agenda Europeia e
defende que elas deverão ser objecto de uma abordagem integrada e equilibrada em termos
geográficos.
Missões e Parcerias de Mobilidade entre a UE e países terceiros
As missões da União Europeia em matéria de migrações continuaram de forma regular
(Nigéria, África do Sul e Arménia) e permitiram efectuar um diálogo político com os países
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terceiros sobre a questão das migrações, no sentido de avaliar a oportunidade e a
possibilidade de estabelecer parcerias ou de recorrer a outros instrumentos da AGM.
Na sequência do mandato do Conselho Europeu de Dezembro de 2007, à margem do
Conselho JAI de Junho, foram assinadas as Declarações relativas às Parcerias para a
Mobilidade26 com a Moldávia27 e Cabo Verde28, tendo esta última contado com o empenho
activo de Portugal.
No âmbito desta última Parceria, Portugal e Cabo Verde decidiram cooperar em dois
domínios principais: controlo de fronteiras/segurança documental e organização da migração
legal. Neste domínio destacam-se dois projectos: projecto “CAMPO” (Centro de Apoio ao
Migrante no País da Origem) que visa contribuir para uma migração legal mais bem gerida,
oferecendo informações sobre os canais de migração legal e promoção da migração circular;
e a criação de um Centro Comum de Vistos, liderado por Portugal e contando com a
participação da Bélgica e Luxemburgo. Em Novembro a Comissão propôs a abertura de
negociações com vista à celebração de acordos de facilitação de vistos e readmissão.

Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo
O ano foi praticamente dominado pela negociação e conclusão do “Pacto Europeu sobre a
Imigração e o Asilo”, uma das quatro prioridades do Programa de Trabalho da Presidência
francesa. O texto, que começou a ser negociado ainda no 1º semestre através de inúmeras
reuniões e contactos bilaterais/plurilaterais entre a delegação francesa e os Estadosmembros, foi posteriormente discutido na reunião informal de Ministros JAI de Cannes, em 7
e 8 de Julho, e no Conselho JAI de 24 e 25 de Julho. A versão final do “Pacto” acabaria por
26

Elemento essencial da concretização por país da Abordagem Global. Essas parcerias definem o quadro de
um diálogo e de uma cooperação reforçada entre a UE e determinados países terceiros em matéria de gestão
de fluxos migratórios, sendo que o respectivo conteúdo deve ser adaptado a cada um dos países em causa.
27
Participam, do lado da UE, os seguintes EM: Bulgária, Chipre, República Checa, França, Alemanha, Grécia,
Hungria, Itália, Lituânia, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Suécia e Comissão.
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vir a ser aprovada no Conselho JAI de 25 de Setembro e, posteriormente, adoptada pelo
Conselho Europeu de 15 e 16 de Outubro.
O “Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo” é um documento de natureza política que
contem um conjunto de orientações para as políticas migratórias dos Estados-membros e da
União e traduz a vontade dos Chefes de Estado e de Governo prosseguirem uma política
comum, que transcende as clivagens e está imbuída de um espírito de solidariedade entre
os Estados-membros e de cooperação com os países terceiros.
Doravante a União Europeia irá encarar a migração à luz de cinco pilares fundamentais, a
saber:
 Organizar a imigração legal, tendo em consideração as necessidades e
capacidades de acolhimento de cada EM e favorecer a integração;
 Lutar contra a imigração ilegal, em especial assegurando um retorno efectivo
dos imigrantes em situação ilegal;
 Melhorar a eficácia do controlo de fronteiras;
 Construir uma Europa do Asilo; e
 Construir uma parceria com países de origem e de trânsito ao serviço do seu
desenvolvimento.
Paralelamente a este exercício, e em resposta a um mandato do Conselho Europeu de
Dezembro de 2007, a Comissão Europeia adoptou, em Junho, uma Comunicação sobre
uma “Política Comum de Imigração para a Europa: princípios, acções e instrumentos” na
qual se identificam dez princípios que deverão servir de base à integração das políticas
28

Participam, do lado da UE, os seguintes EM: Portugal, França, Espanha e Luxemburgo.
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nacionais de migração, em torno de três conceitos: prosperidade, solidariedade e segurança.
Esta Comunicação foi apresentada ao Conselho JAI de Julho, o qual a considerou
largamente complementar das propostas contidas no “Pacto Europeu sobre a Imigração e o
Asilo”.
Migração Legal
A promoção de canais de migração legal, que respeitam as competências dos Estadosmembros, constitui uma dimensão importante de uma politica migratória equilibrada,
conforme reiterado pelo Conselho Europeu.
Em conformidade com esse objectivo, o ano de 2008 registou progressos relevantes na
negociação das Directivas respeitantes à migração legal:
 Directiva que estabelece uma autorização única de residência/trabalho e
quadro comum de direitos;
 Directiva que estabelece as condições de entrada de nacionais de países
terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado.
Em relação à primeira, os avanços havidos deverão permitir a sua adopção em 2009.
Quanto à segunda, as negociações ficaram praticamente concluídas durante a Presidência
francesa. A Directiva criará um procedimento comum célere, com condições de residência e
mobilidade atraentes, o que permite situar melhor a UE na competição mundial por
trabalhadores qualificados.
Portugal considera ambas as propostas relevantes: a primeira, por facilitar a imigração
qualificada, necessária ao crescimento económico europeu e a segunda, por estabelecer a
igualdade de tratamento com os cidadãos dos Estados-membros, em certos domínios, na
linha do que já acontece internamente.
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Em Maio, o Conselho adoptou a decisão que cria a Rede Europeia de Migrações (REM), um
instrumento que promove a troca de estatísticas necessárias à formulação das políticas de
migração.
A questão da integração foi debatida na terceira Conferência Ministerial (recorde-se que a 1ª
Conferência Ministerial teve lugar em Novembro de 2004, a 2ª em Potsdam, em Maio de
2007, e a próxima deverá realizar-se em Espanha em 2010), realizada sobre o assunto, em
Novembro, em Vichy. A Conferência decidiu reforçar a troca de experiências entre os
Estados-membros e reiterou a importância dos esforços que visam facilitar a integração.
Com base na Declaração final, o Conselho JAI de Novembro aprovou Conclusões que
identificam as seguintes prioridades de acção futura: promoção de valores europeus;
processo de integração; acesso ao emprego; integração das mulheres e educação das
crianças; diálogo inter-cultural; gestão da política de integração.
Migração Ilegal
Em paralelo com medidas operacionais de controlo fronteiriço prosseguiram os esforços com
vista à adopção de legislação de combate à imigração ilegal.
O aspecto mais saliente do ano de 2008 foi a aprovação da “Directiva sobre normas e
procedimentos comuns nos Estados-membros para o regresso de nacionais de países
terceiros em situação irregular”, aprovada em Junho, ao fim de prolongadas negociações. A
Directiva institui regras comuns, com mecanismos de garantia e de protecção de direitos,
tendo presente a necessária eficácia da política de retorno. Portugal considera a Directiva
um compromisso razoável.
Registaram-se, igualmente, progressos nas negociações da Directiva que sanciona os
empregadores de imigrantes em situação ilegal, cuja finalidade é reduzir os factores de
atracção da mão-de-obra ilegal para o espaço europeu. As sanções actualmente em
discussão são amplas, incluindo a criminalização dos comportamentos mais gravosos.

227

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

FRONTEIRAS EXTERNAS
Gestão das fronteiras externas dos Estados-membros da UE
A Comissão divulgou, em 13 de Fevereiro, um conjunto de três Comunicações subordinadas
aos seguintes temas:
 “Preparar os próximos passos sobre a gestão das fronteiras da UE” – nesta
Comunicação

apresentam-se

três

medidas

inovadoras:

facilitação

da

passagem nas fronteiras a viajantes de boa-fé; criação de um sistema de
registo de entradas/saídas de nacionais de países terceiros; sistema
electrónico de autorização de viagem (ESTA);
 “Exame da criação dum sistema europeu de vigilância das fronteiras”
(EUROSUR) - a Comissão sugere que este projecto se concretize em três
fases: interligação dos sistemas e mecanismos existentes de vigilância de
fronteiras e criação de Centros de Coordenação Nacionais; aplicação em
comum de novos instrumentos de alta tecnologia para aperfeiçoar a vigilância
das fronteiras; integração de todos os sistemas existentes de localização e
controlo do tráfego nas zonas marítimas numa rede mais ampla;
 “Relatório sobre a avaliação e o desenvolvimento futuro da Agência
FRONTEX” – a Comissão avalia as actividades já desenvolvidas e efectua
recomendações de curto prazo nas áreas da coordenação da cooperação
operacional entre Estados-membros, da formação de guardas de fronteiras, da
análise de risco, da divulgação, da evolução tecnológica e do apoio aos
Estados na assistência operacional e na organização de operações conjuntas
de regresso.
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Estas Comunicações impulsionaram a adopção de Conclusões nesta matéria, pelo Conselho
JAI, de 5 e 6 de Junho, definindo nomeadamente orientações para a FRONTEX a curto e
longo prazo.
No que se refere aos desafios com que se defrontará a gestão das fronteiras externas da
UE, o Conselho solicitou à Comissão que apresente, até ao início de 2010, propostas
relativas a um sistema de registo de entrada/saída de nacionais de países terceiros pelos
postos de fronteira da UE. Solicitou também à Comissão que apresente, no primeiro
semestre de 2009, um relatório sobre os progressos realizados ao nível do EUROSUR.
Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos
Estados-membros da União Europeia (FRONTEX)
Durante 2008 prosseguiram os exercícios operacionais de treino de equipas de intervenção
rápida nas fronteiras, previstas no Regulamento (CE) 863/2007 do PE e do Conselho, de 11
de Julho de 2007, tendo Portugal participado em um desses exercícios. Realizaram-se,
igualmente, seminários de formação RABIT, tendo Portugal participado em quatro.
Quanto às operações conjuntas FRONTEX, Portugal envolveu um elevado número de
recursos, tendo participado num total de 18 operações: 7 marítimas, 6 aéreas e 5 terrestres.
A FRONTEX coordenou, em Abril, um exercício na fronteira terrestre entre a Eslovénia e a
Croácia, em que Portugal se fez representar, e outro análogo na fronteira entre a Roménia e
a Moldova, em Outubro.
À semelhança do acordo já existente com dois outros países terceiros (Noruega e Islândia),
o Conselho JAI de 18 de Abril autorizou a Comissão a encetar negociações com a Suíça e o
Liechtenstein para a conclusão de um acordo sobre as modalidades de participação destes
países na FRONTEX.
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Regime simplificado de controlo de pessoas nas fronteiras externas
A Decisão nº 582/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008,
estabelece um regime simplificado de controlo nas fronteiras externas da UE baseado no
reconhecimento unilateral pela Bulgária, Chipre e Roménia de determinados documentos
(por exemplo as autorizações de residência emitidas por outros Estados-membros a
nacionais de países terceiros), como equivalentes aos respectivos vistos nacionais para
efeitos de trânsito pelos seus territórios.
VISTOS
Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)
Após o acordo político alcançado em 2007, o ano de 2008 testemunhou a adopção da
Decisão 2008/633/JAI do Conselho, de 23/06/2008, relativamente ao acesso para consulta
ao Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) por parte das autoridades designadas dos
Estados-membros e por parte da Europol para efeitos de prevenção, detecção e
investigação de infracções terroristas e outras infracções penais graves.
O Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro adoptou Conclusões sobre a criação dum Grupo
de “Amigos do VIS”, que acompanhará a evolução do projecto até que o mesmo esteja
plenamente operacional. O Grupo em apreço será dirigido pela Presidência e integrará um
alto funcionário quer da Comissão quer de cada Estado-membro, competindo a estes a
coordenação dos diferentes serviços nacionais envolvidos na implementação do projecto
VIS. O Grupo reuniu-se pela primeira vez em Paris, a 17 de Dezembro.
Acordos de isenção de vistos
O Conselho JAI de 18 de Abril aprovou uma Decisão autorizando a Comissão a abrir
negociações com vista à celebração de um acordo de isenção de vistos de curta duração
entre a Comunidade Europeia e o Brasil. Este acordo permitirá pôr termo à actual situação
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de não reciprocidade de isenção de vistos do Brasil em relação a quatro Estados-membros
da UE.
O Conselho JAI de 5 e 6 de Junho decidiu autorizar a COM a iniciar negociações para a
celebração de acordos de isenção de vistos de curta duração entre a Comunidade Europeia
e a Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Maurícias, São Cristóvão e Neves e
Seychelles.
Legislação comunitária sobre vistos
Foram adoptados, em 2008, os seguintes actos legislativos mais relevantes em matéria de
vistos:
 Decisão do Conselho nº 2008/374/CE, de 29 de Abril de 2008, que altera o
Anexo 3, Parte I, das Instruções Consulares Comuns referente aos cidadãos
de países terceiros sujeitos a vistos de escala aeroportuária;
 Regulamento (CE) nº 856/2008 do Conselho, de 24 de Julho de 2008, que
altera o Regulamento (CE) nº 1683/95, que estabelece um modelo-tipo de
visto, no que se refere à numeração dos vistos;
 Decisão do Conselho nº 2008/972/CE, de 18 de Dezembro de 2008, que altera
o Anexo 13 das Instruções Consulares Comuns, relativo ao preenchimento da
vinheta de visto.
ASILO
Todos os anos, inúmeras pessoas vítimas da guerra ou de perseguições nos seus países,
procuram protecção na União Europeia. No sentido de melhorar o sistema legal existente, a
União Europeia está determinada em alcançar progressos significativos na área da política
comum de asilo, nomeadamente no estabelecimento do Sistema Europeu Comum de Asilo
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(SECA), o qual deverá estar concluído até 2012. Em 2008 deram-se os primeiros passos no
sentido da concretização da segunda fase do SECA.
Para o efeito, a Comissão apresentou, a 17 de Junho, um “Plano de Acção em matéria de
asilo” (elaborado na sequência do Livro Verde apresentado e debatido em 2007, no decurso
da Presidência portuguesa)29 e que define um roteiro com as acções futuras, incidindo
essencialmente sobre as seguintes áreas:
 Uma efectiva cooperação prática – destaca-se a criação do Gabinete de Apoio
Europeu, previsto para Fevereiro de 2009, com o objectivo de prestar serviços
aos Estados-membros no âmbito dos procedimentos de asilo;
 Uma maior solidariedade entre Estados-membros e entre a União Europeia e
países terceiros – um dos objectivos é a reforma do sistema “Dublin”30 e o
Regulamento EURODAC31;
 Uma maior harmonização e melhor qualidade das normas de protecção –
serão apresentadas novas propostas legislativas e alterações às propostas
existentes.
Apesar de Portugal ter, em matéria de asilo, um posição singular (atendendo ao facto de
receber poucos pedidos de asilo), atribui grande importância ao reforço da cooperação
operacional e nesse sentido apoiou as conclusões adoptadas, em Abril, pelo Conselho JAI.
Nestas conclusões o Conselho recorda a necessidade de se reforçar a cooperação como
forma de garantir uma protecção efectiva em toda a União Europeia e, ao mesmo tempo,
29

Coincidente com as propostas apresentadas do capítulo IV do Pacto Europeu em matéria de imigração e
asilo aprovado pelo Conselho Europeu de Outubro.
30
O sistema “Dublin” tem como objectivo determinar o Estado responsável pela análise de um pedido de asilo
apresentado por um nacional de país terceiro no território de um Estado-membro da União Europeia.
31
O Regulamento EURODAC criou, em 2003, a base de dados da União Europeia de impressões digitais para
facilitar o procedimento de asilo.
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evitar a utilização abusiva dos procedimentos de asilo. O Conselho convidou, ainda, os
Estados-membros a intensificarem as suas actividades, criando, por exemplo, um Portal
Comum da União Europeia sobre informações relativas aos países de origem e o Currículo
Europeu em matéria de Asilo.
Quanto à solidariedade entre a União Europeia e países terceiros, cumpre referir o
acolhimento de refugiados iraquianos nos Estados-membros. Com base em Conclusões
aprovadas no Conselho JAI de Julho e de Setembro, a Comissão levou a cabo uma missão
à Síria e à Jordânia, em Novembro, a fim de examinar as possibilidades de realojamento
destes refugiados iraquianos nos Estados-membros dispostos a acolhê-los. Com base no
relatório desta missão, o Conselho JAI de Novembro aprovou novas Conclusões nos termos
das quais convida os Estados-membros a acolher, numa base voluntária e de acordo com as
capacidades de cada um, refugiados iraquianos em situação particularmente vulnerável com
o objectivo final de acolher cerca de 10 000 refugiados iraquianos, numa base voluntária. O
Conselho acordou, igualmente, que seria importante assegurar, numa fase posterior e
sempre que possível, o regresso em segurança dos iraquianos às suas casas.
No campo da harmonização legislativa, cumpre referir a proposta de Directiva do Conselho
que altera a Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de Novembro de 2003, de modo a
alargar o seu âmbito de aplicação aos beneficiários da protecção internacional. Esta
proposta visa atribuir aos refugiados e beneficiários de protecção subsidiária o mesmo
estatuto que a União confere aos imigrantes residentes legalmente num EM há cinco anos.
Pretende-se, desta maneira, assegurar uma equiparação tendencial aos nacionais,
nomeadamente em matéria de emprego, educação e liberdade de circulação no espaço
europeu.
As negociações no sentido de obter um acordo político quanto a esta proposta mostraram-se
muito difíceis pois, apesar de várias tentativas, o Conselho não conseguiu chegar a acordo
político.
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Ainda no âmbito da harmonização, cumpre referir o novo pacote de propostas adoptado pela
Comissão, a 3 de Dezembro, destinadas a reforçar os direitos dos requerentes de asilo na
Europa, a saber:
 Proposta de Directiva que visa melhorar as condições de acolhimento dos
beneficiários de protecção internacional na União Europeia;
 Proposta de Regulamento que visa emendar o Regulamento “Dublin II”, de
Fevereiro de 2003, que determina o Estado-membro responsável pelo exame
do pedido de asilo;
 Proposta de revisão do Regulamento EURODAC que criou, em 2003, a base
de dados da União Europeia de impressões digitais para facilitar o
procedimento de asilo.
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Capítulo III

Terrorismo

A Presidência eslovena deu continuidade aos trabalhos relativos ao Plano de Acção para a
melhoria da segurança de explosivos, precursores e detonadores, bem como ao processo
de revisão da Decisão-Quadro relativa à luta contra o terrorismo, às questões relacionadas
com o financiamento do terrorismo e à luta contra a radicalização e o recrutamento. A nível
regional, a Presidência eslovena conferiu uma atenção especial aos Balcãs Ocidentais, no
quadro da luta contra o terrorismo, da troca de informações e intercâmbio de melhores
práticas.
Com o objectivo de rever a Decisão-Quadro 2002/475 do Conselho, de 13 de Junho de
2002, relativa à luta contra o terrorismo, alinhando-a com a Convenção do Conselho da
Europa (CdE) sobre a Prevenção do Terrorismo, o Conselho JAI de 28 de Fevereiro debateu
uma proposta de Decisão-Quadro que visava adaptar aquele instrumento jurídico a
fenómenos como o incitamento, o recrutamento e o treino para o terrorismo. A discussão
centrou-se na questão do princípio da proporcionalidade e do respeito pelos direitos
fundamentais. No Conselho JAI de 18 de Abril foi acordada uma abordagem geral quanto a
este instrumento, que veio a ser aprovado pelo Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro
(Decisão-Quadro 2008/919/JAI do Conselho, de 28 de Novembro de 2008).
O Conselho JAI de 18 de Abril alcançou, igualmente, um acordo político sobre o Plano de
Acção da União Europeia para a melhoria da segurança de explosivos, no seguimento de
iniciativas tomadas sob a Presidência portuguesa em 2007.
No Conselho JAI de 5 e 6 de Junho foi apresentado o habitual relatório semestral sobre os
progressos alcançados, desde Dezembro de 2007, no domínio da implementação da
Estratégia e do Plano de Acção de luta contra o terrorismo, bem como a respectiva Adenda,
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que faz um ponto de situação sobre a ratificação dos principais instrumentos legislativos
ligados ao contra terrorismo. O Coordenador Contra o Terrorismo (CCT), Senhor Gilles de
Kerchove, destacou os avanços realizados quanto à Decisão-Quadro acima referida, assim
como os trabalhos em matéria de radicalização e recrutamento. Posteriormente, este último
tema foi objecto de conclusões, aprovadas formalmente no Conselho ECOFIN de Julho.
No seu relatório, o CCT mencionou, ainda, os seguintes pontos: a importância dos
desenvolvimentos ao nível da gestão de fronteiras e da protecção das infra-estruturas
críticas; a transformação da EUROPOL numa agência da UE; os avanços referentes ao
Plano de Acção para a melhoria da segurança de explosivos; a importância do reforço da
capacidade de resposta da UE às catástrofes e os avanços em termos de prevenção e
resposta aos riscos nucleares, biológicos, radiológicos e químicos (NBRQ).
Nessa mesma ocasião, o Coordenador apresentou um outro relatório visando promover o
seguimento das sugestões contidas no documento de reflexão apresentado em Novembro
de 2007. Em concreto, foi destacada a necessidade de se avançar mais no domínio da luta
contra o recrutamento e a radicalização e de atribuir maior atenção à Estratégia para os
Media. No quadro da cooperação com países terceiros e assistência técnica, foi sublinhada
a prioridade a atribuir à região do Norte de África/Sahel e ao Paquistão. O Conselho
partilhou os pontos de vista do CCT sobre a importância das questões atinentes à
radicalização e ao recrutamento (tendo convidado a Comissão a apresentar uma
comunicação sobre o assunto) e à assistência técnica a países terceiros.
O Conselho JAI de 5 e 6 de Junho tomou, igualmente, nota do segundo relatório sobre a
implementação, pelos EM e pela UE, do Action Oriented Paper para a melhoria da
cooperação em matéria de crime organizado, corrupção, imigração ilegal e contra-terrorismo
entre a UE os Balcãs Ocidentais e países relevantes da Política Europeia de Vizinhança.
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No domínio da luta anti-terrorista, a Presidência francesa elegeu como questões prioritárias:
a melhoria da capacidade de monitorização dos movimentos de terroristas; a aquisição, pela
UE, de melhores aptidões na luta contra as ameaças nucleares, biológicas, radiológicas e
químicas (NBRQ); a luta contra a radicalização e o recrutamento; a vigilância da utilização
da Internet por terroristas; a implementação do Plano de Acção da UE sobre segurança de
explosivos e a optimização da utilização do SIS II (Sistema de Informação Schengen de
segunda geração) para efeitos de rastreio de indivíduos suspeitos de terrorismo. A criação
de sinergias entre os grupos de trabalho do Conselho que se ocupam do terrorismo (GTT-III
Pilar e COTER- II Pilar) foi outra das prioridades da Presidência francesa.
Outro tema alvo de particular atenção foi o combate ao financiamento do terrorismo, cuja
Estratégia foi objecto de revisão no Conselho JAI de 24 e 25 de Julho, que endossou as
recomendações do CCT sobre as linhas de orientação a seguir nesta matéria. As
recomendações tomam em consideração o trabalho da Financial Action Task Force (FATF).
O Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro foi marcado pela condenação dos atentados
terroristas de Bombaim, ocorridos na véspera. Na ocasião, o Coordenador Contra o
Terrorismo apresentou o relatório de progressos semestral relativo à implementação da
Estratégia e do Plano de Acção de luta contra o terrorismo.
No seu relatório, o CCT destacou os seguintes aspectos: a revisão da Estratégia e do Plano
de Acção para combater a radicalização e o recrutamento de terroristas; a criação de um
mecanismo de detecção de suspeitos de actividades terroristas ou ligadas ao crime
organizado; o reforço da segurança nas fronteiras; a protecção das infra-estruturas críticas;
a segurança de explosivos e dos transportes; a cooperação operacional entre as autoridades
dos EM e a aproximação das legislações penais; o combate ao cibercrime; a troca de
informações; os trabalhos realizados na área da Protecção Civil e dos riscos relacionados
com a ameaça NBRQ e a cooperação internacional.
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O Coordenador apresentou, ainda, um documento de discussão com as prioridades da
Estratégia Anti-Terrorista da UE, com destaque para: troca de informação; radicalização e
recrutamento; relações externas (relações transatlânticas, Paquistão, Sahel, relação entre
contra-terrorismo e políticas de apoio ao desenvolvimento); organização dos trabalhos no
seio do Conselho; necessidade de transposição e ratificação dos instrumentos jurídicos
comunitários ou internacionais pertinentes; financiamento do terrorismo; prossecução dos
trabalhos na área da segurança; continuação dos trabalhos relacionados com a segurança
de explosivos e com a ameaça NBRQ.
O Conselho de 27 e 28 de Novembro aprovou a versão revista da Estratégia da União
Europeia de luta contra a radicalização e o recrutamento e do respectivo Plano de Acção,
bem como da Decisão-Quadro relativa à luta contra o terrorismo. O Conselho aprovou,
igualmente, Conclusões sobre a criação de uma base de dados de incidentes NBRQ, sobre
o prosseguimento dos trabalhos em matéria de luta anti-terrorista e sobre a criação de um
mecanismo de detecção precoce da ameaça ligada ao terrorismo e à criminalidade
organizada.
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CAPÍTULO IV

COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA E POLICIAL

COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA CIVIL
Obrigações alimentares
O direito da família é uma área de grande importância na vida dos europeus que,
crescentemente, vivem, trabalham e constituem família fora do Estado-membro de onde são
nacionais. Para o efeito, a UE tem se concentrado na uniformização de normas de conflitos
em algumas das principais questões de direito da família, procurando aumentar a segurança
jurídica dos cidadãos europeus.
Neste domínio, cumpre salientar o Regulamento relativo à competência, à lei aplicável, ao
reconhecimento, à execução de decisões e à cooperação em matéria de obrigações
alimentares cujas negociações foram concluídas com êxito, tendo sido aprovado o
Regulamento (CE) no 4/2009 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008. Este instrumento
cria um regime único e completo para a cobrança de créditos alimentares e é inovador no
sentido em que vem permitir a execução de determinadas decisões, sem processo de
reconhecimento e declaração de força executória, e por oferecer apoio judiciário gratuito a
pedidos de alimentos para filhos. Vem ainda conceder aos cidadãos a possibilidade de
recorrerem a um sistema ágil e eficaz de cooperação entre autoridades centrais para a
cobrança de pensões de alimentos. O Regulamento é também aplicável ao Reino Unido.
Roma III
O Conselho registou um impasse devido à falta de unanimidade necessária para a adopção
da proposta de Regulamento que altera o Regulamento (CE) nº. 2201/2003 do Conselho, de
27 de Novembro de 2003, sobre a competência e regras relativas à lei aplicável em matéria
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matrimonial (conhecida como ROMA III). A proposta visa alterar as actuais normas em
matéria de competência internacional, reconhecimento e execução de decisões judiciais e
introduzir regras relativas à lei aplicável em matéria de divórcio e separação. O bloqueio
ficou a dever-se à inadmissibilidade para certos Estados-membros de aplicação de outra lei
a um divórcio com elementos de estraneidade que não a lei do foro. A pedido de um grupo
de Estados-membros, a Comissão começou a avaliar a pertinência de avançar com uma
proposta de cooperação reforçada, pelo que se aguarda desenvolvimentos deste dossier no
decorrer de 2009. Portugal tem adoptado uma posição cautelosa nesta matéria,
considerando-se que o mecanismo da cooperação reforçada não deverá ser utilizado pela
primeira vez como forma de ultrapassar a regra da unanimidade no que respeita a um
conjunto de normas de conflitos de leis.
Protecção jurídica dos adultos vulneráveis e das crianças
Ainda com o enfoque na vida dos europeus, foi dada especial atenção à adequada
protecção jurídica dos adultos vulneráveis a qual foi objecto de Conclusões do Conselho. O
objectivo primordial destas Conclusões foi o de assegurar a continuidade das medidas de
protecção tomadas em relação às pessoas numa situação de vulnerabilidade quando se
deslocam no interior do espaço judiciário europeu. Nelas se incitam os Estados-membros
que ainda não assinaram a Convenção de Haia, de 13 de Janeiro de 2000, relativa à
protecção internacional de adultos, a procederem à sua assinatura e posterior ratificação, no
prazo mais breve possível. Está em curso, em Portugal, a análise técnica tendente a aferir
da compatibilidade desta Convenção com o regime nacional, tendo em vista uma posterior
vinculação do Estado Português.
Ainda no âmbito da protecção das pessoas vulneráveis, em especial a protecção das
crianças, o Conselho aprovou a Decisão que autoriza 18 Estados-membros (incluindo
Portugal) a ratificarem a Convenção de Haia de 1996 relativa à competência, a lei aplicável,
ao reconhecimento, à execução e à cooperação em matéria de responsabilidade parental e
medidas de protecção das crianças. De acordo com aquela Decisão, o depósito do
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instrumento de ratificação desses Estados-membros deve ter lugar em simultâneo e,
preferencialmente, até Junho de 2010.
E-justice
O acesso facilitado à justiça e a melhoria dos procedimentos judiciários transfronteiras
constituem, igualmente, um dos grandes objectivos da UE na área da cooperação judiciária
em matéria civil. O portal europeu de justiça electrónica “E-justice” irá favorecer estes
objectivos uma vez que irá proporcionar a redução dos prazos dos procedimentos e os
custos de funcionamento com a Justiça o que se traduzirá em benefícios, quer para os
cidadãos, quer para as empresas. O portal será aberto ao público em Dezembro de 2009.
Tendo em conta a necessidade de estruturar os trabalhos neste domínio, o Conselho
adoptou um Plano de Acção no qual prevê, entre outros aspectos, a adição de outros
conteúdos ao Portal, nomeadamente sobre mediação, assistência jurídica, tradução e
interpretação, bem como a utilização da videoconferência. O Plano define, ainda, os
trabalhos para a colocação em rede dos registos de falências, registos comerciais e de
empresas, registos prediais e registos de testamentos.
Dando testemunho do protagonismo que sempre assumiu neste dossier, Portugal
apresentou ao Conselho JAI de 28 de Novembro o projecto “Empresa on-line na Estónia e
em Portugal”, uma iniciativa conjunta da Estónia e do nosso país. O projecto, que entrou em
funcionamento no dia 27 de Novembro, permite a criação de empresas on-line em ambos os
países, sem serem necessárias deslocações, mediante o reconhecimento mútuo do
certificado digital/assinatura digital utilizado para a constituição de empresas.
Rede Judiciária em matéria civil e comercial
Cumpre ainda sublinhar, a adopção em primeira leitura, da Decisão do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera a Decisão do Conselho 2001/470/CE, de 28 de Maio de 2001, que
estabelece a Rede Judiciária em matéria civil e comercial. A Rede é formada por pontos de
contacto (normalmente juízes) que cooperam entre si de forma a ultrapassar/evitar os
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obstáculos que por vezes surgem no contexto da cooperação judiciária entre Estadosmembros. A Decisão agora adoptada visa melhorar o funcionamento da Rede, assim como
permitir a participação das ordens profissionais e reforçar a prestação de informação ao
público em geral. No que respeita ao acesso do público e/ou das ordens profissionais aos
pontos de contacto e prestação de informação ficou salvaguardado que não devem ser
submetidas questões de interpretação dos instrumentos em vigor relativas a casos
pendentes em Tribunal.
Formação dos magistrados e agentes de justiça
Uma justiça Europeia mais eficaz depende não só de um reforço da cooperação, mas
também da formação dos magistrados e agentes de justiça dos Estados-membros. Para o
efeito, o Conselho adoptou uma Resolução que procura estabelecer um conjunto de
directrizes relativamente à formação de magistrados, funcionários e agentes de justiça. Em
termos operacionais, fixaram-se directrizes relativas à formação que visam, entre outros
aspectos, assegurar a divulgação de informação sobre os sistemas jurídicos e as legislações
dos Estados-membros, reforçar a abertura dos mecanismos de formação internos a
nacionais de outros Estados-membros, desenvolver intercâmbios e estimular a participação
na Rede Europeia de Formação Judiciária.
Direito europeu dos contratos
Na área do direito europeu dos contratos, prosseguiram os debates sobre as linhas
fundamentais do futuro Quadro Comum de Referência para o Direito Contratual Europeu
(QCR), no sentido de adoptar linhas de orientação para a Comissão no seu trabalho de
elaboração de futura proposta, resultando clara a rejeição, por parte do Conselho, de um
futuro Código Obrigacional europeu. O QCR será um instrumento que se traduzirá num
conjunto de orientações não vinculativas e de utilização voluntária a serem usadas pelos
legisladores comunitários. O QCR deverá conter as definições de “conceitos-chave”, o
elenco dos princípios fundamentais comuns e as “regras-tipo” inspiradas nos princípios
fundamentais, e aplicar-se-á ao direito contratual geral, incluindo o direito do consumo.
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Roma I
No âmbito das obrigações contratuais, cumpre destacar a adopção do Regulamento nº
593/2008 do PE e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, destinado a harmonizar as regras
de conflito de leis respeitantes às obrigações contratuais. O Regulamento substitui a
Convenção de Roma de 1980 (ROMA I) sobre a lei aplicável às obrigações contratuais,
modernizando algumas das suas regras. O Regulamento assegura que, mesmo no caso de
o direito material variar de um Estado-membro para outro, todos os tribunais dos Estadosmembros aplicarão o mesmo direito, quer se trate do direito nacional ou do direito de um
outro país da União Europeia, ao contrato em causa. O Regulamento baseia-se no princípio
da autonomia das partes, o que significa que, na maioria dos casos, as partes são livres de
escolher a lei aplicável ao seu contrato. Porém, na ausência de escolha, o Regulamento
prevê regras claras e previsíveis para determinar a lei aplicável ao contrato. Por último, o
Regulamento contém normas específicas de conflito de leis para casos particulares, como
sejam os contratos de consumo, os contratos de transporte e os contratos individuais de
trabalho.
Mediação civil e comercial
Em matéria de mediação cabe referir a adopção da Directiva 2008/52/CE, de 21 de Maio, de
2008, relativa à mediação civil e comercial. Esta tem como objectivo facilitar o acesso à
resolução alternativa de litígios e promover a resolução amigável destes, incentivando um
maior recurso à mediação e assegurando uma relação equilibrada entre a mediação e os
procedimentos judiciais. A Directiva não é aplicável à Dinamarca.
Dimensão externa
De destacar a aprovação, pelo Conselho JAI 27 e 28 de Novembro, da Decisão que aprova
a conclusão da Convenção relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à
execução de decisões em matéria civil e comercial, que substituirá a Convenção de Lugano,
de 16 de Setembro de 1988.
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No domínio das relações externas, o Conselho JAI adoptou, em Junho, uma estratégia que
visa definir os objectivos estratégicos da dimensão externa da cooperação judiciária em
matéria civil. O documento define as linhas gerais tendo em vista as parcerias com os países
terceiros neste domínio e, em particular, no que se refere ao reforço do Estado de direito e à
promoção e ao respeito dos direitos humanos e das obrigações internacionais. A
Conferência da Haia de Direito Internacional Privado mantém-se como o fórum internacional
por excelência, no domínio da cooperação judiciária em matéria civil, sendo as suas
Convenções objecto de promoção junto de Estados terceiros, no sentido da sua adesão ao
maior número possível de instrumentos.
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL
Reforço dos direitos processuais das pessoas através da promoção da aplicação do
princípio do reconhecimento mútuo no que se refere as decisões proferidas na
ausência da pessoa em causa (julgamento à revelia).
O Conselho JAI de 5 e 6 de Junho alcançou uma orientação geral no que se refere ao
projecto de Decisão-Quadro, apresentado por cinco EM (Eslovénia, Reino Unido, Alemanha,
França, Eslováquia, República Checa e Suécia), que estabelece regras comuns para o
reconhecimento e/ou a execução num EM das decisões judiciais proferidas noutro EM no
âmbito de um processo em que o arguido não esteve presente (julgamento à revelia). O seu
principal objectivo é o reforço dos direitos dos cidadãos mediante uma abordagem clara e
coerente da questão do reconhecimento de decisões proferidas à revelia, bem como reforçar
a aplicação do princípio de reconhecimento mútuo no domínio da cooperação na UE em
matéria penal.
Para o efeito, esta iniciativa irá alterar a Decisão-Quadro 2002/584/JAI, relativa ao mandado
de detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados-membros, a DecisãoQuadro 2005/214/JAI, relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sanções
pecuniárias, a Decisão-Quadro 2006/783/JAI, relativa à aplicação do princípio do
reconhecimento mútuo às decisões de perda, e a Decisão-Quadro 2008/909/JAI, relativa à

244

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças em matéria penal que
imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade para efeitos da execução dessas
sentenças na União Europeia.
Tomada em consideração das decisões de condenação nos Estados-membros da UE
por ocasião de um novo procedimento penal
O Conselho JAI de 27 de Julho aprovou a Decisão-Quadro 2008/675/JAI, do Conselho, de
24 de Julho de 2008, instrumento que tem por objectivo definir as condições em que,
correndo um procedimento penal num EM contra determinada pessoa, são tidas em
consideração condenações anteriores contra ela proferidas noutro EM por factos diferentes
(reincidência).
Contudo, a presente decisão não visa harmonizar os efeitos da reincidência. Também não
visa fazer executar num EM decisões judiciais proferidas em outros EM. Assim, não está
prevista nenhuma obrigação de ter em conta tais condenações anteriores, mas sim
possibilitar que tais condenações possam ter consequências (obrigação mínima de os EM
tomarem em consideração condenações anteriores proferidas em outro EM).
Nas relações entre os EM, a Decisão-Quadro 2008/675/JAI substitui o artº 56º da
Convenção Europeia sobre o Valor Internacional das Sentenças Penais, de 28 de Maio de
1970.
Os EM deverão adaptar esta Decisão-Quadro ao seu ordenamento jurídico até 15 de Agosto
de 2010.
Protecção do ambiente através do Direito Penal
Nos últimos 8 anos a Comissão tem tentado fazer aprovar legislação com o objectivo de
criminalizar as infracções ambientais graves. No entanto, as divergências entre a Comissão
e os Estados-membros sobre se a matéria em causa deve ou não ser considerada como
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competência da Comunidade, e, consequentemente, sobre a base jurídica, bloquearam todo
o processo legislativo durante anos.
O Conselho e o Parlamento Europeu deram por terminado o longo processo para adopção
de legislação comunitária na área do direito penal do ambiente com a adopção da Directiva
2008/99/CE, do PE e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa à protecção do ambiente
através do direito penal. A União Europeia dispõe, agora, de um instrumento legislativo que
define um conjunto mínimo de infracções ambientais graves e impõe aos Estados-membros
que prevejam sanções penais contra este tipo de infracções. Todavia, a Directiva não
implica uma harmonização do direito penal, ficando assim salvaguardado o receio dos que
temiam uma intromissão no direito penal nacional, estatuindo-se simplesmente que as
sanções, a definir pelos Estados-membros, sejam “eficazes, proporcionais e dissuasivas”. A
responsabilidade penal abrange quer as pessoas singulares, quer as pessoas colectivas.
Luta contra a criminalidade organizada
O Conselho JAI de 24 de Outubro aprovou a Decisão-Quadro 2008/841/JAI destinada a
combater a criminalidade organizada, ficando assim revogada a Acção Comum 98/733/JAI.
O objectivo da Decisão-Quadro é aproximar a legislação penal dos EM, facilitando o
reconhecimento mútuo de decisões judiciais com dimensão transfronteiras, impondo aos EM
que tipifiquem como crime, com tudo o que isso implica, condutas associadas à participação
em organizações criminosas, sendo de destacar, para o efeito, a introdução do conceito de
“organização criminosa”.
Protecção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária
em matéria penal
Foi aprovada, no Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro, a Decisão-Quadro 2008/977/JAI,
do Conselho, de 27 de Novembro, que tem por objectivo garantir um elevado nível de
protecção dos direitos dos cidadãos, nomeadamente o direito à privacidade, no que respeita
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ao tratamento de dados pessoais no quadro da cooperação policial e judiciária em matéria
penal.
Para o efeito, aquela Decisão-Quadro garante que a troca de dados pessoais no contexto da
cooperação policial e judicial em matéria penal será acompanhada por regras que sublinhem
a confiança mútua entre as autoridades competentes. A informação relevante será protegida
para impedir eventuais bloqueios à cooperação, respeitando inteiramente os direitos
fundamentais dos indivíduos, em particular o direito à privacidade e o direito à protecção de
dados pessoais.
Neste contexto, a Decisão-Quadro estabelece padrões comuns no que respeita ao segredo
e à segurança do processamento dos dados, à responsabilidade daí decorrente e à
obrigação de estabelecer sanções caso as suas regras não sejam respeitadas. Entre outros
aspectos, ela regula o direito de acesso aos dados, o direito à rectificação, apagamento ou
bloqueamento dos dados pessoais, o direito de o cidadão ser indemnizado e o direito de
recurso.
A Decisão-Quadro 2008/977/JAI deverá ser adaptada aos ordenamentos jurídicos nacionais
até 27 de Novembro de 2010.
Aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças e decisões relativas à
liberdade condicional para efeitos da fiscalização das medidas de vigilância e das
sanções alternativas
O Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro aprovou a Decisão-Quadro 2008/947/JAI do
Conselho, de 27 de Novembro. Baseada no princípio de reconhecimento mútuo, visa facilitar
a reabilitação social das pessoas condenadas, prevenir a reincidência, melhorar a protecção
das vítimas e do público em geral, e promover a aplicação de medidas de vigilância e
sanções alternativas adequadas, no caso dos infractores que não residam no EM de
condenação.
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Em conformidade, esta Decisão-Quadro estabelece o reconhecimento mútuo e a vigilância,
por parte de um EM (que não o de condenação), das medidas não privativas de liberdade
impostas com base numa pena suspensa, numa sentença condicional ou numa decisão
relativa à liberdade condicional proferidas por outro EM. O EM de execução também
assegura as demais medidas de execução, excepto se a Decisão-Quadro estipular em
sentido contrário. A adaptação da Decisão-Quadro 2008/947/JAI deverá ser feita até 6 de
Dezembro de 2011.
Luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de racismo e
xenofobia
Com o objectivo de harmonizar o Direito Penal dos Estados-membros e melhorar a
assistência mútua no domínio da luta contra o racismo e a xenofobia, o Conselho JAI de 27
e 28 de Novembro aprovou, com o apoio de Portugal, a Decisão-Quadro 2008/913/JAI do
Conselho, de 28 de Novembro, relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e
manifestações de racismo e xenofobia. Esta iniciativa, que data de Novembro de 2001,
conheceu várias vicissitudes durante a sua negociação e aprovação.
Pretende-se punir, com sanções de 1 a 3 anos de prisão no máximo, as condutas
intencionais que incitem publicamente ao ódio ou à violência, inclusivamente através da
divulgação ou distribuição pública de panfletos, imagens ou outro material, a apologia
pública, a negação ou a banalização grosseira de crimes de genocídio, crimes contra a
Humanidade e crimes de guerra, conforme definidos nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto do
Tribunal Penal Internacional, assim como, no artigo 6º do Estatuto do Tribunal Militar
Internacional e quando esses comportamentos incitarem ao ódio ou à violência.
Esta penalização limita-se aos crimes cometidos por motivos de raça, cor, religião,
ascendência ou origem nacional ou étnica. Os EM podem optar por punir apenas os actos
que perturbem a ordem pública, forem ameaçadores, abusivos ou insultuosos.
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A Decisão-Quadro entrará em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia, após o que os EM dispõem do prazo de dois anos para a sua transposição.
Aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças em matéria penal que
imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade para efeitos da execução
dessas sentenças na União Europeia
O Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro aprovou uma Decisão-Quadro 2008/909/JAI que
permitirá a transferência das pessoas condenadas para outro EM, onde a pena será
executada, tendo em conta a sua reinserção social.
Para tanto, este novo instrumento jurídico estabelece o reconhecimento mútuo de decisões
penais condenatórias que imponham penas ou outras medidas privativas de liberdade, a que
se seguirá a transferência da pessoa condenada.
Mandado europeu de obtenção de provas destinado à obtenção de objectos,
documentos e dados para utilização no âmbito de processos penais
A Decisão-Quadro 2008/978/JAI do Conselho, de 18 de Dezembro, relativa a um mandado
europeu de obtenção de provas destinado à obtenção de objectos, documentos e dados
para utilização no âmbito de processos penais, respeita unicamente à cooperação judiciária
e visa criar um dispositivo que facilite a obtenção de provas em processos penais na base
do princípio do reconhecimento mútuo.
Em obediência ao citado princípio, o mandado europeu de obtenção de provas será emitido
por uma autoridade judiciária de um EM e deverá ser, sem demais formalidades,
reconhecido e executado por uma autoridade judiciária de um outro EM, excepto nos casos
expressamente previstos no texto da Decisão-Quadro.
O mandado europeu de obtenção de provas incidirá sobre os objectos, documentos e
determinados dados requeridos pelo EM de emissão no contexto de um procedimento penal
ou de um outro procedimento susceptível de recurso perante um órgão jurisdicional penal.
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Relativamente aos instrumentos de auxílio judiciário mútuo existentes, que, em princípio,
serão agora substituídos no contexto das relações entre EM, o mandado europeu de
obtenção de provas acelerará os procedimentos e fornecerá garantias para a emissão de um
mandado e sua execução.
A Decisão-Quadro 2008/978/JAI deverá ser adaptada ao ordenamento jurídico nacional até
19 de Janeiro de 2011.
Alerta e Rapto de Crianças
O Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro aprovou um conjunto de Conclusões sobre Alerta e
Rapto de Crianças, convidando os EM a criarem e desenvolverem mecanismos de alerta do
público em caso de rapto criminoso de crianças. Os Estados-membros também são
convidados a definirem as modalidades de aplicação, ao nível nacional, que permitam um
desencadeamento transfronteiriço rápido dos dispositivos de alerta e a inspirarem-se, entre
outras, nas boas práticas definidas pela Comissão para a aplicação e desenvolvimento de
tais dispositivos.
Reforço da Eurojust
Em Dezembro o Conselho adoptou uma Decisão relativa ao reforço da Eurojust, alterando a
Decisão 2002/187/JAI, relativa à criação da Eurojust a fim de reforçar a luta contra as formas
graves de criminalidade.
Esta decisão surge na sequência de uma avaliação relativa à experiência adquirida pela
Eurojust, tendo ficado demonstrada a necessidade de reforçar aquela entidade, sobretudo
ao nível da sua eficácia operacional.
A melhoria da capacidade operacional da Eurojust é garantida, entre outras medidas,
através da aproximação do estatuto dos membros nacionais, clarificando a divisão de
trabalho entre a Eurojust e a Rede Judiciária Europeia, permitindo que a Eurojust trabalhe
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com parceiros externos, como países terceiros, a Europol, o OLAF e a FRONTEX e, ainda,
que seja possibilitado o destacamento de magistrados de ligação para países terceiros.
Rede Judiciária Europeia (RJE)
Em Dezembro, o Conselho adoptou a Decisão 2008/976/JAI, sobre a Rede Judiciária
Europeia que revoga a Acção Comum 98/428/JAI sobre a criação daquela rede.
Na actual conjuntura, o auxílio judiciário mútuo é já largamente efectuado através de
contactos directos entre as autoridades judiciárias competentes. Por outro lado, o princípio
do reconhecimento mútuo das decisões judiciais em matéria penal tem vindo a ser
progressivamente executado, o que acentua a prática dos contactos directos entre as
autoridades judiciárias competentes.
Houve, assim, necessidade de reforçar a cooperação judiciária entre os EM, sublinhando o
papel da RJE, não só através da acção dos seus pontos de contacto, mas também ao
formalizar a relação entre a Rede Judiciária Europeia e a Eurojust, permitindo o contacto
directo entre os pontos de contacto daqueles organismos.
COOPERAÇÃO POLICIAL
Decisão do Conselho que cria o Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL)
O Conselho JAI de 18 de Abril alcançou acordo político relativamente ao texto da Decisão do
Conselho que cria o serviço Europeu de Polícia, depois de ter sido longamente debatido e
grande parte aprovado sob Presidência portuguesa.
A Decisão, que se destina a substituir a Convenção Europol a partir de 1 de Janeiro de
2010, incorpora as alterações introduzidas à Convenção pelos três Protocolos,
designadamente o alargamento do mandato e da missão da Europol para cobrir o
branqueamento de capitais, a assistência no domínio da prevenção da criminalidade, os
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métodos e técnicas de polícia científica, a possibilidade de participar em equipas de
investigação conjuntas ou de solicitar aos Estados-membros que efectuem ou coordenem
investigações e uma maior informação ao Parlamento Europeu.
Para

tornar

o

funcionamento

da

Europol

mais

eficaz,

a

Decisão

compreende

aperfeiçoamentos no que diz respeito ao mandato e às funções da Europol e nos domínios
do tratamento e da protecção dos dados.
A Decisão prevê o financiamento da Europol a partir do orçamento das Comunidades
Europeias e a aplicação do Estatuto dos Funcionários da UE, o que reforçará o envolvimento
do Parlamento Europeu na gestão da Europol e simplificará os procedimentos de gestão do
orçamento e do pessoal da Europol.
Acordo de Prüm
Em Junho, o Conselho aprovou duas Decisões, a Decisão 2008/615/JAI do Conselho, de
23 de Junho, relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no
domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras e a Decisão
2008/616/JAI do Conselho, de 23 de Junho, referente à execução da Decisão 2008/615/JAI,
relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta
contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras, destinadas a transpor para o
ordenamento jurídico comunitário as disposições do Tratado de Prüm relativas ao III Pilar,
em especial o intercâmbio de informações entre autoridades responsáveis pela prevenção e
pela investigação de infracções penais. Trata-se das chamadas Decisões Prüm.
Assim, e em obediência ao citado propósito, a Decisão 2008/615/JAI do Conselho, de 23 de
Junho, contém disposições relativas às condições e ao procedimento para a transferência
automatizada de perfis de ADN, de dados dactiloscópicos e de certos dados nacionais do
registo de matrícula de veículos, bem como disposições relativas às condições de
transmissão de dados relacionados com eventos importantes de alcance transfronteiriço,
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disposições relativas às condições de transmissão de informações para a prevenção de
atentados terroristas e disposições relativas às condições e ao procedimento para o
aprofundamento da cooperação policial transfronteiras.
Por seu lado, a Decisão 2008/616/JAI do Conselho, de 23 de Junho, tem por objectivo
estabelecer as disposições administrativas e técnicas necessárias à execução da Decisão
2008/615/JAI, especialmente no que respeita ao intercâmbio automatizado de dados de
ADN, dados dactiloscópicos e dados relativos ao registo de veículos. Ou seja, esta decisão
executa a primeira.
Tal como referido, as decisões Prüm decorrem do Tratado de Prüm, que foi celebrado em 27
de Maio de 2005, instrumento que tem por objectivo aprofundar a cooperação
transfronteiras, sobretudo através da troca de informações, abrangendo domínios como a
luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras e a migração ilegal.
Ao conceberem o Tratado de Prüm, as partes contratantes tiveram por objectivo o reforço da
cooperação europeia, motivo pelo qual o citado convénio foi arquitectado de forma a
consentir a sua transposição para o ordenamento jurídico comunitário, o que ficou agora
concretizado por estas duas decisões, na parte relativa ao III Pilar.
PNR europeu
No capítulo referente à proposta de Decisão-Quadro relativa à utilização dos dados dos
Registos de Identificação dos Passageiros (Passenger Name Record – PNR) para efeitos de
aplicação da lei, as negociações que decorreram no Conselho durante o ano de 2008
permitiram enunciar os elementos estruturais que poderão caracterizar o futuro sistema PNR
europeu. Os Governos dos Estados-membros reiteraram o reconhecimento da importância
de um sistema como o proposto e reconheceram a vantagem da criação de um tal sistema
ao nível europeu.
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Troca de informações
Em Maio foi renovado o mandato do grupo ad hoc troca de informações, criado em 2006
mas cujos trabalhos se encontravam suspensos. O actual mandato relativo à troca de
informações no III pilar consiste em acompanhar a implementação e aplicação dos aspectos
técnicos e práticos da Decisão-Quadro 2006/960/JAI do Conselho relativa à simplificação do
intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estadosmembros da União, assim como a implementação técnica das Decisões Prüm (Decisão
2008/615/JAI e Decisão 2008/616/JAI, ambas de 23 de Junho, relativas ao aprofundamento
da cooperação transfronteiriça, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e
criminalidade transfronteiras). Em concreto, durante o ano, o grupo ad hoc debruçou-se
sobre, entre outros aspectos: a elaboração de um manual de implementação da DecisãoQuadro 2006/960/JAI; procedeu à análise de dois road test referentes à implementação do
mesmo instrumento; prosseguiu nas discussões relativas à construção de um protótipo
baseado no formato universal de mensagens (UMF) e debateu as formas de transmissão
técnica de formulários.
Arquitectura de Segurança Interna
O Conselho adoptou, a 24 de Outubro, Conclusões sobre o princípio da convergência e a
arquitectura da segurança interna, que deverão constituir a base do trabalho do Programa
pós-Haia e visam promover a aproximação operacional dos serviços de aplicação da lei dos
EM, baseada no principio do reconhecimento mútuo e da disponibilidade de informação,
convidando os EM a facilitar a cooperação operacional entre serviços, através da
harmonização de regras e práticas (interoperabilidade e sistemas, equipamentos e
mutualização dos equipamentos existentes), aproximação dos serviços (criação da rede dos
serviços tecnológicos de polícia), realização de acções comuns (ex-operação Transpol) e
aproximação de legislações.
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Rede de Pontos de Contacto Anti-corrupção
O Conselho JAI de 24 de Outubro aprovou a Decisão 2008/852/JAI relativa à criação de uma
rede de pontos de contacto anti-corrupção. Esta iniciativa destina-se a melhorar a
cooperação entre autoridades e serviços responsáveis pela prevenção e combate à
corrupção na Europa
A rede é composta pelas autoridades e serviços dos EM encarregados da prevenção e do
combate à corrupção (máximo três organismos por EM). A Comissão Europeia designa os
seus representantes, enquanto a Europol e a Eurojust podem participar nas actividades da
rede, no âmbito das respectivas competências.
À rede caberá constituir uma instância para o intercâmbio de informação em toda a UE
sobre as medidas efectivas e a experiência obtida na prevenção e no combate à corrupção e
facilitar a criação e a manutenção activa de contactos entre os seus membros. Para o efeito,
será mantida uma lista actualizada de pontos de contacto e organizado um sítio na internet.
Rede ATLAS
Foi formalmente adoptada a Decisão 2008/617/JAI, de 23 de Junho, relativa à melhoria da
cooperação entre unidades especiais de intervenção dos Estados-membros em situações de
crise, que veio institucionalizar os trabalhos da denominada Rede ATLAS. Esta Decisão
entrou em vigor a 23 de Dezembro, tendo Portugal indicado a Unidade Especial de Polícia
da PSP como autoridade nacional competente.
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CAPÍTULO V

LUTA CONTRA A DROGA

GRUPO HORIZONTAL DE DROGAS (GHD)
Foi assegurado o acompanhamento da problemática das drogas nas vertentes externa e
multilateral, em sede das Nações Unidas (ONU), United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), da UE (Grupo Horizontal Drogas), do Conselho da Europa e do Grupo de
Dublin32, em parceria com o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), do Ministério
da Saúde, assim garantindo a unidade de acção do Estado na esfera internacional.
No quadro das Nações Unidas, de destacar a participação activa na sessão anual da CND
(Conission on Narcotic Drugs), realizada no mês de Março, durante a qual Portugal
assegurou, em nome da Presidência eslovena da UE, a condução das negociações que
levaram à aprovação de uma resolução sobre o apoio à África Ocidental no combate às
drogas, assim culminando um processo iniciado durante a Presidência portuguesa.
No Grupo Horizontal Drogas33 (GHD) manteve-se um permanente acompanhamento das
reuniões e dos temas aí tratados, com destaque para as questões ligadas à acção externa
europeia face às regiões/países de produção e/ou trânsito de substâncias ilícitas, à
problemática das rotas internacionais de drogas e estupefacientes e à concertação
comunitária em outras sedes multilaterais (NU e CdE).

32

Grupo de coordenação informal reunindo todos os EM da UE, EUA, Canadá, Austrália, Canadá, Noruega,
Japão e UNODC.
33
Grupo trans-pilares do Conselho responsável pela coordenação das políticas e estratégias da UE em
matéria de drogas, nas vertentes interna e externa.
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De salientar, para além do processo de negociação da resolução da CND sobre a África
Ocidental, a conclusão do processo de melhoria dos procedimentos e métodos de trabalho
do Mecanismo de Cooperação e Coordenação com os países Latin American and Caribbean
(LAC), processo iniciado sob Presidência portuguesa e concluído sob Presidência francesa,
e para o qual o nosso país apresentou um documento de trabalho.
Com a Guiné-Bissau, sendo Portugal uma das principais portas de entrada na Europa da
cocaína sul-americana transitada por aquele País, foi dada continuidade ao processo de
apoio bilateral e internacional no combate ao tráfico de cocaína, processo iniciado em
Dezembro de 2007 com a Conferência internacional organizada em Lisboa por Portugal. De
destacar a articulação das acções nacionais desenvolvidas nos campos da cooperação
policial bilateral, da articulação com o UNODC, da ligação com a Comissão de Consolidação
da Paz das NU e da constituição da Missão Política Europeia de Segurança e Defesa
(PESD), da UE.
No tocante ao Grupo de Dublin, foi apresentado, na reunião semestral de Julho, o relatório
sobre a situação em matéria de drogas em Moçambique, com base nas reuniões do “minigrupo” sedeado em Maputo, sob Presidência portuguesa, complementado por uma
exposição com base em dados obtidos junto de outras entidades nacionais.
Tráfico de Droga na África Ocidental
No Conselho JAI de Outubro teve lugar um debate de orientação relativo ao reforço da
acção dos serviços repressivos em matéria de tráfico de estupefacientes na África Ocidental.
Do debate resultou a confirmação de que o tráfico de droga naquela região representa uma
questão estratégica para a UE, já que a África Ocidental se transformou numa plataforma
para o tráfico de droga com origem na América Latina, o que constitui uma ameaça séria e
permanente para a União Europeia e para a própria região.
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Com efeito, o tráfico de estupefacientes, particularmente de cocaína, transita largamente
pela África Ocidental (cerca de 10% da produção mundial de cocaína, de acordo com o
UNODC, a Interpol e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), tendo a
Europa como destino preferencial. Os cidadãos europeus são, assim, um dos alvos
preferenciais daquela actividade criminosa, tendencialmente crescente.
Por outro lado, o tráfico de droga nesta região, empobrecida e carente, potencia a
emergência dos chamados “narco-Estados”, o que acabará por vitimar as respectivas
populações, económica e socialmente, constituindo também um sério obstáculo à criação de
Estados de direito. Acresce, ainda, que os lucros provenientes do tráfico podem financiar
outro tipo de actividades criminosas, entre as quais o terrorismo.
Assim, o Conselho concluiu que a acção da UE e das agências especializadas dos EM
deverá ser reforçada, com natural destaque para a EUROPOL.
Portugal manifestou o seu apoio a esta iniciativa e à integração do tema na agenda
europeia. Recorde-se que durante a Presidência portuguesa da UE em 2007, foi dado
particular destaque à cooperação internacional na área das drogas na região da África
Ocidental (com especial relevância na agenda dos trabalhos do Grupo Horizontal Drogas,
mas também, por exemplo, na promoção de iniciativas, como a Conferência Internacional
sobre drogas na Guiné-Bissau, realizada em Lisboa, em Dezembro de 2007). De resto,
Portugal ou já participa em iniciativas com incidência na região (por exemplo, na Missão UE
de apoio à reforma do sector de segurança na Guiné-Bissau), ou manifesta interesse em
participar em iniciativas futuras (por exemplo, quando o projecto da Plataforma Regional
sobre Drogas for alargado a Cabo Verde e à Guiné-Bissau). Por outro lado, Portugal é um
dos EM fundadores do Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N),
sedeado em Lisboa, que constitui o melhor exemplo de cooperação operacional no combate
ao tráfico de droga proveniente da América do Sul (com trânsito na África Ocidental).
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Plano de Acção de Luta contra a Droga (2009-2012)
O Conselho Assuntos Gerais de Dezembro adoptou o Plano de Acção da UE em matéria de
luta contra a droga (2009-2012), o segundo plano de acção elaborado no contexto da
Estratégia da UE contra a Droga (2005-2012).
O Plano agora adoptado assenta, essencialmente, em dois pilares: a redução da oferta e a
redução da procura. Contém, também, três pilares horizontais: a coordenação; a cooperação
internacional e a informação, pesquisa e avaliação (compreensão do problema). Para cada
um destes cinco pilares o Plano estabelece prioridades.
No que respeita à redução da procura, o Plano contém medidas destinadas a melhorar a
prevenção, o tratamento e a redução de danos, o que passa pela melhoria dos padrões de
qualidade dos serviços prestados neste domínio, serviços que também deverão ficar mais
próximos e acessíveis. Será dada uma particular atenção às pessoas vulneráveis e à
prevenção do policonsumo de drogas (consumo combinado de substâncias ilícitas e
substâncias lícitas como o álcool, as substâncias voláteis e o tabaco).
No capítulo da redução da oferta, estão previstas iniciativas para reforçar o cumprimento da
lei, combatendo assim a produção e o tráfico de droga, particularmente através da
EUROPOL. A troca de informações é um elemento chave, a par da criação de plataformas
de segurança regionais, compatíveis com as estruturas existentes.
Também a coordenação e a cooperação deverão ser reforçadas, tanto a nível europeu como
a nível nacional. A cooperação internacional, por seu lado, deverá traduzir uma maior
coordenação entre as políticas nacionais e comunitárias no domínio da droga. Por último, é
necessário compreender o problema da droga, através do aumento do conhecimento relativo
a todas as implicações do seu consumo, de mais e melhor investigação coordenada e da
análise de dados, incluindo dados sobre os crimes ligados à droga e sobre o modo de
funcionamento do mercado de oferta de drogas ilícitas.
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DECISÃO 2008/206/JAI
O Conselho Ambiente de 3 de Março aprovou a Decisão 2008/206/JAI, que define a 1benzilpiperazina (BZP) como uma nova substância psicoactiva que deve ser sujeita a
medidas de controlo e a sanções penais.
Esta Decisão força os EM a tomarem as medidas necessárias, em conformidade com o seu
direito interno, para submeterem a 1-benzilpiperazina (também denominada 1-benzil-1,4diazaciclo hexano, N-benzilpiperazina ou, de forma menos precisa, benzilpiperazina ou BZP)
a medidas de controlo, proporcionais aos riscos da substância, e a sanções penais, tal como
previsto na sua legislação, por força das obrigações decorrentes da Convenção das Nações
Unidas de 1971 sobre as Substâncias Psicotrópicas.
A BZP, que é uma substância sintética, acabou por ser objecto da citada Decisão depois de
um relatório de avaliação de riscos. Embora este relatório não exiba provas científicas
concludentes sobre os riscos globais da BZP, considerou-se que, devido às propriedades
estimulantes da BZP, aos riscos que representa para a saúde e à inexistência de efeitos
medicinais benéficos, e tendo em conta o princípio da precaução, seria necessário controlar
a BZP, devendo no entanto as medidas de controlo ser proporcionais aos riscos
relativamente pouco elevados desta substância.
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CAPÍTULO VI

ACERVO DE SCHENGEN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO SCHENGEN DE SEGUNDA GERAÇÃO (SIS II)
A necessidade de actualização tecnológica, de modo a integrar um cada vez maior número
de países aderentes, bem como facultar novas funcionalidades na utilização da base de
dados do actual Sistema de Informação Schengen, impulsionou o lançamento do projecto
SIS II, cuja concretização era inicialmente apontada para Abril de 2007.
No entanto, e por o projecto não estar concluído, a adesão em 21 de Dezembro de 2007 ao
espaço Schengen de livre circulação de pessoas de mais nove Estados-membros
(Eslovénia, Eslováquia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e República
Checa) só foi possível graças a uma solução alternativa, mas provisória, de iniciativa
portuguesa, o chamado “SISone4ALL”.
Apesar da reiterada natureza prioritária do projecto do SIS II, a sua complexidade técnica
tem vindo a ditar vários atrasos aos calendários previstos. Nestas circunstâncias, o
Conselho JAI de 28 de Fevereiro tomou nota do esboço de um novo calendário apresentado
pela Comissão Europeia, que viria a ser aprovado no Conselho JAI de 5 e 6 de Junho. Este
calendário previa que a unidade central do SIS II (em Estrasburgo), a sua infra-estrutura de
comunicação e a interface com os sistemas nacionais deveriam estar a funcionar e poder
ser testados pela Comissão e pelos Estados-membros até final de 2008 e que,
posteriormente e até Setembro de 2009 o mais tardar, deveria ser concluída a migração do
actual SIS para o SIS II.
A data de entrada em funcionamento do SIS II seria decidida pelo Conselho, desde que
todos os Estados-membros tivessem efectuado a transição do SIS para o SIS II. A base
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jurídica desta migração consta do Regulamento (CE) Nº 1104/2008 do Conselho, de
24/10/2008 e da Decisão 2008/839/JAI do Conselho da mesma data.
Não obstante, também o cumprimento deste mais recente calendário poderá estar
comprometido dados os problemas de ordem técnica entretanto ocorridos. Os testes
operacionais só terminaram em meados de Dezembro, pelo que a Comissão informou, no
Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro, que só em Janeiro de 2009 seria possível
apresentar um ponto de situação fiel.
Por outro lado, importa referir que o Conselho JAI de 28 de Fevereiro acolheu a proposta da
então Presidência eslovena de monitorização a nível político do andamento do projecto,
mediante a criação dum mecanismo suplementar denominado “Amigos do SIS II”.
Este grupo, encabeçado pela Presidência em exercício, integra os Ministros/MAI da
Alemanha, Portugal, França, República Checa, Suécia, Itália, Áustria, Países Baixos,
Finlândia, Espanha, Polónia e Noruega. O grupo de “Amigos do SIS II” reúne, também, a
nível de altos funcionários – designados por cada um dos Ministros – ficando incumbidos de
acompanhar os preparativos dos Estados-membros e estabelecendo a ligação entre o nível
de peritos e o nível ministerial.
INTEGRAÇÃO DA SUÍÇA NO ESPAÇO SCHENGEN
Entrou em vigor, em 1 de Março de 2008, o Acordo assinado em 26 de Outubro de 2004
entre a UE e a Suíça, abrindo o caminho para que o referido país pudesse vir a ser
associado à implementação e desenvolvimento do acervo de Schengen.
Logo após a entrada em vigor do referido Acordo a Suíça declarou formalmente, em 3 de
Março de 2008, a sua disponibilidade para se submeter aos usuais procedimentos de
avaliação Schengen. Assim, e por parte da UE, foi definido o programa que iria ser seguido
ao longo de 2008 nas múltiplas verificações a serem efectuadas.

262

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

O conjunto de procedimentos vocacionados para aquilatar do grau de preparação da Suíça
para aceder ao espaço Schengen englobaram, para além de respostas a questionários pelo
país candidato, visitas in loco de equipas de peritos, que elaboraram relatórios exaustivos
com avaliações e recomendações.
As referidas visitas de avaliação incidiram em áreas como a protecção de dados, a
cooperação policial, a emissão de vistos pela rede consular helvética, o acesso ao Sistema
de Informação Schengen e os controlos de fronteiras aéreas e terrestres.
O Conselho JAI de 5 e 6 de Junho adoptara, entretanto, a Decisão 2008/421/CE autorizando
a Suíça a introduzir e utilizar dados do Sistema de Informação Schengen a partir de 14 de
Agosto de 2008.
O Conselho JAI de 27 e 28 de Novembro concluiu no sentido de que a Suíça preenchia os
requisitos indispensáveis para a aplicação prática do acervo de Schengen, pelo que tomou a
decisão que fixou as datas a partir das quais poderão ser suprimidos os controlos de
pessoas nas fronteiras internas com a Suíça.
No tocante às fronteiras terrestres a data prevista para o efeito foi 12 de Dezembro de 2008.
Para as fronteiras aéreas a supressão dos controlos deverá, em princípio, ocorrer em 29 de
Março de 2009.
Refira-se, ainda, que à margem do Conselho JAI de 28 de Fevereiro foram assinados os
Protocolos de adesão do Liechtenstein ao espaço Schengen.
AVALIAÇÃO SCHENGEN
A fim de melhorar a eficácia dos procedimentos de avaliação Schengen, o Conselho JAI de 5
e 6 de Junho, adoptou um conjunto de conclusões que introduzem inovações sobretudo no
tocante à verificação da correcta aplicação do acervo de Schengen pelos Estados-membros
que já integram o espaço de livre circulação de pessoas. Esta nova abordagem é
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complementada pelas Conclusões adoptadas no Conselho Agricultura e Pescas de 18 de
Dezembro de 2008.
Neste âmbito, e sem prejuízo da prossecução das avaliações “clássicas” país por país, a
começar pelos Estados-membros que não têm sido avaliados nos últimos anos, passará
também a haver avaliações suplementares temáticas e/ou regionais com base em análises
de risco, fornecidas designadamente pela FRONTEX, a EUROPOL, a COM e pelos próprios
Estados-membros.
Por outro lado, a avaliação dos países candidatos a Schengen continuará a ser feita de
acordo com os procedimentos usuais, tendo em vista assegurar que preenchem os
requisitos indispensáveis para a aplicação integral do acervo de Schengen.
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CAPÍTULO VII

AGÊNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Agência de Direitos Fundamentais da UE, com sede em Viena, foi criada através do
Regulamento (CE) nº 168/2007 do Conselho, de 15 de Fevereiro, tendo entrado em
funcionamento nesse mesmo ano.
O objectivo da Agência é assistir as instituições e órgãos da UE e os Estados-membros na
aplicação do Direito Comunitário em matérias relacionadas com os Direitos Fundamentais.
Também tem por função a recolha e análise de dados sobre a situação dos Direitos
Fundamentais, a publicação de conclusões, a emissão de pareceres e a publicação de um
relatório anual que deverá conter uma listagem de boas práticas.
Relativamente à cooperação policial e judiciária em matéria penal (Título VI do TUE), os
Estados-membros e as instituições da UE têm a faculdade de consultar a Agência nesse
domínio, tendo sido fixada uma cláusula de rendez-vous para analisar a possibilidade de
estender o seu mandato ao III Pilar até 31 de Dezembro de 2009.
Portugal designou o Professor Rui Pena Pires como membro efectivo do Conselho de
Administração da Agência.
O Conselho JAI de 28 de Fevereiro adoptou uma Decisão aprovando a conclusão de um
acordo entre a Comunidade Europeia e o Conselho da Europa (CdE) sobre a cooperação
entre a Agência de Direitos Fundamentais e o CdE.
Na mesma data, o Conselho JAI aprovou o quadro plurianual para a Agência para o período
2007-2012, definindo os seguintes domínios temáticos do seu trabalho: racismo, xenofobia e
intolerância a eles associada; discriminação com base no sexo, na origem racial ou étnica,
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na religião ou crença, na deficiência, na idade ou na orientação sexual e de pessoas
pertencentes a minorias, e qualquer combinação destes motivos (discriminação múltipla);
compensação das vítimas; direitos da criança, incluindo a protecção das crianças; asilo,
imigração e integração de migrantes; vistos e controlo de fronteiras; participação dos
cidadãos no funcionamento democrático da União; sociedade da informação e, em
particular, o respeito pela vida privada e a protecção dos dados pessoais; acesso a uma
justiça eficiente e independente.
O Conselho JAI de 28 de Fevereiro pronunciou-se favoravelmente sobre a nomeação do
dinamarquês Morten Kjaerum como primeiro Director da Agência.
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CAPÍTULO VIII

RELAÇÕES EXTERNAS

Ao estabelecer relações com países terceiros na área da Justiça e Assuntos Internos (JAI), a
UE tem por objectivo, por um lado, promover a realização de um espaço de liberdade,
segurança e justiça na Europa e, por outro, promover um clima de cooperação e parceria
internacional tendo em vista o reforço dos princípios do Estado de Direito, da promoção dos
Direitos Humanos e das demais obrigações internacionais em matéria JAI. Nesse sentido, foi
aprovada, em Dezembro de 2005, a “Estratégia para a Relações Externas” que visa
estabelecer cooperação com países terceiros nas seguintes áreas: da migração e do asilo;
gestão fronteiras; combate contra o terrorismo e crime organizado; cooperação judicial civil e
criminal; e assistência jurídica.
Incumbe à Comissão Europeia e ao Secretariado-Geral do Conselho procederem à
avaliação sistemática e regular da implementação desta “Estratégia”34, tendo os respectivos
relatórios da implementação da Estratégia da Dimensão Externa da JAI, referente ao
período de Janeiro de 2007 a Maio de 2008, sido submetidos à apreciação do CAGRE de
Junho de 2008.
O relatório do Secretariado-Geral do Conselho faz uma síntese das principais actividades na
área externa no decurso das Presidências do período em análise (alemã, portuguesa e
eslovena) e preconiza a necessidade de aprofundar os trabalhos, designadamente nas áreas
da cooperação judiciária em matéria civil e da protecção de dados. Apela, ainda, ao
estabelecimento de novas parcerias e à preparação de instrumentos mais eficazes para a
prossecução da implementação da Estratégia.

34

Estes relatórios resultam da Estratégia RELEX/JAI de 2005, que prevê uma avaliação cada 18 meses (a
última avaliação ocorreu em Dezembro de 2006) a submeter ao Conselho nas formações JAI e Relações
Externas.
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O relatório da Comissão concentra-se nos esforços de implementação da Estratégia, em
termos de prioridades temáticas e geográficas, dando relevo, também, às iniciativas
desenvolvidos pela Comissão.
De forma a assegurar uma melhor coordenação e aprofundamento da acção externa da UE
no domínio da Justiça e Assuntos Internos foi criado, no 2º semestre de 2008, um grupo “adhoc JAIEX”. Este novo grupo de trabalho, de duração temporal limitada e que já reuniu por
duas vezes em 2008, tem por mandato assegurar uma maior troca e fluxo de informação,
assim como uma coordenação e um seguimento horizontal das matérias JAI-RELEX, bem
como a incumbência de proceder a uma reflexão sobre a nova “Estratégia JAI-RELEX”, a ser
aprovada em finais de 2009.
As relações entre a UE e as várias regiões e países do globo na área JAI desenvolveram-se
substancialmente ao longo de 2008, cabendo destacar:
RÚSSIA
O Conselho JAI de 18 de Abril aprovou Conclusões sobre a elaboração, pela EUROPOL, de
uma avaliação da ameaça do crime organizado de origem russa (ROCTA – Russian
Organized Crime Threat Assessment), aproveitando, para efeitos de recolha de informação,
a rede de oficiais de ligação dos EM colocados na Rússia.
O Conselho Permanente de Parceria para a área JAI reuniu-se em Paris, nos dias 14 e 15
de Outubro, tendo analisado a implementação do road map UE-Rússia sobre o Espaço
Comum de Liberdade, Segurança e Justiça. Foram igualmente abordados os seguintes
temas: a aplicação dos acordos de facilitação de vistos e de readmissão; o diálogo em
matéria de vistos, de gestão migrações e asilo; questões de fronteiras; luta contra a droga;
cooperação judiciária em matéria civil e penal (incluindo os recentes contactos entre a
EUROJUST e a parte russa sobre um eventual acordo de cooperação). A cooperação entre
a FRONTEX e o Serviço de Fronteiras russo mereceu referências positivas, a par da
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cooperação entre a EUROPOL e os oficiais de ligação dos EM, por um lado, e os serviços
competentes russos, por outro, na luta contra o crime organizado.
Após a Cimeira de 14 Novembro, foram retomadas as negociações do novo acordo de
parceria e cooperação com a Rússia, que incluirá disposições sobre matérias da área da
Justiça e Assuntos Internos.
Em Dezembro, o Secretariado-Geral do Conselho apresentou um relatório sobre a
implementação do “Action Oriented Paper” sobre o Espaço Comum de Liberdade,
Segurança e Justiça com a Rússia. O documento assinala progressos alcançados em
algumas áreas (movimento de pessoas / readmissão, cooperação em matéria de fronteiras,
branqueamento de capitais, luta contra a droga), a par de outras onde são necessários
esforços adicionais (asilo, tráfico de seres humanos, reforço da cooperação operacional na
luta contra o crime organizado, segurança dos documentos de viagem, luta contra a
corrupção, tráfico de veículos furtados, cooperação na área da Justiça).
Durante o ano realizaram-se duas reuniões dos comités conjuntos de facilitação de vistos e
de readmissão (em Maio e em Novembro, respectivamente em Bruxelas e em Moscovo). À
semelhança de outros EM, Portugal e a Rússia estão a negociar um protocolo bilateral de
implementação do acordo de readmissão. Relativamente ao diálogo de vistos, realizaram-se
duas reuniões de peritos, sob a égide da Comissão, mas persistem dificuldades. Os oficiais
de ligação dos EM destacados na Rússia reuniram-se em Moscovo, a 15 de Setembro.
UCRÂNIA
Os acordos de facilitação de vistos e de readmissão entre a Comunidade Europeia e a
Ucrânia entraram em vigor no dia 1 de Janeiro. Durante o ano, tiveram lugar duas reuniões
dos Comités Conjuntos de Facilitação de Vistos e de Readmissão.
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A última reunião da Troika Ministerial JAI UE/Ucrânia teve lugar em Kiev, nos dias 28 e 29
de Maio. Nesta ocasião, ambas as partes manifestaram empenho em reforçar a parceria
com a Ucrânia na área JAI e destacaram os progressos significativos registados desde
Junho de 2007: a aprovação do Plano de Acção revisto UE - Ucrânia para a área JAI e
respectivo scoreboard e a entrada em vigor dos acordos de facilitação de vistos e de
readmissão.
Na Cimeira UE-Ucrânia, de 9 de Setembro, foi decidido lançar um diálogo sobre vistos, com
o objectivo de definir as condições necessárias para, numa perspectiva de longo prazo,
isentar os cidadãos ucranianos da obrigatoriedade de visto. A inauguração oficial deste
diálogo teve lugar no dia 29 de Outubro.
Durante o ano de 2008 prosseguiram as negociações do acordo de associação UE –
Ucrânia, que incluirá disposições sobre matérias da área da Justiça e Assuntos Internos.
GEÓRGIA
Na sequência do conflito de Agosto de 2008, entre a Rússia e a Geórgia, o Conselho
Europeu, reunido em sessão extraordinária em Bruxelas no dia 1 de Setembro, decidiu
incrementar as relações entre a União Europeia e a Geórgia. De entre as primeiras acções
nesse sentido, incluíram-se medidas tendentes à facilitação da emissão de vistos para
nacionais daquele país. Sob proposta da Comissão, o Conselho JAI de 27 e 28 de
Novembro aprovou uma decisão que autoriza a Comissão a encetar negociações com a
Geórgia com vista à celebração de acordos de facilitação de vistos e de readmissão entre a
Comunidade Europeia e aquele país do Cáucaso do Sul. O mandato foi aprovado na mesma
data, devendo as respectivas negociações iniciar-se em Janeiro de 2009.
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MOLDOVA
Os acordos de facilitação de vistos e de readmissão entre a Comunidade Europeia e a
Moldova entraram em vigor no dia 1 de Janeiro. Durante o ano, tiveram lugar duas reuniões
dos Comités Conjuntos de Facilitação de Vistos e de Readmissão.
Na sequência do mandato do Conselho Europeu de Dezembro de 2007, foi assinada uma
Declaração Conjunta sobre a Parceria para a Mobilidade entre a União Europeia e a
Moldova, à margem do Conselho de JAI de 5 de Junho. Nesta Parceria participam a
Comissão Europeia e, numa base voluntária, os seguintes Estados-membros da UE:
Bulgária, Chipre, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia,
Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Suécia.
Portugal participa nesta Parceria com projectos e acções de formação na área da segurança
de documentos e da luta contra a fraude, da readmissão e da protecção internacional,
liderados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Ministério da Administração Interna.
Após o lançamento desta iniciativa, realizaram-se já duas reuniões da “Plataforma de
Cooperação”, em Chisinau, estrutura local de seguimento da Parceria UE-Moldova.
Em Agosto, os Serviços de Fronteiras da Moldova assinaram um acordo de cooperação com
a FRONTEX, e em Novembro, a Moldova solicitou oficialmente a extensão, por mais dois
anos, do mandato da “European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine”
(EUBAM). Quanto à Ucrânia (que também participa desta missão) a apresentação de um
pedido idêntico encontra-se pendente de decisão final do respectivo Conselho de Ministros.
Durante o ano prosseguiram as discussões com vista à definição do mandato para as
negociações de um novo acordo UE-Moldova, que incluirá disposições sobre matérias da
área da Justiça e Assuntos Internos.
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BALCÃS OCIDENTAIS
As prioridades na relação da UE com a região (Albânia, Croácia, Kosovo, FYROM,
Montenegro, Sérvia, Bósnia Herzegovina) são o crime organizado e corrupção, migrações e
tráfico de pessoas, bem como o terrorismo, questões, de resto, determinantes para as
aspirações europeias daqueles países. Com essa finalidade, foram criadas diversas
estruturas de diálogo e colaboração, reuniões Ministeriais (anuais), Planos de Acção e subcomités JAI. Paralelamente há significativos programas de assistência financeira que visam
desenvolver as capacidades locais de administração da justiça.
Uma das principais realizações deste diálogo foi a celebração de acordos de readmissão
/facilitação de vistos com os países da região, que entraram em vigor em 1 de Janeiro. As
primeiras reuniões dos Comités Conjuntos destes acordos tiveram lugar no 1º semestre do
ano, tendo constatado uma aplicação satisfatória em todos os países.
No entanto, estes países sempre aspiraram a um regime de isenção de vistos para a UE,
pelo que, a pretexto de favorecer um resultado positivo das eleições na Sérvia, o Comissário
responsável pelas áreas da Justiça, Liberdade e Segurança decidiu, em Fevereiro, inaugurar
um diálogo com vista à liberalização de vistos com este país, que veio posteriormente a
alargar-se a todos os países dos Balcãs, tendo decorrido reuniões de lançamento deste
diálogos com todos eles. As negociações baseiam-se em road maps, que a Comissão
elaborou para todos estes países, contendo os requisitos a cumprir por cada um deles
previamente a uma qualquer decisão de isenção de vistos (fundamentalmente: segurança
dos documentos, gestão de fronteiras, luta contra a imigração ilegal, luta contra a corrupção
e a criminalidade organizada e respeito pelos valores democráticos e direitos fundamentais).
Em 6 e 7 de Novembro, decorreu em Zagreb a 6ª reunião do Fórum Ministerial JAI entre a
UE-Balcãs onde foram debatidas não só questões ligadas com fronteiras e imigração, mas
também com a luta contra a criminalidade transfronteiras, tráfico de armas, de seres
humanos e a corrupção.
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MEDITERRÂNEO
Em paralelo com os esforços de cooperação de âmbito regional (i.e. Processo Barcelona,
processo Rabat e Tripoli e Parceria UE/África entre outros), o relacionamento com os países
da orla mediterrânica e Norte de África na área da Justiça e Assuntos Internos baseia-se
fundamentalmente em instrumentos bilaterais entre a UE e os demais países da região.
Realizou-se a primeira reunião do Subcomité Justiça e Assuntos Internos com a Argélia, em
Dezembro, que tinha sido precedida de duas reuniões informais em 2006 e 2007. Em
matéria de migrações, a questão principal reside na necessidade de ser concluído um
acordo em matéria de readmissão, sendo que na área da justiça foram identificadas áreas
de cooperação nomeadamente em matéria de cooperação judiciária, combate contra
terrorismo e criminalidade organizada.
Foram encetadas as negociações com a Líbia tendo em vista a celebração de um AcordoQuadro com a UE (a ser concluído em 2009) e, no contexto deste instrumento de
enquadramento político, alcançar acordos na área da Justiça e dos Assuntos Internos, em
particular em matéria de vistos e readmissão atendendo ao importante fluxo migratório
proveniente deste país.
Fruto do trabalho preparatório da Presidência portuguesa35, as relações entre a UE e a
Tunísia na área JAI conheceram um impulso em 2007, tendo se realizado a primeira reunião
do Subcomité Justiça e Assuntos Internos, em Abril. Está prevista para 2009 a realização da
2ª reunião dos Subcomités de Direitos Humanos e Justiça e Segurança.
As negociações sobre o acordo de readmissão entre Marrocos e a UE, que a Comissão
considera serem essenciais ao desenvolvimento das relações bilaterais e que se arrastam
desde há muito, não registaram muitos progressos até ao final de 2008. Recorde-se que as
negociações sobre o acordo de readmissão (“acordo-mãe”) se encontram pendentes da
35

Sétima reunião do Conselho de Associação entre a UE-Tunísia a 11 de Novembro de 2007.
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conclusão das negociações de um Protocolo anexo entre Marrocos e a Espanha e Portugal
para regular o processo acelerado de readmissão em casos de flagrante, cujas sucessivas
rondas de negociação se saldaram sempre por um impasse. Por outro lado, a Comissão
Europeia manteve durante muito tempo uma ligação entre as negociações do acordo de
readmissão às negociações sobre o pretendido “Estatuto Avançado” por parte de Marrocos.
Este laço foi confirmado ao lado marroquino através de carta dos Comissários Barrot e
Ferrero-Waldner, datada de Julho. Espera-se, agora, que a nova ronda negocial sobre o
acordo de readmissão, prevista para Janeiro de 2009 entre a Comissão e Marrocos, possa
viabilizar uma nova abertura à solução deste dossier.
O projecto Euromed migrações, no âmbito do Programa regional de Cooperação MEDA JAI
II, aprovado em 2006, entrou na sua fase de implementação em 2008. Na sequência da
Conferência de lançamento do projecto que teve lugar em Maio, encontram-se em
funcionamento quatro grupos de trabalho que promovem o debate sobre as seguintes
questões: convergência legislativa e reforma institucional; migração laboral; respostas
institucionais e estratégias nacionais para combater a imigração ilegal e migrações e
remessas.
ÁFRICA
2ª Conferência ministerial Euro-Africana sobre Migrações e Desenvolvimento
Em Novembro, realizou-se em Paris, a 2ª Conferência ministerial Euro-Africana sobre
Migrações e Desenvolvimento, cuja Declaração Final aprovou um Programa de Cooperação
Trienal (2009-2011) contendo medidas concretas a executar pelos Estados participantes nas
três áreas previstas no Plano de Acção de Rabat, aprovado na 1ª Conferência Euro-Africana
sobre Migrações e Desenvolvimento que se realizou naquela cidade em Julho 2006, a saber:
gestão da migração legal; luta contra a imigração irregular e sinergias entre Migrações e
Desenvolvimento. Este Programa Trienal não tem, todavia, um carácter obrigatório em todos
os seus pontos e para todos os Estados participantes, admitindo aplicação à la carte. Com
efeito, a Declaração estabelece que os parceiros apenas se comprometem a executar, numa
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base voluntária, “um número significativo” das acções enumeradas. Uma nova reunião
ministerial deverá ter lugar no final do período de execução do Programa Trienal, embora
sem data marcada, tendo já o Senegal oferecido-se para promover a sua organização.
Estratégia Conjunta UE/África – Parceria Mobilidade, Migração e Emprego
A Estratégia Conjunta UE/África (e o respectivo Plano de Acção), aprovada na Cimeira de
Lisboa de Dezembro de 2007, identifica um certo número de actividades a prosseguir e
estabelece os princípios de base e as modalidades para a sua implementação. Portugal,
pela responsabilidade que tem em todo este processo, tem estado plenamente envolvido
nos debates formais e informais que se têm desenrolado neste contexto e, assim,
manifestou à Comissão Europeia, o interesse em participar em 5 Parcerias, nomeadamente
naquela respeitante à Mobilidade, Migração e Emprego36.
Do lado europeu, realizaram-se diversas reuniões da equipa de implementação desta
Parceria (liderada pela Espanha), tendo sido efectuado um balanço do trabalho realizado e
discutidas as prioridades da UE. Estas prioridades foram endossadas pela Troika ministerial
que se realizou em 20 de Novembro.
A primeira reunião da Equipa Conjunta de Implementação desta Parceria (com a presença
do lado africano) teve lugar no dia 26 de Novembro e debruçou-se sobre os procedimentos
tendo em vista a preparação da III Cimeira UE-África, em 2010.
Portugal está empenhado no sucesso desta Parceria e participou nas várias reuniões da
equipa de implementação, para além de ter fornecido informação relativa aos projectos de
cooperação bilateral pertinentes e que constam da tabela de implementação da Parceria
(scoreboard).

36

Esta Parceria pretende desenvolver um diálogo ao nível continental, paralelo à cooperação em curso com as
organizações regionais (CEDEAO e SADC) e os Estados africanos individuais, e que se traduz em acções nas

275

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

CEDEAO
Neste ano procedeu a cooperação entre a UE e a CEDEAO em matéria de migrações, tendo
se realizado a Troika Ministerial UE-CEDEAO (Luxemburgo, 28 de Abril), precedida da 3ª
Reunião Ministerial do Grupo Conjunto UE/CEDEAO sobre Migrações (Bruxelas, 25 de
Abril).
República da África do Sul
A primeira Cimeira entre a UE e a África do Sul, que teve lugar em 25 de Julho, debateu as
questões migratórias e decidiu estabelecer um instrumento de diálogo sobre migrações com
as autoridades sul-africanas, com reuniões anuais. Mais tarde, em Setembro, a UE efectuou
uma missão àquele país com o objectivo de reforçar o diálogo em matéria de migrações, no
âmbito do Acordo de Cotonou e do Acordo de Comércio, Desenvolvimento e Cooperação
(TDCA).
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Na área Justiça e Assuntos Internos as relações entre a UE e os EUA prosseguiram de
acordo com o mecanismo institucional estabelecido, tendo como manifestações mais
importantes as duas Troikas Ministeriais JAI, realizadas em Brdo, nos dias 12 e 13 de
Março, e em Washington, no dia 12 de Dezembro. Por outro lado, prosseguiram os
encontros informais JAI entre funcionários de Alto Nível (Paris, 30 e 31 de Julho).
Porém, neste capítulo específico da área JAI, é forçoso sublinhar a Cimeira UE/EUA,
realizada em Brdo, no dia 10 de Junho, cujas conclusões contemplam temas da área JAI,
como a luta contra o terrorismo e o crime organizado, a troca de informações e a protecção
de dados.

seguintes áreas principais: migrações: “capacity-building”, facilitação de remessas, combate ao tráfico e
imigração ilegal; mobilidade: diálogo sobre vistos, migração circular, “fuga de cérebros”; e emprego: formação,
micro-crédito e abertura de centros de informação.
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Quanto às questões mais debatidas, para além da reciprocidade de isenção de vistos e da
protecção de dados, adiante desenvolvidas, subsiste a preocupação relativa à luta contra o
terrorismo (recrutamento e radicalização, execução do acordo Passenger Name Record
(PNR), explosivos), bem como os temas da migração e controlo de fronteiras, protecção de
crianças (incluindo a pedofilia na internet) e a execução dos acordos de extradição e auxílio
judiciário mútuo.
Reciprocidade de isenção de vistos com os EUA
O tema da reciprocidade de vistos com os EUA continuou, em 2008, a dominar o diálogo
entre a UE e os EUA em matéria JAI.
Recorde-se que todos os Estados-membros da UE estão vinculados à política comunitária
que obriga a isentar de visto os cidadãos norte-americanos. No entanto, vários parceiros
europeus não beneficiam, por parte

dos Estados Unidos da América, do regime de

reciprocidade de isenção do programa Visa Waiver (VWP)37.
Na sequência da aprovação, em 2007, de legislação do Congresso norte-americano
contendo alterações ao regime do VWP, o lado norte-americano tomou a iniciativa de propor
a vários Estados-membros a assinatura, a nível bilateral, de um Memorandum of
Understanding (MoU) dando a entender que isso seria condição indispensável tanto para a
permanência como para a entrada no VWP.
Na iminência de vários Estados-membros não aguardarem pela definição duma posição
comum, optando antes por assinar com os EUA o referido MoU (o que veio, de facto, a
confirmar-se em alguns casos), o COREPER registou, em Março, um consenso no sentido
de uma abordagem simultaneamente bilateral e comunitária “twin track approach” deste
dossier com os EUA. Esta abordagem em duas vertentes foi partilhada com os EUA na
37

Desde 17 de Novembro de 2008 passaram a integrar o VWP a Hungria, República Checa, Eslováquia,
Estónia, Letónia e Lituânia. Continuam porém a não fazer parte do VWP a Grécia, Polónia, Malta, Chipre,
Bulgária e Roménia.
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Troika Ministerial UE/EUA que se realizou na Eslovénia, em 13 de Março. Assim, a
Comissão debaterá com os EUA as questões no âmbito das competências comunitárias,
enquanto os Estados-membros abordarão as questões da sua responsabilidade.
Por outro lado, o Conselho JAI de 18 de Abril mandatou a Comissão Europeia para negociar
um acordo com os EUA sobre as matérias de implementação do programa de isenção de
vistos que recaiam no âmbito das competências comunitárias.
Portugal apoia a necessidade de garantir a reciprocidade de vistos com os EUA que permita
o acesso de todos os Estados-membros ao Programa de Isenção de Vistos americano.
Assim, e desde o início, Portugal defendeu uma abordagem concertada por parte da UE no
diálogo a desenvolver com as Autoridades norte-americanas nesta matéria, no sentido duma
evolução consensual e tanto quanto possível rápida deste dossier.
Acordo sobre Protecção de Dados
Em Maio, o High Level Contact Group (HLCG), grupo de trabalho informal destinado a iniciar
um debate entre a UE e os EUA sobre privacidade e protecção de dados no contexto da
troca de informações para efeitos de aplicação da lei, emitiu um relatório onde, entre
diversas reflexões, foi proposta a celebração de um acordo formal e vinculativo entre a UE e
os EUA sobre protecção de dados (binding international agreement).
No COREPER de 4 de Junho, os representantes dos 27 concordaram com a proposta do
HLCG, ou seja, sobre a celebração de um acordo vinculativo, tendo também sido deliberado
que a Comissão iria continuar a manter contactos exploratórios com os EUA.
Em consequência, a declaração política saída da Cimeira UE/EUA de 10 de Junho acaba
por reconhecer que a melhor forma de garantir a defesa dos interesses em presença é a
celebração de um acordo internacional com carácter vinculativo.
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Posteriormente, na Troika Ministerial de 12 de Dezembro, as partes manifestaram o desejo
de iniciar as negociações logo que possível, de acordo com as respectivas obrigações e
procedimentos constitucionais.
Não obstante, as instâncias comunitárias têm defendido que a conclusão do acordo (ou
mesmo o início das negociações formais com os EUA), só deverá ocorrer depois da entrada
em vigor do Tratado de Lisboa, por questões de certeza jurídica, a que se associam a
intervenção do Parlamento Europeu e o controlo do Tribunal Europeu de Justiça.
AMÉRICA LATINA
As questões migratórias têm vindo a ser abordadas nas sucessivas Cimeiras da UE com a
América Latina (LAC). Entre as Cimeiras decorrem reuniões de peritos e a União financia
diversos projectos na região.
Na última Cimeira UE-LAC, em Lima, em Maio, ficou acordado que ambos os lados
desenvolverão um diálogo estruturado sobre migrações, reconhecem o contributo dos
imigrantes e aceitam estudar as questões relativas à migração regular e irregular. Portugal
está empenhado no reforço deste diálogo, apoiando as iniciativas com essa finalidade.
O Plano de Acção UE-Brasil, aprovado na Cimeira com aquele país em Dezembro, inclui um
capítulo sobre cooperação no domínio das migrações, vistos e assuntos consulares. Por
outro lado, estão em curso negociações para a celebração de um acordo de isenção de
vistos entre a UE e o Brasil.
AUSTRÁLIA
Em 28 de Fevereiro, o Conselho JAI autorizou a Presidência da UE, assistida pela
Comissão, a abrir um processo negocial tendente à celebração de um acordo com a
Austrália relativo à transferência e à utilização, por parte dos serviços aduaneiros da
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Austrália, de dados PNR originários da Europa, acordo que acabou por ser assinado em 30
de Junho, em Bruxelas.
O acordo, provisoriamente aplicável desde a data da sua assinatura, impõe que as
companhias aéreas europeias coloquem à disposição da autoridade competente da Austrália
(Australian Customs Service) os dados PNR dos passageiros de voos de, para ou através da
Austrália, em conformidade com a lei australiana sobre a matéria. O processamento destes
dados será efectuado para a prevenção e luta contra as infracções terroristas e as formas
mais graves de criminalidade. O acordo só foi possível depois de verificado que a lei
australiana protege a privacidade dos cidadãos, em conformidade com os padrões europeus
sobre a matéria.
ÁSIA
O relacionamento da União em matérias de Justiça e Assuntos Internos com os países
asiáticos não é tão intenso como o que existe com as suas regiões vizinhas, estando
circunscrito a alguns países e a um diálogo informal com a ASEM. Para além da questão do
terrorismo, a região assume algum significado enquanto ponto de origem de fluxos de
imigração ilegal para o espaço europeu.
Com a Índia há uma colaboração em curso no domínio do terrorismo, havendo igualmente
um diálogo sobre questões consulares, com reuniões a nível local.
Após prolongadas conversações foi assinado, em 2008, um acordo de readmissão com o
Paquistão.
As relações da UE com a China estão consubstanciadas num acordo, de 2004, que visa
facilitar o turismo (Approved Destination Status Agreement), ao abrigo do qual se facilitam os
procedimentos de vistos para milhares de visitantes. A União está também empenhada em
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estabelecer uma colaboração em matéria de readmissão, estando em curso conversações
com essa finalidade.
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TÍTULO VIII

POLÍTICAS COMUNS E OUTRAS ACÇÕES
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CAPÍTULO I

MERCADO INTERNO

REVISÃO DA POLÍTICA DO MERCADO INTERNO
No seguimento da Comunicação da Comissão sobre “Um mercado único para a Europa do
século XXI”, apresentada em Novembro de 2007, e do mandato do Conselho Europeu de
Dezembro desse mesmo ano, o Conselho Competitividade adoptou, em Fevereiro,
Conclusões, definindo as prioridades para o futuro e comprometendo-se a avaliar
anualmente os progressos efectuados, antes das reuniões do Conselho Europeu da
Primavera. Os Conselhos ECOFIN e EPSSC adoptaram igualmente conclusões nesta
matéria.
Em Março, o Conselho Europeu subscreveu as ideias essenciais transmitidas pelo Conselho
e

estabeleceu

como

prioritárias

as

seguintes

acções:

eliminação

dos

entraves

remanescentes às quatro liberdades previstas no Tratado, através de uma melhor
governação e monitorização do funcionamento do mercado; maior atenção à dimensão
social e aos serviços de interesse geral; reforço da concorrência nas indústrias de rede
(energia, comunicações electrónicas); adequada transposição e implementação da
legislação, em particular, da directiva “Serviços”; melhoria do funcionamento do “mercado
único em linha” (assinaturas electrónicas e autenticação em linha).
Tendo em vista o Conselho Europeu da Primavera de 2009, a Comissão apresentou, no final
do ano, o ponto de situação das acções prioritárias, no âmbito do pacote relativo à
Estratégia de Lisboa.
Portugal apoiou as prioridades de acção estabelecidas pelo Conselho Europeu da
Primavera, as quais permitirão tirar mais partido de todas as potencialidades deste mercado
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composto por mais de 450 milhões de cidadãos. Concorda também com o balanço
apresentado pela Comissão, no final do ano, nomeadamente quanto à constatação de que
as medidas em prol das PME e dos consumidores têm efeitos concretos para colmatar a
actual crise financeira.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Patente
A Presidência eslovena deu continuidade aos trabalhos relativos à Patente Europeia sobre a
base deixada pela Presidência portuguesa da UE (PPUE), muito em especial quanto à
estrutura do futuro sistema jurisdicional. Foi possível alcançar progressos significativos em
pontos como a composição dos tribunais colectivos, a língua a usar nos procedimentos
judiciais, os poderes do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) e alguns
princípios do financiamento do sistema.
A Presidência eslovena dedicou também atenção à questão controversa do regime
linguístico da futura patente comunitária, tendo apresentado uma proposta assente na
utilização de um sistema de tradução automática, operado pela Organização Europeia das
Patentes (OEP), financiada pelo orçamento comunitário e sem custos para o requerente da
tradução. Esta tradução não teria valor jurídico, mas sim meramente informativo.
Durante a Presidência francesa, os trabalhos centraram-se nos aspectos técnico-jurídicos e
financeiros do sistema jurisdicional, mas não foi por ela posta grande tónica neste dossier.
Assim, as negociações transitam para a Presidência checa, continuando por cumprir uma
das metas da Estratégia de Lisboa.
Portugal, cuja posição nacional sofreu uma evolução significativa e que se empenhou
fortemente durante a Presidência portuguesa, tem continuado a participar activamente no
sentido de serem dados passos decisivos neste dossier que se encontra em negociações há
várias décadas. Os textos de compromisso a que se foi chegando merecem a nossa
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concordância, visto serem, no nosso entender, a única via possível para ultrapassar
impasses sucessivos.
Contrafacção
No âmbito da luta contra a contrafacção e, com base na Comunicação da Comissão “Uma
Estratégia Europeia para os Direitos da Propriedade Intelectual”, foi adoptada uma
Resolução no Conselho Competitividade, em Setembro, que visa realçar as medidas
complementares de execução indispensáveis para uma luta efectiva contra a contrafacção,
particularmente, a necessidade de reforçar a cooperação entre todos os actores envolvidos
(administrações públicas e sector privado), intensificando-se a troca de informações e o
tratamento de dados neste domínio.
A Resolução convida a Comissão a estudar a possibilidade de implementação de um
conjunto de medidas no âmbito do combate à contrafacção, de onde se destaca a criação de
um Observatório Europeu.
Considerando que a matéria do combate à contrafacção assume uma enorme relevância no
âmbito do reforço do sistema europeu de propriedade industrial, Portugal apoiou esta
iniciativa, tendo sublinhado que um dos meios mais eficazes consiste na cooperação activa
entre as administrações públicas e os detentores dos direitos de propriedade industrial que
deverá continuar a ser estimulada.
Serviços
Sob coordenação do Ministério da Economia e Inovação prosseguiram os trabalhos
preparatórios de transposição da Directiva Serviços, cujo prazo expira em Dezembro de
2009, contando para o efeito com a colaboração especial do Ministério da Justiça e da
Secretaria de Estado da Modernização Administrativa (associada à Agência para a
Modernização Administrativa).
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Realizaram-se reuniões semanais entre os Ministérios envolvidos para a elaboração das
disposições do diploma de transposição, em permanente consulta com a Comissão
Europeia, instituição que promoveu ela própria um número considerável de reuniões em
Bruxelas, por forma a ajudar os Estados-membros a cumprirem um roteiro previamente
delineado.
As entidades envolvidas na transposição têm vindo a colaborar na preparação da sua
participação no sistema IMI – Sistema de Informação do Mercado Interno – na componente
relativa à Directiva Serviços, a qual visa desenvolver os procedimentos para cumprimento
das obrigações de cooperação administrativa entre Estados-membros.
PACOTE MERCADORIAS
Foi aprovado em Julho o pacote legislativo sobre Liberdade de Circulação de Mercadorias
(duas propostas de regulamento e uma proposta de decisão), que estabelece medidas
essenciais para a melhoria do funcionamento do mercado:
 O Regulamento (CE) nº 764/2008 do PE e do Conselho, de 9 de Julho de
2008, que introduz procedimentos para a aplicação de certas regras técnicas
nacionais pelas autoridades competentes dos Estados-membros a produtos
legalmente comercializados noutro EM (conhecido por Regulamento do
Reconhecimento Mútuo) e que prevê igualmente a criação de pontos de
contacto para produtos nos Estados-membros.
 O Regulamento (CE) nº 765/2008 do PE e do Conselho, de 13 de Agosto de
2008, que estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado
relativos à comercialização de produtos, com o objectivo de garantir que os
produtos que circulam livremente na Comunidade cumprem os requisitos de
protecção do interesse público em domínios como a saúde, a segurança e a
defesa do consumidor e do ambiente.
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 A Decisão nº 768 /2008 (CE), do PE e do Conselho, de 9 de Julho de 2008,
relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos, que inclui
princípios comuns e disposições de referência e que é a base coerente de
revisão ou reformulação da legislação sectorial.
Este resultado só foi possível graças aos esforços da Presidência portuguesa, que
permitiram a realização com o PE de um acordo em primeira leitura logo no início do ano.
HARMONIZAÇÃO TÉCNICA
Foi aprovado o Regulamento (CE) nº 1272/2008, de 31 de Dezembro de 2008, relativo à
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas que implementa na UE o
sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de químicos das Nações
Unidas – GHS, bem como a Decisão nº 1348/2008/CE, do PE e do Conselho, de 16 de
Dezembro de 2008 que altera a Directiva 76/769/CEE do Conselho no que respeita à
limitação da colocação no mercado e da utilização de 2- (2-metoxietoxi) etanol, 2- (2butoxietoxi)etanol, diisocianato de metilenodifenilo, ciclohexano e nitrato de amónio.
O Comité Adubos aprovou um regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º
2003/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 2003, relativo aos
adubos, para efeitos de adaptação ao progresso técnico dos seus anexos I e IV. O Comité
Detergentes aprovou um regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º
648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativo aos
detergentes, a fim de adaptar os respectivos anexos V e VI (derrogação para os
tensoactivos).
DIREITOS DE AUTOR
A Comissão Europeia propõe-se prolongar o prazo de protecção dos fonogramas de música,
dos actuais 50 anos, após a publicação, para 95 anos, mediante a alteração da Directiva n.º
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2006/116/CE, do PE e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, com o objectivo de
fortalecer o mercado europeu de música face à grave crise que o atingiu.
A proposta foi bem acolhida pelos Estados-membros com forte expressão musical e
exportadores das suas obras, como o Reino Unido, a França e a Espanha, havendo porém
uma forte oposição de vários Estados-membros, nomeadamente a Itália, ao prazo de 95
anos.
Portugal, no quadro da discussão técnica, tem partilhado as dúvidas e as críticas que têm
sido protagonizadas por várias delegações.
JOGOS ONLINE
A reflexão sobre a necessidade ou não da adopção de um enquadramento jurídico
comunitário para os jogos a dinheiro online foi inicialmente proposta por um grupo de países,
encabeçado pelos Países Baixos, durante a Presidência eslovena. Nesta sequência a
Presidência francesa aprofundou o debate e recolheu informação sobre as políticas e o
enquadramento jurídico específico de cada Estado-membro, em relação à organização e à
dimensão transfronteiriça do sector dos jogos de azar, em geral, e dos jogos online, em
especial.
Ficaram patentes as profundas diferenças nas legislações nacionais, com graus variados de
tolerância e de regulamentação do sector dos jogos. Considerou-se prematura a proposta de
quaisquer iniciativas legislativas destinadas a harmonizar partes deste sector, preferindo-se,
conforme fortemente defendido por Portugal, conduzir estudos abrangentes e alargados
sobre o fenómeno do jogo e as suas implicações sociais e económicas.
CONTRATOS PÚBLICOS
Na área da contratação pública merece destaque o acordo alcançado entre o Conselho e o
Parlamento Europeu no que diz respeito ao pacote "Defesa", que contempla duas novas
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propostas legislativas: uma relativa à simplificação das transferências intracomunitárias de
bens e tecnologias militares e outra relativa à coordenação dos processos de adjudicação de
determinados contratos de empreitadas de obras públicas, contratos públicos de
fornecimentos e contratos públicos de serviços no domínio da defesa e da segurança.
A proposta relativa às transferências intracomunitárias vem simplificar e harmonizar o
quadro legislativo comunitário no que diz respeito às licenças de exportação de equipamento
militar, não estando, contudo, cobertas as exportações para países terceiros. Espera-se que
esta nova legislação vá contribuir para o fortalecimento da indústria europeia e agilize a
circulação intra-comunitária de bens, tecnologias e serviços de defesa, progredindo-se assim
para um verdadeiro mercado interno neste domínio. Esta proposta pode abrir novas
oportunidades para as PME nacionais, nomeadamente na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), permitindo que, individualmente ou através de parcerias,
possam competir ao nível europeu para os grandes projectos de investigação e das
indústrias integradoras da defesa.
A proposta de directiva relativa à contratação pública na área da defesa e da segurança cria
uma regulamentação específica para as empreitadas, fornecimentos e serviços de material
militar e de segurança, bem como para equipamentos sensíveis. A contratação deste
material passa a ter um regime mais simples do que o previsto nas Directivas "Contratos
Públicos"38, mas não tão aberto como o regime do artigo 296º do TUE39, que não prevê a
necessidade de realizar qualquer procedimento concursal.

38

Directiva 2004/17/CE, do PE e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos
de adjudicação de contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e
Directiva 2004/18/CE, do PE e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos
de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos
contratos públicos de serviços.
39
O artigo 296º do TUE prevê que nenhum Estado-membro seja obrigado a fornecer informações cuja
divulgação considere contrária aos interesses da sua própria segurança e autoriza os Estados-membros a
tomar as medidas que considerem necessárias à protecção dos interesse essenciais da sua segurança, o que
lhes permite isentar das regras comunitárias os contratos públicos de desenvolvimento/aquisição de armas,
munições e material de guerra.
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Por um lado, esta proposta vem alterar profundamente o status quo actual ao introduzir uma
obrigatoriedade de os Estados-membros aplicarem certas regras da contratação pública
(abertura à concorrência) a um nicho de mercado que habitualmente lhes era reservado. Por
outro lado, não regula o sistema de compensações (offsets) que permite aos Estadosmembros obter contrapartidas industriais, de natureza civil ou militar, na compra de bens ou
equipamentos de defesa. Ficando, assim, comprometida esta possibilidade, a Comissão,
referindo-se ao uso abusivo que os Estados-membros fazem do referido artigo 296º do
Tratado, afirmou que irá analisar, caso a caso, as situações de atribuição de contrapartidas
para avaliar a sua compatibilidade com o direito comunitário, nomeadamente à luz das
regras da concorrência, bem como da jurisprudência do TJCE.
Por considerar que o texto, tal como está, não reflecte um equilíbrio razoável entre os vários
intervenientes do mercado e não consubstancia uma situação vantajosa para um país com a
sua dimensão, Portugal irá abster-se na votação final desta proposta que ocorrerá já em
2009.
Ainda na área da contratação pública, merece também uma menção a adopção da Decisão
da Comissão, de 9 de Dezembro de 2008, que vem alterar os anexos das Directivas
2004/17/CE e 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os procedimentos
aplicáveis à adjudicação dos contratos públicos, no que respeita às listas de entidades
adjudicantes e de poderes públicos.
UNIÃO ADUANEIRA
Com a apresentação de uma Comunicação sobre a “Estratégia para a evolução da União
Aduaneira”, em Abril, a Comissão pretendeu, simultaneamente, marcar a passagem dos 40
anos da União Aduaneira, que se completaram em 1 de Julho e, apresentar um quadro
estratégico para as alfândegas no pós-2013, a par de uma abordagem coordenada dos
métodos de trabalho dos serviços aduaneiros.
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Esta matéria foi objecto de Conclusões do Conselho ECOFIN de Maio que reconhecem o
papel das alfândegas na perspectiva dos interesses comerciais, financeiros, fiscais e de
segurança da União Europeia. Neste sentido, as autoridades aduaneiras terão de investir
adequadamente em qualificações, competências, recursos e tecnologias e as alfândegas
deverão centrar-se no aumento da competitividade, na facilitação do comércio legítimo, no
reforço da segurança e na cooperação com os agentes económicos, autoridades
governamentais, organizações internacionais e países terceiros. Tendo em vista alcançar os
objectivos propostos, a Comissão deverá elaborar um plano de aplicação da Estratégia, até
final de 2009, e apresentar ao Conselho um relatório até 2011.
SOLVIT - REDE DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO MERCADO INTERNO
O Centro SOLVIT Portugal, sedeado na DGAE/MNE, continua a revelar-se como um dos
Centros mais activos entre os 30, tendo obtido resultados muito positivos ao registar este
ano mais 37% de casos apresentados aos outros Países do EEE e um aumento de 17% de
casos

a

resolver

pelas

autoridades

portuguesas,

90%

dos

quais

solucionados

favoravelmente e num prazo de resposta inferior à média europeia.
Casos SOLVIT - Principais áreas de intervenção e SOLVIT Plus
As principais áreas de intervenção continuam a ser, por ordem de importância, o
reconhecimento de qualificações profissionais, a segurança social, a dupla tributação, o
registo automóvel e o acesso ao mercado dos serviços. Os centros SOLVIT são, por vezes,
confrontados com problemas resultantes da transposição incorrecta do direito comunitário
para o direito nacional implicando por vezes contradições entre a legislação comunitária e a
nacional, o que pode afectar um número alargado de cidadãos. Para resolver estes
problemas estruturais é necessário alterar a legislação nacional, processo que pode demorar
meses e está fora da esfera de competências do SOLVIT. No entanto, alguns centros
SOLVIT, entre os quais o português, decidiram empenhar-se activamente neste processo
para resolver os problemas que lhes foram colocados e/ou evitar problemas semelhantes no
futuro. A Comissão Europeia apelidou esses casos “SOLVIT Plus”. Portugal foi o primeiro
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EM a ter um caso SOLVIT Plus, contando até agora um total de 9. Os centros SOLVIT,
português e espanhol, trataram recentemente um caso deste género e contribuíram para a
alteração da legislação portuguesa relativa a veículos de matrícula espanhola de cidadãos
transfronteiriços residentes em Espanha, mas que trabalhavam em Portugal.
Acções promocionais
A Comissão convida os EM a promover, activamente, esta ferramenta junto dos seus
cidadãos e empresas. O Comissário McCreevy, que tutela o Mercado Interno e os Serviços,
tem vindo a insistir quer junto do PE, quer junto dos EM, na necessidade de ser cada vez
mais utilizada e reforçada a Rede SOLVIT, tanto mais que ela já deu provas da sua eficácia,
tendo o número de casos resolvidos este ano (cerca de 1 000) sido superior ao número de
processos de infracção instaurados pela Comissão aos EM (cerca de 900).
O Centro SOLVIT Portugal levou a cabo duas acções de promoção em conjunto com o
CIEJD (Centro de Informação Europeia Jacques Delors), nomeadamente, na Feira da
Europa, em Santarém, dias 8 e 9 de Maio, e na Futurália, em Lisboa, dias 10 a 13 de
Dezembro. Realizaram-se também acções de divulgação junto das Embaixadas dos EM
sedeadas em Lisboa, das Embaixadas de Portugal nos diferentes EM, associações
empresariais, rádios regionais, Ministérios sectoriais e diversas outras entidades nacionais.
Óscares 2008: Reino Unido, Espanha, Portugal e Bélgica
A Comissão solicitou, pela primeira vez, a todos os Centros SOLVIT que votassem em três
que considerassem como sendo os melhores, em termos de eficiência, espírito de
cooperação, flexibilidade, facilidade de relacionamento, contactos durante a resolução dos
casos, respeito pelos prazos, qualidade das soluções propostas e quaisquer outros aspectos
relevantes para o tratamento dos casos. A Comissão procedeu à entrega formal de quatro
“Óscares 2008” aos Centros SOLVIT mais votados pelos seus pares: o Reino Unido, a
Espanha, Portugal e a Bélgica.
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O Centro SOLVIT Portugal foi dos que mais casos introduziu na Base de Dados da
Comissão a favor de cidadãos e empresas nacionais que se depararam com obstáculos à
livre circulação de pessoas, produtos ou serviços num outro país do EEE.

Casos introduzidos por Portugal contra outros EM
(Espanha, Reino Unido, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Polónia,
Países Baixos, Irlanda e Noruega) ………………………………….…. 63 (+37% que em 2007)
Casos introduzidos por outros EM contra Portugal
(Reino Unido, Alemanha, Espanha, Bélgica, Países Baixos, França,
Áustria e Itália): …….……………………………………….……….…. 54 (+17% que em 2007)
Total de Casos SOLVIT envolvendo Portugal ……………………. 117 (+27% que em 2007)
Casos SOLVIT Plus ……………………………………………………….……..
Percentagem casos SOLVIT solucionados por Portugal:

1

…..………. 90 %

Prazo médio para propor uma solução (menos 3 dias que média europeia)
………..............……………………………………………………………….. 39 dias
Casos não-SOLVIT (tratados pelo Centro Solvit Portugal) ……… ..…

180
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CAPÍTULO II

MELHOR REGULAMENTAÇÃO

No âmbito da segunda revisão estratégica da Better Regulation na UE, apresentada pela
Comissão em Janeiro, foi traçado um balanço positivo das medidas implementadas desde a
revisão de Novembro de 2006, perspectivando-se novas acções.
Em matéria de avaliações de impacto (AI), a Comissão anunciou a actualização das linhas
directrizes, devendo ser ampliado o papel do “Comité das AI”. Quanto à abordagem interinstitucional comum acordada em 2005, foram realçados os compromissos do Conselho e do
Parlamento Europeu, designadamente quanto à realização de AI sobre emendas às
propostas da Comissão.
Relativamente ao programa de simplificação (2005-2009), a Comissão apelou a um maior
empenho do Conselho e do Parlamento Europeu na adopção das medidas nele inseridas
nesse âmbito, reafirmando, por outro lado, o seu compromisso de ultimar o screening do
acervo comunitário e das propostas pendentes, permitindo a eventual retirada de actos e
iniciativas obsoletos.
No domínio da redução de encargos administrativos, foi salientado o bom ritmo de execução
do Plano de Acção aprovado na Cimeira de Março de 2007, com o objectivo comunitário de
redução, em 25%, até 2012, das obrigações de informação que oneram as empresas, em
resultado da legislação comunitária.
Com base na análise da Comissão, o Conselho Europeu de Março deu prioridade à melhor
regulamentação no novo ciclo da Estratégia de Lisboa (2008-2010), considerando
necessário: intensificar esforços para cumprir o objectivo conjunto de redução de encargos
administrativos, acelerando a aprovação das medidas de acção rápida pendentes e dando
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sequência às novas propostas fast-track actions40; prosseguir o programa de simplificação e
desenvolver a capacidade das instituições em matéria de Avaliação de Impacto.
A Presidência francesa (PFUE) não privilegiou este tema nem divulgou iniciativas
específicas, para além de um texto de Conclusões que acentua a necessidade de promover
a adopção de legislação simples e clara e de melhorar o acesso ao direito comunitário,
adoptadas no Conselho Competitividade de Setembro.
Ao nível da redução de encargos administrativos, os trabalhos incidiram nos domínios
prioritários através das medidas de acção rápida e de propostas de redução sectorial, em
colaboração com os pontos-focais dos EM e o “Grupo Stoiber”, para que os progressos
neste campo sejam analisados no Conselho Europeu da Primavera de 2009.
Quanto ao compromisso assumido pelos EM no Conselho Europeu de Março de 2007, de
fixar até final de 2008 metas nacionais comparáveis ao objectivo conjunto de reduzir em
25% os encargos administrativos para as empresas, até 2012, Portugal, com a adopção em
Novembro de uma Resolução do Conselho de Ministros sobre a matéria no âmbito do
programa SIMPLEX, juntou-se a esse objectivo.

40

Alterações de ordem técnica à legislação, cuja natureza pressupõe rápida adopção.

295

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

CAPÍTULO III

POLÍTICA INDUSTRIAL E PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

POLÍTICA INDUSTRIAL
Na sequência dos debates ocorridos em 2007, no âmbito da revisão da política industrial, o
Conselho Europeu de Março realçou a importância de uma política industrial sustentável,
centrada nas eco-indústrias e enquadrada na Estratégia de Lisboa, assente no
aproveitamento das sinergias energia/clima e tendo em vista a transição para uma economia
de baixas emissões em carbono, segura e sustentável.
Em Julho, a Comissão lançou o "Plano de Acção para o consumo e a produção sustentáveis
e a política industrial sustentável", propondo um quadro dinâmico para a melhoria do
desempenho energético e ambiental dos produtos industriais ao longo do seu ciclo de vida,
com o objectivo de estimular a procura por melhores produtos e tecnologias e ajudar o
consumidor na realização de escolhas mais ponderadas. Para o efeito, o Plano de Acção
introduz normas ambiciosas e uma perspectiva sistémica das medidas de incentivo e
inovação, ao mesmo tempo que integra e reforça os instrumentos existentes,
designadamente o pacote Energia/Clima.
A iniciativa está organizada em torno de três eixos: melhores produtos e um consumo mais
ponderado; eficiência nos recursos; acção ao nível global, associando-se um conjunto de
propostas sectoriais. Em 2012 deverá ser feito um balanço global do Plano.
A Presidência francesa (PFUE) iniciou o debate sobre as medidas já apresentadas pela
Comissão relativas ao alargamento do âmbito de aplicação da Directiva “Ecodesign”, e às
revisões dos regulamentos sobre o rótulo ecológico e EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) (vide lista anexa presente capítulo). Relativamente à Comunicação sobre as

296

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

“compras públicas verdes”, o Conselho Competitividade de Setembro adoptou Conclusões
que apelam aos EM e à Comissão para o desenvolvimento de políticas da contratação
pública de forma a reduzir o impacto ambiental decorrente do consumo do sector público.
Seguir-se-ão propostas para a revisão da Directiva sobre a “rotulagem energética” (vide lista
anexa presente capítulo), um regulamento sobre um sistema de verificação de conformidade
ambiental das tecnologias de produção e uma iniciativa "Fórum dos Retalhistas".
Foram preparadas Conclusões conjuntas Competitividade/Ambiente, que foram adoptadas
no Conselho Ambiente de Dezembro e que pretendem dar um novo impulso para o
desenvolvimento de políticas e instrumentos que contribuam para a sustentabilidade da
produção e consumo, com ênfase na política industrial. Nas referidas Conclusões o
Conselho dá o seu apoio às acções que têm sido desenvolvidas pela Comissão, convidando
esta e os EM a prosseguirem os esforços de aprofundamento das políticas de preservação
do ambiente e do reforço da competitividade.
Portugal participou activamente nos debates tendo considerado prioritário: encorajar a I&D e
a inovação no desenvolvimento de produtos e tecnologias mais eficientes, com vantagens
em termos económicos e ambientais; estimular a procura de produtos ou serviços mais
sustentáveis; o sucesso das negociações sobre o regime pós-Quioto (Copenhaga 2009)
para a competitividade europeia, tendo em conta que a indústria europeia produz e vende
num contexto de concorrência internacional.
Paralelamente às iniciativas sobre a indústria sustentável, Portugal tem também considerado
que deverá ser continuada a abordagem sectorial já acordada, nomeadamente no que
respeita às indústrias metalúrgica, farmacêutica, da biotecnologia, da construção naval ou
eco-indústrias.
Uma referência particular deverá ser feita aos pólos de competitividade (clusters), objecto de
uma Comunicação da Comissão, em Outubro de 2008, no sentido de contribuir para a
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criação de um quadro mais eficiente para o apoio aos clusters na UE tendo em vista,
nomeadamente o seu importante papel na competitividade europeia.
Esta Comunicação foi objecto de Conclusões, adoptadas no Conselho Competitividade de
Dezembro,

tendo

as

preocupações

de

Portugal

sido

genericamente

acolhidas,

nomeadamente o papel dos clusters para melhorar a ligação entre indústria e investigação e
o reconhecimento da importância do contributo da política de clusters na preservação da
competitividade da indústria europeia.
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME)
Na sequência de uma ampla consulta pública e de discussões havidas em vários fora, a
Comissão apresentou em Junho uma Comunicação “a Small Business Act for Europe”
(SBA), a que se associa um programa de acções a nível europeu e nacional e quatro
propostas legislativas, guiadas pelo princípio “pensar pequeno primeiro” (Think small first).
O programa de acções contempla cerca de uma centena de medidas, nos domínios da
redução de encargos administrativos, da melhoria do acesso ao mercado único e aos
mercados públicos, do financiamento e da qualificação dos recursos humanos. As quatro
propostas legislativas dizem respeito a: um regulamento sobre o Estatuto de Sociedade
Privada Europeia (SPE); um Regulamento sobre isenções às regras de auxílios de Estado;
uma Directiva sobre taxas de IVA reduzidas; a modificação da Directiva 2000/35/CE, do PE
e do Conselho, de 29 de Junho de 2000, relativa aos atrasos de pagamento nas transacções
comerciais.
O Conselho Competitividade de Dezembro adoptou Conclusões sobre a matéria, que têm
anexo um plano de acção que sintetiza as medidas de curto e médio prazo consideradas
prioritárias, no quadro de uma política reforçada de apoio às PME e respeitando o princípio
da subsidiariedade.
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O Conselho Europeu de Dezembro veio reforçar estas medidas, ao dar o apoio à plena
implementação do SBA e ao consagrar toda uma outra série de medidas de apoio às
empresas em geral e às PME, em particular, das quais se destaca o aumento das
intervenções do Banco Europeu de Investimento (BEI), até 30 Meuros, sendo parte
destinada às PME.
Portugal congratulou-se com o ênfase que foi dado nas Conclusões do Conselho Europeu
de Dezembro às medidas de apoio às empresas, em particular às PME, bem como a
implementação do Plano de acção “Small Business Act”, pela tónica que coloca nos apoios
às PME nos domínios de acesso ao financiamento, melhor regulamentação, qualificação dos
recursos humanos e internacionalização.
Em síntese, considera-se que as medidas adoptadas a nível da UE, no contexto deste
capítulo, vêm reforçar orientações já seguidas em Portugal com o objectivo de encorajar
iniciativas inovadoras que visam o desenvolvimento industrial sustentável e a produção de
energias renováveis, através da qualificação, da inovação e da transformação dos desafios
em oportunidades para as empresas, em especial para as PME.
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LISTA DOS ACTOS A REVER NO ÂMBITO DA POLÍTICA INDUSTRIAL
 Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de
2005, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos que consomem energia e que altera as Directivas
92/42/CEE do Conselho e 96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho;
 Regulamento (CE) nº 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17
de Julho de 2000, relativo a um sistema comunitário revisto de atribuição de
rótulo ecológico;
 Regulamento (CE) nº 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19
de Março de 2001, que permite a participação voluntária de organizações num
sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS);
 Directiva 92/75/CEE do Conselho, de 22 de Setembro de 1992, relativa à
indicação do consumo de energia dos aparelhos domésticos por meio de
rotulagem e outras indicações uniformes relativas aos produtos.
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CAPÍTULO IV

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

O ano de 2008 foi marcado por intensa discussão no Conselho sobre o conceito e visão do
Espaço Europeu de Investigação até 2020 e sobre as várias acções para a sua
concretização.
ESPAÇO EUROPEU DE INVESTIGAÇÃO (EEI)
A criação de um verdadeiro Espaço Europeu de Investigação (EEI) tem vindo a ocupar a
agenda dos Ministros da Investigação e ganhou ainda maior enfoque com as Conclusões do
último Conselho Europeu da Primavera onde os EM são convidados a identificar como as
suas estratégias de Ciência e Tecnologia contribuirão para a concretização do EEI e para
uma governação mais efectiva do mesmo.
A Presidência eslovena, em colaboração com a Presidência francesa, deu um importante
contributo neste domínio com o lançamento do Processo de Liubliana – Rumo à Plena
Realização do EEI, que consiste na “melhoria da governação com base numa perspectiva a
longo prazo sobre o EEI desenvolvida em parceria pelos EM e a Comissão com vasto apoio
das partes interessadas e dos cidadãos” e, ainda, na sua relação com outras áreas, como a
da educação. No Conselho Competitividade de Dezembro foram aprovadas Conclusões
referentes ao Processo de Liubliana (“Visão 2020” para o Espaço Europeu de Investigação),
que constituíram o elemento enquadrador de todas as iniciativas com vista à sua
concretização, tais como mobilidade, cooperação ou programação conjunta, no intuito de
estabelecer metas conjuntas de longo prazo.
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Programação conjunta em Investigação
No contexto das diferentes Conclusões adoptadas nos vários Conselhos, salientam-se, pela
importância que terão no futuro desenho da Política Científica Europeia, as relativas à
Comunicação da Comissão “Para uma programação conjunta em investigação: trabalhar em
conjunto para enfrentar mais eficazmente os desafios comuns”.
Este exercício consiste na aplicação de um processo de coordenação entre os programas
nacionais dos EM, ou no quadro de Organizações intergovernamentais, para resolver os
desafios que se colocam actualmente em áreas específicas da investigação, em particular
os que se prendem com questões de impacto societal.
O lançamento sob a Presidência francesa da experiência piloto de “Programação Conjunta”,
sobre o tema das doenças neurodegenerativas e, em particular, a doença de Alzheimer,
mereceu um forte apoio por parte de Portugal.
Parceria europeia para os investigadores
No que respeita aos trabalhos decorrentes da Comunicação da Comissão sobre “Melhores
carreiras e mais mobilidade: Uma parceria europeia para os investigadores”, de destacar o
documento de reflexão, apresentado no último Conselho, pelo Ministro português da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e pelo seu homólogo luxemburguês, em resposta ao convite
que lhes foi endereçado pela Presidência francesa, sobre as acções necessárias para a
concretização daquela Parceria. O documento visa: aumentar o número e a proporção dos
jovens que escolham estudar ciência e tecnologia; aumentar o número e a proporção dos
diplomados que continuem a sua formação em PhD; atrair e fixar nas instituições de
investigação europeia uma proporção maior de investigadores em ciências e tecnologia,
provenientes da Europa e do resto do mundo e assegurar o quadro legal, administrativo e
financeiro para encorajar a concretização daquelas áreas.
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Os próximos desenvolvimentos deverão ter lugar aquando da realização da Conferência
sobre o Desenvolvimento dos Recursos Humanos, em Praga, no mês de Maio de 2009, na
qual os Ministros português e luxemburguês se pronunciarão novamente. Esta iniciativa
reflectirá, de igual forma, uma das prioridades da Presidência checa: “Recursos humanos e
Mobilidade”.
Quadro jurídico comunitário aplicável às Infra-estruturas de Investigação Europeias
(IIE)
A proposta de regulamento relativo a um quadro jurídico comunitário aplicável às infraestruturas europeias de investigação, único acto legislativo previsto neste domínio, não foi
aprovada, dado que a Comissão reiterou a sua reserva de fundo sobre as questões fiscais,
na acepção da Directiva do IVA. Recorde-se que também a maioria dos Estados-membros,
incluindo Portugal, considera que esta questão deveria ser tratada em sede própria, sujeita à
regra da unanimidade, não devendo, assim, ser contemplada pelo procedimento previsto
nesta proposta.
Espaço
Teve lugar, em Kourou, na Guiana Francesa, em Julho, o Conselho Informal Espaço, cujas
Conclusões constituíram um marco no reconhecimento da importância crescente do Espaço
no contexto europeu, enquanto prioridade política para a Europa e para a Estratégia de
Lisboa.
Em Setembro, realizou-se o V Conselho Espaço (Conselho UE + Conselho ESA - European
Space Agency - ), cujos principais objectivos foram a avaliação intercalar da implementação
da Política Espacial Europeia, com base no relatório conjunto da Comissão e da ESA, e a
aprovação de uma Resolução que estabelece uma nova visão para esta política.
Um ano e meio após a adopção da Política Espacial Europeia, em Novembro, realizou-se,
em Haia, o Conselho ESA, o qual teve como principal objectivo discutir a concretização
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desta Política, com especial destaque para a importância estratégica do sector espacial na
Europa e suas repercussões do ponto de vista económico e social.
Foi, ainda, definida a estratégia da própria Agência, para além do financiamento dos seus
programas espaciais. Destaca-se o programa Global Monitoring for Environment and
Security (GMES), que tem como principais objectivos a recolha e a disponibilização de
dados fiáveis e actualizados sobre o estado e monitorização do ambiente e para apoio à
segurança dos cidadãos, uma iniciativa conjunta da ESA e da UE, que obteve neste
Conselho um reforço orçamental significativo, em particular na sua componente espacial
(desenvolvimento e implementação dos satélites e infra-estruturas de apoio terrestres).
De salientar, a participação portuguesa no 7º Programa-Quadro da UE nos temas Espaço,
Segurança e Ambiente e nas oportunidades criadas pelos programas da ESA. Aliás, no 1.º
concurso do tema Espaço daquele Programa-Quadro, Portugal teve uma taxa de aprovação
de 100%, com 2% de retorno financeiro relativamente à totalidade do montante do concurso
(cerca de 130 Meuros).
Cooperação Europeia no domínio da investigação científica e tecnológica (COST)
Portugal aderiu a 31 Acções COST distribuídas pelos seguintes domínios científicos:
Ciências da Terra e Gestão Ambiental (3); Florestas, seus Produtos e Serviços (3);
Tecnologias da Informação e comunicação (4); Indivíduos, Sociedades, Culturas e Saúde
(3); Transportes e Desenvolvimento Urbano (3); Materiais, Física e Nanociências (2);
Biomedicina e Biociências Moleculares (4); Alimentação e Agricultura (7); Química e
Ciências e Tecnologias Moleculares (2).
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CAPÍTULO V

TELECOMUNICAÇÕES E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

REVISÃO DO QUADRO REGULAMENTAR DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS
No Conselho de Transportes, Telecomunicações e Economia (TTE), de Novembro, foi
alcançado um acordo político sobre a revisão do pacote de actos legislativos41, seguindo-se
negociações com o PE. Este pacote integra várias propostas de directiva e um regulamento,
com o objectivo de melhorar a regulação, completar o mercado interno das redes e serviços
de comunicações electrónicas e aumentar a protecção dos consumidores.
Um dos temas mais controversos incidiu sobre a criação do Grupo de Reguladores
Europeus das Telecomunicações (GRET) que substitui a Agência com poderes executivos
proposta pela Comissão. A posição defendida pelos Estados-membros, incluindo Portugal,
relativamente ao GRET, que é composto pelos reguladores nacionais e emitirá pareceres
por maioria de dois terços (e não por unanimidade como acontece actualmente com o actual
Grupo de Reguladores Europeus), é partilhada pelo Parlamento Europeu.
ITINERÂNCIA
A Comissão Europeia apresentou, em Setembro, uma proposta de revisão do regulamento
sobre itinerância nas redes telefónicas móveis pública da comunidade, a qual foi objecto de
uma Orientação Geral adoptada pelo Conselho de Novembro, assinalando os benefícios da
sua aprovação para os cidadãos europeus.
41

O pacote regulamentar inclui uma proposta de directiva que respeita a um quadro regulamentar comum para
as redes e serviços de comunicações electrónicas, ao acesso e interligação de redes de comunicações
electrónicas e recursos conexos e à autorização de redes e serviços de comunicações electrónicas; uma
proposta de directiva relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e
serviços de comunicações electrónicas, ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no
sector das comunicações electrónicas e à cooperação no domínio da defesa do consumidor e, ainda, uma
proposta de regulamento que institui a Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas.
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DIVIDENDO DIGITAL
A questão do dividendo digital é uma oportunidade para responder ao rápido crescimento da
procura de serviços de comunicações sem fios, sendo que uma acção a nível da União
Europeia é essencial para a execução da Iniciativa i2010 adoptada em 2005, e que se
integra na Estratégia de Lisboa.
Assim, foram aprovadas Conclusões no Conselho, em Junho, sobre a Comunicação da
Comissão ”Tirar o máximo partido do dividendo digital na Europa: Abordagem comum para o
aproveitamento do espectro libertado com a transição para o digital”, que apresenta a
avaliação intercalar do Plano de Acção i2010.
O PE teve igualmente oportunidade de se pronunciar sobre o tema através da resolução, de
24 de Setembro, na qual solicita à Comissão que efectue, em cooperação com os Estadosmembros, estudos técnicos, sócio-económicos e de custos/benefícios que determinem a
dimensão e as características das sub-faixas que poderão vir a ser coordenadas ou
harmonizadas a nível comunitário, salientando que uma estratégia coordenada incrementará
significativamente o valor do dividendo.
SERVIÇOS MÓVEIS POR SATÉLITE (MSS)
Foi publicada a Decisão nº 626/2008/CE, do PE e do Conselho, de 30 de Junho de 2008,
cujo objectivo é criar, a nível europeu, um procedimento comum de selecção dos operadores
de sistemas móveis via satélite, bem como estabelecer disposições para a autorização
coordenada pelos Estados-membros dos operadores de MSS seleccionados a operar na
faixa dos 2 GHz.
INTERNET SEGURA E FUTURO DA INTERNET
A discussão do novo Programa “Internet mais segura”, que entrará em vigor em 1 de Janeiro
de 2009, e cujo horizonte temporal é o ano de 2013, ocorreu no Conselho Educação,
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Juventude e Cultura, nomeadamente em Maio (abordagem global) e em Novembro
(informação da Presidência).
O Conselho de Novembro adoptou Conclusões com base numa Comunicação da Comissão
sobre as Redes e a Internet do Futuro. Ainda neste âmbito, realizou-se em Outubro a
“Conferência Ministerial sobre os desafios económicos, tecnológicos e políticos da Internet
do Futuro”.
INICIATIVA I2010
Realizaram-se reuniões do Grupo de Alto Nível da Iniciativa i2010 - que reúne os DirectoresGerais dos Estados-membros responsáveis pela Política da Sociedade da Informação.
Nessas reuniões foi apresentado o relatório de progresso da Iniciativa i2010 e abordados
temas da actual agenda política como as Redes do Futuro, os Produtos e Serviços PanEuropeus, a Sociedade da Informação da perspectiva dos Utilizadores, o papel das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na eficiência energética ou a Inclusão
Digital.
INCLUSÃO DIGITAL
Programa Ambient Assisted Living (AAL)
Foi adoptada a Decisão nº 742/2008/CE, de 9 de Julho de 2008, relativa à participação da
Comunidade no Programa “Ambient Assisted Living” (AAL). O objectivo principal deste
programa é incentivar a emergência de produtos, serviços e sistemas inovadores baseados
nas TIC que permitam envelhecer bem em casa, na comunidade e no trabalho. A sua
implementação compete a uma Associação com objectivos não lucrativos criada para o
efeito, ao abrigo da Lei belga. Este Programa, aprovado no âmbito do artigo 169 do TCE, diz
respeito a projectos europeus de I&D na área da vida assistida por ambientes inteligentes
apoiados nas TIC, através da comparticipação de fundos nacionais e comunitários (7.º PQ
de IDT).
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AGÊNCIA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA DAS REDES E DA INFORMAÇÃO (ENISA)
Foi adoptada uma Abordagem Geral sobre a alteração do Regulamento nº 460/2004, do PE
e do Conselho, de 10 de Março de 2004, que cria a Agência Europeia para a Segurança das
Redes e da Informação (ENISA), com o objectivo de prorrogar por mais três anos o prazo de
vigência desta agência.
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CAPÍTULO VI

TRANSPORTES

A conclusão do primeiro trílogo de 18 meses de Presidências na história da União Europeia
– Alemanha, Portugal e Eslovénia - conferiu um dinamismo assinalável na política comum de
transportes, destacando-se a conclusão de negociações importantes, tais como o Terceiro
Pacote sobre Segurança Marítima - Erika III.
Outro aspecto que caracterizou a produção legislativa nesta área foi a articulação feita com
outras políticas, designadamente na área do ambiente, da energia e da concorrência e que
traduz a atenção com que se encaram os desafios colocados pelo desenvolvimento
sustentável e pela promoção da viabilidade ambiental deste sector.
TRANSPORTE MARÍTIMO
Terceiro Pacote de Segurança Marítima (Erika III)
O ano de 2008 ficou marcado pela conclusão da negociação das duas restantes propostas
legislativas do Pacote Erika III42: uma relativa ao cumprimento dos deveres do Estado de
bandeira, que tem como objectivo a imposição de maiores responsabilidades a esses
Estados no que respeita às obrigações internacionais, nomeadamente a de realizar, de sete
em sete anos, uma auditoria conduzida em conformidade com as regras da Organização
42

1) proposta de directiva relativa à inspecção de navios pelo estado do porto; 2) proposta de directiva que
institui um sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios e que altera a
Directiva 2002/59/CE; 3) proposta de directiva que estabelece os princípios fundamentais na investigação de
acidentes no sector dos transportes marítimos e que altera as Directivas 1999/35/CE e 2002/59/CE; 4)
proposta de directiva relativa às regras comuns para a organização de vistoria e inspecção de navios e para as
actividades relevantes das administrações marítimas; 5) proposta de directiva relativa à responsabilidade das
transportadoras de passageiros por mar e por vias navegáveis interiores em caso de acidente (Convenção de
Atenas); 6) proposta de directiva relativa ao cumprimento dos deveres do Estado de bandeira; 7) proposta de
directiva relativa à responsabilidade civil das transportadoras e às garantias financeiras dos proprietários de
navios; 8) projecto de regulamento relativo às regras comuns para as negociações de vistoria e inspecção de
navios.
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Marítima Internacional (OMI); outra sobre a responsabilidade civil das transportadoras e as
garantias financeiras dos proprietários de navios, cujo objectivo é estabelecer normas de
responsabilidade reforçadas, aplicáveis a todos os navios que contribuam para a prevenção
dos danos por eles causados e para a garantia da sua reparação. Neste sentido, determina
que todos os Estados-membros ratifiquem a Convenção de 199643, sobre a limitação da
responsabilidade em sinistros marítimos, logo que possível e antes do termo do prazo de
transposição da directiva que é em Janeiro de 2012.
Paralelamente, o Conselho aprovou uma declaração sobre a segurança marítima, que
constitui um claro compromisso político dos Estados-membros para assegurar a rápida
implementação das convenções internacionais neste domínio e das regras da OMI relativas
ao estado de bandeira e às auditorias.
Centro de Dados da União Europeia de Identificação e Seguimento de Navios a Longa
Distância (LRIT).
De acordo com a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar
(SOLAS), cada parte contratante deve determinar o centro de dados – nacional,
regional/cooperativo ou internacional – a que os navios da sua bandeira deverão enviar os
relatórios LRIT. Neste sentido, em 2007, foi criado um centro para o espaço comunitário –
Centro regional europeu LRIT - o qual será operacionalizado pela OMI e funcionará no seio
da Agência Europeia de Segurança Marítima.
Em Dezembro de 2008, foi ajustada, por Resolução do Conselho, a regulamentação desse
Centro LRIT à luz do acordo alcançado com a OMI no que se refere à aplicação do regime
transitório, bem como à data limite para a entrada em funcionamento do sistema LRIT
europeu, 30 de Junho de 2009.

43

Portugal faz parte do grupo de países que ainda não ratificaram esta Convenção.
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TRANSPORTE AÉREO
Taxas aeroportuárias
Foi alcançado um acordo político entre o Conselho e o PE sobre a directiva relativa às taxas
aeroportuárias, a qual vem ajustar princípios comuns de cobrança de taxas em aeroportos
da Comunidade, eliminando distorções de concorrência entre aeroportos e entre companhias
e evitando casos de discriminação a favor das transportadoras nacionais.
Aos Estados-membros caberá a designação de uma entidade supervisora competente com
funções para dirimir potenciais conflitos entre as partes, no que se refere aos sistemas de
taxas e respectivos quantitativos e ao cumprimento do padrão mínimo de serviços
acordados.
Alteração dos Regulamentos de base do Céu Único Europeu e extensão das
competências da Agência Europeia de Segurança Aérea (EASA)
A evolução da regulamentação comunitária sobre o Céu Único Europeu foi alvo de análise
de um Grupo de Alto Nível que concluiu pela conveniência de reunir na Agência Europeia de
Segurança da Aviação (EASA) a gestão da segurança operacional e os serviços de
navegação aérea e aeródromos, devendo, para tal, alargar-se o âmbito daquela Agência.
Neste sentido, foram apresentadas duas propostas, uma sobre a alteração dos
regulamentos que criaram o Céu Único Europeu e outra sobre a extensão das competências
da EASA. Estas duas propostas, cuja negociação já está na recta final, foram bem aceites
pelos Estados-membros que reconhecem que a regulamentação base do “Céu Único
Europeu” carece de ajustamentos face ao aumento constante do tráfego aéreo e aos atrasos
imputados aos problemas de fragmentação do espaço aéreo europeu.
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Empresa Comum (SESAR)
O programa de investigação relativo à gestão do tráfego aéreo no Céu Único Europeu
(SESAR) é a componente conceptual e tecnológica do quadro regulamentar do Céu Único
Europeu, destinada a modernizar a infra-estrutura e os equipamentos de controlo de tráfego
aéreo à escala comunitária, numa perspectiva de interoperabilidade.
No desenvolvimento deste processo, em 2007, foi criada a “Empresa Comum (Joint
Undertaking)”, com o fim de coordenar a actividade de desenvolvimento em geral e, em
particular, de gerir os fundos públicos e privados afectos a este projecto. Em 2008, O
Conselho aprovou uma Resolução para o lançamento da fase de desenvolvimento do
Programa SESAR e uma alteração aos estatutos da "Empresa Comum" com o objectivo de
a dotar de instrumentos necessários para gerir os fundos para a realização da referida fase
de desenvolvimento.
Relações Externas na aviação
Em 2008 continuou a ser dada prioridade às relações externas no domínio da aviação, tendo
sido rubricado um importante acordo aéreo com o Canadá que vem clarificar e conferir
coerência ao relacionamento da UE com países terceiros neste sector. O Conselho atribuiu
à Comissão vários mandatos de negociação para o estabelecimento de acordos aéreos com
Israel, Austrália e Nova Zelândia e acordos Euro-mediterrânicos com a Argélia, Tunísia e
Líbano. Estes acordos permitirão melhorar, entre outros aspectos, as condições de
segurança, na vertente safety/security e ambiente, sendo, no que aos países do
Mediterrâneo diz respeito, um sinal positivo na concretização dos objectivos de Barcelona.
Ainda neste domínio, merece destaque a aprovação de uma Decisão que autoriza a
Comissão a encetar negociações, em nome da Comunidade Europeia, com a Albânia,
Bósnia e Herzegovina, Croácia, antiga República Jugoslava da Macedónia, Montenegro,
Sérvia e Kosovo, nos termos da Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança das
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Nações Unidas, para o estabelecimento de um tratado que institui uma Comunidade dos
Transportes para os Balcãs Ocidentais.
TRANSPORTE TERRESTRE
I Pacote Rodoviário
O Conselho obteve um acordo político, por maioria qualificada (com as abstenções de
Portugal, República Checa e Itália e voto contra da Áustria), sobre as três propostas
legislativas que integram o I Pacote Rodoviário e que respeitam à reformulação dos
regulamentos que estabelecem regras comuns do acesso ao mercado do transporte
rodoviário internacional de mercadorias, condições a respeitar para exercer a profissão de
transportador rodoviário e direitos dos passageiros no transporte de autocarro.
A questão mais controversa foi a que se colocou no âmbito da proposta relativa ao acesso
ao mercado, concretamente sobre as condições em que se pode proceder à cabotagem,
tendo ficado estipulada a possibilidade de realização de três situações de cabotagem no
prazo de sete dias, após uma viagem internacional; estas operações podem também ser
realizadas no trânsito dos Estados-membros, desde que sejam limitadas a uma operação,
dentro de três dias, por cada Estado-membro.
Portugal, embora reconhecendo a importância deste dossier para atingir os objectivos do
mercado interno, absteve-se e apresentou uma declaração dando conta do seu
descontentamento pelo facto de, no seu entender, este texto vir fragmentar a coesão
territorial europeia e sacrificar, uma vez mais, os Estados-membros situados na periferia da
União Europeia, esperando que o pacote venha a sofrer substanciais melhorias no quadro
da co-decisão, dado que a posição do Parlamento Europeu, mais próxima da posição
nacional, vai no sentido de diminuir as restrições no número de viagens de cabotagem.
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Transporte Ferroviário
No modo ferroviário foram adoptadas Conclusões sobre três comunicações da Comissão:
“Uma rede ferroviária vocacionada para o transporte de mercadorias”, que aponta para a
necessidade de se criar uma verdadeira alternativa ao transporte de mercadorias por
estrada; “Contratos plurianuais em prol da qualidade da infra-estrutura ferroviária” e “Tornar
o transporte mais ecológico: Estratégia de internalização dos custos externos e medidas de
redução do ruído ferroviário aplicáveis à frota existente”. Esta última está integrada nas
propostas mais recentes da Comissão sobre transportes mais ecológicos, o pacote
“Transportes Verdes”.
Estas Conclusões contemplam algumas das sugestões feitas por Portugal, designadamente
a inclusão da referência à necessidade de ter em conta a situação periférica de alguns
Estados-membros e algumas das suas regiões, medidas baseadas em incentivos e
instrumentos financeiros adequados à necessidade da aplicação gradual da estratégia de
internalização dos custos externos, a qual deve ter em conta todos os modos de transporte,
e a referência à necessidade de evitar a dupla taxação.
Quadro Regulamentar Ferroviário
Foram publicadas a Directiva nº 2008/57/CE, de 17 de Junho, relativa à interoperabilidade
do sistema ferroviário na Comunidade, e a Directiva nº 2008/110/CE, de 16 de Dezembro,
relativa à alteração da Directiva nº 2004/49/CE referente à segurança dos caminhos-de-ferro
da Comunidade.
A concretização do novo quadro regulamentar ficará concluída com a publicação do
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que alterará o Regulamento n.º
881/2004 que institui a Agência Ferroviária Europeia.
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PACOTE "TRANSPORTES VERDES"
É de referir a intensa negociação que decorre em torno da proposta de alteração da
Directiva “eurovinheta” relativa à aplicação de imposições aos veículos pesados de
mercadorias pela utilização de certas infra-estruturas e que poderá trazer impactos
negativos a um país periférico como Portugal. Merece também uma menção a negociação
que ainda decorre sobre a proposta de directiva relativa à promoção de veículos de
transporte rodoviário não poluente e energeticamente eficientes.
QUESTÕES INTERMODAIS
GALILEO
Foi adoptado o Regulamento (CE) nº 683/2008 do PE e do Conselho, de 9 de Julho, relativo
ao prosseguimento da execução dos programas europeus de navegação por satélite
(EGNOS e Galileo) que define as suas modalidades de gestão e financiamento e que vem
culminar os trabalhos desenvolvidos pelas Presidências alemã e portuguesa. Com a
adopção deste texto legislativo, a execução dos programas EGNOS e Galileo passou a ser
da responsabilidade de um Comité GNSS, presidido pela Comissão e que integra
representantes de cada Estado-membro.
No texto do Regulamento aprovado, a Autoridade de Supervisão do Galileo (GSA), cujo
Director Executivo é português, mantém-se mas com funções diminuídas ligadas à
segurança do programa e à comercialização do sistema, não tendo sido aceite a posição do
PE que defendia a sua extinção.
Política Marítima Integrada
A Presidência eslovena organizou uma 1ª reunião de Pontos Focais para os Assuntos
Marítimos, em Abril, em Bruxelas, com base numa proposta avançada pela Presidência
portuguesa de criação de um mecanismo informal de consulta para seguir a implementação
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da Política Marítima Integrada. Em Junho, por ocasião da abertura do Centro Universitário
para Estudos Euro-mediterrânicos em Piran, promoveu uma conferência sobre Política
Marítima Integrada para o Mediterrâneo, que discutiu em particular a questão da governação
a nível regional.
Com base numa proposta do Presidente da Comissão, celebrou-se o primeiro Dia Marítimo
Europeu, em 20 de Maio, que tem por objectivo promover o oceano nos vários Estadosmembros, assinalando a importância do mar na União Europeia.
A Presidência francesa continuou a dar um especial relevo ao tema tendo sido anexadas às
Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro, as Conclusões adoptadas no CAGRE que,
no essencial, sublinham a necessidade de se proceder a uma abordagem transversal da
governação, vigilância e conhecimento e solicitam à Comissão que continue a implementar o
Plano de Acção e apresente um relatório de resultados ao Conselho Europeu em finais de
2009.
Refira-se ainda que o Conselho Competitividade de Dezembro aprovou conclusões sobre a
estratégia europeia para a investigação marinha e marítima, que constituem um progresso
significativo em prol do desenvolvimento do Espaço Europeu de Investigação (EEI) e que
propõem um modelo de governação inovador, reduzindo a sua fragmentação mediante uma
integração acrescida, através da cooperação de todos os intervenientes no sector.
De salientar ainda a reunião informal de ministros responsáveis pelos assuntos europeus
que abordou as questões marítimas em Brest, em Julho, na qual se reconheceu a
necessidade de reforçar a governação marítima, nomeadamente no que diz respeito à
coordenação das agências europeias (EMSA – Agência Europeia de Segurança Marítima,
FRONTEX – Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras
Externas, ACCP – Agência Comunitária de Controlo das Pescas e AED – Agência Europeia
de Defesa), de se impor uma abordagem regional para as bacias marítimas e de
desenvolver o papel do grupo de Pontos Focais nacionais de alto nível. Outros eventos
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mereceram igualmente destaque: em Setembro, reunião informal de Ministros dos
Transportes (La Rochelle) que procedeu a um debate sobre o pacote “Erika III” relativo à
segurança marítima e sobre as auto-estradas do mar; em Outubro, a iniciativa
“BIOMARINE”, em Toulon e Marselha, fórum internacional que juntou as comunidades
empresarias, científicas e políticas em torno da Política Marítima Integrada; em Outubro, a 2ª
reunião de Pontos Focais responsáveis pela implementação da Política Marítima Integrada.
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CAPÍTULO VII

ENERGIA E CLIMA

PACOTE LEGISLATIVO ENERGIA/CLIMA
2008 foi palco de um dos mais difíceis processos negociais da União Europeia. Graças a um
intenso trabalho levado a cabo pelas duas Presidências em exercício, a eslovena e a
francesa, mas em particular esta última com a enorme pressão do processo de conciliação
com o PE, a UE dotou-se da mais avançada legislação do mundo em termos de luta contra
as alterações climáticas.
Foram assim confirmadas as metas europeias de combate à crise climática e energética
global, definidas no Conselho Europeu de Março 200744, permitindo ao mesmo tempo que a
UE mantenha a sua posição de liderança, nomeadamente na Cimeira de Copenhaga de
Dezembro 2009 (Conferência das Nações Unidas para um acordo internacional pós-Quioto).
As quatro propostas legislativas da Comissão45, que fornecem os instrumentos necessários
ao cumprimento das metas assumidas pela UE, são ambiciosas, mas ao mesmo tempo,
justas e equilibradas porque assentam nos princípios de custo-eficácia, solidariedade e
equidade. Com a sua adopção não só foram preservados estes princípios, como também se
deu resposta às preocupações dos países com maiores dificuldades na aplicação das
metas, em particular os países de leste.

44

“O Conselho Europeu (…) decide que, até à celebração de um acordo global e abrangente para o período
pós-2012 e sem prejuízo da sua posição em negociações internacionais, a UE assume o compromisso firme e
independente de alcançar até 2020 pelo menos uma redução de 20% das emissões de gases com efeito de
estufa, em relação a 1990.”
45
Proposta de directiva relativa à revisão do regime europeu de comércio de licenças de emissão (CELE/ETS);
Proposta de decisão relativa à quantificação de metas por país para a redução das emissões (10% face a
2005) dos sectores não cobertos pelo CELE/ETS; Proposta de directiva relativa à promoção das energias
renováveis; Proposta de directiva relativa à criação de incentivos económicos para o desenvolvimento de
tecnologias para a captura, transporte e armazenagem de dióxido de carbono.
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É importante referir que este pacote legislativo salvaguarda os interesses nacionais,
definindo mecanismos de flexibilidade para atingir as exigentes metas fixadas para Portugal:
um aumento de 16% em direitos de leilão no sistema de comércio europeu de licenças de
emissão; um aumento de 1% das suas emissões nos sectores não/ETS (transportes;
agricultura; edifícios) e a quota de 31% em utilização de energias renováveis.
As disposições de maior relevância e benefício para Portugal são as seguintes:
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (ETS)
a) Redistribuição de direitos de leilão (ano base e % de solidariedade)
A quantidade total de licenças entre 2013/2020 que os Estados-membros devem vender em
leilão é repartida da seguinte forma:
 88% serão repartidos entre os Estados-membros, com base nas respectivas
emissões verificadas em 2005, sendo assim mantido este ano como referência,
e que Portugal sempre defendeu por ser o primeiro ano com dados fiáveis,
rigorosos e concretos;
 10% serão repartidos entre determinados Estados-membros para fins de
solidariedade e de crescimento com base no PIB per capita e na taxa de
crescimento económico. Portugal está aqui incluído, beneficiando portanto de
direitos adicionais de repartição dos 10%;
 2% serão repartidos entre Estados-membros que tenham atingido em 2005
pelo menos 20% de redução das emissões de gases com efeito de estufa em
relação ao ano de referência fixado pelo Protocolo de Quioto (1990). Foi
encontrado este compromisso para se ter em conta a especificidade de nove
EM de leste, nomeadamente a Polónia.
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b) Fugas de carbono/carbon leakage (deslocalizações)
O texto aprovado define um conjunto de critérios quantitativos e qualitativos específicos para
a identificação dos sectores em risco, estipulando que a Comissão publique em Dezembro
de 2009 a lista desses sectores. Às instalações nos sectores ou subsectores expostos a um
risco significativo de fuga de carbono serão atribuídos 100% de licenças a título gratuito.
Os critérios acordados são favoráveis ao tecido industrial nacional ao permitir que sejam
contempladas as dificuldades e as especificidades dos sectores nacionais mais expostos sector cimenteiro, pasta de celulose, fabrico de papel, vidro, cerâmica e petroquímica.
Acresce que, relativamente aos sectores industriais não expostos ao risco de fuga de
carbono (que em Portugal representam cerca de 2,2%), o nível inicial de leilão foi fixado em
20% em 2013, com um crescimento linear de 70% em 2020, tendo em vista alcançar os
100% em 2027.
c) Sector eléctrico
Também ficou definido o quadro das taxas de leilão no sector eléctrico, tendo sido tidas em
conta as especificidades deste sector nos países de leste, através da concessão de uma
derrogação limitada no tempo e no âmbito, tal como defendida por Portugal (30% em 2020,
aumentando progressivamente até 100% o mais tardar em 2020).
d) Utilização das receitas dos leilões - Earmarking
Ficou estabelecido que a percentagem de utilização das receitas obtidas com o leilão das
licenças de emissão do ETS para fins ligados ao combate às alterações climáticas é de pelo
menos 50%. Esta disposição permite assim que Portugal utilize parte substancial destas
receitas reciclando-as na economia nacional, por exemplo no investimento em novas
tecnologias ou em medidas específicas (e.g. fiscais) de apoio aos sectores abrangidos no
ETS.
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e) Exclusão das pequenas instalações
Foi aumentado o limiar de exclusão das pequenas instalações de 10 000 toneladas, como
proposto pela COM, para 25 000 toneladas, o que permitirá aliviar a carga administrativa e
financeira destas instalações.
f) Partilha de esforços (sectores não-ETS)
A decisão relativa à partilha de esforços determina a contribuição dos Estados-membros
para o cumprimento do compromisso de redução das emissões de gases com efeito de
estufa no período de 2013 a 2020 relativamente a emissões provenientes de fontes nãoCELE (transportes, agricultura, serviços e habitação). Em virtude dos critérios utilizados para
a repartição de esforços (maioritariamente o PIB per capita), Portugal é o único EM da UE15 que pode aumentar 1% das suas emissões relativamente aos níveis de 2005.
No âmbito dos mecanismos de desenvolvimento limpo e execução conjunta (CDM/JI), o
limite máximo dos créditos autorizados por Estado-membro é fixado em 3% das emissões
verificadas em 2005. Adicionalmente, com alguns outros Estados-membros, Portugal
beneficia da possibilidade de utilização de créditos de projectos em países menos
avançados de 1% suplementar. Esta possibilidade tem a vantagem para os Estadosmembros de permitir um cumprimento das metas de redução de emissões – que no âmbito
desta decisão passarão a ser metas anuais – a mais baixo custo.
g) Promoção das energias renováveis
O objectivo da revisão desta directiva é aumentar a utilização de energias renováveis, no
consumo energético da UE, até 20% em 2020 (o valor actual é 8%). Para o efeito, são
visados essencialmente três sectores (a electricidade, aquecimento/ refrigeração e os
transportes), prevendo-se metas diferenciadas por Estado-membro para além de se impor
um objectivo mínimo de utilização de 10% de biocombustíveis nos transportes para todos os
Estados-membros, acompanhado por um regime de sustentabilidade dos biocombustíveis.
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Refira-se que o cumprimento da meta atribuída a Portugal (31% do consumo final de
energia, sendo o valor actual de 20,5%) será alcançado pela realização das medidas
previstas na Estratégia Nacional para a Energia, em particular pela concretização do Plano
Nacional de Barragens para a produção de electricidade.
MERCADO INTERNO DE ENERGIA (3º PACOTE)
O Conselho TTE, de Junho, chegou a um acordo político sobre o conjunto das propostas,
legislativas46, dando-se assim um importante passo na real e efectiva possibilidade de
escolha do fornecedor, com consequentes benefícios para todos os cidadãos da UE.
A proposta inicial da Comissão continha duas opções: ownership unbundling (separação em
termos de propriedade das actividades de transporte das de produção e comercialização) ou
ISO (designação de um operador da rede de transporte independente).
O Conselho, em concertação com a Comissão, aprovou uma terceira via, nos termos da
qual, na perspectiva de uma separação efectiva, seria criada a figura do operador de
transporte independente (ITO). Esta opção permitirá que as empresas conservem a
integração vertical, na condição de serem geridas por um operador de rede de transporte
independente e de serem observadas garantias suplementares, indo-se, assim, ao encontro
das pressões feitas por alguns Estados-membros, nomeadamente a Alemanha e a França.
Portugal, que no plano interno já instituiu o Ownership unbundling para a electricidade e para
o gás natural, teria preferido que fosse essa, também, a solução encontrada para o espaço
da UE, mas num espírito de compromisso aceitou o texto final, pois assegura o que para nós
é essencial, isto é, a criação do mercado interno da energia, maior harmonização europeia
46

Proposta de directiva que altera a Directiva nº 2003/54/CE, que estabelece as regras comuns para o
mercado interno da electricidade; Proposta de directiva que altera a Directiva nº 2003/55/CE, que
estabelece as regras comuns para o mercado interno do gás natural; Proposta de regulamento que cria a
Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia; Proposta de regulamento que altera o Regulamento
(CE) nº 1228/2003, relativo às condições de acesso à rede para o comércio tranfronteiriço de electricidade;
Proposta de regulamento que altera o Regulamento (CE) nº 1775/2005, relativo às condições de acesso às
redes de transporte de gás natural.
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ao nível das competências dos reguladores, das regras de gestão dos congestionamentos e
da articulação entre mercados.
PLANO ESTRATÉGICO DA UE PARA AS TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS (SET- PLAN)
Na sequência da aprovação do SET-Plan que se destina a estabelecer uma nova agenda de
investigação energética para a Europa, foram adoptadas conclusões pelo Conselho Energia
de Fevereiro. Estas preconizam o desenvolvimento de sinergias a nível comunitário, em
domínios nos quais os incentivos ao sector privado não sejam suficientes para permitir uma
penetração acelerada no mercado de produtos que incorporem tecnologias energéticas
limpas, sustentáveis e eficientes, em seis áreas prioritárias: energia eólica, energia solar,
bioenergia, captura, transporte e armazenamento de CO2, redes de electricidade e cisão
nuclear.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
O Conselho Energia, de Outubro, adoptou conclusões sobre a aplicação das DirectivasQuadro relativas à rotulagem energética e concepção ecológica dos produtos que
consomem energia (Ecodesign), que têm subjacente a evolução científica e tecnológica
ocorrida nestas matérias.
Estas conclusões pretendem, também, dar sequência aos compromissos firmados nos
Conselhos Europeus de Março e Junho, em matéria de energia e clima, no sentido de
acelerar a aplicação do Plano de Acção sobre Eficiência Energética.
SEGURANÇA ENERGÉTICA
A Comissão apresentou, em 13 de Novembro, a segunda análise estratégica da energia,
centrada num Plano de Acção da União Europeia sobre segurança energética e
solidariedade, que inclui um pacote de medidas para o sector da energia com o objectivo de
introduzir uma nova dinâmica à política de segurança energética da UE, associada ao

323

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

Pacote Energia/Clima, ao terceiro pacote de liberalização do mercado interno de energia e
ao Plano Estratégico para as tecnologias energéticas (SET-Plan).
O Plano de Acção apresenta uma série de medidas a implementar em cinco áreas:
infraestruturas e diversificação de abastecimento energético, relações externas de energia,
mecanismos de resposta a situações de interrupção de fornecimento de gás e petróleo,
eficiência energética e melhor utilização dos recursos renováveis. Este Plano de Acção
deverá ser aprovado pelo Conselho Europeu da Primavera do próximo ano.
RELAÇÕES EXTERNAS
Tal como defendido no Plano de Acção para a Política Energética, as acções desenvolvidas
no quadro da política externa deram continuidade a políticas de diversificação das fontes
energéticas e das áreas geográficas de origem, não descurando a utilização de novas rotas
de trânsito, na prossecução da garantia de abastecimento energético seguro dos seus
mercados, a preços competitivos e sustentáveis.
Diálogo Energético UE-OPEC
Realização da 5ª Reunião a nível ministerial, em 24 de Junho, com o objectivo de debater a
apresentação da medidas de política energética e desenvolvimentos do mercado do
petróleo, os cenários energéticos de longo prazo da UE e a perspectiva da OPEC sobre o
mercado do petróleo a nível mundial.
Eficiência Energética
Em Junho foi assinada, no Japão, pelo G8, China e Índia uma Parceria internacional para a
cooperação no domínio da eficiência energética, tendo em vista a criação de um fórum
político onde os intervenientes poderão, sempre numa base de participação voluntária,
debater ideias, trocar informações e facilitar acções de estímulo ao desenvolvimento de
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tecnologias visando a eficiência energética, ao aumento de financiamento e alinhamento de
estratégias de cooperação em redor do objectivo da eficiência energética.
Comunidade da Energia
A Comunidade da Energia, cuja Presidência no 1º Semestre de 2008 coube ao Kosovo,
efectuou várias reuniões das suas instituições, das quais se destacaram: a Reunião do
Conselho de Regulação, a 8ª Reunião do Grupo Permanente de Alto Nível e o 12º Fórum
Atenas. Em Junho, em Bruxelas, teve lugar a 4ª Reunião do Conselho de Ministros da
Comunidade da Energia, constando da agenda: a adopção do procedimento de resolução de
conflitos; a implementação da Decisão da Comissão, de 9 Novembro 2006, que altera o
Anexo do Regulamento (EC) Nº 1228/2003, relativo às condições de acesso à rede para o
comércio transfronteiriço de electricidade; o alargamento da Comunidade da Energia,
através da eventual adesão da Moldávia, Noruega, Ucrânia e Turquia.
Durante o segundo semestre, com a Presidência assumida pela Albânia, realizou-se, em
Dezembro, em Tirana, a 5ª Reunião do Conselho de Ministros (Conferência Ministerial) da
Comunidade da Energia.
Diálogo UE-Rússia
No quadro do Acordo de Parceria e Cooperação (APC) entre UE e a Federação da Rússia,
realizou-se, em Outubro, em Paris, a terceira reunião do Conselho Permanente de Parceria
UE- Rússia no formato Energia.
Os pontos em agenda reflectiram a importância da energia no relacionamento bilateral, não
esquecendo que a Rússia fornece uma significativa percentagem do gás natural e do
petróleo consumido pela UE e que esta, por sua vez, está empenhada em ser o maior
investidor no sector energético russo, desde que haja compromisso de reciprocidade no
acesso ao mercado energético, a montante e a jusante, não discriminação no acesso às
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infra-estruturas de transporte, elevados níveis de segurança, fiabilidade e padrões
ambientais.
A nível das iniciativas conjuntas, foi abordado o Mecanismo de Alerta Precoce, estabelecido
na Cimeira UE- Rússia, em Mafra, em 2007, destinado a identificar, atempadamente,
problemas técnicos, comerciais e políticos. Foram, igualmente, abordadas as conclusões do
estudo de viabilidade de interligação entre os sistemas energéticos dos países CEI (IPS),
russo (UPS) e europeu (UCTE), que carecem de maior aprofundamento.
No ponto sobre relações energéticas futuras teve lugar uma troca de pontos de vista sobre o
futuro acordo em matéria de energia.
EUROMED - Processo de Barcelona: Conferência de Investidores para o Plano Solar
para o Mediterrâneo.
Em Julho, em Paris, realizou-se, uma Cimeira que criou a União para o Mediterrâneo. Na
ocasião, foi acordada a constituição de um Plano Solar Mediterrânico, com o objectivo de
desenvolver parcerias entre os diferentes países mediterrânicos relativas a projectos
específicos na área das energias renováveis, em particular a energia solar.
Este Plano constitui uma das iniciativas que a Comissão se propôs desenvolver na sua
Comunicação intitulada “Processo de Barcelona: União para o Mediterrâneo”, de Maio,
destinada ao relançamento e reforço da cooperação Euro-mediterrânica.
Outras Iniciativas
Na Cimeira UE-Japão (17ª), realizada em Abril, em Tóquio, foram discutidos vários assuntos
do sector energético, incluindo a política das alterações climáticas e redução das emissões
de gases com efeito de estufa.
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As Partes acordaram no fortalecimento da cooperação em diversas áreas da política
energética. Consideraram que a melhoria da eficiência energética é fundamental para a
segurança energética e mitigação das alterações climáticas a curto prazo. Expressaram forte
apoio ao estabelecimento da Parceria internacional para a cooperação no domínio da
eficiência energética e sublinharam a necessidade de fortalecer a segurança energética
através do diálogo com países produtores e consumidores, por um lado, e de utilizar opções
de energia sustentável, tais como renováveis, por outro.
Na Cimeira UE-América Latina e Caribe, realizada em Maio, em Lima, Peru, foi sublinhado o
papel da política energética no contexto do desenvolvimento sustentável, especialmente no
que respeita às Alterações Climáticas e Ambiente. As duas regiões acordaram em trabalhar
conjuntamente em vários domínios da política energética e seguir uma intensa cooperação
em assuntos - chave, tais como o desenvolvimento de tecnologias da energia, melhoria dos
serviços energéticos e eficiência energética.
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CAPÍTULO VIII

AMBIENTE

QUALIDADE DO AR
Este ano registou-se um particular empenho em conciliar o debate sobre as duas propostas
relativas à redução das emissões com a negociação do pacote energia/clima.
Alcançou-se um acordo respeitante à proposta de regulamento relativa ao estabelecimento
de regras harmonizadas para limitar as emissões médias de CO2 do parque de automóveis
novos, bem como à proposta de directiva relativa à qualidade dos combustíveis, que surge
com o objectivo de apoiar a implementação das Estratégias Europeias da Poluição
Atmosférica e das Alterações Climáticas, reduzindo as emissões de partículas, permitindo a
utilização de maiores teores de biocombustíveis e salvaguardando os aspectos relacionados
com a saúde humana e o ambiente.
No primeiro semestre, a Presidência eslovena deu início à revisão da directiva sobre o
Controlo e Prevenção Integrados da Poluição (IPPC), que, para além de propor alterações
significativas na legislação em vigor respeitante às emissões industriais, pretende coligir as
disposições legais constantes de seis directivas. Para Portugal, esta proposta constitui um
bom ponto de partida para a definição de um quadro legislativo mais harmonizado, que
contribuirá para responder de forma mais efectiva aos desafios das Estratégias Temáticas
para a Poluição Atmosférica, para a Prevenção e Reciclagem dos Resíduos e para a
Protecção do Solo. Prevê-se a sua conclusão no decurso de 2009.
Também foi dado início no 2º semestre à discussão da revisão do regulamento relativo às
substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS).
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ÁGUA
Tendo sido obtido acordo em 1ª leitura no Conselho Ambiente de Junho de 2007, sob a
égide da Presidência alemã, decorreu durante o 1º semestre de 2008 a negociação em 2ª
leitura da proposta de directiva que estabelece normas de qualidade ambiental no domínio
da política da água (substâncias prioritárias), a qual foi aprovada no Conselho Ambiente de
Outubro.
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM)
Os organismos geneticamente modificados (OGM) são um tema de grande sensibilidade
política quer pelo grau de incerteza científica que o envolve, gerando receios na opinião
pública, quer pela sua relevância económica. O debate em torno da sua melhor utilização
para fins de cultivo e alimentares, bem como do processo decisório europeu a aplicar-lhes,
foi de particular relevância durante todo o ano de 2008.
Durante a Presidência francesa, foi criado um Grupo de trabalho ad-hoc tendo por mandato
preparar esse debate político que veio a acontecer no Conselho Ambiente de Outubro e que
culminou com a adopção de conclusões no Conselho Ambiente de Dezembro.
Refira-se que, paralelamente, a COM criou um grupo de trabalho com o objectivo de reflectir
sobre o modo de melhorar a aplicação da legislação comunitária.
Portugal considera que os factores socioeconómicos, e não apenas os factores científicos,
devem ser tidos em conta em todos os momentos do processo de tomada de decisão, sendo
fundamental, com vista a alterar a percepção negativa do recurso aos OGM, analisar as
legítimas preocupações que, muitas vezes, vão para além do mero debate científico (vide
Capítulo XVII - Agricultura).
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BIODIVERSIDADE
A Comissão apresentou, em Outubro, uma Comunicação intitulada "Enfrentar os desafios da
desflorestação e da degradação florestal para combater as alterações climáticas e a perda
de biodiversidade", com o intuito de apresentar as principais linhas de acção que poderão
ser desenvolvidas pela UE, potenciar o debate entre todas as partes interessadas e
estabelecer um conjunto de medidas com vista à elaboração de uma solução mundial
sustentável. Este documento foi objecto de conclusões no Conselho de Ministros de
Dezembro.
Portugal encara a Comunicação apresentada como uma componente fundamental na luta
contra as alterações climáticas, dado o paralelismo existente entre a desflorestação e as
alterações climáticas e o papel fundamental que as florestas desempenham neste processo.
As Conclusões adoptadas poderão revelar-se um instrumento fundamental para as
negociações internacionais que a UE deverá liderar.
RESÍDUOS
Durante o primeiro semestre decorreu a negociação em 2ª leitura da proposta de DirectivaQuadro relativa aos resíduos, que foi aprovada no Conselho Ambiente de Outubro.
No Conselho Ambiente de Dezembro, a Comissão apresentou o seu Livro Verde sobre a
Gestão dos Resíduos Biológicos na União Europeia, tratando-se do primeiro passo no
sentido de serem desenvolvidas medidas legislativas específicas.
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CAPÍTULO IX

EMPREGO E ASSUNTOS SOCIAIS

Em termos globais, o ano de 2008 ficou marcado pela crise económica e financeira de
dimensão mundial (vide Capítulo I do Título VI) com particulares e inevitáveis impactos
sociais que, no âmbito comunitário, exigiram uma resposta articulada a diferentes níveis:
Plano de Relançamento da Economia Europeia, agilização de instrumentos europeus de
financiamento (FSE e Fundo da Globalização), aprofundamento do Método Aberto de
Coordenação na luta contra a pobreza e a protecção social, Serviços Sociais de Interesse
Geral (pilar fundamental da inclusão social activa) e implementação do “Pacote Social” no
âmbito da Agenda Social renovada apresentada em Julho. De sublinhar o debate público
realizado no Conselho em Dezembro sobre o impacto social da crise económica,
acentuando a grande preocupação com os mais vulneráveis e afastados do mercado de
trabalho.
No quadro do novo ciclo da Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego 20082010 (vide Título IV) foi decidido privilegiar a estabilidade para melhor consolidar os
progressos alcançados, mantendo-se o compromisso a favor das reformas estruturais, do
desenvolvimento sustentável e da coesão social.
Em termos mais específicos, a acção da UE, nos domínios do emprego, política social e
igualdade de oportunidades teve como eixo central a Agenda Social renovada, constituída
por um “Pacote de Iniciativas”, que se destina a desempenhar um papel chave no reforço da
dimensão social da Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego, relançando e
reforçando a concretização efectiva de uma Europa mais social.
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EMPREGO
Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego
Considerando o calendário definido no quadro da Estratégia de Lisboa (vide Título IV),
cumpriu-se no início do ano o habitual ciclo de preparação do Conselho Europeu da
Primavera na área do emprego.
Os trabalhos ao longo do primeiro trimestre incidiram num conjunto de objectivos que se
prendem com o desenvolvimento de políticas que promovam o pleno emprego, a qualidade
e a produtividade do trabalho, bem como a coesão social e territorial.
Com base nos relatórios de avaliação dos Planos Nacionais de Reforma (PNR), a Comissão
preparou um conjunto de documentos que submeteu ao Conselho Europeu e que foram
aprovados posteriormente: as mensagens-chave do Conselho, o Relatório Conjunto sobre o
Emprego 2007/2008, as Orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros e
as recomendações por país relativamente à execução das políticas de emprego.
Das mensagens-chave aprovadas pelo Conselho e reflectidas nas Conclusões do Conselho
Europeu de Março, na área do emprego, protecção social e inclusão social, destacam-se as
relacionadas com: uma maior exigência em manter a dinâmica para prosseguir as reformas
estruturais que incentivem mais e melhores empregos e reforcem a coesão social, tendo em
vista corresponder aos persistentes desafios no domínio do emprego e da incerteza das
actuais perspectivas económicas; a implementação dos princípios da flexigurança, a
antecipação das necessidades de competências numa lógica de “New Skills for New Jobs”, a
promoção de mercados de trabalho inclusivos e a portabilidade dos direitos sociais que
facilite a mobilidade geográfica e profissional; o reforço da coesão social e modernização da
protecção social realçando a permanência da manutenção dos objectivos sociais comuns.
O Relatório Conjunto do Emprego 2007-2008 analisa conjuntamente os relatórios de
progresso da implementação da Estratégia Europeia para o Emprego (EEE) e dos PNR e
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conclui por uma evolução positiva dos mercados de trabalho europeus. O Relatório regista
nomeadamente que a evolução verificada no desenvolvimento de estratégias abrangentes
de flexigurança é muito encorajador. Persistem, no entanto, alguns motivos de preocupação
quanto ao elevado nível de desemprego dos jovens, à elevada taxa de desemprego
estrutural e à segmentação do mercado de trabalho.
Portugal tem vindo a evidenciar a importância de se continuarem as reformas estruturais, de
se procurar aumentar o emprego e a sua qualidade, de se apostar no desenvolvimento de
estratégias equilibradas e coerentes de flexigurança e de inclusão activa e na necessidade
de se investir, de forma contínua, na qualificação das pessoas.
As Orientações para as políticas de emprego dos EM47 são mantidas, nas suas grandes
linhas, no quadro da estabilidade decidida para as Linhas Directrizes Integradas, necessária
à consolidação dos resultados.
Flexigurança
Com a adopção, em Dezembro de 2007, dos princípios comuns sobre flexigurança, os EM
foram convidados a implementar estes princípios a nível nacional, como parte integrante do
novo ciclo da Estratégia de Lisboa.
Em resposta ao convite do Conselho para contribuir para a operacionalização dos princípios,
a Comissão decidiu lançar em Fevereiro de 2008, em colaboração com os parceiros sociais
europeus, a chamada “Missão para a Flexigurança”. Trata-se de uma estrutura criada para
apoiar os EM a integrarem os princípios de flexigurança nos PNR, tendo em conta a
diversidade de contextos nacionais, e promover o intercâmbio de boas práticas e a
aprendizagem mútua entre EM.

47

JO L 198 de 26.7.2008.
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A Missão apresentou em Dezembro o seu relatório final onde realça algumas das medidas
aplicadas nos diferentes países visitados (Espanha, Finlândia, Polónia, Suécia e França) e
extrai das mesmas alguns ensinamentos transversais, evidenciando o contributo para a
Estratégia de Crescimento e Emprego.
Este contributo incidiu em três temas especialmente pertinentes: acesso ao emprego para
todos; melhoria da qualidade do emprego; antecipação e adaptação do mercado de trabalho
à mudança.
Portugal tem vindo a destacar como mais relevante para o nosso país nesta matéria a
adaptabilidade das empresas na organização do tempo de trabalho, que permitirá horários
flexíveis e adaptáveis aos fluxos de menor e maior produção, e a aprendizagem ao longo da
vida, fundamental para a aplicação da flexigurança.
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização
O Regulamento (CE) nº 1927/2006 do PE e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, que
institui o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) foi objecto de uma proposta
de revisão como corolário lógico da constatação de que está longe de corresponder às
expectativas criadas quando foi lançado.
A proposta de revisão, apresentada a 16 de Dezembro, no quadro do “Pacote Lisboa”,
acolhe o essencial das propostas que Portugal foi defendendo ao longo do debate lançado
em Março, (a nível de focal points), e que estão reflectidas no primeiro relatório anual do
FEAG, apresentado pela Comissão no início de Julho, e que foram “legitimadas” na
Conferência de stakeholders promovida pela Comissão em Setembro. A proposta visa ainda
dar cumprimento às Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro, sobre o Plano de
Relançamento da Economia Europeia, no sentido da mobilização do FEAG a favor do
emprego nos sectores-chave da economia europeia, nomeadamente graças à melhoria e
aceleração dos seus procedimentos.
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A prioridade imediata deverá ser a criação de condições para que a proposta de alteração
do Regulamento do FEAG seja aprovada com a maior rapidez, o mais tardar até ao fim da
actual legislatura do PE.
Ainda durante o ano de 2008, a Comissão Europeia decidiu favoravelmente um apoio de 2,4
Meuros relativo ao pedido efectuado no ano anterior por Portugal e que respeitava a três
empresas do sector automóvel (Alcoa Fujikura, Opel Portugal e Johnson Controls).
Organização do Tempo de Trabalho e Trabalho Temporário
Partindo da estratégia definida na Presidência portuguesa, a Presidência eslovena
apresentou uma proposta contemplando a abordagem conjunta das Directivas da
Organização do Tempo de Trabalho (OTT) e das Condições de Trabalho dos Trabalhadores
por conta das Agências de Trabalho Temporário (TT) com base na qual foi possível alcançar
um acordo político no Conselho sobre as duas propostas de directivas, em Junho. Embora a
abordagem conjunta tenha permitido desbloquear a negociação que se arrastava desde
2004, alguns EM, entre os quais Portugal, consideraram o acordo final não totalmente
satisfatório, não tendo votado favoravelmente a posição comum do Conselho. Em particular,
Portugal considerou que o trade-off que foi feito entre as duas propostas não foi
suficientemente equilibrado, pelo que decidiu abster-se nas votações relativas às duas
posições comuns, considerando existir margem de manobra para negociação entre os dois
co-legisladores.
O Parlamento Europeu, contudo, decidiu não seguir a mesma abordagem conjunta das duas
propostas de directivas.
No que respeita à proposta de directiva TT, a posição comum do Conselho foi aprovada pelo
PE a 22 de Outubro. Ficou estabelecido o princípio da igualdade de tratamento, desde o
primeiro dia, dos trabalhadores das agências de trabalho permitindo, no entanto, que os
parceiros sociais, através da celebração de Convenções Colectivas ou Acordos,

335

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

estabeleçam condições de trabalho e emprego para aqueles trabalhadores distintas do
princípio da igualdade de tratamento.
Relativamente à proposta de directiva OTT, o PE aprovou a posição comum do Conselho
com alterações na sessão plenária de Dezembro. As alterações introduzidas dizem respeito
a aspectos fundamentais, designadamente o pluriemprego, o tempo inactivo do tempo de
permanência, o descanso compensatório e o opt-out (i.e., a faculdade de os EM não
respeitarem o limite da duração máxima do trabalho semanal – 48 horas – nas situações em
que o trabalhador dê o seu consentimento através de um acordo individual).
O processo de conciliação decorrerá durante 2009, conduzido pela Presidência checa.
Portugal entende que a aprovação com alterações da posição comum pelo PE abre caminho
a uma negociação séria entre os dois co-legisladores, não devendo o Conselho desperdiçar
esta oportunidade para se ultrapassar o actual impasse, sob pena de se vir a confrontar
muito brevemente com a prescrição da proposta de directiva relativa à OTT e com a
consequente manutenção da actual Directiva em vigor, podendo a Comissão começar a
avançar com os processos de infracção aos EM que não cumprem a jurisprudência do
TJCE, onde se inclui Portugal.
ASSUNTOS SOCIAIS
Relatório da Comissão (2008) sobre a igualdade entre homens e mulheres
O Relatório anual, apresentado conforme o solicitado pelo Conselho Europeu da Primavera
de 2003, reconhece os progressos realizados em termos quantitativos, mas sublinha a
necessidade de reforçar a dimensão qualitativa da igualdade, e recomenda especial atenção
aos seguintes aspectos: criar mais e melhores empregos para as mulheres a fim de
favorecer a igualdade em termos de independência económica; integrar a perspectiva do
género em todas as dimensões da qualidade do trabalho; desenvolver a oferta e a qualidade
dos serviços que contribuem para que homens e mulheres conciliem vida profissional e vida
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privada; lutar contra os estereótipos na educação, no emprego e nos meios de comunicação
social; desenvolver ferramentas de avaliação do impacto das políticas tendo em conta a
perspectiva do género.
Coordenação dos Sistemas de Segurança Social
Foi concluído o processo de modernização e simplificação dos regulamentos comunitários
de coordenação de legislações de segurança social dos Estados-membros, através da
adopção da posição comum sobre duas propostas de regulamentos: a proposta de
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que modifica o Regulamento (CE) n.º
883/2004 do PE e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo à coordenação dos sistemas
de segurança social, e determina o conteúdo dos seus anexos, e a proposta de regulamento
do PE e do Conselho que estabelece as modalidades de aplicação do referido Regulamento
(CE) n.º 883/2004.
O espírito de cooperação entre o PE e o Conselho durante a primeira leitura permitiu que as
duas Instituições já tenham reduzido, em larga medida, as possibilidades de desacordo entre
si, podendo afirmar-se que a posição comum vai largamente ao encontro das preocupações
manifestadas pelo PE.
Com a conclusão destas propostas, completar-se-á o processo de modernização e
simplificação dos regulamentos comunitários de coordenação de legislações de segurança
social dos Estados-membros, de grande interesse para Portugal numa dupla perspectiva:
garante-se o reforço dos direitos de protecção social dos trabalhadores migrantes e definemse, para todas as partes envolvidas (pessoas seguradas, empregadores, instituições de
segurança social e autoridades competentes), os mecanismos e procedimentos necessários
para o exercício daqueles direitos.
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Relatório Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social 2008
O Relatório Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social foi aprovado pelo Conselho
em Fevereiro e transmitido ao Conselho Europeu de Março. Abrange as políticas nas áreas
da inclusão social, das pensões, da saúde e dos cuidados de longa duração, examina a
interacção entre o Método Aberto de coordenação e a Estratégia de Lisboa para o
Crescimento e o Emprego nessas áreas, e delineia a evolução futura do Método Aberto de
Coordenação.
Enquanto que o Relatório Conjunto do ano transacto analisava o primeiro ciclo de
estratégias nacionais apresentadas no âmbito do Método Aberto de Coordenação, o
Relatório de 2008, uma vez que não foram elaborados relatórios nacionais em 2007,
debruça-se antes sobre um conjunto de temas específicos subjacentes à dimensão de longo
prazo da estratégia europeia, permitindo uma análise aprofundada dos problemas e das
respostas políticas que são necessárias para os enfrentar.
O Relatório apresenta as principais tendências sociais e progressos desenvolvidos pelos EM
(políticas, reformas e estratégias) e preconiza um conjunto de mensagens-chave nas
seguintes áreas: pobreza e exclusão social; incentivos de trabalho a trabalhadores mais
velhos; impacto das reformas dos regimes de pensões sobre os riscos de pobreza e
sustentabilidade; oportunidades iguais e percursos educativos bem-sucedidos a cada
criança; saúde em todas as políticas health-in-all policies e acesso equitativo aos cuidados
de saúde e à prevenção; qualidade nos cuidados de longa duração; Método Aberto de
Coordenação, instrumento determinante da Estratégia de Lisboa.
Inclusão Activa de Pessoas excluídas do Mercado de Trabalho
Em Dezembro, no seguimento da Recomendação da Comissão de Outubro 2008, o
Conselho aprovou Conclusões sobre a adopção de princípios comuns sobre a inclusão
activa das pessoas excluídas do mercado de trabalho que se articulam entre três pilares: a
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garantia de um rendimento mínimo; o acompanhamento através do mercado de trabalho; o
acesso aos serviços de qualidade.
Portugal tem afirmado, a propósito, a nova oportunidade para fomentar a convergência de
objectivos e princípios comuns de inclusão activa e para reforçar a eficácia e adequação das
políticas existentes aos novos riscos sociais, e acima de tudo para criar condições para
avançar na redução da pobreza e da exclusão social.
Nesta medida, para Portugal, a implementação desta Recomendação deverá ser
acompanhada e monitorizada no âmbito do Método Aberto de Coordenação, para uma mais
eficaz coordenação das respostas políticas entre EM. Cada um terá, naturalmente, a
liberdade de decidir a configuração das suas respostas, mas a Europa, como um todo, tem
um papel a desempenhar no estabelecimento destas coordenadas básicas, consensuais, de
orientação.
Tratamento igual entre pessoas
Dando prossecução às recomendações do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades
para Todos, foi considerado fundamental proceder-se à finalização do processo de
regulamentação do artigo 13º do Tratado CE.
A actual proposta de directiva (abordagem horizontal) para a implementação do tratamento
igual entre pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou
orientação sexual, é apresentada enquanto parte do pacote “Agenda Social Renovada:
oportunidades, acesso e solidariedade na Europa no século XXI” e acompanha a
comunicação “Não-discriminação e igualdade de oportunidades: um compromisso
renovado”.
A proposta de directiva prevê a protecção contra a discriminação por motivos de idade,
deficiência, orientação sexual, religião ou crença, para além da que ocorre no local de
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trabalho, vindo suplementar o quadro normativo comunitário em vigor, no âmbito do qual a
proibição da discriminação em razão destes motivos se aplica apenas ao emprego, assim
como à actividade ou à formação profissionais.
Neste contexto, a discriminação por motivos de religião ou crença, deficiência, idade ou
orientação sexual é proibida, tanto no sector público, como no privado, nos domínios da
protecção social, incluindo a segurança social e os cuidados de saúde, benefícios sociais,
educação e acesso e fornecimento de bens e prestação de serviços postos à disposição do
público, incluindo a habitação.
Os trabalhos ainda prosseguem no Conselho. Portugal tem demonstrado o seu apoio a esta
proposta de directiva apoiando a ambição de se alcançarem novos patamares que permitam
responder melhor aos factores de exclusão e de discriminação. Nesta medida, Portugal tem
afirmado que uma nova legislação deverá cobrir simultaneamente os vários motivos de
discriminação sem os hierarquizar e que deverá nivelar "por cima" a legislação nacional
existente nos diversos EM.
Resolução sobre a situação das Pessoas com Deficiência na União Europeia
Esta Resolução, que é uma resposta à Comunicação da Comissão que estabelece as
prioridades para 2008-2009 no contexto do Plano de Acção Europeu em matéria de
Deficiência (2003-2010), convida os EM e a Comissão a garantirem que as pessoas com
deficiência gozam plenamente dos seus direitos e que o emprego, o ensino e a formação, os
bens, serviços e infra-estruturas de base, bem como as tecnologias da informação e da
comunicação são mais acessíveis a pessoas com deficiência, dado que se trata de uma
condição prévia para a sua autonomia, inclusão e participação.
A Resolução preconiza a adaptação de diversas medidas, nomeadamente, a celebração,
ratificação e aplicação da Convenção das Nações Unidas relativa aos Direitos das Pessoas

340

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

com Deficiência, assinada pela Comunidade Europeia e pelos seus Estados-membros em
2007.
Conselho de empresa europeu
A proposta de directiva sobre esta matéria, apresentada no contexto da Agenda Social
renovada, tem por objectivo substituir a Directiva 94/45/CE do Conselho, de 22 de Setembro
de 1994, relativa a instituição de um conselho de empresa europeu ou de um procedimento
de informação e consulta dos trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas de
dimensão comunitária.
As principais alterações propostas têm a ver com a introdução de princípios gerais a que
devem

obedecer

as

modalidades

transnacionais

de

informação

e

consulta

aos

trabalhadores, de uma definição de informação e de consulta, assim como a limitação da
competência do Conselho de empresa europeu em questões de natureza transnacional e
introdução de uma articulação, prioritariamente definida por acordo a nível da empresa,
entre os níveis nacional e transnacional de informação e de consulta aos trabalhadores.
Em Dezembro foi alcançado um acordo político entre o Conselho e o Parlamento Europeu,
em primeira leitura.
A principal preocupação portuguesa relacionada com a supressão do limiar de 50
trabalhadores para a constituição de Conselhos de Empresa, única matéria em que
mantínhamos reserva de análise, foi acolhida no texto aprovado pelo PE. A supressão tem
por objectivo não discriminar os pequenos EM que teriam dificuldade em alcançar aquele
limiar.
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Implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da
saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho
A proposta de directiva sobre esta matéria, que altera a Directiva 92/85/CEE do Conselho,
de 19 de Outubro de 1992, foi apresentada em Outubro em conjunto com a proposta de
directiva relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e
mulheres que exerçam uma actividade independente. As duas iniciativas integram um
pacote de medidas para melhorar, na Europa, o equilíbrio entre vida profissional e privada
dos homens e das mulheres, designado “Pacote Conciliação”. Constituem uma prioridade do
roteiro da Comissão para a igualdade de género 2006-2010 e inserem-se numa estratégia
de modernização/revisão da legislação existente nesta área.
A proposta que altera a Directiva 92/85/CEE tem como novidades o aumento do período de
licença de maternidade de 14 para 18 semanas. Promove também o direito de regressar a
função equivalente com benefício de horário flexível (pelo menos o empregador é obrigado a
analisar o pedido). Relativamente às disposições sobre o ónus da prova, vitimização, órgãos
nacionais, sanções, estas seguem a linha das já existentes para a legislação que aplica o
princípio da igualdade de tratamento.
Portugal tem manifestado apoio à proposta, considerando, no entanto, importante que a
discussão seja feita no quadro do “Pacote da Conciliação”, dado que só assim permitiria
discutir a interligação entre os vários instrumentos, não fazendo sentido que se discutam
separadamente medidas de protecção da maternidade e da paternidade. Esta posição
nacional prende-se com o debate ao nível interno sobre o novo Código de Trabalho que
prevê já que se discutam instrumentos num quadro mais amplo do exercício parental, onde
as duas licenças estão interligadas (sem prejuízo da necessária protecção em termos de
saúde e segurança da maternidade). Esta perspectiva foi também defendida por amplo
conjunto de delegações.
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Princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma
actividade independente
A proposta de directiva relativa à aplicação do Princípio da igualdade de tratamento entre
homens e mulheres que exerçam uma actividade independente e que revoga a Directiva
86/613/CE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1986, insere-se no mesmo “Pacote
Conciliação” apresentado em Outubro. Visa uma aplicação mais eficaz do princípio da
igualdade de tratamento entre homens e mulheres no caso de cônjuges que colaboram
numa

actividade

independente

(“cônjuges

colaboradores”),

tendo

como

principais

fundamentos a constatação de um gender gap de participação das mulheres em actividades
independentes e a desprotecção social de “cônjuges colaboradores” (por via de regra as
mulheres), em particular em caso de divórcio ou morte do cônjuge.
Portugal tem manifestado apoio à iniciativa, uma vez que esta vem na linha das Conclusões
do Conselho aprovadas em Dezembro de 2007 sob Presidência portuguesa. Portugal já tem
legislação que permite salvaguardar a protecção social dos cônjuges que colaborem na
actividade da empresa, assim como não existe no nosso País discriminação relativamente à
protecção social dos trabalhadores independentes, nomeadamente quanto à licença de
maternidade.
Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social (2010)
Em Outubro foi aprovada a Decisão nº 1098/2008/CE do PE e do Conselho, de 22 de
Outubro de 2008, que institui o ano de 2010 como o Ano Europeu do Combate à Pobreza e
à Exclusão Social. O envelope financeiro entre o início de 2009 e o final de 2010 é de 17
milhões de euros, o orçamento mais elevado alguma vez concedido a um Ano Europeu.
A edição de 2010 do Ano Europeu coincide com a celebração dos dez anos da Estratégia de
Lisboa para o Crescimento e Emprego. As acções empreendidas durante o Ano Europeu
reafirmarão o empenho político inicial da UE quando foi lançada a Estratégia de Lisboa, em
2000, no sentido de produzir um “impacto decisivo no que respeita à erradicação da
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pobreza” até 2010. O Ano Europeu marca também o lançamento de um processo que foi
anunciado na Agenda Social 2005-2010.
Os objectivos e princípios orientadores do Ano Europeu têm a ver com o reconhecimento
dos direitos, da responsabilidade partilhada e participação, da coesão social e do empenho e
acções concretas a todos os níveis de governação.
Igualdade de Género
Destacam-se neste âmbito a apresentação dos seguintes projectos de conclusões do
Conselho: sobre o seguimento da Plataforma de Acção de Pequim pelos EM e Instituições
da UE – “Indicadores relativos às raparigas”, “Indicadores sobre Mulheres e Conflitos
armados” e “Conciliação da vida profissional e da vida familiar”; sobre a revisão da
Plataforma de Acção de Pequim pelos EM e Instituições da União europeia – “Mulheres e
Tomada de Decisão política”; sobre “Eliminação dos Estereótipos de Género na Sociedade”,
tendo em vista um compromisso político sobre as matérias subjacentes à Conferência de
Peritos realizada sobre o mesmo tema.
Realizaram-se igualmente duas reuniões Informais de Ministros da Igualdade, promovidas
pelas Presidências eslovena e francesa, que debateram temas em torno da problemática da
igualdade em ligação com os diferentes documentos que se encontravam a ser debatidos
entre os EM.
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CAPÍTULO X

EDUCAÇÃO

A União Europeia, em 2008, marcou a agenda no domínio da educação e formação com a
especial atenção às estratégias de aprendizagem ao longo da vida, consideradas
ferramentas fundamentais para responder aos desafios da sociedade do conhecimento e da
competitividade à escala global.
O Conselho Europeu da Primavera reafirmou a relevância desta área no quadro da
Estratégia de Lisboa Renovada e reconheceu a educação e a formação como factores
determinantes, não só para o desenvolvimento do potencial de competitividade da UE a
longo prazo, como para a coesão social.
Os Ministros da Educação, reunidos em Maio e em Novembro, aprovaram documentos
relevantes para a prossecução dos objectivos enunciados, sendo de destacar a adopção dos
seguintes actos:
 Recomendação relativa à instituição do Quadro Europeu de Qualificações para
a Aprendizagem ao Longo da Vida;
 Regulamento relativo à produção e ao desenvolvimento de estatísticas em
matéria de educação e aprendizagem ao longo da vida;
 Conclusões do Conselho sobre o Multilinguismo, bem como a aprovação da
Resolução sobre uma estratégia europeia a favor do multilinguismo;
 Conclusões do Conselho sobre a Educação de Adultos;

345

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

 Conclusões do Conselho sobre a “Promoção da criatividade e inovação através
da educação e formação”;
 Conclusões do Conselho sobre as futuras prioridades da cooperação europeia
reforçada em matéria de ensino e formação profissional;
 Resolução sobre “Integrar melhor a orientação ao longo da vida nas
estratégias de aprendizagem ao longo da vida”;
 Conclusões do Conselho sobre “Preparar os jovens para o século XXI: uma
agenda para a cooperação europeia em matéria escolar”;
 Conclusões do Conselho sobre “A mobilidade dos jovens”;
 Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que proclama o ano de 2009
como Ano Europeu da Criatividade e da Inovação.
No decurso do ano 2008, Portugal participou de forma activa nas reuniões do Grupo de Alto
Nível sobre Política de Educação e Formação. A revisão do enquadramento estratégico da
cooperação europeia no âmbito da Educação e Formação foi tema recorrente de debate
naquele Grupo, designadamente no que se refere às perspectivas futuras do Programa de
Trabalho Educação e Formação, pós 2010.
PROGRAMA DE TRABALHO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 2010 – NOVO CICLO DA
ESTRATÉGIA DE LISBOA
Dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores na prossecução dos objectivos da
Estratégia de Lisboa, Portugal participou activamente na execução do Programa de Trabalho
“Educação e Formação 2010”. Colaborou na elaboração do 3º Relatório Intercalar Conjunto
Conselho/Comissão, de 2008, do Programa de Trabalho “Educação e Formação 2010”, o
qual aponta as áreas em que se justifica um esforço particular com destaque para os
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domínios das qualificações, das estratégias de aprendizagem ao longo da vida e do triângulo
do conhecimento – educação, investigação e inovação.
No âmbito da 2ª fase da execução do Programa de Trabalho “Educação e Formação 2010” e
tendo em vista continuar a apoiar a implementação dos objectivos dos sistemas de
educação e de formação a nível nacional, o nosso país manteve a sua participação nos
Grupos de Trabalho e demais Redes Europeias, nos Grupos de Países (Clusters) que
promovem aprendizagens entre pares em áreas-chave, bem como no Grupo Permanente de
Indicadores e Benchmarks e no Grupo de Coordenação de Portugal “Educação e Formação
2010”. Portugal participa em quatro clusters com os temas: “Professores e Formadores”,
“Reconhecimentos

dos

Resultados

das

Aprendizagens”,

“Matemática,

Ciências

e

Tecnologia” e “Modernização do Ensino Superior”.
Ainda no quadro da execução do Programa de Trabalho, foi apresentada e aprovada uma
candidatura a co-financiamento comunitário de actividades de disseminação e reflexão sobre
Estratégias de Aprendizagem ao Longo da Vida, com vista ao estabelecimento de uma
estratégia nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida, coerente e integrada, devidamente
apropriada e assumida pela população portuguesa.
Com activa participação portuguesa, prosseguiu a efectiva implementação da nova geração
de Programas comunitários em matéria de Educação e Formação, que vigorará até 2013.
Foi constituído, no início de 2008, o Grupo de Representantes das Autoridades Nacionais
perante a Comissão Europeia (GRAN), responsável pela supervisão e auditoria da Agência
Nacional do programa Aprendizagem ao Longo da Vida, em conformidade com os diversos
dispositivos legais, nacionais e comunitários em vigor.
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (2007-2013)
No segundo ano da nova geração de programas comunitários no domínio da Educação e
Formação, alunos, formandos, docentes, formadores e as instituições de ensino portuguesas
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usufruíram de várias oportunidades oferecidas por este novo programa, em particular da
mobilidade transnacional.
Quadro 1 - UUParticipação portuguesa a) no Programa Aprendizagem ao Longo da Vida
ACÇÃO

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA
Bolsas:

VISITAS
PREPARATÓRIAS

- 52 para Parcerias Comenius
- 28 para Parcerias Grundtvig
- 14 para Projectos Leonardo da Vinci

ACÇÕES DESCENTRALIZADAS

253 Bolsas de Formação Contínua
COMENIUS

10 Assistentes Comenius

(Intercâmbio ao nível
do ensino
secundário)

69 Escolas de Acolhimento
117 Parcerias Multilaterais Comenius
19 Parcerias Bilaterais Comenius

GRUNDTVIG
32 Parcerias de Aprendizagem Grundtvig
(Intercâmbio
educação
adultos)

de

34 Bolsas Individuais de Formação Grundtvig
Projectos de mobilidade
- 35 Projectos de pessoas em formação
- 37 Projectos de pessoas presentes no mercado de trabalho

LEONARDO
VINCI

DA

Mobilidade
pessoas

de

- 15 Projectos de profissionais do ensino e formação profissional
Pessoas em mobilidade

(Intercâmbio no
âmbito da formação
profissional)

- 516 pessoas em formação
- 568 pessoas presentes no mercado de trabalho
- 135 profissionais do ensino e formação profissional

GRUNDTVIG
PROGRAMA TRANSVERSAL

ACÇÕES CENTRALIZADAS
(Geridas pela Comissão
Europeia)

Projectos
de
Transferência de
Inovação (PTI)

8 Projectos de Transferência de Inovação

n.d

KA1 – Política de Cooperação e
Inovação

Visitas de Estudo:

KA2 - Línguas

n. d.

KA3 – Tecnologias de Informação
e Comunicação

n. d.

KA4
–
Divulgação
Disseminação de Resultados

n. d.

EUROPASS-MOBILIDADE

e

Projectos: n. d.

722 documentos emitidos

a) – Candidaturas aprovadas
n. d.: Dados ainda não disponibilizados pela Comissão Europeia
Fonte: Fonte: Agência Nacional do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (ANPROALV)
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ACÇÂO eTWINNING
Esta iniciativa tem como objectivo a geminação de escolas na UE com vista à promoção da
dimensão e cidadania europeias no contexto escolar. Neste ano, Portugal registou 1 115
escolas nacionais a participaram neste projecto com 905 parcerias efectivas com outras
escolas de outros Estados-membros.
ACTIVIDADES DOS CLUBES EUROPEUS
Foi dada continuidade às actividades no âmbito da dimensão europeia na educação, através
da coordenação da Rede Nacional e Internacional dos Clubes Europeus. Esta iniciativa
portuguesa, que em Portugal congrega mais de 330 escolas e se estende hoje a mais de 24
países, visa criar e divulgar um verdadeiro espírito europeu nas escolas, promover o
conhecimento sobre a Europa e a União Europeia, contribuir para a compreensão do
pluralismo europeu e da interdependência europeia e mundial e contribuir para a criação do
sentido da responsabilidade dos alunos, enquanto jovens cidadãos europeus.
ENSINO SUPERIOR
Dando cumprimento aos compromissos e recomendações assumidos no âmbito da UE,
Portugal prosseguiu o processo de reformas do ensino superior conducentes à sua
modernização e adequação face aos elevados padrões de qualidade e excelência que se
impõem a todos os Estados-membros da UE.
Foi também formalmente instituída, e designados os órgãos de administração, a Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior que será responsável pela avaliação e
acreditação das instituições e cursos de Ensino Superior, pelos procedimentos de garantia
da qualidade deste sistema de ensino e pela inserção de Portugal no sistema europeu de
garantia da qualidade do ensino superior.
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Processo de Bolonha
No âmbito do Processo de Bolonha, e na sequência da reunião de Ministros do Ensino
Superior europeus, de Londres, em 2007, foi preparado o Relatório Nacional (2007-2009)
relativo às actividades e estratégias nacionais. Este documento destina-se à preparação de
um relatório conjunto a ser apresentado em Abril de 2009.
O Decreto-Lei n.º 341/07, de 12 de Outubro, sobre o Reconhecimento de Graus
Estrangeiros, e as subsequentes deliberações, em 2008, da Comissão nacional criada para
esse efeito, vêm permitir o reconhecimento de uma já larga maioria de graus académicos
obtidos na maioria dos países da UE, no âmbito dos três ciclos de Bolonha.
Programa Erasmus
Este programa visa reforçar a cooperação entre os Estados-membros da UE, em matéria de
mobilidade nomeadamente de estudantes do ensino superior. Portugal participa activamente
no programa tendo sido atribuídas, em 2007/2008, 4 421 bolsas Erasmus a estudantes de
Universidades portuguesas para realização de períodos de estudo em outros Estadosmembros e 3 460 bolsas a estudantes de outros Estados-membros que escolheram Portugal
para realizarem esses períodos de estudo.
Programa Erasmus Mundus
Este programa visa reforçar a cooperação europeia com países terceiros em matéria de
Ensino Superior, através da mobilidade e da promoção da compreensão intercultural e
reforçando a qualidade do Ensino Superior. Portugal atingiu a participação em 25 dos 103
Mestrados Erasmus Mundus existentes, assegurando a coordenação em 5 desses
Mestrados. Estes Mestrados são instituídos por parcerias que, no mínimo, envolvam três
universidades de países diferentes.
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A Decisão nº 1298/2008/CE aprovou o Programa Erasmus Mundus II (2009-2013). Esta
nova fase do Programa estabelece a sua extensão à realização de Doutoramentos,
permitindo uma melhor integração das instituições de Ensino Superior de países terceiros, e
cria as designadas Janelas de Cooperação Externas. O orçamento previsto para o novo
Programa é de 493,69 milhões de euros para as Acções 1 e3 e 460 milhões de euros para a
Acção 2.
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO EUROPEU
O Instituto Universitário Europeu (IUE), de Florença, tem por missão contribuir, pela sua
acção, para o desenvolvimento do património cultural e científico da Europa, considerado na
sua unidade e na sua diversidade. Esta missão é cumprida pela via do ensino e da
investigação ao mais elevado nível universitário.
Neste enquadramento, o Instituto promove, numa perspectiva europeia, programas de
doutoramento, com a duração de 4 anos, nas áreas de Direito, de Economia, das Ciências
Políticas e Sociais e da História e da Civilização.
Portugal, através da Direcção Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, exerceu as suas responsabilidades no que respeita ao acompanhamento,
selecção e gestão das bolsas nacionais.
Para o ano académico 2008/2009 foram colocados 4 novos bolseiros, sendo de 16 o total
(1º, 2º, 3º e 4º anos) de investigadores portugueses em preparação de doutoramento
durante este ano.
Em 2008 foi assinado com o Instituto Universitário Europeu o Protocolo de renovação da
Cátedra Vasco da Gama dedicada à expansão europeia a fim de estudar, numa dimensão
europeia e interdisciplinar, o fenómeno dos descobrimentos, os seus antecedentes,
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principais veículos e consequências, numa perspectiva global (económica, politica,
institucional e cultural).
A Cátedra Vasco da Gama contribuirá assim e decisivamente para o estudo e divulgação da
história da presença de Portugal no mundo, nas várias épocas e cenários geográficos em
que esteve envolvida, incluindo os tempos coloniais e pós-coloniais, sendo este um dos seus
principais objectivos.
Decorre o processo de nomeação do regente da Cátedra.
COLÉGIO DA EUROPA
O Colégio da Europa é a instituição mais antiga em estudos de formação pós-universitária,
especializado em questões europeias, permanecendo único e inovador na sua área.
A Direcção Geral dos Assuntos Europeus, à semelhança de anos anteriores, procedeu à
coordenação, acompanhamento, gestão e selecção das candidaturas de licenciados
portugueses para aquela instituição.
Das 36 candidaturas apresentadas foram seleccionados 14 candidatos após a realização
das provas orais.
Os 12 candidatos seleccionados para Bruges foram distribuídos pelas seguintes áreas de
actuação do Colégio – Direito (5), Economia (2), Política e Administração (3), Relações
Internacionais e Diplomáticas (2). Para a extensão do Colégio em Natolin (Varsóvia) foram 2
candidatos. Destes 14 candidatos, 9 são bolseiros do Governo português, 1 é bolseiro da
Comunidade Flamenga da Bélgica.
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CAPÍTULO XI

JUVENTUDE E DESPORTO

A definição de uma futura Estratégia Europeia para a Juventude continuou a ser uma das
marcas dos trabalhos nesta área. Os Ministros tiveram a oportunidade, em Maio e
Novembro, de reflectir sobre a definição dessa estratégia. Organizado em torno de três
temas (mobilidade dos jovens, diálogo estruturado com os jovens e o Pacto Europeu da
Juventude), o debate foi elucidativo no que diz respeito a novas perspectivas e
possibilidades de cooperação, nomeadamente no âmbito da mobilidade laboral dos jovens e
do voluntariado juvenil.
Os representantes nacionais participaram nas duas reuniões de Directores-Gerais da
Juventude da UE promovidas pelas Presidências eslovena (em Brdo, Abril) e francesa
(Marselha, Julho) onde se procedeu a uma troca de pontos de vista sobre a cooperação
futura em matéria de política europeia de juventude e a um balanço das actividades e
iniciativas em curso.
PARTICIPAÇÃO NACIONAL NO PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO (2007-2013)
A participação nacional no Programa ficou marcada pela abertura da Agência Nacional que
assumiu as responsabilidades da gestão do Programa em Portugal. Esta Agência é
constituída por uma Estrutura de Missão criada pela Resolução do Conselho de Ministros nº
94/2007, de 20 de Julho de 2007.
O presente Programa possibilita aos jovens, entre os 13 e os 30 anos, a participação em
projectos de intercâmbio com todos os países da UE e com os países vizinhos, no âmbito do
Serviço Voluntário Europeu através da realização de actividades de voluntariado pelo
período de 2 meses a 1 ano, no âmbito do sistema democrático e no que diz respeito à
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formação para a criação de redes. Foi submetido um total de 425 candidaturas e dessas
financiadas 181, envolvendo 2 675 jovens portugueses.
DESPORTO
Na área do Desporto, a intervenção da UE é limitada, dada a inexistência actualmente de
enquadramento legal comunitário, estando este previsto já no futuro Tratado de Lisboa.
O debate havido nas reuniões Informais de Ministros do Desporto da UE (em Brdo, em
Março e em Biarritz, em Novembro) constituiu importante contributo para o aprofundamento
de questões relevantes, tais como o combate anti-dopagem, o financiamento público e
privado do desporto na Europa, a regulação da profissão de agentes desportivos e gestão
dos clubes desportivos.
Portugal teve presença e intervenção sistemática nos encontros e reuniões de carácter
informal de iniciativa comunitária. Refira-se a reunião Informal de Secretários de Estado dos
Assuntos Europeus, realizada em Brest, em Julho, subordinada ao tema “o Desporto e a
Europa “. A criação de uma plataforma regular de cooperação, a implementação de um
diálogo estruturado e a realização anual de um Fórum do desporto foram aspectos
consensuais, que Portugal apoiou, no sentido de melhor se alcançar o equilíbrio desejável
para esta futura área de intervenção comunitária.
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CAPÍTULO XII

CULTURA E AUDIOVISUAL

PLANO DE ACÇÃO PARA A CULTURA 2008/2010
Foram aprovadas, em Maio, conclusões do Conselho sobre o Plano de Trabalho para a
Cultura 2008-2010, relativamente aos domínios prioritários de acção para o período em
apreço, no contexto dos objectivos estratégicos da Agenda Europeia para a Cultura.
Portugal participou activamente na definição dos seus conteúdos (multilinguismo, turismo
cultural, indústrias criativas, entre outros) e na forma de implementação dos mesmos
(criação de grupo de peritos no quadro do Método Aberto de Coordenação), tendo
conseguido a co-presidência (a par com NL) do grupo de trabalho das indústrias criativas.
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SOBRE COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS
No contexto do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, o Conselho aprovou, em Maio, as
conclusões sobre competências interculturais que constituíram as primeiras conclusões
sobre a promoção do multilinguismo na Europa.
Estas conclusões referiram-se à importância do diálogo intercultural enquanto instrumento
essencial na resposta a dar a alguns desafios mais importantes com que a Europa se
depara actualmente e constitui um dos três objectivos estratégicos da Agenda Europeia da
Cultura e à necessidade de equipar os cidadãos europeus com essas competências
(comunicação em línguas estrangeiras, competências sociais e cívicas e sensibilidade e
expressões culturais).
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RÓTULO EUROPEU PARA O PATRIMÓNIO CULTURAL
Em Novembro, o Conselho aprovou conclusões sobre a constituição de um rótulo europeu
para o património cultural, que tem por objectivo valorizar e dar visibilidade ao património
cultural europeu, com particular relevância para aquele que se relacione com a construção
europeia, tais como monumentos e memoriais.
Esta iniciativa contou com o apoio de Portugal que já participava neste exercício a nível
intergovernamental, antes de esta matéria passar para o debate comunitário.
LANÇAMENTO DA BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEIA (EUROPEANA)
O Conselho adoptou, em Novembro, conclusões sobre a criação de uma Biblioteca Digital
Europeia. Esta iniciativa permitirá que os europeus possam aceder a um portal de
informação, no qual será possível consultar, gratuitamente, mais de dois milhões de
documentos, tais como livros, galerias fotográficas, obras musicais, mapas e filmes
provenientes das bibliotecas, arquivos e museus europeus.
Esta biblioteca tem contado com a participação activa de Portugal que já tem digitalizados
inúmeros documentos nas áreas das obras escritas e arquivo.
PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E DO DIÁLOGO INTERCULTURAL NAS
RELAÇÕES EXTERNAS DA UE E DOS SEUS ESTADOS-MEMBROS
O Conselho adoptou conclusões, em Novembro, realçando a importância do diálogo cultural
na aproximação dos povos, na prevenção dos conflitos e no favorecimento dos processos de
reconciliação, sobretudo em regiões que vivem em fragilidade política.
Estas conclusões foram objecto de uma viva discussão, tendo como principais protagonistas
Portugal e a Alemanha. Com efeito, se para Portugal era importante uma referência à mais
valia das línguas europeias partilhadas com países terceiros (veja-se o caso da língua
portuguesa que é falada por mais de 200 milhões de pessoas, sendo a 5ª língua mais falada
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em todo o mundo), já a Alemanha entendia que tal pretensão era discriminatória e que as
línguas europeias deviam ter todas o mesmo tratamento.
Após longas negociações, chegou-se a uma solução de compromisso que só foi aceite por
Portugal mediante a apresentação de uma declaração para a acta, onde ficou referido que,
numa matéria que se reputa estratégica, estas conclusões não valorizam suficientemente o
enorme potencial cultural, político e económico da partilha de línguas com outros povos
espalhados pelo mundo.
De qualquer forma, Portugal atribui grande importância a este documento que reconhece a
especificidade dos países emergentes, para a troca de bens e serviços culturais, enfatizando
o papel das técnicas de tradução à distância, bem como o papel que a diversidade
linguística europeia pode desempenhar na promoção dos bens e serviços culturais.
DESENVOLVIMENTO DA
CRIATIVOS EM LINHA

OFERTA

LEGAL

DOS

CONTEÚDOS

CULTURAIS

E

O Conselho adoptou, em Novembro, conclusões sobre o desenvolvimento legal da oferta de
conteúdos culturais e criativos em linha e a prevenção e luta contra a pirataria no mundo
digital.
Os Estados-membros e a Comissão são convidados a lançar soluções concertadas com os
intervenientes que favoreçam o desenvolvimento desta oferta e que combatam a pirataria
digital; a reexaminar os prazos de disponibilização das obras cinematográficas com vista a
diversificar a oferta em linha; a melhorar a informação aos consumidores sobre a protecção
dos direitos de autor, bem como sobre as consequências da pirataria na criação e
diversidade culturais e a encorajar soluções concertadas entre a indústria, os titulares de
direitos e os consumidores que favoreçam a interoperabilidade e a transparência das
medidas técnicas de protecção e gestão de direitos.
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CAPÍTULO XIII

SAÚDE PÚBLICA

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DO CANCRO
Na sequência dos trabalhos produzidos na Conferência sobre a “Carga do Cancro – Como
poderá ser reduzida?”, realizada em Brdo, na Eslovénia, foram aprovadas Conclusões pelo
Conselho EPSCO, de Junho, sobre esta matéria.
Portugal apoiou este texto de Conclusões e sublinhou ser prioritário nesta matéria intervir na
área da prevenção primária, fomentar a cooperação entre os Estados-membros através do
apoio científico e profissional para implementação de rastreios e em actividades de
investigação. Salientou, ainda, a necessidade de ampliar equipas multidisciplinares dos
serviços de apoio psicossocial na prestação de cuidados aos doentes.
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA
O Conselho EPSCO, de Junho, aprovou Conclusões. Portugal apoiou os objectivos
propostos pela Presidência, designadamente, quanto à necessidade de cada Estadomembro criar um mecanismo intersectorial com capacidade para coordenar e acompanhar
planos estratégicos e de acção nacionais, assim como a promoção da cooperação entre
Estados-membros numa perspectiva de “Saúde em todas as Políticas”, integrando a
vigilância e o controlo da resistência antimicrobiana.
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA UE EM MATÉRIA DE SAÚDE
No seguimento do Livro Branco “Juntos para a Saúde: uma abordagem estratégica para a
União Europeia (2008-2013)” lançado pela Comissão, em 2007, e das Conclusões sobre a
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Estratégia da União Europeia em matéria de Saúde aprovadas durante a Presidência
portuguesa, foram aprovadas novas Conclusões pelo Conselho EPSCO de Junho.
Portugal apoiou a Presidência eslovena na continuação dos trabalhos iniciados pela
Presidência portuguesa, no respeito pelos valores e princípios comuns consagrados nos
vários Sistemas de Saúde da União Europeia, por se afigurar imprescindível para fazer face
aos grandes desafios no domínio da saúde. Defendeu uma abordagem global, articulada e
sistemática a par da determinação de prioridades e da definição das orientações e das
acções que permitam concretizar o objectivo “Saúde em todas as Políticas”.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS PACIENTES SOBRE MEDICAMENTOS
O Conselho EPSCO, de Junho, aprovou Conclusões sobre esta matéria. Os Estadosmembros sublinharam a importância de assegurar que os doentes tenham acesso a uma
informação sobre medicamentos e outros tratamentos de boa qualidade, imparcial, centrada
no doente, sem fins promocionais, e apoiaram a necessidade de manter a proibição de
publicidade de medicamentos sujeitos a receita médica ao público em geral.
Portugal defendeu, ainda, ser essencial que um futuro enquadramento sobre informação aos
doentes promova o desenvolvimento de parcerias entre entidades relevantes, ou seja,
reguladores, academias, instituições e profissionais de saúde, indústria farmacêutica,
fornecedores de tecnologias de informação e profissionais da área da comunicação.
A Comissão aprovou, em Dezembro, uma Comunicação sobre “Segurança, Inovação e
Acessibilidade dos Produtos Farmacêuticos: uma nova visão do sector farmacêutico”. Em
conjunto com essa Comunicação foram apresentadas três propostas legislativas,
designadamente, para combater o aumento da falsificação e da distribuição ilegal de
medicamentos, para melhorar a protecção dos pacientes, reforçando os mecanismos de
controlo da segurança dos medicamentos na UE (farmacovigilância) e para garantir o
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acesso dos cidadãos a uma informação de elevada qualidade sobre os medicamentos
sujeitos a receita médica.
DIREITOS DOS DOENTES
TRANSFRONTEIRIÇOS

EM

MATÉRIA

DE

CUIDADOS

DE

SAÚDE

A Comissão apresentou uma proposta de directiva relativa à aplicação dos direitos dos
doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, em Julho, no âmbito da Agenda
Social Renovada, com o objectivo de clarificar os direitos dos doentes nesta matéria, tendo
presente a jurisprudência do TJCE.
A Presidência francesa iniciou o debate e apresentou um relatório de progresso ao Conselho
EPSCO, de Dezembro, o qual reflecte existirem divergências de posições dos Estadosmembros sobre a proposta.
Portugal apresentou uma reserva de fundo à totalidade da proposta, tendo defendido que o
texto deve respeitar o artigo 152.º do TCE que atribui competência reservada aos Estadosmembros em matéria de organização e prestação de cuidados de saúde, excluindo a
harmonização das disposições legislativas e regulamentares. Acresce que a proposta não
respeita as especificidades dos Sistemas de Saúde dos Estados-membros que têm um
sistema de prestação directa de cuidados de saúde.
UMA ACÇÃO EUROPEIA EM MATÉRIA DE DOENÇAS RARAS
A Comissão aprovou, em Novembro, uma Comunicação e uma Recomendação sobre esta
matéria, as quais definem uma estratégia global com o objectivo de ajudar os Estadosmembros no diagnóstico e tratamento de cidadãos da União Europeia que sofrem de tais
doenças.
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Portugal aprovou, em Novembro, o Programa Nacional para as Doenças Raras que já
contempla a maioria das recomendações propostas pela Comissão. Este Programa terá um
período inicial de implementação até final de 2009 e outro de consolidação, de 2010 a 2015.
SEGURANÇA SANITÁRIA
O Conselho EPSCO, de Junho, aprovou Conclusões que convidam os Estados-membros a
prosseguirem e aprofundarem a cooperação em matéria de preparação, vigilância, alerta
rápido e resposta coordenada para qualquer questão relacionada com as emergências de
saúde pública que envolvam mais de um Estado-membro.
Portugal defendeu que mecanismos expeditos de vigilância e alerta, o diagnóstico precoce e
uma resposta sedimentada numa metodologia de actuação comunitária permitirão assegurar
uma melhor protecção dos nossos cidadãos e a preparação para uma resposta imediata a
eventuais pedidos de ajuda internacional, bem como optimizar as reservas nacionais
estratégicas de medicamentos que estão sempre condicionadas por questões de natureza
logística e orçamental. Sublinhou ainda que o Plano de Contingência para a pandemia da
Gripe deve ser encarado numa perspectiva mais ampla, tendo em consideração as suas
potencialidades para ser adaptado a outras emergências de saúde pública.
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA LUTAR CONTRA AS DOENÇAS
NEURO-DEGENERATIVAS ASSOCIADAS À IDADE E, EM PARTICULAR, A DOENÇA DE
ALZHEIMER
O Conselho EPSCO, de Junho, aprovou Conclusões sobre esta matéria, as quais convidam
a Comissão a adoptar em 2009 uma iniciativa para combater estas doenças centrada nos
seguintes temas: investigação, intercâmbio de boas práticas entre os Estados-membros e
melhoria da qualidade da informação epidemiológica sobre a prevalência e incidência destas
doenças.
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Portugal salientou a necessidade de dar continuidade à cooperação entre o sector da saúde
e o sector social e de fomentar a investigação específica sobre a doença, tal como se
encontra consagrado nas Conclusões sobre esta matéria aprovadas pelo Conselho
Competitividade de Setembro.
Portugal tem um Plano Nacional de Saúde Mental para o período 2007-2016 aprovado em
Março passado, que consagra valores e princípios orientadores que se encontram em
harmonia com o disposto nas Conclusões aprovadas.
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CAPÍTULO XIV

PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES

PAINEL DE AVALIAÇÃO DOS MERCADOS DE CONSUMO
Em Janeiro, a Comissão apresentou o primeiro painel de avaliação dos mercados de
consumo, de modo a dar resposta à lacuna identificada, no âmbito da revisão da política do
mercado interno, de que os mercados de consumo estavam a ser monitorizados de forma
deficiente.
Neste sentido, e tendo em conta a escassez de dados relativos ao desempenho do mercado
interno, a Comissão considerou essencial a elaboração de indicadores que permitam
acompanhar mais adequadamente os mercados, devendo este painel de avaliação contribuir
para identificar situações em que os mercados estejam a desapontar os consumidores e
sectores a que a Comissão deverá prestar maior atenção.
Este processo irá desenvolver-se em duas fases. A primeira consiste na análise exaustiva
dos mercados retalhistas em função de cinco indicadores de consumo fundamentais
(preços, reclamações, possibilidade de mudar de fornecedor, satisfação e segurança do
consumidor) para detectar padrões que possam indiciar um mau funcionamento do mercado.
Em caso de irregularidades, a segunda fase corresponde a uma investigação exaustiva de
um mercado de consumo específico e à subsequente aplicação de medidas correctivas.
Portugal congratulou-se com a apresentação deste painel de avaliação, dada a sua
importância para conhecer melhor o funcionamento dos mercados e as necessidades dos
consumidores, e colabora activamente com a Comissão Europeia nos trabalhos de
melhoramento desta ferramenta que continuam em 2009.
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CONTRATOS DE CRÉDITO AOS CONSUMIDORES
No seguimento dos trabalhos de negociação com o Parlamento Europeu, realizados pela
Presidência portuguesa, foi adoptada a Directiva 2008/48/CE, do PE e do Conselho de 23 de
Abril de 2008, relativa a contratos de crédito aos consumidores.
Portugal considera que a Directiva é positiva para os interesses dos consumidores e para o
desenvolvimento de um verdadeiro mercado interno de crédito ao consumo e encontra-se a
desenvolver os trabalhos conducentes à transposição da mesma para o direito interno.
TIMESHARE, PRODUTOS DE FÉRIAS DE LONGA DURAÇÃO, REVENDA E TROCA
Em Junho de 2007 foi apresentada uma proposta de directiva com o objectivo de reforçar os
direitos dos consumidores, em especial, o direito à informação sobre os diversos aspectos
contratuais na comercialização dos produtos de férias. A proposta teve particular
desenvolvimento durante a Presidência portuguesa, tendo a Presidência francesa concluído
as negociações com o Parlamento Europeu em primeira leitura tendo a mesma sido
finalmente adoptada em Dezembro.
Portugal congratulou-se com a adopção desta Directiva, dado o nível elevado de protecção
que assegura em matéria de defesa do consumidor e a sua importância para o sector do
turismo.
SEGURANÇA DOS BRINQUEDOS
A Comissão apresentou, em Janeiro, uma proposta de directiva sobre a segurança dos
brinquedos, com o objectivo de: actualizar os requisitos essenciais de segurança a que os
brinquedos devem obedecer; definir claramente as responsabilidades dos fabricantes e dos
importadores; reforçar o papel das autoridades de fiscalização do mercado. Pretendeu-se
igualmente com esta proposta de directiva clarificar e criar novos conceitos, e melhorar a
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informação disponibilizada ao consumidor, nomeadamente através da aposição de novos
avisos de segurança e definir regras mais precisas sobre a colocação da marcação CE.
Após uma difícil negociação, a Presidência francesa obteve o acordo do Conselho e do
Parlamento Europeu, para adopção da proposta em primeira leitura. O Parlamento Europeu
aprovou a referida proposta na sessão plenária de Dezembro, devendo à mesma ser
adoptada numa próxima sessão do Conselho.
O acordo alcançado incorpora boa parte das preocupações manifestadas por Portugal
durante a negociação, nomeadamente a nível de certos requisitos de segurança dos
brinquedos, da responsabilidade dos agentes económicos, da consagração expressa do
princípio da precaução e do reforço dos avisos de segurança.
DIREITOS DOS CONSUMIDORES
No âmbito do processo de revisão do acervo comunitário em matéria de consumidores, a
Comissão apresentou, em Outubro, a proposta de directiva relativa aos direitos dos
consumidores, a qual pretende regular as questões comuns a todos os contratos celebrados
com os consumidores, como é o caso da informação pré-contratual, prazos de reflexão,
devoluções, reembolsos, reparações, garantias e cláusulas contratuais abusivas. Esta
proposta simplifica quatro Directivas vigentes, reunindo-as num único diploma legal.
A proposta afasta-se do princípio de harmonização mínima seguido nas quatro Directivas em
vigor (ou seja, os Estados-membros podem manter ou adoptar regras nacionais mais estritas
que as consagradas na Directiva), advogando uma abordagem de harmonização máxima
(ou seja, os Estados-membros não podem manter ou adoptar disposições que divirjam das
consagradas na Directiva), com o propósito de diminuir a fragmentação existente entre as
legislações dos 27 Estados-membros.
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Dos comentários genéricos e muito preliminares apresentados pelos Estados-membros
durante a Presidência francesa, prevê-se uma negociação muito difícil, ao constatar-se que
existem diversos problemas, nomeadamente quanto aos seguintes aspectos: âmbito de
aplicação; definições; nível de harmonização; informação prestada ao consumidor; regras
aplicáveis ao exercício do direito de resolução nos contratos fora do estabelecimento.
Portugal considera que a aplicação do princípio da harmonização total dependerá do facto
de a proposta assegurar um elevado nível de protecção, o que, em determinados aspectos,
não acontece, tendo em conta que a legislação portuguesa é, em certas matérias, muito
mais protectora. Estando ainda a negociação numa fase inicial, é prematuro Portugal
posicionar-se, desde já, sobre esta questão, decorrendo em 2009 os trabalhos de análise da
proposta no Conselho e no Parlamento.
ACÇÕES COLECTIVAS EM MATÉRIA DE CONSUMO
A actual situação na UE no que diz respeito à reparação dos consumidores não é de molde
a permitir que um grande número de consumidores afectado por uma única infracção possa
obter reparação e a correspondente indemnização.
Em Novembro, a Comissão apresentou um Livro Verde sobre as acções colectivas em
matéria de consumo, que se encontra em consulta pública até Março de 2009, tendo em
vista reforçar o mecanismo da acção colectiva e perceber se existe efectivamente
necessidade de adoptar uma iniciativa comunitária.
Portugal considera que a acção colectiva constitui um instrumento adequado para a correcta
e efectiva aplicação da legislação aplicável aos consumidores e é favorável ao
estabelecimento a nível comunitário de um instrumento processual de natureza
indemnizatória que permita a defesa dos interesses colectivos dos consumidores.
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CAPÍTULO XV

AUXÍLIOS DE ESTADO

Portugal desenvolveu durante o ano uma activa cooperação com as instituições comunitárias
na implementação da política de Auxílios de Estado (AE), designadamente no âmbito de
reuniões multilaterais, para as quais houve que promover reuniões de coordenação das
autoridades nacionais para conformar a posição nacional.
A crise económica e financeira marcou significativamente a actividade da UE e dos EM neste
domínio, tendo-se assistido a uma intensificação de comunicações, notificações e decisões,
sobretudo no último trimestre. Zelando pelo respeito das regras aplicáveis no quadro do
mercado interno, a Comissão procedeu à adaptação temporária da aplicação das regras dos
AE tendo em vista uma actuação rápida e flexível como se impõe no quadro da presente
crise.
Seguindo as orientações comunitárias, Portugal desencadeou medidas urgentes, tanto em
apoio de instituições financeiras, como no reforço de regimes de AE destinados às
empresas.
NOTIFICAÇÕES E DECISÕES
Na primeira parte do ano, que vai até ao final de Agosto, assinala-se a redução significativa
das notificações aos competentes serviços da Comissão Europeia, muito por força da
entrada em vigor do Regulamento (CE) nº 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 2008,
o que isenta de notificação dos AE as pequenas e médias empresas (PME), a protecção do
ambiente, a energia, o capital de risco, a investigação, o desenvolvimento e a inovação, o
emprego e a formação. No período seguinte, assinala-se a intensificação das notificações de
regimes e de medidas individuais de AE motivada pela crise económica e financeira.
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Quanto às notificações sobre investimentos destacam-se a da Petrogal/GALP Energia, da
SWEDWOOD/IKEA, da EMBRAER, do projecto AWARE Portugal, as comunicações e
regimes de AE sobre o Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico, Projectos Autónomos de Formação Profissional, Pesca artesanal e Protecção
ao escoamento de produtos na Região Autónoma dos Açores (RAA), Promoção turística na
Região Autónoma da Madeira (RAM) e redução de impostos especiais sobre produção de
álcool e bebidas alcoólicas (RAM e RAA). Estes dossiers não suscitaram objecções por
parte da Comissão.
No último quadrimestre merecem realce as notificações sobre o regime de garantias a favor
das instituições de crédito e sobre o regime de capitalização e reforço da estabilidade
financeira das instituições de crédito, bem como a notificação dos dossiers de auxílio à
recuperação do Banco Português de Negócios e do Banco Privado Português. Estas
notificações inserem-se no conjunto de medidas aprovadas pelo Governo no quadro da
Iniciativa de Reforço da Estabilidade Financeira, num esforço concertado entre os EM da UE
para fortalecer os sistemas financeiros nacionais.
Salientem-se ainda os processos desencadeados tendo em vista conceder AE em condições
mais favoráveis em 2009 e 2010, casos do regime de apoio temporário de minimis e do
regime de apoio ao seguro de crédito às exportações, duas medidas destinadas ao reforço
do sector económico.
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES ELECTRÓNICAS DE AE (SANI)
No decurso do ano a Comissão e os EM procederam à implementação do Sistema SANI,
dando execução plena ao Regulamento (CE) da Comissão nº 271/2008, de 30 de Janeiro de
2008, e respectivos formulários anexos, como via única de procedimento para transmitir a
informação inicial requerida pelo nº 3 do artigo 88º do Tratado.
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PROCESSOS EM AVERIGUAÇÃO
A Comissão procedeu à recolha de informações sobre alegados AE indevidos na actividade
dos serviços notariais e na concessão do porto de Setúbal. Portugal prestou os
esclarecimentos solicitados, não existindo uma decisão.
ENQUADRAMENTOS COMUNITÁRIOS
Prosseguiu a discussão multilateral sobre diversas metas do Plano de Acção no domínio dos
AE, designadamente as da simplificação dos procedimentos e da revisão da legislação
comunitária. Neste âmbito importa destacar:
 A revisão do Enquadramento comunitário dos AE ao sector do Transporte
Ferroviário (JO C 184 de 22 de Julho de 2008);
 O início da revisão das Orientações comunitárias dos AE ao serviço público de
radiodifusão, submetido a consulta pública;
 A Comunicação da Comissão no que diz respeito aos auxílios estatais
concedidos sob a forma de garantias (JO C 155 de 20 de Junho de 2008);


O Enquadramento dos AE a favor do Ambiente (JO C 82 de 1 de Abril de
2008);

 O Regulamento geral de isenção de notificações (Reg. nº 800/2008);
 A Comunicação sobre a aplicação das regras de AE a medidas tomadas para
apoiar instituições financeiras no quadro da crise financeira (JO C 270 de 25 de
Outubro de 2008);
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 A proposta de Comunicação da Comissão relativa à aplicação da legislação em
matéria de auxílios estatais pelos tribunais nacionais;
 A Comunicação sobre a recapitalização das instituições financeiras na actual
crise financeira: limitação do auxílio ao mínimo necessário e salvaguardas
contra distorções indevidas da concorrência (JO C 10 de 15 de Janeiro de
2009);
 A Comunicação da Comissão sobre o quadro temporário para facilitar o acesso
das empresas ao financiamento (JO C 16 de 22 de Janeiro de 2009).
RELATÓRIOS
Procedeu-se à elaboração e remessa para publicação pelos serviços da Comissão do
Relatório Anual sobre o volume de Auxílios de Estado de Portugal em 2007, tendo a
Comissão apresentado em Dezembro a respectiva análise, a par das dos outros EM. Esta
aponta para uma tendência positiva de maior incidência dos AE em objectivos horizontais
(emprego, formação e defesa do meio ambiente), tendência que também se verificou no
nosso país.
Um conjunto de dados equivalente foi elaborado, tendo em conta as regras da OMC, e
notificados a esta organização.
A actividade de financiamento a determinadas empresas nacionais foi objecto do envio de
relatórios específicos ou parcelares, casos da agricultura, pescas e transportes, do controlo
das relações financeiras entre o Estado e empresas participadas e da maioria dos grandes
projectos de investimento acima indicados ou dos realizados em anos anteriores.
Portugal adoptou e mantém, desde o ano 2002, um mecanismo centralizado de controlo do
limite de acumulação de ajudas de minimis, designado Registo Central de Auxílios de
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Minimis. Este Registo Central reúne a informação prestada pelas entidades responsáveis
pela concessão dos apoios, necessária ao controlo do limite das ajudas, permitindo
identificar a todo o momento e sempre antes de ser adoptada uma decisão final sobre a
atribuição de um apoio, empresa a empresa, os apoios concedidos ao abrigo da regra de
minimis em Portugal.
Anualmente é produzido um Balanço do Registo Central de Auxílios de Minimis que é
divulgado no site do QCA (www.qca.pt).
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CAPÍTULO XVI

POLÍTICA DE COESÃO

No domínio da Política Regional, o ano foi essencialmente dedicado ao encerramento dos
Programas que integram o Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006, bem como à
consolidação das estruturas e regulamentação necessárias à gestão, acompanhamento e
controlo dos Programas que integram o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)
2007-2013, o que permitiu o arranque efectivo na aprovação de projectos.
Igualmente importante foi o lançamento da reflexão sobre o conceito de Coesão Territorial, a
qual foi formalmente iniciada com a apresentação pela Comissão de um Livro Verde que
abriu um processo de consulta pública. Para além desta consulta, os debates em torno da
Coesão Territorial e da sua ligação à Política de Coesão e às restantes políticas
comunitárias foi objecto de apreciação em diferentes sedes, destacando-se a Reunião
Informal de Ministros responsáveis pelo Ordenamento e Desenvolvimento Regional,
promovida pela Presidência francesa e que teve lugar em Marselha, no final de Novembro.
Esta reflexão insere-se na continuidade dos trabalhos lançados pela Comissão com a
apresentação do 4º Relatório sobre a Coesão Económica e Social em 2007, que deu lugar a
uma consulta pública sobre o futuro desta política, que terminou em Janeiro de 2008. Os
resultados desta consulta foram debatidos no âmbito de uma conferência promovida pela
Presidência eslovena, em Maribor.
QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO 2000-2006
No final do ano, o Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006 (QCA III) apresentava uma taxa
de execução global de 95% em termos de despesa pública, que corresponde a uma
execução em termos de Fundos Estruturais de 19 389 milhões de euros.
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Perante a situação de crise financeira, foi constatado que dificilmente os orçamentos
nacionais dos Estados-membros conseguiriam fazer face às exigências de financiamento
para encerramento dos programas. Assim, no final do ano, a Comissão Europeia endereçou
uma carta aos Estados-membros anunciando a sua abertura para alargar o prazo para a
execução da despesa, até 30 de Junho de 2009, mediante uma solicitação fundamentada
por parte dos Estados-membros. Portugal solicitou em 31 de Dezembro a prorrogação do
prazo de execução dos programas que integram o QCA III.
Quanto ao Fundo de Coesão, o ano de 2008 corresponde a uma execução de despesa
pública de 505 milhões de euros, com uma correspondente execução do Fundo de 340
milhões de euros.
QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL (QREN) 2007-2013
Em finais de Dezembro, estavam comprometidos para efeitos de financiamento dos
projectos aprovados nos Programas Operacionais (PO) do QREN, 19,6% dos fundos
comunitários disponíveis para o período 2007-2013. Foram aprovadas 11 431 candidaturas,
implicando um investimento total de 8 354 milhões de euros com uma comparticipação
comunitária prevista de 4 191 milhões de euros.
A contribuição do Programa Operacional do Potencial Humano é dominante neste contexto
(8 735 candidaturas aprovadas), seguido pelo Programa Operacional da Região Norte (709
candidaturas) e do Programa Operacional Factores de Competitividade (550 candidaturas).
As candidaturas aprovadas representam cerca de 67% das candidaturas admitidas.
Destas aprovações, foi possível contratar 83% dos fundos comunitários envolvidos e validar
despesa num total de 398 milhões de euros. As maiores execuções verificaram-se no PO
Açores FEDER, no PO Potencial Humano, no PO Algarve e nos PO Madeira FEDER e FSE.
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Estes resultados foram possíveis devido ao elevado número de concursos/períodos de
admissibilidade que decorreram. Com efeito, desde o início do QREN até final de 2008
decorreram 438 concursos/períodos de admissibilidade, cujo prazo para apresentação de
candidaturas já terminou (encerrados) e 88 que se encontravam no final do ano dentro dos
prazos definidos para aceitação de candidaturas. De referir, neste contexto, que a maioria
dos Programas Operacionais manteve tempos médios de decisão efectivos abaixo dos
previstos.
Informação pormenorizada sobre a execução é regularmente disponibilizada na página
electrónica www.qren.pt.
No final do ano e na sequência do Plano de Relançamento da Economia Europeia aprovado
pelo Conselho Europeu, foram adoptadas pelo Conselho alterações aos regulamentos
comunitários de enquadramento à aplicação dos Fundos Estruturais e de Coesão no período
2007-2013. Estas alterações tiveram como principal objectivo agilizar a disponibilização de
verbas nos Estados-membros, consistindo a principal alteração no reforço dos montantes
para adiantamento disponibilizados no ano de 2009. Foram igualmente introduzidas
alterações nos regulamentos relativos ao Fundo Social Europeu, para alterar a forma de
definição dos custos “forfetários” e possibilitar a elegibilidade de custos fixos até um limite de
50 000 euros, e ao FEDER, para permitir a elegibilidade de acções do domínio da eficiência
energética e das energias renováveis na habitação.
Estas modificações vieram juntar-se a uma alteração decidida anteriormente relativa ao
artigo 55º do Regulamento Geral (projectos geradores de receitas) que aumentou o limiar de
isenção da demonstração de receitas para 1 milhão de euros no caso do FEDER e do Fundo
de Coesão e isenta todos os projectos financiados pelo FSE desta demonstração.
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REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS (RUP)
Estratégia Comunitária para as Regiões Ultraperiféricas
Com a apresentação pela Comissão, no 2º semestre de 2007, da Comunicação onde é
efectuado um balanço da intervenção da UE nas Regiões Ultraperiféricas e apontadas
algumas pistas para intervenção futura, a Comissão lançou uma consulta pública que
terminou em 31 de Março de 2008.
A Comissão Europeia identificava, à partida, três domínios que considera fundamentais
desenvolver para assegurar a continuidade da intervenção comunitária nestas regiões:
redução do défice em matéria de acessibilidade e de outros custos decorrentes da situação
ultraperiférica; aumento da competitividade destas regiões; reforço do Plano de Acção para
a Grande Vizinhança.
A Comissão Europeia pretendia receber contributos no âmbito da consulta pública sobretudo
em torno de quatro questões: desafio das alterações climáticas; questão da evolução
demográfica e dos fluxos migratórios; papel da agricultura nas Regiões Ultraperiféricas;
papel das Regiões Ultraperiféricas na Política Marítima Europeia.
A nível nacional, para além dos contributos de cada região, foi entendimento que Portugal,
enquanto Estado-membro, deveria participar na referida consulta. Quer a Região Autónoma
da Madeira, quer a Região Autónoma dos Açores, manifestaram interesse nesta participação
conjunta.
Tendo em consideração que a abordagem que tem vindo a ser seguida dá sinais de algum
esgotamento e começa a suscitar reacções negativas por parte de muitos EM, tentou-se
desenvolver uma nova argumentação, que passou por valorizar as potencialidades,
oportunidades e situação característica destas regiões. Foi nesta perspectiva que Portugal
elaborou o seu contributo para a consulta pública. A especificidade destes territórios pode, e
deve, traduzir-se numa outra perspectiva de valorização das potencialidades para a
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integração no espaço comunitário. As suas características próprias têm de ser entendidas
como mais-valias da União Europeia e, como tal, reconhecidas e assumidas por todos os
Estados-membros. Trata-se, no fundo, de reconhecer a riqueza da diversidade e identificar o
contributo insubstituível que estas regiões prestam devido a características paradoxalmente
associadas a dificuldades.
Foi igualmente esta posição que Portugal assumiu na elaboração de um documento conjunto
dos Secretários de Estado de Portugal, Espanha e França que acompanham esta matéria e
que foi igualmente transmitido à Comissão Europeia.
A Comunicação adoptada pela Comissão no final do ano acabou por incorporar esta filosofia
e adoptou mesmo como título “As regiões ultraperiféricas: um trunfo para a Europa”,
assumindo o novo paradigma de valorização das características únicas destas regiões.
A Comunicação identifica 5 áreas de valorização: postos avançados da União Europeia no
Mundo; laboratórios privilegiados para lutar contra os efeitos das alterações climáticas;
biodiversidade notável e riqueza dos ecossistemas marinhos; portais científicos na sua zona
geográfica; produtos agrícolas de elevada qualidade.
XIVª Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas
Em Outubro, realizou-se na Guiana Francesa, a XIVª Conferência de Presidentes das
Regiões Ultraperiféricas, a qual contou com a presença de uma delegação da Comissão
Europeia, chefiada pela Comissária Danuta Hübner.
Nas reuniões de trabalho foram abordadas questões que preocupam as Regiões
Ultraperiféricas, como é o caso do futuro da estratégia para estas Regiões, da Política de
Coesão no pós-2013, da Coesão Territorial, das alterações climáticas, da liberalização do
comércio mundial e do Health Check da Política Agrícola Comum.
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Para além das reuniões de trabalho dos Presidentes, realizou-se uma sessão temática sobre
“Inserção regional e política de grande vizinhança para as RUP” e uma sessão de parceria
RUP/Comissão Europeia/Estados-membros, subordinada ao tema “Estratégia para as
Regiões Ultraperiféricas”.
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CAPÍTULO XVII

AGRICULTURA

Na área agrícola, o ano de 2008 foi marcado pelas negociações do Exame de Saúde da
Política Agrícola Comum que culminaram, no final de Novembro, com um acordo político
baseado num compromisso apresentado pela Presidência francesa.
Em ligação com este compromisso a Comissão e o Conselho produziram um declaração
sobre o futuro da Política Agrícola Comum após 2013, sem prejuízo das novas Perspectivas
Financeiras para esse período, comprometendo-se a analisar aprofundadamente as
possibilidades de desenvolvimento do regime de pagamentos directos na Comunidade e de
tratamento da questão dos diferentes níveis de pagamentos directos entre os EM.
REFORMA DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM
Exame de Saúde da Política Agrícola Comum (PAC)
Na sequência da reforma da PAC, iniciada em 2003, encontrava-se previsto, para 2008, um
processo de ajustamento para simplificar esta política. Neste âmbito, a Comissão
apresentou, em Novembro de 2007, uma Comunicação sobre a preparação para o “Exame
de Saúde” da reforma da PAC.
Na sequência desta Comunicação e com base em Conclusões do Conselho, aprovadas em
Março, a Comissão apresentou, a 20 de Maio, as suas propostas legislativas sobre o leque
das principais medidas de ajustamento.
A Presidência francesa, elegendo a agricultura uma das quatro prioridades do seu programa,
promoveu inúmeros debates a vários níveis, sobre as propostas do “Exame de Saúde” PAC,
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que permitiram um acordo político, no Conselho de 18 de Novembro, sobre as propostas
alteradas da Comissão.
O compromisso alcançado sobre esta revisão intercalar visa modernizar, simplificar e
racionalizar a reforma da PAC de 2003. Os preços e rendimentos dos agricultores passam a
depender da lei da oferta e da procura, sendo atribuídos meios aos agricultores para que
possam reagir aos sinais de mercado e enfrentar os novos desafios que se colocam à
agricultura

europeia,

incluindo

as

alterações

climáticas,

o

desenvolvimento

dos

biocombustíveis, a gestão dos recursos hídricos e a biodiversidade.
Em ligação com este compromisso, a Comissão e o Conselho produziram um declaração
para a acta mediante a qual no âmbito dos debates encetados em Annecy, em 23 de
Setembro, sobre o futuro da Política Agrícola Comum após 2013, e sem prejuízo das novas
Perspectivas Financeiras para esse período, o Conselho e a Comissão comprometeram-se a
analisar aprofundadamente as possibilidades de desenvolvimento do regime de pagamentos
directos na Comunidade e de tratamento da questão dos diferentes níveis de pagamentos
directos entre os EM.
Das alterações acordadas destacam-se os seguintes pontos principais:
 Desligamento das ajudas48 que, à luz da reforma de 2003, se mantinham ainda
ligadas à produção, sendo estas transferidas para o regime de pagamento
único (RPU), com excepção do prémio às vacas aleitantes e aos ovinos e
caprinos. Os sectores mais sensíveis para Portugal, designadamente, os
sectores do arroz, dos frutos de casca rija e sementes, poderão ver adiado o
desligamento total até o mais tardar, 1 de Janeiro de 2012;
48

Com a reforma da PAC, iniciada em 2003, foi lançada uma nova fase do funcionamento desta política
através da dissociação progressiva das ajudas e sua introdução num regime de pagamento único (RPU); Em
2003 foram abrangidos os sectores das culturas arvenses, as carnes de bovino e ovino e os produtos lácteos;
em 2004, o azeite, o algodão e o tabaco; em 2006, o açúcar e, em 2007, as frutas e legumes e o vinho.
Simultaneamente, possibilitou-se a transferência de parte destas verbas para um reforço dos apoios ao
Desenvolvimento Rural.
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 Este acordo contemplou, ainda, o pedido português para não serem eliminadas
as ajudas inferiores a 250 euros ou a um hectare, tal como propunha a
Comissão Europeia. Garantiu-se, assim, uma área elegível mínima de 0,3
hectares para Portugal, que permitirá a cerca de 30 mil pequenos agricultores
portugueses continuarem a receber ajudas;
 Eliminação da ajuda às culturas energéticas a fim de potenciar as produções
alimentares;
 Prorrogação do Regime de pagamento único à superfície (RPUS) – os novos
EM só passarão para o RPU a partir de 2014, tendo sido autorizados a manter
o RPUS até 2013, em vez de o abolirem em 2010;
 Auxilio a sectores com problemas específicos – possibilidade dos Estadosmembros, que decidirem aplicar esta disposição, alargarem, a partir de 1 de
Agosto de 2010, a utilização das verbas correspondentes a 10% dos limites
nacionais49. Este montante deixará de ter que ser afecto ao mesmo sector,
podendo ser utilizado para apoiar desvantagens específicas dos produtores de
leite, de carne de bovino, caprino e ovino e de arroz nas regiões
desfavorecidas ou em agriculturas económica ou ambientalmente vulneráveis.
Permitirá, ainda, apoiar medidas de gestão de riscos, tais como regimes de
seguros contra catástrofes naturais ou fundos mutualistas para doenças
animais.
Os EM que tenham verbas na Reserva Nacional poderão aplicar medidas no
âmbito desta disposição já a partir de 2009. O plafond dos pagamentos

49

Actualmente os Estados Membros que aplicam o RPU podem reter, por sector, até 10% do montante
máximo nacional proveniente dos pagamentos directos, para aplicação em medidas relacionadas com a
protecção ou a valorização do ambiente ou para a melhoria da qualidade e a comercialização de produtos
agrícolas.
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ligados, que na proposta inicial era de 2,5%, passou a 3,5% do plafond
nacional das ajudas.
Esta disposição, que permitirá alocar meios financeiros para apoiar alguns
sectores com desvantagens específicas, dará a Portugal a oportunidade de
contar com um orçamento anual de cerca de 58 milhões de euros. Os 12 novos
EM que aplicam o RPUS poderão igualmente recorrer a esta disposição.
Para facilitar o recurso às medidas neste âmbito serão atribuídos 90 milhões
de euros aos novos EM até que os seus agricultores estejam totalmente
integrados no RPU. Os EM que aplicam o RPU poderão utilizar as verbas não
utilizadas do seu envelope nacional para estas medidas ou transferi-las para o
Desenvolvimento Rural;
 Modulação50 - um aumento da taxa de modulação obrigatória de 2%; 3%; 4% e
5 % respectivamente para os anos de 2009; 2010; 2011 e 2012, e uma
redução suplementar de 4% para os pagamentos superiores a 300 000 euros
por ano (modulação suplementar);
 Desenvolvimento Rural - As receitas provenientes dos acréscimos das duas
modelações ficarão no EM onde são geradas, devendo ser transferidas para o
pilar do desenvolvimento rural, sendo que as verbas relativas à modulação
suplementar serão utilizadas para apoiar os novos desafios ambientais
(alterações climáticas, desenvolvimento dos biocombustíveis, gestão dos
recursos hídricos, biodiversidade, etc). As medidas financiadas pelas verbas
transferidas beneficiarão de uma taxa de co-financiamento pela UE de 90%
50

Modulação obrigatória – Transferência orçamental do montante, que resulta da percentagem em que os
pagamentos directos aos agricultores (1ºPilar) são reduzidos, sendo as verbas libertadas reafectadas às
medidas de Desenvolvimento Rural (2º Pilar). A reforma de 2003 tornou esta modulação obrigatória tendo
acordado uma taxa de 3% para 2005, 4% em2006 e 5% a partir de 2007. Esta modulação só abrange os
agricultores com pagamentos superiores a 5 mil euros.
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(75% propostos) nas regiões de convergência e de 75% (55% propostos) nas
restantes. Estas medidas, a implementar no âmbito dos planos do
Desenvolvimento Rural, entrarão em vigor a partir de 2010;
 O limite de ajuda ao investimento para os jovens agricultores foi ainda
aumentado de 55 000 para 77 000 euros;
 Quotas leiteiras – tendo em vista preparar a produção para uma abolição das
quotas leiteiras em 2015, ficou assegurado o “soft landing” através de um
aumento anual das quotas de 1% entre as campanhas de 2009/2010 e
2013/2014. Os EM poderão usar os montantes resultantes da modulação
suplementar para financiar medidas respeitantes aos novos desafios, onde se
incluiu o sector leiteiro. As restrições ao investimento neste sector deixaram de
estar limitadas pela quota. O compromisso político aprovado, ao permitir
afectar meios financeiros para o apoio a alguns sectores específicos,
possibilitará a introdução de medidas visando preparar o sector leiteiro para
enfrentar a concorrência global quando da abolição das quotas leiteiras e da
consequente liberalização do sector, a partir de 2015;
 Retirada de terras51 – foi abolida a retirada de terras a fim de maximizar o
potencial de produção, tendo os efeitos ambientais desta abolição sido
compensados pela adição de uma norma à listagem das boas práticas
agrícolas e ambientais, de aplicação ao longo dos cursos de água;
 Condicionalidade – Em relação à regra de minimis para a condicionalidade no
1º e 2º pilar foi criada a possibilidade de não se aplicarem sanções inferiores a
100 euros separadamente para cada um dos casos;

51

Até à data, os agricultores para poderem receber as ajudas tinham de retirar da produção 10% da sua área.
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 Intervenção – será abolida a intervenção para a carne de suíno e fixada em
zero para a cevada e o sorgo. Para o trigo, as compras de intervenção serão
abertas durante um determinado período para um limite de 3 milhões de
toneladas, ao preço de 101,31€/t. Para além daquele limite, a intervenção
processar-se-á por concurso. A intervenção no caso da manteiga e do leite em
pó será limitada, respectivamente, a 30 000 e 109 000 toneladas. Quer para o
trigo, quer para a manteiga e leite em pó, para além dos limites referidos, a
intervenção será efectuada por concurso.
Condicionalidade
Foi aprovada a alteração do regulamento que institui a legislação horizontal da reforma da
PAC, e no qual foi estabelecido o princípio da condicionalidade, segundo o qual os
agricultores que beneficiem de qualquer pagamento directo tem que cumprir normas
exigentes em matéria de saúde pública, saúde animal, fitossanidade, ambiente e bem-estar
animal, bem como respeitar inúmeras regras definidas no âmbito das boas condições
agrícolas e ambientais.
Esta alteração surge na sequência do relatório apresentado pela Comissão sobre a
aplicação da condicionalidade, onde são identificados os resultados do primeiro ano da sua
aplicação (2005) e propostas as áreas onde é necessário intervir, tendo como objectivo a
simplificação dos procedimentos sem que seja posta em causa a aplicação do princípio.
Este novo regulamento prevê determinados ajustamentos às regras da condicionalidade
constantes do Regulamento (CE) nº 1782/2003, do Conselho, de 29 de Setembro de 2003.
nomeadamente:
 Estabelecimento da data de elegibilidade das terras a título do regime de
pagamento único (“regra dos 10 meses”): a fim de evitar uma duplicação de
pedidos relativos às mesmas terras, os Estados-membros determinarão uma
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data adequada, que não deverá ser posterior à data fixada para alteração do
pedido de ajuda. Consequentemente, é revogada a obrigação de as parcelas
correspondentes ao hectare elegível estarem à disposição do agricultor
durante, pelo menos, 10 meses;
 Em caso de transferência de terras, os agricultores que apresentem pedidos de
ajuda serão responsáveis perante a autoridade competente por qualquer
incumprimento dos requisitos de condicionalidade em relação ao ano civil em
causa. Esta regra não obsta às disposições de direito privado, previstas na
legislação nacional, que tenham sido acordadas entre os agricultores que
apresentaram pedidos de ajuda e as pessoas para as quais as terras tenham
sido transferidas;
 Tolerância para incumprimentos menores, excepto nos casos que constituam
um risco para a saúde pública e/ou animal e desde que o Estado-membro
proceda a um seguimento adequado dos mesmos enquanto não for resolvida a
situação de incumprimento;
 Regra de minimis – para reduzir o ónus administrativo, os Estados-membros
poderão decidir não aplicar reduções ou exclusões cujo valor seja igual ou
inferior a 100 euros por agricultor e por ano civil, desde que o agricultor adopte
as medidas correctivas necessárias;
 Período de aplicação progressiva de três anos dos requisitos legais de gestão
para os novos EM que aplicam o regime de Pagamento Único de superfície.
Organização comum única dos mercados
O regulamento (vide lista anexa presente capítulo) que estabelece uma organização comum
de mercado única (OCM única) para os produtos agrícolas sofreu várias alterações,

384

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

nomeadamente com o objectivo de incorporar as disposições resultantes das reformas nos
sectores do açúcar, das sementes, do leite e produtos lácteos, da carne de bovino e das
frutas e produtos hortícolas nesta OCM única.
Quotas Leiteiras
Com base no relatório da Comissão sobre a evolução do mercado para o sector do leite e
dos produtos lácteos, concluiu-se que a situação dos mercados comunitário e mundial e as
perspectivas da evolução de ambos até 2014 justificava um aumento suplementar de 2%
das quotas leiteiras de todos os Estados-membros. Este aumento das quotas, para facilitar a
produção de mais leite na Comunidade e ajudar assim a satisfazer as necessidades de
produtos lácteos do mercado, entrou em vigor a partir de 1 de Abril.
Reforma do regime de apoio ao algodão
Esta reforma mantém desligadas da produção 65% das ajudas, permanecendo as restantes
35% ligados à produção, sob a forma de pagamentos por superfície. Serão implementados
programas nacionais para facilitar a reestruturação do sector e melhorar a qualidade da
comercialização do algodão produzido. Este novo regime de ajuda foi adoptado na
sequência da anulação, pelo Tribunal de Justiça Europeu, a 7 de Setembro de 2006, do
regime anterior.
Reforma da organização comum de mercado do vinho
Foi aprovada legislação que transpõe para o direito comunitário o acordo político alcançado,
em Dezembro de 2007, sobre a reforma da OCM do vinho (vide lista anexa presente
capítulo).
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OUTRAS MEDIDAS DE MERCADO
Programa de distribuição de fruta nas escolas
Foi adoptado o regulamento sobre um programa de distribuição de fruta e produtos
hortícolas aos alunos das escolas, objecto de acordo político no Conselho de 19 de
Novembro (vide lista anexa presente capítulo).
Um financiamento europeu no valor de 90 milhões de euros anuais permitirá garantir a
compra e distribuição de frutas e produtos hortícolas nas escolas. Esta verba será
completada por financiamentos, nacionais e privados, nos Estados Membros que optarem
por participar neste programa. Este programa destina-se a incentivar o aumento do consumo
de frutas e produtos hortícolas no regime alimentar das crianças, na idade em que estão a
desenvolver os seus hábitos alimentares, contribuindo, assim, para a luta contra a
obesidade.
Os Estados-membros podem optar entre frutas ou produtos hortícolas, frescos ou
transformados, incluindo as bananas, em função de critérios objectivos que incluem a fruta
da época, a disponibilidade dos produtos ou as preocupações ambientais. Os EM podem dar
preferência aos produtos de origem comunitária. O programa será aplicável a partir do ano
lectivo de 2009/2010.
Definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações
geográficas das bebidas espirituosas
No seguimento do acordo político alcançado em Dezembro de 2007, foi adoptado o
Regulamento nº 110/2008 do PE e do Conselho, de 15 de Janeiro, relativo às bebidas
espirituosas.
Este regulamento clarifica as regras aplicáveis à definição, designação, apresentação e
rotulagem das bebidas espirituosas, bem como as relativas à protecção das indicações
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geográficas de certas bebidas espirituosas, tendo simultaneamente em conta os métodos de
produção tradicional.
A definição de vodka, a questão mais problemática da negociação deste dossier, foi
resolvida mantendo-se a definição actual, e introduzindo alguns requisitos de rotulagem.
Assim, a vodka fabricada a partir de cereais ou batatas será rotulada como vodka. Por outro
lado, no caso da vodka produzida a partir de outras matérias-primas deverá ser dada
informação adequada no rótulo sobre a matéria prima utilizada na sua produção
Transferência da ajuda ao tabaco para o Fundo Comunitário do Tabaco em 2008 e
2009 e financiamento do Fundo comunitário do Tabaco
As acções financiadas pelo Fundo Comunitário do Tabaco têm-se revelado muito eficazes e
constituem um bom exemplo de cooperação entre a agricultura e as políticas de saúde.
Assim, a fim de garantir a continuação destas acções e tendo em conta que o Fundo sempre
foi financiado através da transferência de montantes provenientes da ajuda ao tabaco, será
utilizado um montante igual a 5%, para os anos civis de 2008 e 2009, da ajuda concedida ao
tabaco. Esta medida tem em vista o financiamento de acções de informação para
sensibilizar a opinião pública sobre os efeitos nocivos do consumo do tabaco.
Acções a realizar pela Comissão, no período de 2008-2013, através de aplicações de
teledetecção desenvolvidas no âmbito da política agrícola comum
A experiência da teledetecção demonstrou dar resposta às necessidades de gestão da
política agrícola comum. Permitiu aumentar a precisão, objectividade, rapidez e frequência
das observações e aperfeiçoar os modelos de previsão agrícola, nomeadamente através da
criação de modelos regionalizados. Ainda através da teledetecção foi possível, desenvolver
aplicações específicas ou complementares para o estabelecimento e recolha de estatísticas
agrícolas e obter economias relativamente aos custos de acompanhamento e controlo das
despesas agrícolas.
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Assim, estas aplicações de teledetecção continuarão a ser financiadas pelo Fundo Europeu
Agrícola de Garantia no período de 2008-2013. Findo este período haverá um relatório final
sobre a execução das acções de teledetecção efectuadas e a utilização dos recursos
financeiros o qual será, se for caso disso, acompanhado de uma proposta para a
continuação destas acções no âmbito da política agrícola comum.
ESTRUTURAS AGRÍCOLAS
Desenvolvimento Rural
Por dificuldades de diversa ordem, não foi possível aprovar até ao fecho do exercício
orçamental de 2007, 15 programas de desenvolvimento rural, um dos quais de Portugal
(PDR da RA Madeira), pelo que o Conselho de 15 de Julho decidiu alterar a Decisão nº
2006/493/CE, do Conselho, de 19 de Junho de 2006, no sentido de transferir as dotações
não utilizadas em 2007, reafectando-as ao período compreendido entre 1 de Janeiro de
2008 e 31 de Dezembro de 2013. Assim, a Decisão nº 2006/636/CE, da Comissão, de 12 de
Setembro de 2006, que estabelece a repartição anual, por EM, das verbas destinadas ao
desenvolvimento rural, teve de ser alterada em conformidade.
Indicações Geográficas
Bruxelas confere “protecção” a mais 9 denominações portuguesas
Na sequência dos pedidos de registo de certas denominações agrícolas apresentadas pelos
EM, e no que respeita a Portugal, a Comissão aditou as seguintes 9 denominações de
produtos agrícolas e alimentares à lista das denominações de origem protegidas (DOP) e
indicações geográficas protegidas (IGP): “Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas”, “Alheira
de Vinhais”, “Presunto de Vinhais” ou “Presunto Bísaro de Vinhais”, “Butelo de Vinhais” ou
“Bucho de Vinhais” ou “Chouriço de Ossos de Vinhais”, “Chouriça Doce de Vinhais”,
“Presunto de Campo Maior e Elvas” ou “Paleta de Campo Maior e Elvas”, “Presunto de
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Santana da Serra” ou “Paleta de Santana da Serra”, “Chouriço Azedo de Vinhais” ou “Azedo
de Vinhais” ou “Chouriço de Pão de Vinhais”, “Presunto do Alentejo” ou “Paleta do Alentejo”.
Agricultura biológica
Prorrogada até 1 de Julho de 2010 a utilização obrigatória do logótipo UE nos produtos
biológicos pré-embalados, previsto no Regulamento (CE) nº 834/2007, do Conselho, de 28
de Junho de 2007, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos. Esta
medida visa dar algum tempo para a concepção e divulgação junto do público de um novo
logótipo comunitário.
SEGURANÇA ALIMENTAR
Saúde Animal
a) Gripe Aviária (GA)
O ano de 2008, embora com alguns casos pontuais de GA em países da UE, foi um ano de
relativa acalmia. No início do ano, a forma altamente patogénica do vírus H5N1 foi detectada
em algumas aves selvagens no Reino Unido, tendo, em Junho, surgido novo surto de GA de
alta patogenicidade do subtipo H7 numa exploração de aves de capoeira. Na sequência de
controles de rotina, foi ainda detectada a forma “de alta patogenicidade” do vírus H5N1 da
GA numa exploração de aves na Alemanha e, no final do ano, foram detectados na Bélgica
dois casos de GA de baixa patogenicidade, do subtipo H5. Em ambos os casos as
respectivas autoridades implementaram de imediato as medidas adequadas no âmbito da
Directiva nº 2005/94/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro de 2005, incluindo o
estabelecimento de zonas de protecção e de vigilância.
No que respeita a Portugal, a Comissão aprovou, em Março, o plano de vacinação de
emergência apresentado no início do ano contra a GA em patos-reais, na sequência da
detecção, em 2007, do vírus de baixa patogenicidade em explorações cinegéticas

389

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

destinadas a repovoamentos. O plano complementa as medidas de controlo já adoptadas
por Portugal.
b) Encefalopatia espongiforme bovina (EEB/BSE) / Encefalopatia espongiforme
transmissível (EET)
A Comissão adoptou, a 22 de Abril, com base num parecer científico, uma alteração ao
Regulamento (CE) nº 999/2001, do PE e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, que
estabelece as regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas EET,
aumentando de 24 para 30 meses, a idade-limite para a remoção da coluna vertebral dos
bovinos. Trata-se de uma medida que Portugal desejava que fosse rapidamente adoptada,
dado o impacto económico resultante de um atraso na sua aplicação.
O referido regulamento, foi ainda alterado, no que respeita aos alimentos para animais, no
sentido de permitir, sob reserva de regras estritas, a alimentação dos novilhos com farinha
de peixe. Esta, como substituto do leite, oferece propriedades indispensáveis face a outras
fontes de proteína vegetal.
c) Febre catarral ovina (“língua azul”)
Em Portugal, foram detectados no início do mês de Julho, focos do serótipo 1 da doença da
Língua Azul, em algumas explorações dos Concelhos de Odemira e de Santiago do Cacém,
municípios estes incluídos na campanha de vacinação, que teve início em Novembro de
2007. No último trimestre foram confirmados novos focos do mesmo serótipo 1 em
explorações de ovinos nos Concelhos de Porto de Mós e Chaves. Face à avaliação
epidemiológica e tendo ainda em conta a existência de circulação deste serótipo no território
espanhol contíguo com a fronteira norte de Portugal, foi determinado o alargamento à
totalidade do território continental da área geográfica sujeita a restrições por serótipo 1.
De referir que esta nova política de vacinação integra-se na nova abordagem proposta na
Estratégia de Saúde Animal para a UE (2007-2013). Neste sentido, a Comissão aprovou, a
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24 de Julho, os planos de vacinação de emergência, apresentados pelos EM atingidos pela
doença, para o período compreendido entre 1 de Novembro de 2007 e 31 de Dezembro de
2008. Em Portugal foi atribuído um financiamento até 1,7 milhões de euros, com o objectivo
de cobrir a totalidade do preço da vacina e, dentro de determinados limites, metade dos
custos com a sua administração.
Organismos Geneticamente Modificados (OGM)
No ano de 2008, e por falta de maioria qualificada no Conselho, coube à Comissão a
decisão de autorizar a comercialização de produtos alimentares e de alimentos para animais
contendo ou sendo constituídos por OGM, designadamente: o milho GA21, as sojas A270412 e MON 89788 e o algodão LLCotton25. A autorização é concedida por um período de 10
anos e não envolve o seu cultivo. Todos os produtos que contenham ou sejam constituídos
por aqueles transgénicos devem satisfazer as regras estritas de rotulagem e rastreabilidade.
Ainda no âmbito dos OGM, foi aprovada uma alteração ao Regulamento (CE) nº1829/2003,
do PE e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativo a géneros alimentícios e
alimentos para animais geneticamente modificados, de forma a adaptá-lo às novas regras de
comitologia (vide Capítulo VIII – Ambiente).
Saúde e Protecção dos Consumidores
a) Pacote “Melhoradores Alimentares”
Após intensas negociações ao longo de mais de 2 anos, o pacote relativo aos “melhoradores
alimentares” foi aprovado em Dezembro. O pacote consta de quatro regulamentos e tem por
objectivo principal a revisão da legislação relativa aos aditivos alimentares e aos aromas
alimentares, o estabelecimento pela primeira vez de regras harmonizadas para as enzimas
alimentares e a introdução de um novo procedimento de autorização comum para a
colocação no mercado das referidas substâncias. A Autoridade Europeia para a Segurança
dos Alimentos será, doravante, incumbida de avaliar as novas substâncias antes de ser
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tomada uma decisão pelos EM e pela Comissão no quadro do procedimento de comitologia,
com direito de controlo pelo PE.
b) Alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos
Alterado o Regulamento (CE) nº 1924/2006, do PE e do Conselho, de 20 de Dezembro de
2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos com o objectivo de
submeter as alegações referentes ao desenvolvimento e à saúde das crianças às mesmas
medidas transitórias que as restantes alegações de saúde. Trata-se de uma questão
importante para a indústria uma vez que se encontram no mercado, ao abrigo das diferentes
legislações nacionais, inúmeras alegações desse tipo. O regulamento tem efeitos desde 1
Julho de 2007.
c) Produtos lácteos chineses
Na sequência do escândalo do leite adulterado na China, a Comissão decidiu, em Outubro,
actualizar e completar as medidas provisórias tomadas a nível comunitário a 26 de Setembro
e que proibiam a importação de produtos compostos contendo componentes lácteos
provenientes da China e destinados à alimentação de crianças. As novas disposições visam
actualizar os controlos impostos aos EM.
d) Utilização substâncias com efeitos hormonais
A fim de garantir um elevado nível de protecção da saúde, o Conselho adoptou uma
alteração à Directiva nº 96/22/CE, do Conselho, de 29 de Abril de 1996, no sentido de proibir
definitivamente a aplicação do estradiol 17 beta em relação a todos os animais produtores
de alimentos, devendo a Comissão, em colaboração com os EM, lançar uma campanha de
sensibilização sobre esta proibição, dirigida especialmente a produtores e a organizações
veterinárias envolvidas na exportação para a UE de géneros alimentícios de origem animal.
Por outro lado, é autorizada a utilização de substâncias tireostáticas nos animais de
companhia por razões que se prendem com o bem-estar animal.
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e) Resistência antimicrobiana
Os Ministros da UE adoptaram, um conjunto de Conclusões que apelam para uma utilização
racional dos antibióticos. Os veterinários e os produtores de géneros alimentícios devem
utilizar com precaução os agentes antimicrobianos, particularmente nos animais destinados
ao consumo humano, devendo os EM e a Comissão lançar anualmente uma iniciativa de
sensibilização dos europeus sobre o assunto.
f) Controlos oficiais em matéria de alimentos para animais e de géneros alimentícios
O Conselho de 17 de Março aprovou um Regulamento que completa a lista de territórios
constante do anexo I do Regulamento (CE) nº 882/2004, do PE e do Conselho, de 29 de
Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais em matéria de alimentos para animais e géneros
alimentícios, a fim de incluir os novos EM que aderiram à UE em 2004 e 2007,
respectivamente.
Veterinária
a) Condições de polícia sanitária aplicáveis à circulação não comercial de animais de
companhia
Alterado o Regulamento (CE) nº 998/2003, do PE e do Conselho, de 26 de Maio de 2003,
que harmoniza as regras em matéria de circulação sem carácter comercial de animais de
companhia, prorrogando até 30 de Junho de 2010, as condições derrogatórias específicas
de certos EM (Finlândia, Irlanda, Malta, Suécia e Reino Unido), no que se refere à raiva, à
equinococose e às carraças. Esta prorrogação revela-se necessária face ao atraso na
avaliação científica, indispensável para determinar o regime aplicável após o período
transitório que terminou a 3 de Julho de 2008.
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b) Listas e publicação de informações nos domínios veterinário e zootécnico
O Conselho de 15 de Julho aprovou uma directiva que visa harmonizar e simplificar os
procedimentos existentes de actualização e publicação das informações nos domínios
veterinário e zootécnico. É o caso das listas de determinados estabelecimentos de saúde
veterinária e organizações de criadores aprovados nos EM, assim como de determinados
laboratórios nacionais de referência e outros laboratórios aprovados.
Fitossanidade
a) Pesticidas
Após longos e intensos debates sobre as propostas legislativas apresentadas pela Comissão
em 2006, visando uma nova abordagem para a autorização e utilização de produtos
fitofarmacêuticos, foi finalmente possível às três Instituições (Presidência, Comissão e
Parlamento Europeu) chegarem a um compromisso sobre os dois textos legislativos: o
regulamento sobre a colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado e a directiva
relativa a uma utilização sustentável dos pesticidas.
Quanto à Directiva, os elementos-chave do compromisso incluem a elaboração pelos EM de
planos detalhados para reduzir o risco e o impacto do uso dos produtos fitofarmacêuticos
sobre a saúde humana e o meio-ambiente, a proibição das pulverizações aéreas, com
eventuais derrogações, e a tomada de medidas adequadas de protecção do ambiente
aquático decorrentes de um eventual impacto dos produtos fitofarmacêuticos, incluindo o
estabelecimento de zonas próximas aos cursos hídricos.
No que toca ao Regulamento, o acordo alcançado envolve o estabelecimento de uma lista
positiva de “substâncias activas” a nível da UE, enquanto que as substâncias altamente
tóxicas serão proibidas, a não ser que na prática os seus efeitos sejam insignificantes. Se
uma substância for considerada necessária para combater pragas ou doenças, poderá ser
aprovada, por um período de 5 anos, mesmo que não preencha os critérios de segurança.
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Os produtos fitofarmacêuticos serão autorizados a nível nacional, através de um sistema de
reconhecimento mútuo dentro de cada uma das três zonas definidas na UE (norte, centro e
sul). No entanto, um EM pode interditar um produto no seu território, por circunstâncias
especiais do tipo agronómico e ambiental.
b) Limites máximos de resíduos (LMR) de pesticidas
O Conselho de 11 de Março alterou o Regulamento (CE) nº 396/2005, do PE e do Conselho,
de 23 de Fevereiro de 2005, relativo aos LMR de pesticidas no interior e à superfície dos
géneros alimentícios e alimentos para animais, de origem vegetal ou animal, de forma a
adaptá-lo às novas regras dos procedimentos de comitologia.
c) Nemátodo do Pinheiro
Após ter surgido nos últimos anos na zona de Setúbal, o nemátodo foi detectado este ano
também na Região Centro, nos concelhos de Arganil e de Lousã, o que levou, de imediato, o
Governo a delimitar as novas áreas afectadas e de restrição e a tomar medidas
fitossanitárias excepcionais e urgentes para o controlo e erradicação da doença. Face à
evolução da situação, a Comissão alterou sucessivamente a Decisão, da Comissão, nº
2006/133/CE, de 13 de Fevereiro de 2006, que requer que os EM adoptem temporariamente
medidas suplementares contra a propagação da doença a partir das zonas de Portugal.
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LISTA DOS ACTOS ADOPTADOS PELO CONSELHO NO ÂMBITO DA POLÍTICA
AGRÍCOLA COMUM
 Regulamento (CE) nº 78/2007 da Conselho, de 21 de Fevereiro de 2008,
relativo às acções a realizar pela Comissão, no período 2008-2013, através de
aplicações de teledetecção desenvolvidas no âmbito da política agrícola
comum.
 Regulamento (CE) nº 109/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15
de Janeiro de 2008, que altera o Regulamento (CE) nº 1924/2006 relativo às
alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos.
 Regulamento (CE) nº 146/2008 do Conselho, de 14 de Fevereiro de 2008 que
altera o Regulamento (CE) nº 1782/2003 que estabelece regras comuns para
os regimes de apoio directo no âmbito da política agrícola comum e institui
determinados regimes de apoio aos agricultores e o Regulamento (CE) nº
1698/2005 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)
 Regulamento (CE) nº 247/2008 do Conselho, de 17 de Março de 2008 que
altera o Regulamento (CE) nº 1234/2007 que estabelece uma organização
comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos
agrícolas (regulamento único para as OCM)
 Regulamento (CE) nº 248/2008 do Conselho, de 17 de Março de 2008 que
altera o Regulamento (CE) nº 1234/2007 no que respeita às quotas leiteiras
nacionais
 Regulamento (CE) nº 298/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11
de Março de 2008, que altera o Regulamento (CE) nº 1829/2003 relativo a
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géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados, no
que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão.
 Regulamento (CE) nº 299/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11
de Março de 2008, que altera o Regulamento (CE) nº 396/2005 relativo aos
limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos
géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou
animal, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à
Comissão.
 Regulamento (CE) nº 301/2008 do Conselho, de 17 de Março de 2008, que
adapta o anexo I do Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a
verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e
aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos
animais.
 Decisão da Comissão, de 28 de Março de 2008, que autoriza a colocação no
mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por ou sejam
produzidos a partir de milho geneticamente modificada GA21 (MON21-9)
nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do PE e do Conselho (Decisão
2008/280/CE).
 Regulamento (CE) nº 361/2008 do Conselho, de 14 de Abril de 2008 que altera
o Regulamento (CE) nº 1234/2007 que estabelece uma organização comum
dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos
agrícolas (Regulamento «OCM única»)
 Regulamento (CE) nº 357/2008 da Comissão, de 22 de Abril de 2008, que
altera o anexo V do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e
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do Conselho que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a
erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis.
 Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 2008, que
estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, que altera os
Regulamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº1290/2005 e
(CE) nº 3/2008 e revoga os Regulamentos (CEE) nº 2392/86 e (CE) nº
1493/1999.
 Regulamento (CE) nº 454/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21
de Maio de 2008, que altera o Regulamento (CE) nº 998/2003, relativo às
condições de polícia sanitária aplicáveis à circulação sem carácter comercial
de animais de companhia, no que diz respeito à prorrogação do período
transitório.
 Regulamento (CE) no 470/2008 do Conselho, de 26 de Maio de 2008, que
altera o Regulamento (CE) no 1782/2008 no que respeita à transferência da
ajuda ao tabaco para o Fundo Comunitário do Tabaco em 2008 e 2009 e o
Regulamento (CE) nº 1234/2008 no que respeita ao financiamento do Fundo
Comunitário do Tabaco.
 Decisão da Comissão, de 6 de Junho de 2008, relativa a medidas de protecção
em relação à gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo H7 no Reino
Unido (2008/424/CE).
 Decisão da Comissão, de 25 de Junho de 2008, relativa a uma participação
financeira da Comunidade para medidas de emergência de luta contra a gripe
aviária em Portugal (2008/556/CE).
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 Regulamento (CE) nº 637/2008 do Conselho, de 23 de Junho de 2008, que
altera o Regulamento (CE) no 1782/2003 que institui programas nacionais de
reestruturação para o sector do algodão.
 Decisão do Conselho, de 15 de Julho de 2008, que altera a Decisão
2006/493/CE

que

estabelece

o

montante

de

apoio

comunitário

ao

desenvolvimento rural para o período compreendido entre 1 de Janeiro de
2007 e 31 de Dezembro de 2013, a sua repartição anual e o montante mínimo
a concentrar nas regiões elegíveis ao abrigo do Objectivo da Convergência
(2008/584/CE).
 Regulamento (CE) nº 670/2008 da Comissão, de 15 de Julho de 2008, relativo
à inscrição de uma denominação no registo das denominações de origem
protegidas e das indicações geográficas protegidas “Arroz Carolino das
Lezírias Ribatejanas (IGP)”.
 Directiva 2008/73/CE do Conselho, de 15 de Julho de 2008, que simplifica
procedimentos de elaboração de listas e de publicação de informações nos
domínios veterinário e zootécnico e que altera as Directivas 64/432/CEE,
77/504/CEE,

88/407/CEE,

88/661/CEE,

89/361/CEE,

89/556/CEE,

90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE,
2000/75/CE, a Decisão 2000/258/CE e as Directivas 2001/89/CE, 2002/60/CE
e 2005/94/CE.
 Decisão da Comissão, de 16 de Julho de 2008, que altera a Decisão
2006/636/CE que estabelece a repartição anual, por Estado-membro, do
montante do apoio comunitário ao desenvolvimento rural para o período
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013
(2008/609/CE).
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 Regulamento (CE) nº 676/2008 da Comissão, de 16 de Julho de 2008, relativo
à inscrição de determinadas denominações no registo das denominações de
origem protegidas e das indicações geográficas protegidas “…Alheira de
Vinhais (IGP), Presunto de Vinhais ou Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)”.
 Decisão da Comissão, de 24 de Julho de 2008, que aprova os planos de
vacinação de emergência de determinados Estados-membros contra a febre
catarral ovina e fixa a participação financeira da Comunidade para 2007 e 2008
(2008/655/CE).
 Regulamento (CE) nº 723/2008 da Comissão, de 25 de Julho de 2008, relativo
à inscrição de determinadas denominações no registo das denominações de
origem protegidas e das indicações geográficas protegidas “… Butelo de
Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça
Doce de Vinhais (IGP).
 Decisão da Comissão, de 8 de Setembro de 2008, que autoriza a colocação no
mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a
partir de soja geneticamente modificada A2704-12 (ACS-GM5-3) nos
termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do PE e do Conselho
(2008/730/CE).
 Regulamento (CE) nº 943/2008 da Comissão, de 25 de Setembro de 2008,
relativo

à

inscrição

de

determinadas

denominações

no

registo

das

denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas
“Presunto de Campo Maior e Elvas ou Paleta de Campo Maior e Elvas (IGP),
Presunto de Santana da Serra ou Paleta de Santana da Serra (IGP),…”.
 Regulamento (CE) nº 944/2008 da Comissão, de 25 de Setembro de 2008,
relativo

à

inscrição

de

determinadas

denominações

no

registo

das
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denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas,
“... Chouriço Azedo de Vinhais ou Azedo de Vinhais ou Chouriço de Pão de
Vinhais (IGP), Presunto do Alentejo ou Paleta do Alentejo (DOP) “.
 Regulamento (CE) nº 956/2008 da Comissão, de 29 de Setembro de 2008, que
altera o anexo IV do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a
erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis.
 Regulamento (CE) nº 967/2008 do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, que
altera o Regulamento (CE) nº 834/2007 relativo à produção biológica e à
rotulagem dos produtos biológicos.
 Decisão da Comissão, de 14 de Outubro de 2008, que impõe condições
especiais às importações de produtos contendo leite ou produtos lácteos
provenientes ou expedidos da China e revoga a Decisão nº 2008/757/CE
(2008/798/CE).
 Decisão da Comissão, de 24 de Outubro de 2008, que altera a Decisão nº
2006/415/CE no que se refere a determinadas medidas de protecção
respeitantes a um surto de gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo
H5N1 em aves de capoeira na Alemanha (2008/812/CE).
 Decisão da Comissão, de 29 de Outubro de 2008, que autoriza a colocação no
mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a
partir de algodão geneticamente modificada LLCotton25 (ACS-GH1-3) nos
termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do PE e do Conselho (Decisão
2008/837/CE).
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 Decisão da Comissão, de 3 de Novembro de 2008, relativa à vacinação
preventiva contra a gripe aviária de baixa patogenicidade em patos-reais em
Portugal e a certas medidas restritivas da circulação destas aves de capoeira e
de produtos delas derivados (2008 /838/CE).
 Directiva nº 2008/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
Novembro de 2008, que altera a Directiva 96/22/CE do Conselho relativa à
proibição de utilização de certas substâncias com efeitos hormonais ou
tireostáticos e de substâncias beta-agonistas em produção animal.
 Decisão da Comissão, de 4 de Dezembro de 2008, que autoriza a colocação
no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou
produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 89788 (MON89788 (MON-89788-1) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do PE e
do Conselho (Decisão 2008/933/CE).
 Decisão da Comissão, de 15 de Dezembro de 2008, que altera a Decisão
2006/133/CE que requer que os Estados-Membros adoptem temporariamente
medidas suplementares contra a propagação do nemátodo do pinheiro no que
diz respeito a zonas de Portugal, com excepção daquelas em que a sua
ausência é conhecida.
 Regulamento (CE) nº1331/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de Dezembro de 2008, que estabelece um procedimento de autorização
comum aplicável a aditivos alimentares, enzimas alimentares e aromas
alimentares.
 Regulamento (CE) nº1332/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de Dezembro de 2008, relativo às enzimas alimentares e que altera a Directiva
nº 83/417/CEE do Conselho, o Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Conselho, a
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Directiva nº 2000/13/CE, a Directiva nº 2001/112/CE do Conselho e o
Regulamento (CE) nº 258/97.
 Regulamento (CE) nº1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de Dezembro de 2008, relativo aos aditivos alimentares.
 Regulamento (CE) nº1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de Dezembro de 2008, relativo aos aromas e a determinados ingredientes
alimentares com propriedades aromatizantes utilizados nos e sobre os géneros
alimentícios e que altera o Regulamento (CEE) nº1601/91 do Conselho, os
Regulamentos (CE) nº2232/96 e (CE) nº110/2008 e a Directiva nº 2000/13/CE.
 Decisão da Comissão, de 17 de Dezembro de 2008, que altera as Decisões
nºs 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE, relativas à gripe
aviária, no que diz respeito ao respectivo período de aplicação (2009/6/CE).
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CAPÍTULO XVIII

PESCAS

Dando sequência aos trabalhos iniciados pela Presidência portuguesa, que organizou uma
“Conferência Internacional sobre a Erradicação da Pesca Ilegal, Não declarada e Não
regulamentada (INN)”, o Conselho adoptou, após vários meses de negociação, um regime
comunitário para prevenir, impedir e eliminar esta prática. Este regime, que constitui um dos
contributos da Política Comum das Pescas para a futura Política Marítima Europeia, será
aplicável, a partir de 1 de Janeiro de 2010, a toda a cadeia de aprovisionamento e a todas as
actividades de pesca e actividades conexas.
O agravamento da crise económica do sector, causado pelo aumento do preço do gasóleo,
levou o Conselho a adoptar, com rapidez, uma acção específica temporária para incentivar a
reestruturação das frotas mais afectadas. Esta acção, que contempla diversas derrogações
às disposições em vigor no Fundo Europeu das Pescas (FEP), prefigura por um lado, prestar
ajuda imediata e temporária aos pescadores afectados e por outro contribuir para resolver o
problema da sobrecapacidade.
Finalmente, é de referir, pela sua importância para as Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira, a prorrogação, por mais três anos, do prazo para a entrada de capacidade de
pesca suplementar, necessária à renovação na frota pesqueira.
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CONSERVAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS DA PESCA
A pesca dirigida às espécies das águas profundas52, foi regulamentada pela primeira vez em
2005, data em que ficou estabelecido que, com base nos pareceres científicos, as medidas
seriam, se necessário, revistas e ajustadas em cada biénio seguinte.
Tendo o último parecer científico identificado uma forte quebra destas unidades
populacionais, recomendou, a fim de garantir a respectiva sustentabilidade, que deveriam
ser estabelecidas reduções acentuadas nas possibilidades de pesca para o biénio
2009/2010, bem como implementadas novas medidas de conservação e gestão.
Em conformidade, o Conselho adoptou novos Totais Admissíveis de Captura (TAC),
traduzindo uma redução geral de 15%, e manteve as anteriores medidas de conservação e
controlo. Contudo, para as espécies presentes nas águas portuguesas, designadamente, os
tubarões de profundidade, foi fixada uma redução de 50%, em 2009, e a supressão total de
capturas dirigidas, em 2010, enquanto para outras espécies, tais como imperadores, peixeespada preto e abróteas, foi possível manter o status quo, tal como Portugal defendeu, dada
a importância destas pescarias – especialmente, nas regiões de Sesimbra, Madeira e
Açores - e a falta de pareceres científicos que fundamentem maiores reduções.
Não obstante, para 2009, as quotas nacionais em águas comunitárias, permitem manter
globalmente a actividade da frota ao nível do ano anterior, apesar das reduções verificadas.

52

Habitam águas acima dos 400 metros de profundidade, têm crescimento muito lento e prolongada
longevidade, mas são muito vulneráveis às alterações ambientais.
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De facto, Portugal alcançou resultados bastante positivos dado que, das 21 quotas de pesca
que lhe estão atribuídas nas águas comunitárias, beneficiou de um aumento de 15% na
quota da pescada e de 33% na quota da sarda, e manteve o status quo em 8 espécies
importantes (biqueirão, areeiro, badejo, maruca, solha, juliana, linguado e carapau, das
zonas IX, X e CECAF – Madeira). De entre as restantes quotas, 7 sofreram reduções que
oscilam entre 1% (carapau) e 58% (verdinho) e beneficiou de 2 quotas de raias de,
respectivamente, 35 e 1 974 toneladas, para serem pescadas nas divisões do Conselho
Internacional para a Exploração do Mar (CIEM) VI a IX. Esta última espécie foi, este ano,
regulamentada pela primeira vez.
SISTEMA COMUNITÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE PESCA
Na sequência do Plano de Acção para a simplificação da Política Comum das Pescas, o
Conselho adoptou um sistema comunitário único, que agrega as regras dispersas por
diversos regulamentos e inclui novas disposições relativas à actividade dos navios
comunitários que operam em zonas exteriores às águas comunitárias e ao acesso de navios
de países terceiros às águas da Comunidade.
As medidas adoptadas aplicam-se quer aos navios que exercem actividades no âmbito de
acordos de pesca, quer fora destes e, através da maior automatização e informatização das
obrigações relativas à concessão de autorizações de pesca, simplificam e uniformizam os
procedimentos. As medidas adoptadas incluem, entre outras:
 A autorização para a Comissão reatribuir as possibilidades de pesca não
utilizadas por um EM, atribuídas no âmbito dos acordos de parceria, sem, no
entanto, alterar a chave de repartição;
 A possibilidade das autoridades dos países terceiros poderem retirar ou
suspender uma licença, antes da conclusão do processo administrativo ou
judicial, iniciado devido a uma presumível infracção;
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 A criação de um sistema comunitário de informação com todos os dados
relativos às autorizações emitidas, a disponibilizar num site da Web.
Uma vez que a frota nacional é uma das intervenientes na captura de possibilidades de
pesca obtidas ao abrigo de Acordos de Parceria e seria afectada por esta regulamentação,
as autoridades portuguesas contestaram diversos aspectos da proposta inicial da Comissão,
ainda mais penalizantes para a actividade da frota nacional. Estes acabaram por ser
relevados ou adaptados no presente regulamento.
PROTECÇÃO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS VULNERÁVEIS DE PROFUNDIDADE
A Assembleia-Geral das Nações Unidas adoptou a Resolução 61/105, a 8 de Dezembro de
2006, na qual recomenda a adopção de medidas urgentes para proteger os ecossistemas
marinhos vulneráveis dos efeitos destrutivos das actividades de pesca de fundo, em
particular dos ecossistemas situados em zonas do alto-mar, não regulamentadas por
Organizações ou Convénios regionais de gestão das pescas.
Atendendo a que estas zonas são frequentadas por uma vasta frota de pesca comunitária, o
Conselho adoptou regulamentação visando executar as referidas recomendações das
Nações Unidas. Assim, todos os navios que pretendam operar nestas zonas deverão deter
uma autorização especial válida, passada pelo Estado de pavilhão, após proceder à
avaliação prévia dos impactos potenciais da actividade do navio e de ter concluído que a
mesma não causa efeitos negativos nos ecossistemas marinhos vulneráveis.
O Conselho adoptou ainda medidas de acompanhamento da actividade destes navios, as
quais incluem: a presença de observadores a bordo de todos os navios detentores de uma
autorização especial; disposições específicas para o uso do sistema de localização e
comunicação por satélite; regras de protecção dos ecossistemas descobertos durante as
operações de pesca; proibição do uso de artes de fundo nas zonas onde não tenha havido
avaliação científica adequada.
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REGIME COMUNITÁRIO PARA PREVENIR, IMPEDIR E ELIMINAR A PESCA INN
A prática continuada de pesca ilegal levou a Assembleia Geral das Nações Unidas a
estabelecer linhas de orientação para corrigir esta situação e a apelar a todas as Partes
envolvidas para empreenderem acções que contribuam para alcançar este objectivo.
Dando cumprimento a estas orientações e atendendo a que o combate à pesca INN só terá
resultados positivos se forem empreendidas acções internacionais concertadas, diversas
Organizações Regionais, incluindo a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO),
conjugaram esforços para harmonizar as regras de controlo, para promover um ambiente
mais são e justo no que toca à competitividade no sector e para regulamentar esta prática
nas áreas sob sua jurisdição.
Com o mesmo objectivo, e na sequência dos trabalhos iniciados pela Presidência
portuguesa, através da organização, em Lisboa, conjuntamente com a Comissão Europeia,
duma “Conferência de Alto Nível sobre a Erradicação da Pesca INN “, o Conselho adoptou,
um regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar esta prática. Este regime será
aplicável a toda a cadeia de aprovisionamento (que inclui a pesca, transbordo,
transformação, desembarque e comercialização) e a todas as actividades de pesca e
actividades conexas no alto mar, nas águas de países terceiros, em águas comunitárias e no
território dos EM, tendo aplicação obrigatória, a partir de 1 de Janeiro de 2010.
De entre as principais medidas previstas no novo regime, salientam-se:
 Regras específicas de acesso aos portos comunitários para navios de países
terceiros, designadamente: a proibição de aportarem quando não cumpram as
condições previstas; o controlo permanente que supervisione e impeça o
desembarque de produtos ilegais; o acesso exclusivo a portos designados
após notificação prévia da actividade do navio; e a apresentação de um
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certificado de captura, atestando o cumprimento das regras vigentes de
conservação;
 Sanções a aplicar aos países terceiros não cooperantes no âmbito da luta
contra a pesca INN, tais como: a proibição de importar produtos da pesca
provenientes destes países; a não celebração de acordos bilaterais no domínio
da pesca; e a criação duma lista de países terceiros não cooperantes;
 Um regime de certificação para a importação de produtos da pesca,
exceptuando os produtos derivados da pesca interna e da aquacultura;
 Um sistema de alerta comunitário, em caso de dúvida sobre a legalidade da
actividade de um navio;
 Uma

lista

comunitária

de

navios

que,

reconhecidamente,

exerceram

actividades de pesca INN, a qual será tornada pública e incluirá os navios
constantes das listas das Organizações Regionais de Pesca;
 A aplicação de penalizações aos navios constantes das listas INN, como a
retirada da autorização de pesca, para navios comunitários, e a proibição de
operar em águas comunitárias, para os navios de países terceiros.
 Uma aproximação, a nível comunitário, das sanções a aplicar no caso de
serem detectadas infracções graves, como seja o estabelecimento de uma
coima máxima de cinco vezes o valor dos produtos resultantes da infracção.
Durante os trabalhos para adopção deste novo regime, da maior importância do ponto de
vista nacional, Portugal defendeu que, estando os navios comunitários já sujeitos a medidas
de controlo muito restritas, este regime INN deve conduzir ao reforço das acções
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comunitárias e dos instrumentos jurídicos internos de cada EM, por forma a dotá-los de
capacidades operacionais.
ACÇÃO TEMPORÁRIA PARA PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO DAS FROTAS
COMUNITÁRIAS AFECTADAS PELA CRISE ECONÓMICA
A combinação de vários factores, que se têm acentuado desde a década de 90, tais como o
elevado grau de capital investido, as crescentes restrições à pesca devido ao estado dos
stocks, o excesso de capacidade da frota face aos recursos disponíveis e a estagnação do
preço do pescado na primeira venda, determinaram uma descida constante das margens de
lucro e uma situação estrutural de fragilidade do sector. A situação é ainda agravada pelo
facto do sector se caracterizar por um elevado número de pequenas e médias empresas,
concentradas em zonas periféricas, económica e socialmente dependentes da actividade da
pesca e das indústrias conexas.
Neste contexto e dado o forte peso dos combustíveis nos custos operacionais, o sector da
pesca mostrou-se especialmente vulnerável à escalada dos preços do gasóleo, pondo em
risco a perenidade de grande parte das empresas mais consumidoras de energia e com
situação económica mais frágil.
Face à situação e aos apelos dos agentes do sector, do PE e das autoridades de alguns EM
(entre os quais Portugal), a Comissão propôs um pacote de medidas de emergência que
respondesse de imediato à situação e, simultaneamente, contribuísse para resolver o
problema da sobrecapacidade da frota.
As medidas aprovadas pelo Conselho, após algumas alterações à proposta da Comissão,
consistem essencialmente em derrogações temporárias (para vigorarem até ao final de
2010) a algumas disposições do FEP. Estas derrogações poderão agrupar-se em 2 tipos:
 Medidas de carácter geral, nomeadamente: ajudas à paragem temporária da
actividade de pesca; aumento da taxa de comparticipação nos investimentos a
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bordo, em equipamentos que contribuam para diminuir o consumo de gasóleo
ou para uma pesca mais selectiva; apoio a acções colectivas para estudos
relacionados com energia e planos de reestruturação; compensações sócioeconómicas à saída antecipada dos trabalhadores da actividade da pesca; e
medidas para facilitar a aplicação do FEP;
 Medidas especiais em benefício apenas das frotas incluídas em “Esquemas de
Adaptação da Frota”53, contemplando: flexibilização das condições de acesso
às ajudas para a cessação definitiva da actividade; apoio adicional à paragem
temporária e melhores condições de apoio à modernização e investimentos a
bordo relativos à substituição de artes e de motores.
O acordo político do Conselho, que alterou a proposta inicial, veio ao encontro das
pretensões nacionais ao permitir a reestruturação de segmentos da frota de pequena
dimensão, com custos de produção menos dependentes do combustível.
GESTÃO DA FROTA DE PESCA DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS (RUP)
As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira beneficiaram da prorrogação, por mais três
anos (até 31/12/2011), do prazo para a entrada na frota, com ou sem ajuda pública, da
capacidade de pesca suplementar, necessária à renovação ou modernização dos navios de
pesca. O regulamento aprovado vai ao encontro dos interesses daquelas Regiões
Autónomas e é mais favorável que a proposta inicial da Comissão, a qual previa uma
prorrogação de apenas um ano.

53

As frotas que queiram beneficiar destas medidas deverão elaborar os Planos, a adoptar pelos EM, os quais
têm de prever, pelo menos, uma redução permanente de 30% da capacidade da frota e o gasóleo deverá
representar, pelo menos, 30% dos custos de produção, com excepção para as embarcações de menos de
12m, em que esta poderá ser de 20%.
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RECOLHA E GESTÃO DE DADOS NECESSÁRIOS À CONDUÇÃO DA POLÍTICA
COMUM DA PESCA
Em 2008, Portugal beneficiou de uma comparticipação comunitária máxima de 3,65 Meuros,
nas despesas efectuadas no âmbito dos programas nacionais para a recolha e gestão de
dados no sector das pescas.
APOIO ESTRUTURAL AO SECTOR DA PESCA NACIONAL
No âmbito do Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR), que estabelece os
apoios a conceder no quadro do FEP, foram aprovados, em 2008, dois projectos
representando um investimento total de cerca de 14,7 Meuros, sendo a contribuição
comunitária de 1,5 Meuros e a nacional de 13,2 Meuros. Um dos projectos contempla uma
medida de interesse geral relativa a portos de pesca, locais de desembarque e de abrigo, e
o outro projecto respeita à assistência técnica.
PREÇOS DE ORIENTAÇÃO PARA 2009
Tendo em vista determinar o nível dos preços para as intervenções no mercado, foram
fixados os preços de orientação dos produtos da pesca, para a campanha de 2009.
No que toca às espécies com maior relevância para o sector nacional, estabeleceram-se
preços superiores aos da campanha de 2008 para sardinha, cantarilho, bacalhau do
Atlântico, anchova, choco, atum branco inteiro e eviscerado frescos ou refrigerados. Foram
igualmente aumentados os preços dos chocos, polvos, lulas e camarões de outras espécies
da família Penaeide congelados. Registou-se uma descida nos preços fixados para sarda,
cavala, pescada, escamudo, areeiro, azevia, sapateira, lagostim inteiro e linguado frescos ou
refrigerados, alabote negro, pescada inteira e em filetes, dourada e espadarte congelados.
Mantiveram-se os preços da solha, arinca, galhudo malhado, pata-roxa e tamboril frescos ou
refrigerados, assim como das potas e das gambas brancas congeladas. O preço à produção
comunitária do atum entregue à indústria foi aumentado em 2%.
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POSSIBILIDADES DE PESCA EM ÁGUAS DE PAÍSES TERCEIROS
Perante o desequilíbrio entre as possibilidades de pesca reais e a compensação financeira
atribuída no âmbito do protocolo de pesca anexo ao acordo de parceria com a Mauritânia, as
Partes decidiram antecipar a sua revisão. Após intensas negociações, foi rubricado um novo
protocolo ao abrigo do qual a frota nacional beneficia das seguintes possibilidades de pesca:
886 grosse tonnage (GT) na pesca de crustáceos, 1 licença para cefalópodes e 300 GT para
a pesca de lagostas. Portugal poderá ainda participar nas categorias de arrastões
congeladores de pesca pelágica e de pesca pelágica fresca, cujas possibilidades de captura
não foram distribuídas. Comparativamente ao protocolo anterior, Portugal, à semelhança dos
restantes EM, viu as possibilidades de pesca diminuídas, na medida em que algumas
categorias foram eliminadas (designadamente, a de palangre de superfície e de pescada
negra).
A quota portuguesa de bacalhau nas águas da Noruega, para 2009, foi fixada em 2 605
toneladas, verificando-se um aumento de 306 toneladas relativamente a 2008. A quota de
cantarilho naquelas águas, manteve-se em 405 toneladas.
Portugal beneficia ainda, em 2009, de uma quota de 1 897 toneladas de bacalhau, nas
águas de Svalbard (mais 345 toneladas do que em 2008).
RELAÇÕES DE PESCA NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÕES REGIONAIS DE PESCA
(ORP)
Decorreram reuniões anuais e extraordinárias, no quadro das várias ORP, destacando-se,
pela sua importância ou pelo impacto dos seus resultados na actividade da frota nacional, as
da Organização das Pescas do Noroeste do Atlântico (NAFO), da Comissão para as Pescas
do Nordeste do Atlântico (NEAFC), e da Comissão Internacional para a Conservação dos
Tunídeos do Atlântico (ICCAT).
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Na reunião anual da NAFO, foram adoptadas questões importantes para a frota comunitária,
em particular para as frotas portuguesa e espanhola, sendo de destacar:
 No âmbito da conservação e gestão dos recursos: a adopção dos TAC para
2009, que permitem à frota nacional manter todas as possibilidades de pescas
ao nível do ano anterior e o reconhecimento da recuperação das populações
de alguns stocks em que Portugal tem quota, designadamente, do cantarilho,
da solha de pinta amarela e do camarão em certas zonas. Este último facto,
porém, não se traduziu, no aumento das quotas nacionais mas permitiu elevar
a percentagem das capturas acessórias autorizadas destas espécies;
 Para protecção dos ecossistemas marinhos vulneráveis de profundidade, as
Partes concordaram em definir, claramente, as áreas onde estes já estão
identificados e adoptaram procedimentos a cumprir, no caso de surgirem
indícios claros da existência de novos ecossistemas.
No que respeita aos trabalhos do Standing Committee on Control (STACTIC), foi agendada a
questão da rotulagem, por insistência de Portugal, que defendeu a necessidade de incluir no
rótulo a data de captura de todas as espécies constantes da embalagem.
Nos termos do artigo 300º do TCE, sempre que haja lugar à celebração de acordos entre a
Comunidade e Organizações Internacionais, a Comissão deve apresentar recomendações
ao Conselho que, deliberando por maioria qualificada, a autoriza a proceder às negociações
necessárias.
Neste quadro, o Conselho chegou a acordo relativamente à posição comum a adoptar
durante as negociações a desenvolver no seio da ICCAT e determinou os temas essenciais
da negociação, a saber: o plano de reconstituição do atum rabilho, a sobrecapacidade das
frotas envolvidas, derrogações aos tamanhos mínimos de desembarque, duração da
campanha de pesca e questões relativas ao controlo.
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Quanto ao atum rabilho das águas do Leste do Atlântico e Mediterrâneo, onde se inclui a
quota

portuguesa,

foram

adoptadas

diversas

medidas

técnicas

e

de

controlo,

designadamente: a obrigação de afectar uma quota de pesca individual às embarcações de
maior porte; o registo obrigatório de todas as embarcações autorizadas a operar no
Mediterrâneo e de todas as capturas efectuadas; a inspecção de 100% dos desembarques
em porto; e a obrigação de todas as embarcações de porte superior a 15m estarem
equipadas com o Sistema de Monitorização dos Navios (VMS), até 2010.
Foram também fixadas as limitações de captura para as espécies regulamentadas por esta
Comissão, para vigorarem em 2009, as quais permitem a Portugal manter as suas quotas de
pesca, com excepção da quota de atum rabilho, a qual sofreu uma redução de 105,6
toneladas.
Durante a reunião do Comité do Controlo da NEAFC, foram tomadas decisões importantes
para a frota nacional, relacionadas com a prática da pesca INN, o controlo em porto de
navios estrangeiros, a harmonização de formulários com a NAFO e a lista de navios INN.
Na Sessão Anual desta Comissão foram fixados os TAC, para 2009, das espécies de
verdinho, arenque, sarda, arinca e cantarilho, bem como para o grupo de espécies de
profundidade, e abordadas questões relativas aos ecossistemas vulneráveis, às espécies de
profundidade e eventuais medidas para eliminar as rejeições na área regulamentar, com
vista à sua apresentação na reunião anual de 2009.
Face à ausência de dados que fundamentem alguns TAC com interesse para a frota
nacional, Portugal manifestou disponibilidade para integrar uma equipa de cientistas nas
suas embarcações de pesca que operam na captura de cantarilho no Irminger Sea, e
relativamente às espécies de profundidade, foi mantida a decisão de não exceder, 65% do
esforço de pesca dos anos anteriores.
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LISTA DOS ACTOS ADOPTADOS PELO CONSELHO NO ÂMBITO DA POLÍTICA
COMUM DA PESCA
 Regulamento (CE) no 31/2008 do Conselho, de 15 de Novembro de 2007,
relativo à celebração do Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a
Comunidade Europeia e a República de Madagáscar;
 Rectificação ao Regulamento (CE) nº 1579/2007 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 2007, que fixa, para 2008, em relação a determinadas unidades
populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, as
possibilidades de pesca e as condições associadas aplicáveis no mar Negro;
 Regulamento (CE) no 40/2008 do Conselho, de 16 de Janeiro de 2008 que fixa,
para 2008, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes ou
grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as
condições associadas aplicáveis nas águas comunitárias e, para os navios de
pesca comunitários, nas águas em que são necessárias limitações das
capturas;
 Regulamento (CE) nº 199/2008 do Conselho, de 25 de Fevereiro de 2008,
relativo ao estabelecimento de um quadro de recolha, gestão e utilização de
dados no sector das pescas e para o apoio ao aconselhamento científico
relacionado com a PCP;
 Regulamento (CE) no 241/2008 do Conselho, de 17 de Março de 2008, relativo
à celebração do Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a Comunidade
Europeia e a República da Guiné-Bissau;
 Regulamento (CE) no 242/2008 do Conselho, de 17 de Março de 2008, relativo
à celebração do Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a Comunidade
Europeia e a República da Costa do Marfim;
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 Regulamento (CE) no 538/2008 do Conselho, de 29 de Maio de 2008, que
altera o Regulamento (CE) no 1386/2007 do Conselho que estabelece medidas
de conservação e de execução aplicáveis na Área de Regulamentação da
Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico;
 Regulamento (CE) no 595/2008 do Conselho, de 16 de Junho de 2008, que
altera o Regulamento (CE) no 1255/96 que suspende temporariamente os
direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum para um certo número de
produtos industriais, agrícolas e da pesca;
 Regulamento (CE) no 645/2008 do Conselho, de 8 de Julho de 2008, relativo à
abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais comunitários
autónomos aquando da importação de determinados produtos da pesca para
as Ilhas Canárias Regulamento (CE) no 1005/2008 do Conselho, de
29 de Setembro de 2008, que estabelece um regime comunitário para prevenir,
impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, que
altera os Regulamentos (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 e (CE)
no 601/2004, e que revoga os Regulamentos (CE) no 1093/94 e (CE)
no 1447/1999;
 Regulamento (CE) no 1006/2008 do Conselho, de 29 de Setembro de 2008,
relativo às autorizações para as actividades de pesca exercidas pelos navios
de pesca comunitários fora das águas comunitárias e ao acesso de navios de
países terceiros às águas comunitárias, que altera os Regulamentos (CEE)
no 2847/93 e (CE) no 1627/94 e que revoga o Regulamento (CE) no 3317/94;
 Decisão do Conselho nº 2008/780/CE, de 29 de Setembro de 2008, relativa à
celebração, em nome da Comunidade Europeia, do Acordo de Pesca para o
Oceano Índico Sul;
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 Decisão da Comissão 2008/793/CE, de 1 de Outubro de 2008, relativa à
elegibilidade das despesas efectuadas por certos Estados-Membros em 2008
para a recolha e gestão dos dados essenciais à condução da política comum
das pescas [notificada com o número C (2008) 4013];
 Regulamento (CE) no 1139/2008 do Conselho, de 10 de Novembro de 2008,
que fixa, para 2009, em relação a determinadas unidades populacionais de
peixes, as possibilidades de pesca e as condições associadas aplicáveis no
mar Negro;
 Regulamento (CE) no 1359/2008 do Conselho, de 28 de Novembro de 2008,
que fixa para 2009 e 2010 as possibilidades de pesca para os navios de pesca
comunitários relativas a determinadas unidades populacionais de peixes de
profundidade;

 Regulamento (CE) no 1322/2008 do Conselho, de 28 de Novembro de 2008,
que fixa, para 2009, em relação a determinadas unidades populacionais de
peixes e grupos de unidades populacionais de peixes, as possibilidades de
pesca e as condições associadas aplicáveis no Mar Báltico;
 Regulamento (CE) no 1207/2008 do Conselho, de 28 de Novembro de 2008,
que altera o Regulamento (CE) no 639/2004 relativo à gestão das frotas de
pesca registadas nas regiões ultraperiféricas da Comunidade;
 Regulamento (CE) no 1222/2008 do Conselho, de 1 de Dezembro de 2008, que
altera o Regulamento (CE) no 40/2008 no respeitante às medidas de gestão
adoptadas pela Comissão do Atum do Oceano Índico;
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 Regulamento (CE) no 1257/2008 do Conselho, de 4 de Dezembro de 2008, que
altera o Regulamento (CE) no 1579/2007 que fixa, para 2008, em relação a
determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades
populacionais de peixes, as possibilidades de pesca e as condições
associadas aplicáveis no mar Negro;
 Regulamento (CE) no 1342/2008 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008,
que estabelece um plano a longo prazo para as unidades populacionais de
bacalhau e para as pescas que exploram essas unidades populacionais e que
revoga o Regulamento (CE) no 423/2004.
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CAPÍTULO XIX

PROTECÇÃO CIVIL

No domínio da protecção civil, 2008 testemunhou uma aposta no reforço das estruturas de
cooperação civil europeias, enquanto expressão prática da solidariedade entre Estadosmembros. Os progressos alcançados, bem como o roteiro das acções futuras encontram-se
reflectidos num documento que a Presidência francesa apresentou na reunião do Conselho
JAI de Novembro.
De salientar que Portugal sempre defendeu a importância de aprofundar as estruturas de
cooperação civil europeias e, nesse sentido, deu sempre o seu apoio às medidas propostas
neste domínio. Cumpre recordar que durante a Presidência portuguesa foram estabelecidas
as seguintes prioridades: a criação de um sistema de detecção e alerta precoce na União
Europeia, em particular para o risco de tsunamis na região do Mediterrâneo e Atlântico
Norte; a criação de condições para a harmonização dos tipos de sinais de alerta em uso na
UE; a cooperação com países do Mediterrâneo Sul através do fomento da cooperação no
âmbito da protecção civil entre a UE e os países do Mediterrâneo Sul. Estas prioridades
continuaram, no decurso do ano, a fazer parte da agenda europeia em matéria de protecção
civil.
Dos progressos alcançados cumpre referir, igualmente, a adopção da Directiva relativa à
protecção das infra-estruturas críticas europeias e à avaliação da necessidade de melhorar a
sua protecção. A danificação ou perda de uma infra-estrutura crítica54 num Estado-membro
pode ter consequências negativas em vários outros. Devido a essa dimensão
54

Definidas como elementos, sistemas ou parte de elementos ou sistemas localizados no território dos
Estados-membros da UE que constituem funções vitais para a sociedade, a saúde, a segurança e o bem-estar
económico ou social da população e cuja perturbação ou destruição teria um impacto significativo em pelo
menos dois Estados-membros da UE.
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transfronteiriça, tornou-se necessária uma abordagem integrada a nível europeu que
completaria e reforçaria os programas nacionais de protecção das infra-estruturas críticas já
existentes nos Estados-membros. A Directiva vem dar resposta a esta necessidade e
concentra-se nos sectores da energia e transportes.
No que respeita à assistência mútua europeia, o Conselho JAI adoptou, em Novembro,
Conclusões sobre “O reforço das capacidades de protecção civil graças a um sistema
europeu de assistência mútua baseado na abordagem modular da protecção civil”. Estas
Conclusões têm como principais linhas estratégicas:
 A implementação dos módulos de protecção civil, através da identificação, por
parte dos Estados-membros, dos módulos e outras capacidades disponíveis,
numa base voluntária, e de acordo com o princípio da subsidiariedade;
 O desenvolvimento, por parte da Comissão Europeia, de acções que
promovam o treino, a troca de boas práticas e a interoperabilidade de
equipamentos e sistemas de comunicações com vista à optimização do tempo
de prontidão dos módulos comunitários;
 O reforço do Centro de Informação e Vigilância do Mecanismo Comunitário de
Protecção Civil (MIC), com vista a promover um mais adequado apoio técnico
aos EM na identificação e registo dos módulos de protecção civil e em acções
de formação específicas, assim como na identificação georreferenciada dos
módulos nacionais disponíveis e no estudo de cenários de risco que
possibilitem o levantamento de necessidades na área da prevenção,
preparação e resposta.
Ainda no âmbito da assistência mútua, cumpre salientar o “Exercício VAR 2008”, organizado
pela Presidência francesa em Canjuers (França), que decorreu de 4 a 6 de Novembro, no
qual participaram equipas de protecção civil de 8 Estados-membros (França, Bélgica,
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Republica Checa, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Suécia e Portugal). Este exercício permitiu
testar, com êxito, a eficácia dos módulos (equipas) de protecção civil sob um comando único
no terreno, através da existência de uma célula de coordenação europeia com 1 elemento
de cada Estado participante.
Cabe, ainda, mencionar as Conclusões do Conselho sobre a formação no domínio da gestão
de catástrofes com vista à convergência de programas de formação dos Estados-membros
na área da gestão de emergência. Estes programas pretendem abranger todo o ciclo da
emergência (prevenção, preparação, resposta e recuperação) e poderão reforçar os
programas de formação existentes no quadro do Mecanismo Comunitário de Protecção Civil.
No domínio das relações externas, e à luz dos resultados do seminário sobre o reforço da
cooperação com os países candidatos e com os países dos Balcãs Ocidentais no domínio
da protecção civil, o Conselho JAI adoptou Conclusões onde reafirma o interesse da União
Europeia em cooperar com estes países no sentido de incrementar a sua capacidade de
fazer face a catástrofes, bem como o apoio à cooperação regional. O Conselho reconhece a
necessidade de redobrar esforços em matéria de ampliação das capacidades para que estes
países fiquem aptos a participar e cooperar plenamente nos instrumentos europeus para a
protecção civil, devendo para o efeito ser prestado apoio financeiro adequado através do
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão.
De referir, por fim, que o Conselho aprovou Conclusões sobre o reforço das relações entre a
União Europeia e as Nações Unidas no que respeita à capacidade de resposta em caso de
catástrofe, nomeadamente ao nível da melhoria da coordenação entre a Comissão Europeia
e as Nações Unidas, com vista ao desenvolvimento de sinergias entre as equipas no
terreno, através da partilha de conhecimento, e a realização de exercícios/acções de
formação conjuntos.
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CAPÍTULO XX

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
As prioridades de comunicação da Comissão para 2009 surgem integradas, tanto na
Estratégia Política anual, como no Programa Legislativo e de Trabalho, apresentados em
2008. Destacam que os conteúdos a comunicar deverão fundamentalmente ir ao encontro
das inquietações dos cidadãos e das suas áreas de interesse, focando as formas como a
Europa trabalha para o benefício dos cidadãos e mostrando os resultados das políticas da
UE, tendo ainda em conta a realidade financeira e económica que os países da UE
enfrentam.
De destacar que, no final de 2008, foi aprovada uma declaração política intitulada "Parceria
para a comunicação sobre a Europa”, relativa à cooperação interinstitucional nesta matéria.
Esta declaração surgiu na sequência do Livro Branco da Comissão sobre uma política de
comunicação europeia, apresentado em Fevereiro de 2006, e da Comunicação "Parceria
para a comunicação sobre a Europa", apresentada pela Comissão em Outubro de 2007.
Aquela declaração visa reforçar a cooperação entre as instituições da UE e com os Estadosmembros no domínio da comunicação relativa a União e preconiza, nomeadamente, um
apuramento anual de prioridades de comunicação comuns. Assim, 2009 será o primeiro ano
em que as três instituições comunitárias decidirão as prioridades interinstitucionais em
matéria de comunicação ao abrigo desta declaração.
INFORMAÇÃO
O ano 2008 foi um ano de mudança institucional para o Centro de Informação Europeia
Jacques Delors (CIEJD), em resultado da sua integração na Direcção Geral dos Assuntos
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Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo cessado o seu estatuto de
Agrupamento Europeu de Interesse Económico. No âmbito da sua missão de estimular a
participação dos cidadãos na vida e construção europeias, o Centro tomou iniciativas,
realizou novas parcerias e levou a cabo um conjunto significativo de acções de informação,
comunicação e formação sobre os temas prioritários de comunicação sobre a UE,
individualmente ou em parceria.
Participou nas reuniões relativas à Comunicação sobre a Europa em Parceria, que tiveram
lugar em Bruxelas, em Fevereiro e Outubro, para Directores da Comunicação dos Estadosmembros.
A Comissão Europeia e o Governo Português celebraram em 8 de Julho uma Parceria de
Gestão, tendo sido designado o Centro de Informação Europeia Jacques Delors o
Organismo Intermediário responsável pela execução do Plano de Comunicação acordado
para a informação sobre a União Europeia.
Desde Março nas novas instalações e, embora ainda não aberto ao público, o Centro
apostou na descentralização (eventos, seminários, sessões de informação e debate) e na
informação à distância (portal, telefone, correio electrónico, newsletters), a fim de garantir a
sua missão de informar os cidadãos nacionais sobre as temáticas europeias.
Campanha de Informação sobre o Tratado de Lisboa
No âmbito do Memorando de Entendimento celebrado em 2003 entre o Governo Português,
o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia para a política de informação e comunicação,
o CIEJD, em parceria com o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e

a

Representação da Comissão Europeia em Portugal participou na Campanha de informação
“Saiba mais sobre o Tratado de Lisboa”.
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Esta campanha foi lançada no dia 25 de Março pelo Secretário de Estado Adjunto e dos
Assuntos Europeus, no Centro Jean Monnet, em Lisboa, tendo sido realizadas 19 sessões
de informação, que decorreram nas instalações das Instituições europeias e que foram
asseguradas por técnicos e formadores do Centro e das instituições europeias. Foram
igualmente realizadas outras sessões de informação pelos formadores da Rede Jacques
Delors em escolas, autarquias e associações de todo o país, num total de 182 acções.
É de destacar a organização do seminário “O Tratado de Lisboa – o que muda na UE?”, que
decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vocacionado para os
estudantes do ensino superior e que registou cerca de 190 participantes.
Deste trabalho de parceria resultou também a edição de uma nova brochura de divulgação
de informação para o cidadão em geral. São de realçar ainda como contributos do Centro a
elaboração de um dossier electrónico de informação sobre o Tratado de Lisboa,
disponibilizado em linha no portal, que contabilizou um total de 41 010 páginas visitadas, a
produção e disponibilização de um conjunto de Questões mais frequentes (FAQ), de 1 quiz e
de 3 conteúdos pedagógicos, adaptados ao público em geral, aos estudantes do ensino
secundário e aos estudantes do ensino básico. Foram ainda produzidas e enviadas 2
newsletters sobre o Tratado de Lisboa.
Participação em eventos
A participação em grandes eventos permite uma maior aproximação e interacção com o
cidadão. Conjuntamente com o Centro SOLVIT Portugal, o Centro participou na III Feira da
Europa, que decorreu na Escola Superior de Gestão de Santarém, em Maio e na Futurália
(Feira da Juventude, Qualificação e Emprego), que decorreu na Feira Internacional de
Lisboa, em Dezembro. Para além da informação prestada em áreas de particular interesse
para o público juvenil, o Centro assegurou quatro acções de formação sobre “Fontes de
Informação Europeia” e “Diálogo Intercultural”.
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Em colaboração com o Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE) e a
Universidade Nova de Lisboa (UNL), realizou a apresentação oficial do dossier virtual
“Portugal e a Construção Europeia” no Ministério dos Negócios Estrangeiros e participou no
projecto “Associa-te à Europa!”, organizado pela Federação das Associações Juvenis do
Distrito do Porto (FAJDP) que decorreu no Porto, integrado no Ano Europeu para o Diálogo
Intercultural.
No final do ano, realizou um evento para o grande público “O Natal na Europa – com o Gil,
ligamos mundos”, que mereceu o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da
República. Pretendeu-se com este evento promover o conhecimento da União Europeia, da
riqueza da sua diversidade cultural, através da divulgação das tradições natalícias nos 27
Estados-membros, bem como a solidariedade, tendo sido apoiadas as acções sociais da
Fundação do Gil. Realizou-se no complexo de edifícios europeus, onde o Centro está
inserido, em parceria com o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação do
Ministério da Educação e a Administração do Porto de Lisboa, com o apoio das Embaixadas
dos Estados-membros da União Europeia, da Representação da Comissão Europeia e do
Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal bem como das Agências Europeias sedeadas
em Portugal.
Durante catorze dias, este evento propiciou a oferta de várias actividades educativas para
perto de 3 000 cidadãos, com particular incidência junto do público juvenil, como aulas
Jacques Delors sobre a UE, teatro, jogos tradicionais populares, contadores de histórias,
exposição fotográfica “20 anos da adesão de Portugal e Espanha à UE”, jogo “Natal na
Europa” e espaço de degustação.
Seminários, Colóquios e Conferências
A realização de seminários ou conferências permite aprofundar o debate dos temas
europeus e recolher a opinião de um público mais informado. Assim, o Centro participou na
2ª edição do curso Gestão de Projectos Culturais Europeus, em parceria com a Agência
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INOVA/Cultdigest, a Associação Portuguesa de Gestão Cultural e o Gabinete do Parlamento
Europeu em Portugal. O projecto combinou formação em Lisboa e reuniões de trabalho em
Bruxelas.
Participou igualmente no “Fórum Portugal – 23 anos de Integração Europeia”, com a
comunicação intitulada “A Europa dos Cidadãos: porque é que a Europa parece tão longe?”,
organizado pela Câmara Municipal do Montijo, bem como com a comunicação intitulada
“How to communicate the Lisbon Treaty in Portugal”, no “European Reciprocal Training –
Portuguese Study Seminar”, organizado pelo Instituto Nacional de Administração (INA) e que
decorreu em Lisboa.
Cooperou com a Associação Portuguesa do Centro Europeu das Empresas com
Participação Pública (APOCEEP) na realização da Jornada “Últimos Desenvolvimentos no
Direito Comunitário: contratação in house, parcerias público-privadas institucionalizadas e
concessões de serviços”. Apoiou a realização do almoço-debate “Os britânicos e a Europa –
passado, presente e futuro”, promovido pelo Centro de História Contemporânea e Relações
Internacionais (CHRIS), bem como da conferência-debate “Europa-África: Olhares
africanos”, que teve como convidada Graça Machel.
Lançou o concurso para a atribuição do Prémio Jacques Delors 2008, que tem por objectivo
distinguir o melhor estudo académico sobre temas comunitários em língua portuguesa,
procurando, assim, incentivar o aparecimento de obras inéditas sobre a temática europeia.
Este prémio foi atribuído ex-aequo a duas obras:
 “A Tutela Judicial Provisória dos Particulares no âmbito do Direito Comunitário”,
da autoria de Mariana Sacadura Cabral de Sousa e Alvim;
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 “O Impacto da Educação, da Inovação e da Saúde no Crescimento e na
Convergência Económica entre os Estados-membros da União Europeia”, da
autoria de Emmanuel Amaral.
De salientar que também foram distinguidos com uma menção honrosa dois outros
trabalhos.
Foi aberto concurso para a edição do Prémio Jacques Delors 2009, tendo sido
recepcionados 21 trabalhos candidatos, o que representou uma taxa de crescimento na
ordem dos 24% relativamente a 2008, resultante da estratégia de divulgação efectuada.
O Centro editou mais um número da revista “Europa: novas fronteiras dedicada à Política
energética europeia” e por ocasião do seu lançamento e da apresentação pública do dossier
electrónico sobre esta temática no portal, organizou um seminário em colaboração com o
Departamento de Planeamento e Prospectiva do Ministério do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional sobre “Cidades: que caminhos para a
sustentabilidade”.
FORMAÇÃO, ANIMAÇÃO PEDAGÓGICA E PROJECTOS
À semelhança do acontecido em anos anteriores, realizou-se em Portugal mais um estágio
de informação/formação para funcionários da Comissão Europeia (que não funcionários de
nacionalidade portuguesa), com o objectivo de habilitar os participantes com alguns
conhecimentos sobre a realidade portuguesa nas vertentes económica, política e cultural.
Saliente-se a importância destes estágios pelo possível efeito multiplicador de informação,
tendo em atenção as funções desempenhadas pelos participantes.
O CIEJD, não obstante as contingências relacionadas com a não abertura das novas
instalações, realizou um conjunto diversificado de acções:
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Formação
Realizaram-se 188 aulas Jacques Delors genéricas e temáticas, que abrangeram 6 560
jovens, bem como 372 sessões de Informação e Debate sobre diversas temáticas:
Cidadania Europeia, Estratégia de Lisboa, 50 Anos do Tratado de Roma, Tratado de Lisboa,
Diálogo Intercultural, Energia e Alterações Climáticas, que atingiram 15 413 cidadãos.
Animação pedagógica
A nível da produção de conteúdos pedagógicos foram elaboradas várias apresentações em
powerpoint, quizzes, sopas de letras, jogos lúdico-didácticos, os quais servem de suporte à
realização de actividades, sendo, posteriormente, disponibilizados on-line no portal.
A animação pedagógica tem-se revelado um meio muito eficaz de comunicação sobre a
Europa. Neste sentido, realizaram-se 13 espectáculos de teatro, com a apresentação da
peça “Uma Viagem à União Europeia” pelo grupo de teatro No Mundo da Lua do Estoril e
que abrangeram 300 crianças.
Realizaram-se 26 sessões do concurso EuroElo e de jogos multimédia, que abrangeram 564
jovens.
Realizou-se um Atelier/Workshop relacionado com a pintura de azulejos sobre a Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia, no âmbito do projecto “Inscrever a Europa nos
Muros das Cidades”, na Escola EB 2+3 Luís de Sttau Monteiro, em Loures, em que
participaram directamente 66 jovens, tendo todo o universo escolar sido envolvido na
inauguração do evento.
A comemoração do Dia da Europa foi subordinada à temática “Juntos Ligamos Mundos”, no
âmbito do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, tendo-se realizado várias actividades de
sensibilização: aulas, jogos, debates, largada de balões, etc. em diferentes escolas, que
abrangeram 283 jovens. A Escola Secundária Vergílio Ferreira contou com o debate “Não
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são eles e nós. Somos tu e eu!” com os jovens, assegurado pelo Secretário de Estado
Adjunto e dos Assuntos Europeus.
Em parceria com a Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores (DECO), foi
elaborada a “Agenda Europa – edição 2008/2009”. O Centro contribuiu com a localização de
todos os conteúdos da agenda, coordenou a distribuição a nível nacional de 55 000 agendas
e de 2 200 manuais do Professor a Escolas do Ensino Secundário, para o 10º ano.
Participou na “Primavera da Europa”, iniciativa anual da Comissão Europeia, dirigida aos
jovens, procurando promover o debate e a reflexão sobre as questões europeias. Em 2008,
o lema escolhido foi “Ligando culturas através do diálogo”, tendo sido envolvidos 12 500
participantes (11 800 alunos e 700 professores), de 223 escolas;
Colaborou ainda no concurso anual “A Europa na Escola”, organizado pelo Conselho da
Europa / Comissão Europeia / Parlamento Europeu, visando promover a dimensão europeia
na educação. O tema escolhido foi “Juntos na Diversidade” e contou com 426 participantes
(365 alunos e 61 professores), de 55 escolas, tendo sido premiados 42 trabalhos.
Projectos
O Centro apresentou 15 candidaturas ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH),
para a realização de acções de formação sobre as temáticas europeias para funcionários
autárquicos, pessoal docente e pessoal não docente. O novo quadro institucional do Centro,
com a sua integração no MNE, não permitiu porém a sua elegibilidade para o Programa.
O CIEJD assegurou a coordenação a nível nacional do Projecto “A Europa como Ambiente
de Aprendizagem nas Escolas” (ELOS – Europe as a Learning Environment in Schools), o
qual visa promover uma Orientação Europeia e Internacional no ensino. A candidatura
conjunta à continuidade deste projecto (fase II–2008/2013) mereceu a aprovação da
Comissão Europeia via Comenius.
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No âmbito da Parceria de Gestão, celebrada com a Comissão Europeia e o Governo
Português, o Centro enquanto Organismo Intermediário responsável pela execução do Plano
de Comunicação, procedeu ao lançamento de 31 concursos, junto da sociedade civil,
através do envio de 267 convites à apresentação de propostas para a realização de acções
que permitirão implementar o referido Plano, tendo sido recepcionadas 41 candidaturas.
Neste âmbito, foi ainda lançado um concurso para a renovação e o alargamento da Bolsa de
Formadores, tendo sido apuradas 97 candidaturas, das quais foram seleccionadas 36.
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ANEXO I

CONTENCIOSO COMUNITÁRIO
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ACÇÕES E RECURSOS DIRECTOS
Recursos de anulação interpostos por Portugal
No âmbito do contencioso comunitário - recursos directos - a República Portuguesa,
instaurou contra a Comissão das Comunidades Europeias um recurso – processo nº T378/08 – tendo por objecto declarar a título principal a invalidade do acto de liquidação do
Director-Geral da Direcção-Geral do Mercado Interno e Serviços, transmitido por carta
datada de 15 de Julho de 2008, sob e epígrafe “pedido de pagamento da sanção pecuniária
compulsória devida pela República Portuguesa em execução do acórdão no processo C70/06, Comissão contra a República Portuguesa” e, a título subsidiário, declarar a invalidade
do mesmo acto, na parte em que os seus efeitos ultrapassam a data de 29 de Janeiro de
2008. A República Portuguesa alega que deu plena execução aos acórdãos do Tribunal de
Justiça através da Lei nº 67/2007 de 31 de Dezembro de 2007, que revogou expressamente
o Decreto-Lei nº 48051 de 21 de Novembro de 1967 e alega ainda que o Director Geral da
Direcção-Geral de Mercado Interno e Serviços não tem competência para adoptar o acto
recorrido, o qual não assegurou os direitos de defesa da República Portuguesa, padece de
falta de fundamentação e foi adoptado em violação de formalidades essenciais.
Ainda no âmbito dos recursos de anulação interpostos pela República Portuguesa com
fundamento no artigo 230º do TCE, prosseguiram o seu curso os seguintes processos:
 processo nº T-50/07, fundado no artigo 230º do TCE, tendo por objecto a
anulação da Decisão da Comissão 2006/932/CE, de 14 de Dezembro de 2006,
na parte em que aplica a Portugal uma correcção financeira de 5% na ajuda às
culturas arvenses, no que respeita ao pagamento complementar para o trigo
duro. A República Portuguesa alega como fundamento do recurso e violação
do dever de fundamentação, a preterição de formalidades essenciais, (quarto
parágrafo da alínea a) do nº 1 do artigo 7º, do Regulamento nº 258/1999 da
Comissão

de

3

de

Fevereiro

de

1999);

violação

do

princípio

da

proporcionalidade e erro nos pressupostos de facto (quanto à realização tardia
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dos controlos no local das campanhas de 2002 e 2003). Terminada a fase
escrita do processo, a República Portuguesa apresentou alegações orais na
audiência realizada em 30 de Setembro de 2008. Aguarda-se a apresentação
das conclusões pelo advogado - geral;

 processo nº T-387/07, fundado no artigo 230º do TCE, tendo por objecto a
anulação da “Decisão da Comissão C (2007) 3772, de 31 de Julho, relativa à
redução da contribuição concedida pelo FEDER para a subvenção global
“SGAIA” a título da Decisão C (95) 1769, da Comissão de 28 de Julho”, que no
seu artigo 1º determina, em primeiro lugar, que a contribuição financeira do
FEDER concedida a título da Decisão C (95) 1769 seja reduzida em 8 086
424, 04 euros, em segundo lugar, que este montante já pago pela Comissão
lhe seja devolvido, e, por último, que o montante máximo de contribuição do
FEDER para a subvenção legal “SGAIA” seja de 11 973 575, 98 euros. A
República Portuguesa apresenta como fundamentos de facto e de direito do
recurso a falta de clareza de fundamentação e a inexistência da irregularidade
detectada e transgressão do clausulado da Convenção por parte dos serviços
da Comunidade Europeia na decisão impugnada. Terminada a fase escrita do
processo aguarda-se a marcação de audiência para a apresentação de
alegações orais.
Paralelamente ao recurso acima identificado a República Portuguesa intentou a providência
cautelar de suspensão de eficácia da Decisão impugnada (Decisão da Comissão C (2007)
3772, de 31 de Julho de 2007), que reduziu a contribuição do FEDER no que respeita à
subvenção global SGAIA (Processo T-387/07 R). Por despacho de 14 de Dezembro de
2007, o Presidente do Tribunal de Primeira Instância decidiu indeferir o pedido de medidas
provisórias.
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Ainda no âmbito dos recursos de anulação interpostos pela República Portuguesa com
fundamento no artigo 230º do TCE, prosseguiu o seu curso, aguardando-se a marcação da
audiência para apresentação de alegações orais, o processo T-183/06 com vista à
declaração de nulidade da Decisão da Comissão das Comunidades Europeias, de 28 de
Abril de 2006, sob a epígrafe: “Decisão da Comissão de 28/IV/2006 que exclui do
financiamento comunitário determinadas despesas efectuadas pelos Estados-membros a
título do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), Secção Garantia”,
na parte em que aplica a Portugal uma correcção financeira de 100% no sector do linho, no
montante de 3 135 348, 71 euros, no quadro do regime criado pelo Regulamento (CEE), nº
1164/89, da Comissão, de 28 de Abril de 1989, relativo às normas de execução no que
respeita à ajuda para o linho e cânhamo.
Acções por incumprimento instauradas contra Portugal
Em 2008, foram intentadas pela Comissão das Comunidades Europeias, no Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias, 14 acções por incumprimento contra a República
Portuguesa.
 processo nº C-530/07 - tendo por objecto declarar que não tendo equipado
com sistemas colectores, nos termos previstos no artigo 3º da Directiva
91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao tratamento de
águas residuais urbanas, as aglomerações de Angra do Heroísmo, Bacia do
Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima,
Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita,
Vila Real de Santo António, Viana do Castelo - Cidade, Vila Real e não tendo
submetido a tratamento secundário ou processo equivalente, nos termos do
artigo 4º da mesma Directiva, as águas residuais urbanas provenientes das
aglomerações de Alto Nabão, Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge),
Carvoeiro, Costa da Caparica/Trafaria, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã,
Espinho/Feira,

Fátima,

Fundão/Alcaria,

Lisboa,

Matosinhos,

Milfontes,
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Moledo/Âncora/Afife, Nazaré/Famalicão, Pedrógão Grande, Ponta delgada,
Ponte de Lima, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Nova de
Gaia/Douro Nordeste, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo - Cidade,
Vila Franca de Xira, Vila Real, a República Portuguesa não cumpriu as
obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 3º e 4º da mencionada
Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao
tratamento de águas residuais urbanas;
 processo nº C-24/08 - tendo por objecto declarar que, não tendo aprovado as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade
intelectual, e, em qualquer caso, não as tendo comunicado à Comissão, a
República Portuguesa não cumpriu os deveres que lhe incumbem por força
desta directiva. Na fase escrita, a República Portuguesa adoptou e notificou as
medidas legislativas necessárias à transposição da referida directiva. Com esta
atitude, a Comissão apresentou ao Tribunal de Justiça um pedido de
desistência, concluindo que a infracção ao direito comunitário terminou
deixando, por isso, de haver suficiente interesse por uma declaração judicial de
incumprimento da República Portuguesa relativamente às obrigações impostas
pelo direito comunitário. Por despacho proferido em 9 de Setembro de 2008, o
Tribunal de Justiça cancelou o processo no registo, procedendo ao seu
arquivamento;
 processo nº C-105/08 – tendo por objecto declarar que, ao tributar os
pagamentos de juros ao exterior de uma forma mais gravosa do que o
pagamento de juros efectuado a entidades residentes em território português, a
República Portuguesa impõe restrições à prestação de serviços de crédito
hipotecário e de outro crédito por parte de instituições financeiras residentes
noutros Estados-membros e em Estados parte do Acordo EEE, pelo que não
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cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 49º e 56º do
TCE, e dos artigos 36º e 40º do Acordo EEE. No decurso da fase escrita do
processo a República Portuguesa argumentou que não corresponde à
realidade, em termos que sejam aplicáveis à generalidade dos casos, a
afirmação da Comissão de que a República Portuguesa tributa de modo mais
gravoso o pagamento de juros ao exterior em relação ao pagamento de juros a
entidades residentes em território português e os casos em que, por força das
circunstâncias económicas e/ou negociais, isso possa ocorrer não devem ser
considerados como discriminatórios ou constitutivos de restrições às liberdades
de prestação de serviços e de circulação de capitais previstas pelos arts. 49º e
40º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, ou, pelo menos, devem
reputar-se justificados pela prossecução de objectivo legítimo e compatível
com o Tratado e por razões imperiosas de interesse geral. Terminada a fase
escrita, aguarda-se a marcação da audiência para a apresentação de
alegações orais;
 processo nº 52/08 - tendo por objecto declarar que a República Portuguesa,
não transpondo, no que respeita ao acesso à profissão de notário, a Directiva
2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 7 de Setembro de 2005,
não dá cumprimento aos deveres que lhe incumbem por força daquela mesma
directiva. A Comissão argumenta que ao não permitir aos notários de outros
Estados-membros o exercício da profissão em Portugal, se tiverem o direito de
a exercer num Estado-membro em que for uma profissão regulamentada ou se
a tiverem exercido, nos termos previstos, num Estado-membro em que não for
uma profissão regulamentada, o Estado português, não dá cumprimento aos
deveres que lhe incumbem por força do artigo 13º da Directiva 2005/36/CE e,
em qualquer caso, exigindo aos candidatos a notário a licenciatura em Direito
por universidade portuguesa ou habilitação académica equivalente face à lei
portuguesa, o Estado português também não dá cumprimento aos deveres que
lhe incumbem por força dos artigos 13º e 14º da mesma directiva, bem como
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exigindo-lhes antes da frequência do estágio, a aprovação em provas públicas
destinadas a testar os seus conhecimentos gerais de Direito, o Estado
português também não dá cumprimento aos deveres que lhe incumbem por
força dos artigos 14º, nº 3, e 3º, alínea h), da Directiva 2005/36/CE. Terminada
a fase escrita aguarda-se a marcação da audiência;
 processo nº C-171/08 - tendo por objecto declarar que a República Portuguesa,
mantendo direitos especiais do Estado e de outras entidades públicas na
Portugal Telecom, S.A., atribuídos

em conexão com acções privilegiadas

golden shares do Estado na Portugal Telecom S.A. não dá cumprimento aos
deveres que lhe incumbem por força dos artigos 56º e 43º do TCE. Como
fundamentos da presente acção por incumprimento a Comissão argumenta
que os direitos de veto que as referidas acções conferem ao Estados
constituem restrições aos movimentos de capitais e à liberdade de
estabelecimento. Tais medidas constituiriam um entrave ao investimento
directo na PT, um entrave ao investimento de carteira e um entrave ao
exercício da liberdade de estabelecimento; constituíram medidas estatais, já
que as acções privilegiadas não procedem de uma aplicação normal do direito
das sociedades. As referidas golden shares não se relacionariam com
objectivos legítimos de interesse geral e, nomeadamente, com aqueles que o
Estado português invoca, designadamente, a segurança e ordem públicas, a
manutenção das redes de cabo e de cobre e a manutenção dos negócios
grossista e retalhista na PT, a concessão de serviço público, o modelo de
regulação do mercado das telecomunicações e a eventual perturbação no
mercado de capitais e que em qualquer caso, o Estado português não
respeitaria o princípio da proporcionalidade já que as medidas em causa não
seriam adequadas para garantir a realização dos objectivos prosseguidos e
ultrapassariam o que é necessário para atingir tais objectivos;
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 processo nº C-191/08 – tendo por objecto declarar verificado que não tendo
aprovado as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à Directiva 2004/83/CE do Conselho, de 29
de Abril de 2004, que estabelece as normas mínimas relativas às condições a
preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem
beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos,
necessite de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo
estatuto, e relativas ao conteúdo de protecção concedida, e, em qualquer caso,
não as tendo comunicado à Comissão, a República Portuguesa não cumpriu os
deveres que lhe incumbem por força do nº 1, artigo 38º, desta directiva. No
decurso da fase escrita do processo, a República Portuguesa adoptou e
notificou as medidas legislativas necessárias à transposição da referida
directiva. Com esta atitude, a Comissão apresentou ao Tribunal de Justiça um
pedido de desistência, concluindo que a infracção ao direito comunitário
terminou, deixando por isso de haver suficiente interesse por uma declaração
judicial de incumprimento da República Portuguesa relativa às obrigações
impostas pelo direito comunitário. Por despacho de 5 de Novembro de 2008, o
Tribunal de Justiça cancelou o processo no registo, procedendo ao seu
arquivamento;
 processo nº C-245/08 – tendo por objecto declarar que, não tendo aprovado as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2006/100/CE do Conselho, de 20 de Novembro de
2006 que adapta determinadas directivas no domínio da livre circulação de
pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia, ou, em qualquer
caso, não tendo comunicado as referidas disposições à Comissão, a República
Portuguesa não cumpriu os deveres que lhe incumbem, por força do artigo 2º
da referida directiva. O prazo de transposição da directiva expirou em 1 de
Janeiro de 2007. Decorre a fase escrita do processo;
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 processo nº C-253/08 – tendo por objecto declarar que, não pondo em vigor as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à Directiva 2006/22/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de Março de 2006, relativa às exigências mínimas no que
respeita à execução dos Regulamentos (CEE) nº 3820/85 e (CEE) nº 3821/85
do Conselho de 20 de Dezembro de 1985 quanto às disposições sociais no
domínio das actividades de transporte rodoviário e que revoga a Directiva
88/599/CEE do Conselho e 23 de Dezembro de 1988 e, em qualquer caso não
as tendo comunicado à Comissão, a República Portuguesa não cumpriu os
deveres que lhe incumbem por força desta directiva. O prazo de transposição
da Directiva expirou em 1 de Abril de 2007. Decorre a fase escrita do processo;
 processo nº C-397/08 – tendo por objecto declarar que, não adoptando e
publicando as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à Directiva 2003/59/CE do

Parlamento

Europeu e do Conselho, de 15 de Junho de 2003, relativa à qualificação inicial
e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários
afectos ao transporte de mercadorias e de passageiros, que altera o
Regulamento (CEE) nº 3820/85 do Conselho de 20 de Dezembro de 1985 e a
Directiva 91/439/CEE do Conselho de 29 de Dezembro de 1991 e que revoga a
Directiva 76/914/CEE do Conselho de 16 de Dezembro de 1976 e, em qualquer
caso não as comunicando à Comissão, a República Portuguesa não cumpriu
os deveres que lhe incumbem por força desta Directiva. O prazo de
transposição da Directiva expirou em 10 de Setembro de 2006. O processo
encontra-se na fase escrita;
 processo nº C-438/08 – tendo por objecto declarar que pelo facto de impor, nos
termos, designadamente, do nº 2 do artigo 3°, do n° 1 do artigo 6° e do artigo
7° do Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro de 1999, bem como da
alínea e) do nº 1 da Portaria nº 1165/2000, de 9 de Dezembro de 2000,
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restrições à liberdade de estabelecimento de entidades de outros Estadosmembros que pretendam exercer em Portugal a actividade de inspecção de
veículos, nomeadamente a subordinação da concessão de autorizações ao
interesse público, a exigência de um capital social mínimo de 100 000 euros, a
limitação do objecto social das empresas e as regras de incompatibilidade com
outras actividades de sócios, gerentes e administradores, a República
Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo
43° do TCE. Decorre a fase escrita do processo;
 processo nº C-458/08 – tendo

por objecto declarar que ao impor, no que

respeita á prestação de serviços de construção em Portugal, os mesmos
requisitos que impõe no que

respeita ao estabelecimento, a República

Portuguesa não dá cumprimento aos deveres que lhe incumbem por força do
artigo 49º do TCE. Decorre a fase escrita do processo;
 processo nº C-459/08 – tendo

por objecto declarar que, não adoptando e

publicando as disposições legislativas regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à Directiva 2005/36/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais e, em qualquer caso, não as
comunicando à Comissão, a República Portuguesa não cumpriu os deveres
que lhe incumbem por força desta Directiva. Decorre a fase escrita do
processo;
 processo nº C-524/08 - tendo por objecto declarar verificado, que, ou não ter
posto em vigor, no prazo fixado, as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à Directiva 2005/68/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro de 2005, relativa ao
resseguro e não tendo comunicado as referidas disposições à Comissão, a
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República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força
da referida Directiva. Decorre a fase escrita do processo;
 processo nº C-543/08 – tendo por objecto declarar, que, ao manter direitos
especiais do estado na EDP – Energias de Portugal, atribuídas em conexão
com acções privilegiadas golden shares do Estado a República Portuguesa,
não dá cumprimento aos deveres que lhe incumbem por força dos artigos 56º e
43º do TCE. Decorre a fase escrita do processo;
 processo nº C-531/08 - tendo por objecto declarar que, não aprovando as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2005/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 26 de Outubro de 2005, relativa às fusões transfronteiriças das sociedades
de responsabilidade limitada e, em qualquer caso, não comunicando tais
disposições à Comissão, a República Portuguesa não dá cumprimento aos
deveres que lhe incumbem por força dessa directiva. Decorre a fase escrita do
processo;
Ainda no âmbito das acções por incumprimento intentadas contra a República Portuguesa,
prosseguiram o seu curso os seguintes processos:
 processo nº C-38/06 – tendo por objecto declarar verificado que, ao recusar
apurar e colocar à disposição da Comissão os recursos próprios devidos na
sequência de importações de equipamento e bens para uso especificamente
militar no período entre 1 de Janeiro de 1988 e 31 de Dezembro de 2002
inclusive, e ao recusar pagar os juros de mora correspondentes, a República
Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos
2º, 9º, 10º e 11º do Regulamento 1552/89 (CEE, Euratom) do Conselho, de 29
de Maio de 1989, relativo à aplicação da Decisão 88/376 (CEE, Euratom) do
Conselho, de 24 de Junho de 1988 relativa aos sistemas de recursos próprios
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das Comunidades no que se refere ao período entre 1 de Janeiro de 1998 e 30
de Maio de 2000 inclusive, após essa data, por força das disposições
equivalentes do Regulamento 1150/2000 (CEE, Euratom) do Conselho de 22
de Maio de 2000, relativo á aplicação da Decisão 94/728 (CE, Euratom) do
Conselho de 31 de Outubro de 1994, relativa ao sistema de recursos próprios
das comunidades. A questão relativa ao caso concreto, consiste em averiguar
se o artigo 296º do TCE possibilita, em abstracto, uma derrogação autónoma
da Pauta Aduaneira Comum. Terminada a fase escrita, aguarda-se a marcação
da audiência para apresentação das alegações orais;
 processo nº C-150/07 – tendo por objecto declarar que, ao recusar pagar à
Comissão juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de recursos
próprios no quadro de regime ATA e ao não modificar a sua prática nacional
em matéria de lançamento na contabilidade dos recursos próprios no âmbito
do referido regime, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe
incumbem por força dos artigos 2º, 6º, nº 2, e 9º, 10º e 11º do Regulamento
(CEE) nº 1552/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, relativo à aplicação da
Decisão 88/376 (CEE, Euratom) do Conselho de 24 de Junho de 1988 relativa
ao sistema de recursos próprios das Comunidades. Terminada a fase escrita,
a República Portuguesa apresentou alegações orais na audiência realizada em
22 de Outubro de 2008. Aguarda-se a apresentação das conclusões do
advogado-geral;
 processo nº C-233/07 – tendo por objecto declarar que não sujeitando, durante
a época balnear, as águas residuais urbanas da aglomeração da Costa do
Estoril, antes da sua descarga no mar, pelo menos a um tratamento primário
avançado e a um sistema de desinfecção, nos termos do artigo 2º da Decisão
da Comissão nº 2001/720/CE de 8 de Outubro de 2001 e não sujeitando, fora
da época balnear, as águas residuais urbanas da aglomeração da Costa do
Estoril, antes da sua descarga, pelo menos a um tratamento primário, nos
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termos do artigo 3º da Decisão 2001/720/CE e deixando que as descargas de
águas residuais urbanas da aglomeração da Costa do Estoril afectem
negativamente o ambiente, a República Portuguesa não dá cumprimento aos
artigos 2º, 3º e 5º da Decisão 2001/720/CE. O Tribunal decidiu proferir decisão
no processo sem audiência de alegações e sem conclusões do advogadogeral. Por acórdão proferido em 8 de Maio de 2008 o Tribunal de Justiça
decidiu que, não sujeitando, durante a época balnear, as águas residuais
urbanas provenientes da aglomeração da Costa do Estoril, antes da sua
descarga no mar, pelo menos, a um tratamento primário avançado e a um
sistema de desinfecção, nos termos do artigo 2° da Decisão 2001/720/CE da
Comissão, de 8 de Outubro de 2001, que concede a Portugal uma derrogação
relativa ao tratamento de águas residuais urbanas para a aglomeração da
Costa do Estoril, não sujeitando, fora da época balnear, as águas residuais
urbanas provenientes da referida aglomeração, antes da sua descarga, pelo
menos a um tratamento primário, nos termos do artigo 3° dessa Decisão, e
deixando que as descargas de águas residuais urbanas provenientes da
aglomeração da Costa do Estoril deteriorem o ambiente, a República
Portuguesa não deu cumprimento às obrigações que lhe incumbem por força
dos artigos 2°, 3° e 5° da referida Decisão;
 processo nº C-284/07 - tendo por objecto declarar verificado que, não tendo
aprovado as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à Directiva 2005/51/CE da Comissão, de 7
de Setembro de 2005, que altera o anexo XX da Directiva 2004/17/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004 e o anexo VIII da
Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março
de 2004, sobre os contratos públicos, a República Portuguesa não cumpriu a
obrigação que lhe incumbe por força do disposto no primeiro parágrafo do
artigo 3º, da Directiva e que em todo o caso, ao não ter comunicado essas
medidas à Comissão, a República Portuguesa não cumpriu a obrigação que
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lhe incumbe por força daquela mesma disposição. Por acórdão proferido em 18
de Dezembro de 2007, o Tribunal de Justiça decidiu que, não tendo aprovado
as medidas legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2005/51/CE, que altera o anexo XX da Directiva
2004/17/CE e o anexo VIII da Directiva 2004/18/CE, sobre os contratos
públicos, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe
incumbem por força da mesma;
 processo nº C-289/07 - tendo por objecto declarar que, não tendo aprovado as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação
de contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços
postais, a República Portuguesa não cumpriu a obrigação que lhe incumbe por
força do disposto no primeiro parágrafo do nº 1 do artigo 71º, e que, em todo o
caso, ao não ter comunicado essas medidas à Comissão, a República
Portuguesa não cumpriu a obrigação que lhe incumbe por força daquela
mesma disposição. Por acórdão proferido em 3 de Abril de 2008 o Tribunal de
Justiça decidiu que não tendo adoptado as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à
Directiva 2004/17/CE, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que
lhe incumbem por força do artigo 71° dessa Directiva.
 processo nº C- 307/07 – tendo por objecto declarar que, privando do benefício
do reconhecimento, os diplomas que dão acesso à profissão de farmacêutico
especialista

em

análises

clínicas,

a

República

Portuguesa,

não

dá

cumprimento, no que a essa profissão respeita, aos deveres que lhe incumbem
por força da Directiva 89/48/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988.
Como fundamento da presente acção por incumprimento, a Comissão
argumenta que a actividade profissional de farmacêutico especializado em
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análises clínicas é uma profissão regulamentada, abrangida pela Directiva
89/48/CEE e que a lei de transposição portuguesa limita a mesma às
profissões que constam de uma lista. Não constando dessa lista a profissão de
farmacêutico especialista em análises clínicas, a República Portuguesa não dá
satisfação integral ao disposto na Directiva referida. Por acórdão proferido em
10 de Julho de 2008, o Tribunal de Justiça, decidiu que, não tendo tomado as
medidas necessárias para transpor a Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21
de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de reconhecimento dos
diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais com uma
duração mínima de três anos, na redacção que lhe foi dada pela Directiva
2001/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Maio de 2001, no
que se refere à profissão de farmacêutico especialista em análises clínicas, a
República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força
da mesma Directiva;
 processo nº C-314/07 - tendo por objecto declarar que a República Portuguesa,
tendo estabelecido, para ordenação dos candidatos aos concursos externos de
docentes da Região Autónoma dos Açores, uma prioridade em favor dos
candidatos abrangidos pelo disposto na alínea a) do nº 7 do artigo 25° do
Regulamento de Concurso aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº
27/2003/A, de 9 de Junho de 2003, não cumpriu os deveres que lhe incumbem
por força do artigo 39° do TCE e do nº 1 do artigo 3° do Regulamento (CEE) nº
1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, relativo à livre circulação dos
trabalhadores na Comunidade. Na contestação, a República Portuguesa
explicou de forma pormenorizada as razões pelas quais considera que a
legislação em causa não é contrária ao direito comunitário. Após analisar os
argumentos de teor jurídico e factual expostos na contestação, a Comissão,
concluiu por um lado, que os mesmos demonstram que as medidas
contestadas

pela

Comissão

podem

ser

consideradas

adequadas

e

proporcionadas ao objectivo prosseguido, que é o de assegurar a estabilidade
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do corpo docente na Região Autónoma dos Açores, em benefício de um ensino
de qualidade. Por outro lado, a Comissão não dispõe de elementos adicionais
capazes de demonstrar o contrário, e, portanto, a existência da infracção ao
direito comunitário. Neste enquadramento a Comissão informou o Tribunal de
Justiça da sua desistência no presente processo. Por despacho proferido em
11 de Fevereiro de 2008 o Tribunal de Justiça cancelou a processo no registo,
procedendo ao seu arquivamento;
 processo nº C-399/07 – tendo por objecto declarar que, não pondo em vigor as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2005/6/CE da Comissão, de 26 de Janeiro de 2005,
que altera a Directiva 71/250/CEE da Comissão, de 15 de Junho de 1971 no
que diz respeito à apresentação e interpretação de resultados analíticos
exigidos nos termos da Directiva 2002/32/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 7 de Maio de 2002 e, em qualquer caso, não as comunicando à
Comissão, a República Portuguesa não cumpriu os deveres que lhe incumbem
por força desta Directiva;
 processo nº C-433/07 – tendo por objecto declarar que não pondo em vigor as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2005/30/CE da Comissão, de 22 de Abril de 2005,
que altera, adaptando-as ao progresso técnico, as Directivas 97/24/CE e
2002/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativas à homologação
dos veículos a motor de duas ou três rodas e, em qualquer caso, não as
comunicando à Comissão, a República Portuguesa não cumpriu os deveres
que lhe incumbem por força desta directiva;
 processo nº C-434/07 - tendo por objecto declarar que não pondo em vigor as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2005/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
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de 7 de Setembro de 2005, que altera a Directiva 76/115/CEE do Conselho
relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes às
fixações dos cintos de segurança dos veículos a motor e, em qualquer caso,
não as comunicando à Comissão, a República Portuguesa não cumpriu os
deveres que lhe incumbem por força desta directiva;
 processo nº C-435/07 - tendo por objecto declarar que não pondo em vigor as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à Directiva 2005/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 7 de Setembro de 2005, que altera a Directiva 74/408/CEE do Conselho
relativa aos veículos a motor no que se refere aos bancos, à sua fixação e aos
apoios de cabeça e, em qualquer caso, não as comunicando à Comissão, a
República Portuguesa não cumpriu os deveres que lhe incumbem por força
desta directiva;
Relativamente a estes quatro últimos processos (C-399/07, C-433/07, C-434/07 e C-435/07),
no decurso da fase escrita, a República Portuguesa, adoptou e notificou as medidas
legislativas necessárias à transposição das referidas directivas. Com esta atitude, a
Comissão apresentou ao Tribunal de Justiça um pedido de desistência, concluindo que a
infracção ao direito comunitário terminou, deixando, por isso, de haver suficiente interesse
para uma declaração judicial de incumprimento da República Portuguesa relativamente às
obrigações impostas pelo direito comunitário. Por despachos proferidos em 28, 24, 17 e 23
de Janeiro de 2008, respectivamente, o Tribunal de Justiça cancelou os processos no
registo, procedendo ao seu arquivamento.
 processo nº C- 457/07 - acção de execução de acórdão, apresentada nos
termos do artigo 228º do TCE, tendo por objecto declarar que a República
Portuguesa não deu execução à sentença do Tribunal de Justiça (Primeira
Secção) de 10.11.2005, no processo C-432/03 (Comissão contra a República),
condenar a República Portuguesa na sanção pecuniária compulsória de 37 400
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euros por dia até que dê cumprimento à sentença do Tribunal e condenar a
República Portuguesa na coima diária de 5 280 euros a partir de 10.11.2005,
data em que foi proferida a sentença declarativa da infracção e até à data em
que o Estado português tiver dado cumprimento à sentença, ou até à data em
que o Tribunal proferir sentença nos termos do artigo 228º do TCE. Tendo a
República Portuguesa, no decurso da fase escrita do processo dado
cumprimento à sentença proferida no processo C-432/03 (acção por
incumprimento), aguarda-se decisão do Tribunal relativamente à fase oral do
processo;
 processo nº C-458/07 – tendo por objecto declarar que não garantindo na
prática que estão disponíveis, pelo menos, uma lista completa e, pelo menos,
um serviço informativo telefónico

completo, relativamente a todos os

utilizadores finais, como está estabelecido nos nºs 1 e 2 do artigo 5º, e nºs 1 e
3 do artigo 25º, da Directiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 07 de Março de 2002, relativa ao serviço universal e aos direitos
dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações electrónicas,
a República Portuguesa, não cumpre os deveres que lhe incumbem por força
dessa Directiva. A Comissão apresenta como fundamentos o facto de em
Portugal, os assinantes da Vodafone que manifestaram vontade de ver o seu
nome incluído na lista do serviço universal continuarem a não figurar nela e o
facto de o regulador, a ANACOM, continuar a não decidir sobre o formato e
termos de fornecimento das informações em causa. Terminada a fase escrita a
República Portuguesa apresentará as suas alegações orais na ausência que
terá lugar a 15.01.09;
 processo nº C- 462/05 – tendo por objecto declarar que, ao manter em vigor
uma taxa reduzida do IVA de 5% aplicável às portagens nas travessias
rodoviárias do rio Tejo, em Lisboa, a República Portuguesa não cumpriu as
obrigações que lhe

incumbem por força dos artigos 12º e 28º da Sexta
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Directiva. Considerando a República Portuguesa que a matéria relacionada
com a aplicação em Portugal de uma taxa de IVA de 5% na travessia
rodoviária das pontes sobre o rio Tejo em Lisboa ter sido já anteriormente
objecto de um litígio perante o Tribunal de Justiça, na sequência de uma acção
por incumprimento intentado pela Comissão Europeia contra o Estado
português, sobre que recaiu o acórdão de 8 de Março de 2001, proferido no
processo C-276/98, solicitou ao Tribunal de Justiça que ao abrigo do nº 1 do
artigo 91º do Regulamento de Processo, declarasse a inadmissibilidade da
acção proposta, em virtude da prevalência de anterior caso julgado, e
consequentemente se abstivesse de conhecer sobre o mérito da causa
promovida

pela

Comissão.

A

Comissão

rejeitou

a

excepção

de

inadmissibilidade suscitada por a considerar desprovida de qualquer
fundamento. Na sequência desta rejeição o Tribunal de Justiça deu seguimento
à acção por incumprimento. Em 2 de Março e 12 de Junho a República
Portuguesa apresentou a contestação e a tréplica respectivamente. Terminada
a fase escrita, foram apresentadas as alegações orais na audiência realizada
em 13 de Março de 2008. Por acórdão proferido em 12 de Janeiro de 2008, o
Tribunal de Justiça decidiu ao manter em vigor uma taxa reduzida de 5% do
imposto sobre o valor acrescentado aplicável às portagens cobradas pela
travessia rodoviária do Tejo em Lisboa, a República Portuguesa não cumpriu
as obrigações que lhe incumbem por força do disposto nos artigos 12° e 28° da
Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à
harmonização das legislações dos Estados-membros respeitantes aos
impostos sobre o volume de negócios - Sistema comum do imposto sobre o
valor acrescentado: matéria colectável uniforme, conforme alterada pela
Directiva 2001/4/CE do Conselho, de 19 de Janeiro de 2001;
 processo nº C-70/06 – tendo por objecto declarar que, por não ter tomado as
medidas necessárias para a execução do acórdão do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias de 14 de Outubro de 2004 proferido no processo C-
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275/03, Comissão/República Portuguesa, sobre a transposição da Directiva
89/665/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, que coordena as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas relativas à aplicação
dos processos de recurso em matéria de adjudicação dos contratos de direito
público de obras e de fornecimentos, a República Portuguesa não cumpriu as
obrigações que lhe incumbem por força do artigo 228º, nº 1 , do Tratado CE,
bem como condenar a República Portuguesa no pagamento à Comissão, na
conta

relativa

aos

«recursos

próprios»

das

Comunidades

Europeias

mencionada no artigo 9º do Regulamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 do
Conselho, de uma sanção pecuniária compulsória de 21 450 euros por cada
dia de atraso na execução do acórdão no processo C-275/03 supracitado a
contar do dia em que o Tribunal de Justiça tiver proferido o seu acórdão, no
caso vertente até ao dia em que o acórdão no processo C-275/03 supracitado
tiver sido executado. A Comissão considera que a República Portuguesa não
cumpriu os deveres que lhe incumbem por força do nº 1 do artigo 228º do TCE.
Terminada a fase escrita do processo, a República Portuguesa apresentou
alegações orais na audiência realizada em 5 de Julho de 2007. Em 9 de
Outubro de 2007 foram apresentadas as conclusões do advogado-geral. Em
31 de Dezembro de 2007 foi publicada a Lei nº 67/2007 que aprova o regime
da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades
públicas e procede à revogação do Decreto-Lei nº 48051, de 21 de Dezembro
de 1967, que motivou a acção por incumprimento contra a República
Portuguesa (Proc. C-275/03). Por acórdão proferido em 10 de Janeiro de 2008
o Tribunal de Justiça decidiu que, não tendo revogado o Decreto-Lei n° 48051,
de 21 de Novembro de 1967, que subordina a indemnização das pessoas
lesadas em consequência da violação do direito comunitário em matéria de
contratos de direito público ou das normas nacionais que o transpõem à prova
da existência de culpa ou dolo, a República Portuguesa não tomou as medidas
necessárias para a execução do acórdão de 14 de Outubro de 2004,
Comissão/Portugal (C-275/03), e, por esse facto, não cumpriu as obrigações
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que lhe incumbem por força do artigo 228°, n° 1, do TCE. A República
Portuguesa foi condenada no pagamento à Comissão das Comunidades
Europeias, na conta relativa aos "recursos próprios" das Comunidades
Europeias, de uma sanção pecuniária compulsória de 19 392 euros por cada
dia de atraso na adopção das medidas necessárias para dar cumprimento ao
acórdão de 14 de Outubro de 2004, Comissão/Portugal, já referido, a contar da
data da prolação do presente acórdão e até ao dia em que o referido acórdão
de 14 de Outubro de 2004 for executado;
 processo nº C-265/06 – tendo por objecto declarar que, ao proibir, no nº 1 do
artigo 2º do Decreto-Lei nº 40/2003, de 11 de Março de 2003, a afixação de
películas coloridas nas vidraças dos veículos automóveis, a República
Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos
28º e 30º do TCE e dos artigos 11º e 13º do Acordo EEE, dado que essa
proibição impede a comercialização em Portugal das películas coloridas
legalmente fabricadas e/ou comercializadas num outro Estado-membro ou num
Estado signatário do Acordo EEE.

Terminada a fase escrita, a República

Portuguesa apresentou alegações orais na audiência realizada a 7 de
Novembro. Em 13 de Dezembro de 2007, foram apresentadas as conclusões
do advogado-geral. Em 27 de Dezembro de 2007 foi publicado e notificado à
Comissão, o Decreto-Lei nº 392/2007, que altera o diploma nacional que
motivou a acção da Comissão. Por acórdão proferido em 10 de Abril de 2008 o
Tribunal de Justiça decidiu que, ao proibir, no nº 1 do artigo 2°do Decreto-Lei
n° 40/2003, de 11 de Março, a afixação de películas coloridas nos vidros dos
veículos automóveis, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que
lhe incumbem por força dos artigos 28° e 30° do TCE, bem como dos artigos
11° e 13° do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de
1992.
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QUESTÕES PREJUDICIAIS
Submetidas por órgãos jurisdicionais nacionais
No que diz respeito aos pedidos de decisão a título prejudicial submetidos ao Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 234º do TCE, pelos órgãos jurisdicionais nacionais, e na
sequência da apresentação de observações escritas pela República Portuguesa,
prosseguiram o seu curso os seguintes processos:
 processo nº C-42/07 – pedido formulado em processo de recurso em que é
recorrente a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) e Baw
International Ltd e recorrido o Departamento de Jogos da Santa Casa de
Misericórdia de Lisboa, que tem por objecto a questão de saber se o regime de
exclusividade concedido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quando
aplicado à Baw International Limited, ou seja, a um prestador de serviços
estabelecido noutro Estado-membro, onde efectua legalmente serviços
análogos, sem que em Portugal tenha qualquer estabelecimento físico,
constitui um entrave à livre prestação de serviços, violando os princípios da
liberdade de prestação de serviços, da liberdade de estabelecimento e da
liberdade de pagamentos, consagrados, respectivamente, nos arts. 49°, 43° e
56° do TCE e se o direito comunitário e, em especial, os referidos princípios,
obstam a um regime nacional como o que está em causa no processo principal
que, por um lado, consagra um regime de exclusivo, a favor de uma única
entidade, quanto à exploração de lotarias e apostas mútuas e, por outro lado,
estende tal regime de exclusividade "a todo o território nacional, incluindo ( ... )
a Internet". Nas suas observações escritas a República Portuguesa propõe ao
Tribunal que, tendo em conta a orientação jurisprudencial consolidada sobre a
compatibilidade comunitária do regime legal de exclusiva do jogo, conjugado
com a interpretação da legislação em causa no litígio concreto, declare que as
disposições do Tratado CE relativas à livre prestação de serviços não se
opõem a uma legislação nacional, como a legislação portuguesa, que concede
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a uma única entidade o exclusivo de exploração de lotarias e apostas mútuas,
em todo o território nacional, incluindo a Internet, tendo em conta as
preocupações de política social e de prevenção da fraude que a justificam.
(Questão formulada pelo Tribunal Primeira Instância Criminal do Porto). O
advogado-geral, nas suas conclusões apresentadas em 14 de Outubro de
2008, propõe ao Tribunal de Justiça a seguinte resposta à questão prejudicial:
O artigo 49º do TCE deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a
uma regulamentação de um Estado-membro por força da qual o direito
exclusivo de organizar e explorar lotarias e apostas mútuas em todo o território
nacional, conferido a uma entidade única, controlada por esse Estado e sem
fins lucrativos, é extensivo a todos os meios electrónicos de comunicação,
nomeadamente a Internet, desde que essa regulamentação se justifique por
razões imperiosas de interesse geral, seja adequada a garantir a realização
dos objectivos que prossegue, não exceda o que é necessário para os alcançar
e seja aplicada de modo não discriminatório; incumbe ao órgão jurisdicional
nacional verificar se estas condições estão preenchidas; face aos riscos
criados pelos jogos de fortuna ou azar e pelos jogos a dinheiro na Internet, um
Estado-membro pode legitimamente restringir o direito de organizar e de
explorar estes jogos com o fim de proteger os consumidores e a ordem pública;
essa regulamentação é adequada à prossecução destes objectivos desde que,
por um lado, o Estado-membro disponha dos meios para dirigir e controlar
efectivamente a organização e a exploração destes jogos e que, nas
modalidades concretas de aplicação dessa regulamentação, o Estado-membro
não exceda manifestamente a sua margem de apreciação; a concessão de um
direito exclusivo a uma entidade única, que é controlada pelo Estado-membro e
que não prossegue fins lucrativos, pode constituir uma medida proporcionada e
essa regulamentação não é, em si, discriminatória. Aguarda-se que seja
proferido o acórdão.
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 processo nº C-349/07 – pedido formulado em processo de recurso em que é
recorrente a Sopropé – Organizações de Calçado, Lda. e recorrida a Fazenda
Pública, que tem por objecto a questão de saber se o prazo de 8 a 15 dias
fixado no art° 60°, n° 6 da Lei Geral Tributária e no art° 60°, n° 2 do Regime
Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado pelo
Decreto-Lei n° 413/98 de 31 de Dezembro, para o exercício oral ou por escrito
do direito de audição pelo contribuinte é conforme com o princípio do direito de
defesa e se um prazo de 13 dias, contado da notificação efectuada pela
autoridade aduaneira a um importador comunitário (no caso uma pequena
empresa portuguesa de comércio de calçado) para exercer o seu direito de
audição prévia em 8 dias e a data da notificação para pagar direitos de
importação em 10 dias, relativamente a 52 operações de importação de
calçado do Extremo Oriente ao abrigo do regime SPG efectuadas em dois
anos e meio (entre 2000 e meados de 2002), pode ser considerado um prazo
razoável para o exercício do seu direito de defesa por parte do importador. A
República Portuguesa apresentou alegações orais na audiência realizada em 2
de Outubro de 2008. O Tribunal de Justiça decidiu, em conformidade com o
disposto no quinto parágrafo do artigo 20º, do Estatuto, que o processo fosse
julgado sem conclusões do advogado-geral. Por acórdão proferido em 18 de
Dezembro de 2008, o Tribunal de Justiça, declarou que, no que respeita à
cobrança de uma dívida aduaneira a fim de proceder à recuperação a
posteriori de direitos aduaneiros de importação, o prazo de oito a quinze dias
concedido ao importador sobre quem recaem suspeitas de ter cometido uma
infracção aduaneira para apresentar as suas observações é, em princípio,
conforme com as exigências do direito comunitário; que incumbe ao órgão
jurisdicional nacional que conhece da acção determinar, tendo em conta as
circunstâncias particulares do processo, se o prazo efectivamente concedido a
este importador lhe permitiu ser utilmente ouvido pelas autoridades aduaneiras
e que o juiz nacional deve, além disso, verificar se, tendo em conta o prazo
decorrido entre o momento em que a administração em questão recebeu as

455

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

observações do importador e a data na qual tomou a sua decisão, é ou não
possível considerar que teve devidamente em conta as observações que lhe
tinham sido transmitidas.
Submetidas por órgãos jurisdicionais de outros Estados-membros
Ainda no domínio das questões prejudiciais, mas formuladas por órgãos jurisdicionais de
outros Estados-membros, a República Portuguesa apresentou observações escritas nos
seguintes processos:
 processos nºs C- 261/07 e C-299/07 – pedidos formulados

por órgão

jurisdicional belga que têm por objecto a questão de saber se a Directiva
2005/29 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Maio de 2005,
relativa às práticas comerciais desleais se opõe a uma disposição nacional,
como a prevista no artigo 54° da lei holandesa sobre práticas comerciais que salvo nos casos taxativamente enumerados na lei - proíbe qualquer oferta
conjunta de um vendedor a um consumidor, incluindo a oferta conjunta de um
produto, que o consumidor deve comprar, e de um serviço gratuito, cuja
aquisição está ligada à compra do produto, e isto sem ter em conta as
circunstâncias do caso e em especial a influência que a oferta concreta poderá
ter no consumidor médio e o facto de, nas circunstâncias concretas, esta oferta
poder ser considerada contrária à diligência profissional ou aos usos leais do
comércio. Nas suas conclusões de 21 de Outubro de 2008, o advogado-geral,
propõe que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais do
seguinte modo: a Directiva 2005/29, relativa às práticas comerciais desleais e o
artigo 49.° do TCE, relativo à livre prestação de serviços, opõem-se a uma
disposição nacional, como a prevista na referida lei, artigo 54° da lei belga, de
14 de Julho de 1991, sobre as práticas comerciais e a informação e protecção
dos consumidores. Aguarda-se que seja proferido acórdão;
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 processos nº C-316/07 e C-409/07 – pedidos formulados por órgão jurisdicional
alemão que têm por objecto a questão de saber se os artigos 43° e 49° do
TCE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a um monopólio
nacional relativo a determinados jogos de fortuna e azar, como por exemplo as
apostas desportivas, quando o Estado-membro em questão carece, de uma
maneira geral, de uma política coerente e sistemática de restrição dos jogos de
fortuna e azar, em particular porque os organizadores nacionais autorizados
incentivam a participação noutros jogos de fortuna e azar, como lotarias oficiais
e jogos de casino, e ainda porque os prestadores de serviços privados podem
propor outros jogos com um potencial perigo de viciação igual ou superior,
como as apostas relativas a determinados eventos desportivos (por exemplo,
corridas de cavalos) e as máquinas de jogos e se os mesmos artigos 43° e 49°
do TCE devem ser interpretados no sentido de que através das autorizações
de organização de apostas desportivas emitidas pelas autoridades nacionais
competentes dos Estados-membros, autorizações que não são limitadas ao
respectivo território nacional, o titular de uma autorização, bem como um
terceiro por ele mandatado, tem o direito de, também no território de outros
Estados-membros, fazer propostas para a celebração de contratos e dar-lhes
execução sem necessidade de autorizações nacionais adicionais. Aguarda-se
a marcação de audiência para presentação de alegações orais;
 processos nºs C-439/07 e C-499/07 – pedidos formulados por órgão
jurisdicional belga que têm por objecto a interpretação do nº 1 do artigo 4º da
Directiva 90/435/CEE do Conselho de 23 de Julho de 1990 sobre o regime
fiscal comum aplicável às sociedades mãe e sociedades afiliadas de Estadosmembros diferentes e dos artigos 56º, nº 1 e 43º TCE face a certas disposições
do direito interno belga;
 processo nº C-489/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se as disposições conjugadas do n° 2 e do
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n.° 1, segunda frase, do artigo 6° da Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativa a certos aspectos da protecção
dos consumidores em matéria de contratos à distância, devem ser
interpretadas no sentido de que se opõem a uma legislação nacional que prevê
que, em caso de resolução dentro do prazo pelo consumidor, o vendedor pode
exigir uma indemnização pelo uso do bem entregue;
 processo nº C-515/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional holandês que
tem por objecto a questão de saber se os artigos 6º, nº2 e 17º, nº 1, 2 e 6, da
Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à
harmonização das legislações dos Estados-membros respeitantes aos
impostos sobre o volume de negócios – Sistema Comum do Imposto sobre o
Valor Acrescentado: matéria colectável uniforme, devem ser interpretados no
sentido de que um sujeito passivo pode afectar integralmente à sua empresa
não só bens de investimento, mas também todos os bens e serviços utilizados
tanto para as necessidades da empresa como para fins estranhos a esta e
deduzir integral e imediatamente o IVA suportado na aquisição desses bens e
serviços e em caso de resposta afirmativa à primeira questão, saber se a
aplicação do n° 2, do artigo 6°, da Sexta Directiva relativamente a bens e
serviços que não sejam bens de investimento implica que a tributação em IVA
seja feita por uma só vez no exercício em que se beneficiou da dedução
relativa a estes bens e serviços ou também deve ocorrer em períodos
subsequentes e, neste último caso, como deve ser determinada a base
tributável dos bens e serviços que não são amortizados pelo sujeito passivo;
 processo nº C-495/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se os artigos 10°, n° 1, e 12.°, n° 1, da
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas devem
ser interpretados no sentido de que é feito um uso sério de uma marca quando

458

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

a mesma é utilizada para produtos (no presente caso: bebidas não alcoólicas)
que o titular da marca oferece gratuitamente aos adquirentes de outros
produtos por si comercializados (no presente caso: têxteis), após conclusão do
respectivo contrato de compra e venda. Nas suas conclusões apresentadas de
18 de Novembro de 2008 o advogado-geral sugere que o Tribunal de Justiça
responda à questão prejudicial declarando que os artigos 10°, n 1, e 12°, n 2,
da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira
Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de
marcas, devem ser interpretados no sentido de que não há uso efectivo de
uma marca quando esta é utilizada para designar bebidas não alcoólicas que o
titular da marca entrega gratuitamente aos seus clientes pela compra de
produtos têxteis que o mesmo comercializa;
 processo nº C-487/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional inglês, no
domínio de protecção dos direitos de propriedade industrial, particularmente
em matéria de protecção dos direitos de marca, que tem por objecto a
interpretação das Directivas nº 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, e
Directiva nº 84/450/CEE, de 10 de Setembro, relativo à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estadosmembros em matéria de publicidade enganosa;
 processo nº C-549/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional austríaco que
tem por objecto a análise do considerando 14, do artigo 2º, l) e do artigo 5º,
conjugado com o artigo 7º, do Regulamento (CE) nº 261/2004 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, que estabelece as regras
comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes
aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso
considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE) 295/91, no sentido
de saber se devem ser interpretados na acepção das disposições da
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Convenção de Montreal. Por acórdão proferido em 22 de Dezembro de 2008, o
Tribunal de Justiça declarou que o nº 3 do artigo 5° do Regulamento (CE)
n 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de
2004, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos
passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de
cancelamento ou atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento
(CEE) n 295/91, deve ser interpretado no sentido de que um problema técnico
detectado numa aeronave e que implica o cancelamento de um voo não se
enquadra no conceito de «circunstâncias extraordinárias», na acepção dessa
disposição, salvo se esse problema decorrer de eventos que, pela sua
natureza ou a sua origem, não sejam inerentes ao exercício normal da
actividade da transportadora aérea em causa e escapem ao seu controlo
efectivo. A Convenção para a unificação de certas regras relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de Maio de
1999, não é determinante para a interpretação das causas de isenção visadas
no n° 3 artigo 5° do Regulamento n 261/2004. A frequência dos problemas
técnicos verificada numa transportadora aérea não é, per se, um elemento que
permita concluir pela presença ou não de “circunstâncias extraordinárias”, na
acepção do n 3 do artigo 5°do Regulamento n 261/2004. O facto de uma
transportadora aérea ter cumprido as regras mínimas de manutenção de uma
aeronave não basta, por si só, para provar que essa transportadora tomou
“todas as medidas razoáveis”, na acepção do nº 3, do artigo 5° do
Regulamento n 261/2004, e, consequentemente, para exonerar a referida
transportadora da sua obrigação de indemnizar, prevista nos artigos 5°, n 1,
alínea c), e 7°, n 1, desse Regulamento;
 processos nºs C-570/07 e C-571/07 – pedidos formulados por órgão
jurisdicional espanhol que têm por objecto a questão de saber se o artigo 43º
do TCE se opõe ao disposto nos artigos 2º, 3º e 4º do Decreto 72/2001 do

460

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

Principado das Astúrias, de 19 de Julho, relativo às farmácias, e postos
farmacêuticos e nos pontos 4), 6) e 7) do anexo do referido Decreto;
 processos nºs C-39/08 e C-43/08 – pedidos formulados por órgão jurisdicional
alemão que têm por objecto a questão de saber se o artigo 3º da Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 exige um tratamento
igual de pedidos de registo idênticos ou comparáveis a fim de assegurar a
igualdade de oportunidades em matéria de concorrência. Em caso afirmativo,
se o tribunal é obrigado a examinar indícios concretos de um tratamento
desigual causador de distorções da concorrência, a tomar em consideração na
sua análise as decisões anteriores das autoridades em casos semelhantes e
se ao interpretar e aplicar o artigo 3° da Directiva 89/104/CEE, o tribunal é
obrigado a ter em conta a proibição de discriminações que provoquem uma
distorção

da

concorrência

sempre

que

constate

a

existência

desta

discriminação. Em caso de resposta negativa a estas questões, se a legislação
nacional deve, a fim de evitar distorções da concorrência, obrigar a autoridade
nacional a intentar oficiosamente uma acção de anulação contra marcas
anteriores indevidamente registadas;
 processo nº C-64/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional austríaco que
tem por objecto a questão de saber se o artigo 43° do TCE deve ser
interpretado no sentido de que se opõe a uma disposição por força da qual a
exploração de jogos de fortuna e azar em casas de jogo é reservada
exclusivamente a sociedades anónimas, com sede no território desse Estadomembro, exigindo, deste modo, a constituição ou a aquisição de uma
sociedade de capitais situada nesse Estado-membro, se os artigos 43° e 49°
do TCE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a um monopólio
nacional relativo a determinados jogos de fortuna e azar, como por exemplo os
que se realizam em casas de jogo, quando o Estado-membro em questão
carece, de uma maneira geral, de uma política coerente e sistemática de
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restrição dos jogos de fortuna e azar, porque os organizadores nacionais
autorizados incentivam a participação em jogos de fortuna e azar, como as
apostas desportivas e as lotarias, fazendo-lhes publicidade (na televisão, em
jornais e revistas) chegando mesmo, pouco antes da extracção da lotaria, a
oferecer-se uma determinada quantia em dinheiro por um bilhete dessa lotaria
["TOI TOI TOI - Glaub' ans Glück" (acredita na sorte)] e se os artigos 43° e 49°
do TCE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma
disposição segundo a qual todas as concessões para a exploração de casas
de jogo e jogos de fortuna e azar, previstas na legislação nacional relativa a
esses jogos, são atribuídas por um período de 15 anos, com base num regime
normativo que exclui do concurso candidatos do espaço comunitário (não
nacionais desse Estado-membro);
 processo nº C- 45/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional belga que tem
por objecto a interpretação da Directiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao abuso de mercado, e do
artigo 1º da Directiva 2003/124/CE da Comissão, de 22 de Dezembro de 2003,
que estabelece as modalidades de aplicação da primeira Directiva;
 processo nº C-83/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional austríaco que
tem por objecto a questão de saber se os critérios da independência jurídica e
económica a que se refere o n° 1 do artigo 4°, da Directiva 92/83/CEE do
Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à harmonização da estrutura dos
impostos especiais sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas, para a
aplicação das taxas reduzidas de imposto, devem ser entendidos, à luz dos
considerandos da Directiva, no sentido de que só se deve considerar que há
dependência económica entre fábricas de cerveja, que em tudo o mais são
juridicamente independentes, quando as fábricas de cerveja em causa não
possam operar no mercado como concorrentes entre si ou basta a
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possibilidade de ser exercida de facto uma influência na actividade das fábricas
de cerveja para que o critério da independência não esteja preenchido;
 processo nº C-111/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional sueco que
tem por objecto a questão de saber se a exclusão estabelecida na alínea b) do
n.° 2 do artigo 1° do Regulamento (CE) n° 44/2001 do Conselho, de 22 de
Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à
execução de decisões em matéria civil e comercial, respeitante às falências, às
concordatas e aos processos análogos, deve ser interpretada no sentido de
que se aplica a uma decisão, proferida por um órgão jurisdicional de um
Estado-membro A, relativa ao registo da titularidade de uma participação numa
sociedade com sede no mesmo Estado-membro A cuja propriedade foi
transmitida por um administrador da insolvência de uma sociedade com sede
num Estado-membro B, quando o órgão jurisdicional invocou como
fundamento da sua decisão o facto de o Estado-membro A não reconhecer, na
falta de um acordo internacional relativo ao reconhecimento mútuo de
processos de insolvência, os poderes do administrador da insolvência para
dispor de bens no Estado-membro A;
 processo nº C-203/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional holandês que
tem por objecto a questão de saber se o artigo 49° do TCE deve ser
interpretado no sentido de que da sua aplicação resulta que a autoridade
competente de um Estado-membro não pode, com base no regime de licenças
exclusivo que vigora nesse Estado-membro em relação à oferta de serviços
relativos a jogos de fortuna ou azar, proibir que um prestador de serviços ao
qual já foi concedida uma licença noutro Estado-membro para a prestação de
serviços através da Internet também ofereça estes serviços através da Internet
no primeiro Estado-membro e se a interpretação que o Tribunal de Justiça fez
do artigo 49° do TCE e, em especial, do princípio da igualdade e da obrigação
de transparência dele resultantes em alguns processos que tinham por objecto
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concessões é aplicável ao processo relativo à concessão de uma licença para
a oferta de serviços relativos a jogos de fortuna ou azar num regime de licença
única fixado por leis;
 processo nº C-233/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional checo que
tem por objecto a questão de saber se o n° 3 do artigo 12° da Directiva
76/308/CEE do Conselho, de 15 de Março de 1976, relativa à assistência
mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes a certas quotizações,
direitos, impostos e outras medidas, deve ser interpretado no sentido de que,
quando as medidas de execução de um crédito são impugnadas num órgão
jurisdicional do Estado-membro onde a autoridade requerida tem a sua sede,
esse órgão jurisdicional pode, em conformidade com a legislação desse
Estado-membro, verificar se o título que permite executar a cobrança (título
executivo) é exequível e se foi regularmente notificado ao devedor

e se

decorre dos princípios gerais do direito comunitário, em particular do princípio
do direito a um processo equitativo, do princípio da boa administração e do
princípio do Estado de direito, que a notificação do título executivo ao devedor
numa língua diferente da que ele compreende, e que não é também a língua
oficial do Estado onde o referido título é notificado ao devedor, constitui um
vício que permite recusar a execução com base nesse título executivo;
 processo nº C-278/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se o n° 1 do artigo 5° da Primeira Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, deve ser
interpretado no sentido de que uma marca é utilizada de uma forma reservada
ao seu titular quando a marca ou um sinal semelhante à mesma
(designadamente, o elemento nominativo de uma marca nominativa e
figurativa) é inscrita como keyword num motor de busca e, em consequência,
quando a marca ou sinal semelhante à marca é introduzido como palavra de
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pesquisa no motor de busca, aparece no ecrã publicidade a produtos ou
serviços idênticos ou semelhantes;
 processo nº C-302/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se o artigo 5°, n° 4, do Regulamento (CE)
n.° 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das
autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem
certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que
violem esses direitos, deve ser interpretado, atendendo à adesão da
Comunidade Europeia ao Protocolo de Madrid, no sentido de que, apesar de
utilizar o conceito de "marca comunitária", abrange igualmente os registos
internacionais de marcas na acepção dos artigos 146.° e seguintes do
Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a
marca comunitária, alterado pelo Regulamento (CE) n° 1992/2003 do
Conselho, de 27 de Outubro de 2003;
 processo nº C- 304/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se o artigo 5°, n° 2 da Directiva
2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005,
relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores
no mercado interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho, as
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) n°
2006/2004 do Parlamento e do Conselho deve ser interpretado no sentido de
que (esta disposição) se opõe a uma regulamentação nacional segundo a qual
a prática comercial em que a participação dos consumidores num concurso
promocional ou num jogo promocional é condicionada à aquisição de uma
mercadoria ou à utilização de um serviço é, em princípio, proibida não sendo
tido em consideração se a campanha publicitária, no caso concreto, afecta os
interesses do consumidor;
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 processo nº C-337/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional holandês que
tem por objecto a questão de saber se o artigo 43° do TCE, conjugado com o
artigo 48° do TCE, deve, ser interpretado no sentido de que obsta a que uma
norma nacional [...], segundo a qual uma sociedade-mãe e a sua filial podem
optar por que o imposto por elas devido seja cobrado à sociedade-mãe
estabelecida neste Estado-membro, como se houvesse um único sujeito
passivo, reserve essa opção a sociedades sujeitas, no que respeita à
tributação dos lucros, à jurisdição fiscal do Estado em questão;
 processo nº C-428/08 – pedido formulado por órgão jurisdicional holandês que
tem por objecto a questão de saber se o artigo 9° da Directiva 98/44/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998, relativa à
protecção jurídica das invenções biotecnológicas, deve ser interpretado no
sentido de que a protecção conferida nesse artigo também pode ser invocada
numa situação como a do presente processo, em que o produto (a sequência
de ADN) faz parte de uma matéria importada para a União Europeia (farinha de
soja), não exercendo a sua função no momento da alegada infracção, mas a
tenha efectivamente exercido (na planta da soja) ou possa vir eventualmente a
exercê-la novamente, depois de isolado daquela matéria e introduzido na
célula de um organismo e se a protecção conferida pela Directiva, em especial
pelo seu artigo 9°, de uma patente relativa a uma matéria biológica impede que
a legislação nacional em matéria de patentes atribua (adicionalmente) uma
protecção absoluta ao produto (ADN) enquanto tal, independentemente de o
ADN exercer a sua função, devendo portanto a protecção do artigo 9° ser
considerada exclusiva, na situação referida nesse artigo de o produto ser
constituído por informação genética ou conter tal informação, estando o
produto incorporado na matéria e a informação genética contida nessa matéria.
Ainda no âmbito das questões prejudiciais formuladas por órgãos jurisdicionais de outros
Estados-membros prosseguiram os seus termos os seguintes processos:
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 processo nº C–409/06 - pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se os artigos 43° e 49° do TCE devem ser
interpretados no sentido de que a legislação nacional relativa a um monopólio
de Estado sobre as apostas desportivas que contenha restrições ilícitas à
liberdade de estabelecimento e à livre prestação de serviços, garantidas nos
artigos 43° e 49° do TCE, por não contribuir para limitar as actividades de
apostas de uma maneira coerente e sistemática, segundo a jurisprudência do
Tribunal de Justiça (acórdão de 06-11-2006 - processo C-243/01), pode
continuar a ser aplicada excepcionalmente durante um período de transição,
apesar do princípio do primado do direito comunitário directamente aplicável, e
em caso de resposta afirmativa à primeira questão, quais os pressupostos para
uma excepção a esse primado e como deve ser determinado o período de
transição. Aguarda-se a marcação da audiência para apresentação de
alegações orais;
 processo nº C-525/06 – pedido formulado por órgão jurisdicional holandês que
tem por objecto a questão de saber se o artigo 49º do TCE deve ser
interpretado no sentido de que são permitidas disposições nacionais restritivas,
que impedem a entrada no mercado de uma empresa que comercializa com
fins lucrativos formulários de participação em grupo no Euromilhões, tendo em
conta o interesse geral (prevenção do incitamento ao esbanjamento de
dinheiro no jogo). Aguarda-se a marcação da audiência para apresentação de
alegações orais;
 processo nº C-73/07 - pedido formulado por órgão jurisdicional finlandês que
tem por objecto a interpretação da Directiva 95/467/CE, relativa à protecção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados de carácter
pessoal e à livre circulação desses dados. Em 8 de Maio de 2008 foram
apresentadas as conclusões do advogado-geral. Por acórdão proferido em 12
de Dezembro de 2008, o Tribunal de Justiça declarou que o nº 1 do artigo 3°
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da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados,
deve ser interpretado no sentido de que o facto de os dados de pessoas
singulares relativos aos seus rendimentos do trabalho e do capital e ao seu
património serem recolhidos com base em documentos públicos da
Administração Fiscal e tratados para efeitos de publicação; serem publicados
por categoria de rendimentos e por ordem alfabética, sob a forma de listas
elaboradas em cada município; serem cedidos em CD-ROM para efeitos de
tratamento com objectivos comerciais; serem utilizados no âmbito de um
serviço de SMS que permite aos utilizadores de telefones móveis, após
enviarem para um número determinado uma mensagem curta com o nome e o
domicílio de uma pessoa, receber os dados sobre os rendimentos do trabalho
e do capital dessa pessoa, bem como sobre o seu património; deve ser
considerado “tratamento de dados pessoais”, na acepção dessa disposição. O
artigo 9° da Directiva 95/46/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24
de Outubro de 1995, deve ser interpretado no sentido de que as actividades
referidas nas alíneas a) a d) da primeira questão, relativas a dados contidos
em documentos que são públicos nos termos da legislação nacional, devem
ser consideradas actividades de tratamento de dados pessoais efectuadas
“para fins exclusivamente jornalísticos”, na acepção dessa disposição, se
tiverem por única finalidade a divulgação ao público de informações, de
opiniões ou de ideias, o que compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar e
a actividades de tratamento de dados relativas a ficheiros das autoridades
públicas que contenham dados pessoais que abranjam apenas informações
inalteradas já publicadas nos meios de comunicação social, enquadram-se no
âmbito de aplicação da Directiva 95/46;
 processo nº C-168/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional francês que
tem por objecto a questão de saber se as disposições da Sexta Directiva
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77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das
legislações dos Estados-membros respeitantes aos impostos sobre o volume
de negócios - sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado,
designadamente alínea f) do n° 1 do artigo 13º A devem ser interpretadas no
sentido de que permitem que os Estados-Membros concedam uma isenção do
imposto apenas no caso de os grupos autónomos de pessoas prestarem
serviços exclusivamente em benefício dos seus membros com exclusão dos
não membros. Por decisão de 12 de Dezembro de 2007 o Tribunal de Justiça
nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 82º-A, do Regulamento
de Processo, suspendeu a instância até ser proferida a decisão do Tribunal
Supremo Nacional sobre o recurso interposto para este órgão jurisdicional da
decisão de reenvio;
 processo nº C-276/05 - pedido formulado por órgão jurisdicional francês que
tem por objecto a interpretação do artigo 7º da Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos
Estados-membros em matéria de marcas (a seguir "directiva sobre as marcas")
e a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa a esta disposição devem ser
interpretados no sentido de que a prova de que o exercício do direito de marca
contribui para uma compartimentação artificial do mercado deve ser
apresentada não apenas em relação ao reacondicionamento em si mesmo
mas também em relação à forma da nova embalagem. Na audiência realizada
em 24 de Janeiro de 2008, a República Portuguesa apresentou alegações
orais. Em 9 de Outubro de 2008, foram apresentadas as conclusões do
advogado-geral. Por acórdão proferido em 22 de Dezembro de 2008 o Tribunal
de Justiça declarou que o nº 2 do artigo 7º da referida Directiva conforme
alterada pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de
1992, deve ser interpretado no sentido de que, quando for demonstrado que o
reacondicionamento

do

produto

farmacêutico,

através

de

uma

nova

embalagem, é necessário à sua comercialização posterior no Estado-membro
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de importação, há que apreciar o modo de apresentação dessa embalagem
tendo unicamente presente a condição segundo a qual o mesmo não deve ser
susceptível de lesar a reputação da marca nem a do seu titular e de que ao
importador paralelo fornecer ao titular da marca as informações necessárias e
suficientes para lhe permitir verificar que o reacondicionamento do produto sob
essa marca é necessário para o comercializar no Estado-membro de
importação;
 processo nº C- 282/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional francês que
tem por objecto a questão de saber se os artigos 105.°, nº 3, alínea b), e 107°,
§ 2, nº 9, do decreto real CIR 1992, adoptado nos termos do artigo 266° do CIR
1992, conjugados com o artigo 23° da Convenção Belgo-Luxemburguesa sobre
a Dupla Tributação, violam o artigo 73° (actual artigo 56°) do TCE, que prevê a
livre circulação dos capitais, na medida em que, ao reservar a renúncia ao
imposto sobre o rendimento de valores mobiliários previsto pelo artigo 107°, §
2, n° 9 exclusivamente em relação aos juros atribuídos às sociedades
residentes, têm nomeadamente por efeito, por um lado, dissuadir as
sociedades residentes de contrair empréstimos junto das sociedades
estabelecidas noutro Estado-membro e, por outro, constituem um obstáculo a
que as sociedades estabelecidas noutro Estado-membro invistam capitais, sob
a forma de empréstimos, nas sociedades que têm a sua sede na Bélgica. Por
acórdão proferido em 22 de Dezembro de 2008 o Tribunal de Justiça declarou
que os artigos 52° do TCE (que passou, após alteração, a artigo 43 do TCE),
58° do TCE (actual artigo 48 TCE), 73°-B do TCE e 73°-D do TCE (actuais,
respectivamente, artigos 56 TCE e 58 TCE) devem ser interpretados no
sentido de que não se opõem a uma regulamentação fiscal de um Estadomembro, como a que está em causa no processo principal, que obriga à
retenção na fonte do imposto sobre os juros pagos por uma sociedade
residente desse Estado a uma sociedade beneficiária residente de outro
Estado-membro, embora isente dessa retenção os juros pagos a uma
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sociedade

beneficiária

residente

do

primeiro

Estado-membro

cujos

rendimentos são tributados neste último Estado-membro a título do imposto
sobre as sociedades;
 processo nº C-297/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se com respeito à interpretação do artigo
54º da Convenção, assinada em 19 de Junho de 1990, de aplicação do Acordo
de Schengen de 14 de Junho de 1985 entre os Governos dos Estados da
União Económica Benelux, da República Federal da Alemanha e da República
Francesa relativo à supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns, a
regra que consiste em proibir que uma pessoa que tenha sido julgada numa
Parte Contratante, por sentença transitada em julgado, seja julgada, com base
nos mesmos factos, noutra Parte Contratante aplica-se no caso de a pena que
lhe foi aplicada nunca ter podido ser executada em virtude da lei do Estado
onde foi decretada. Em 8 de Abril de 2008 foram apresentadas as conclusões
do advogado-geral. O Tribunal de Justiça, por acórdão proferido em 11 de
Dezembro de 2008, declarou que o princípio ne bis in idem consagrado no
artigo 54° da Convenção de aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de
Junho de 1985, entre os Governos dos Estados da União Económica Benelux,
da República Federal da Alemanha e da República Francesa relativo à
supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns, assinada em 19 de
Junho de 1990, em Schengen (Luxemburgo), aplica-se a um processo penal
instaurado num Estado contratante por factos pelos quais o arguido já foi
definitivamente julgado noutro Estado contratante, mesmo quando, nos termos
do direito do Estado em que foi condenado, a pena, devido a especificidades
processuais como as do processo principal, nunca pôde ser executada
directamente;
 processo nº C-321/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se o direito comunitário permite - ao
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contrário do disposto no nº 5 do artigo 7º da Directiva 91/439/CE do Conselho,
de 29 de Julho de 1991 - que um cidadão da UE possa ser titular de uma carta
de condução nacional válida e de outra carta emitida por outro Estadomembro, tendo ambas sido obtidas antes da adesão deste Estado-membro à
UE e - em caso afirmativo - a retirada - previamente à entrada em vigor do
Fahrerlaubnisverordnung (regulamento alemão relativo à carta de condução, a
seguir "FeV"), de 1 de Janeiro de 1999 - da segunda carta de condução
nacional, posteriormente emitida, na sequência de condenação por condução
em estado de embriaguez, acarreta a consequência jurídica de que a validade
da primeira carta de condução, previamente emitida no estrangeiro, já não
necessita de ser reconhecida no território nacional após a adesão do outro
Estado-membro, mesmo quando o período de proibição temporária de obter
uma nova carta de condução nacional já tenha decorrido. Nas conclusões
apresentadas em 6 de Novembro de 2008 o advogado-geral propõe ao
Tribunal de Justiça que responda às questões colocadas da seguinte forma: o
nº 5 do artigo 7° da referida Directiva deve ser interpretado no sentido de que
não se opõe a que uma pessoa possa ser titular de duas cartas de condução,
por um lado, quando a primeira carta tiver sido emitida por um país terceiro
antes da entrada em vigor da Directiva 80/1263/CEE do Conselho, de 4 de
Dezembro de 1980, relativa à criação de uma carta de condução comunitária e,
por outro lado, quando, antes da entrada em vigor da Directiva 91/439, essa
pessoa, que já era titular de uma carta de condução reconhecida no território
da Comunidade, se submeta ao controlo de aptidão exigido para a emissão de
uma carta de condução. Além disso, os nos 2 e 4 do artigo 8º da Directiva
91/439, alterada pelo Regulamento (CE) n 1882/2003, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 29 de Setembro de 2003 devem ser interpretados no
sentido de que não se opõem a que, nas circunstâncias do processo principal,
um Estado-membro recuse reconhecer a validade de uma carta de condução
emitida anteriormente por outro Estado-membro.
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Ainda no âmbito das questões prejudiciais formuladas por órgãos jurisdicionais de outros
Estados-membros foram proferidos acórdãos nos seguintes processos:
 processo nº C-334/06

a nº C-336/06 – pedidos formulados por órgão

jurisdicional alemão que têm por objecto a questão de saber se pode um
Estado-membro, em conformidade com os artigos 1°, n° 2, e 8°, nº 2 e nº 4, da
Directiva 91/439/CEE do Conselho, de 29 de Julho de 1991 exigir ao titular de
uma carta de condução emitida noutro Estado-membro que requeira, junto das
suas autoridades administrativas, o reconhecimento do direito de utilizar essa
carta de condução em território nacional, se anteriormente a carta de condução
lhe tiver sido retirada ou anulada por qualquer razão em território nacional. Por
acórdão proferido em 26 de Junho de 2008, o Tribunal de Justiça, declarou que
os artigos 1°, n° 2, 7°, nº 1, e 8°, nº 2 e nº 4, da Directiva 91/439/CEE conforme
alterada pelo Regulamento (CE) n° 1882/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de Setembro de 2003, devem ser interpretados no sentido de
que se opõem a que um Estado-membro, em circunstâncias como as dos
processos principais, se recuse a reconhecer, no seu território, o direito de
conduzir resultante de uma carta de condução emitida posteriormente por outro
Estado-membro fora do período de proibição de requerer uma nova carta,
imposto à pessoa em causa, e, portanto, a validade desta carta, enquanto o
seu titular não cumprir os requisitos exigidos no primeiro Estado-membro para
a emissão de uma nova carta de condução após a apreensão da carta anterior,
incluindo o exame de aptidão para conduzir, que certifique que os fundamentos
que justificaram a referida apreensão já não existem. Nas mesmas
circunstâncias, as referidas disposições não se opõem a que um Estadomembro se recuse a reconhecer, no seu território, o direito de conduzir
resultante de uma carta de condução emitida posteriormente noutro Estadomembro, se se demonstrar, com base nas menções que dela constam ou
noutras informações incontestáveis provenientes do Estado-membro de
emissão, que, quando a referida carta de condução foi emitida, o seu titular,
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que era objecto, no território do primeiro Estado-membro, de uma medida de
apreensão da carta anterior, não tinha a sua residência habitual no território do
Estado-membro de emissão;
 processos nº C-329/06 e C-343/06 – pedidos formulados por órgão jurisdicional
alemão que têm por objecto questões relativas à interpretação dos artigos 1º,
nº 2, 7º, nº 1, alínea a), e 8º, nºs 2 e 4, conjugado com o anexo III, da Directiva
91/439/CEE, do Conselho de 29 de Julho de 1991 sobre a carta de condução.
O Tribunal de Justiça, por acórdão proferido em 26 de Junho de 2008 declarou
que os artigos 1°, n° 2, 7°, n° 1, e 8°, nº 2 e nº 4, da Directiva 91/439/CEE
devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que um Estadomembro, em circunstâncias como as dos processos principais, se recuse a
reconhecer, no seu território, o direito de conduzir resultante de uma carta de
condução emitida posteriormente por outro Estado-membro fora do período de
proibição de requerer uma nova carta, imposto à pessoa em causa, e, portanto,
a validade desta carta, enquanto o seu titular não cumprir os requisitos exigidos
no primeiro Estado-membro para a emissão de uma nova carta de condução
após a apreensão da carta anterior, incluindo o exame de aptidão para
conduzir, que certifique que os fundamentos que justificaram a referida
apreensão já não existem. Nas mesmas circunstâncias, as referidas
disposições não se opõem a que um Estado-membro se recuse a reconhecer,
no seu território, o direito de conduzir resultante de uma carta de condução
emitida posteriormente noutro Estado-membro, se se demonstrar, com base
nas menções que dela constam ou noutras informações incontestáveis
provenientes do Estado-membro de emissão, que, quando a referida carta foi
emitida, o seu titular, que era objecto, no território do primeiro Estado-membro,
de uma medida de apreensão da carta anterior, não tinha a sua residência
habitual no território de Estado-membro de emissão. Os artigos 1°, n° 2, e 8°,
nº 2 e nº 4, da mesma Directiva opõem-se a que um Estado-membro, que, em
conformidade com esta directiva, está obrigado a reconhecer o direito de
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conduzir resultante de uma carta de condução emitida por outro Estadomembro, suspenda provisoriamente este direito enquanto este último Estadomembro verifica as modalidades de emissão dessa carta. Ao invés, neste
mesmo contexto, as referidas disposições não se opõem a que um Estadomembro decida suspender o referido direito, se resultar das menções dessa
carta ou de outras informações incontestáveis provenientes desse outro
Estado-membro que o requisito da residência imposto no artigo 7°, n° 1, alínea
b), da referida directiva não se encontrava preenchido no momento da emissão
da carta de condução;
 processo nº C-425/06 – pedido formulado por órgão jurisdicional italiano, que
tem por objecto a questão de saber se o conceito de abuso do direito, definido
no acórdão do Tribunal de Justiça C-255/02 como operação essencialmente
realizada com o objectivo de obter uma vantagem fiscal, é coincidente, mais
amplo ou mais restritivo que o de operação que tem por únicas razões
económicas obter uma vantagem fiscal , e se para efeitos de aplicação do IVA,
pode ser considerada abuso do direito (ou de formas jurídicas), com a
consequente falta de cobrança de recursos próprios da Comunidade
resultantes do imposto sobre o valor acrescentado, a celebração separada de
contratos de locação financeira (leasing), de financiamento, de seguro e de
intermediação, com a consequência de só a retribuição da concessão do gozo
do bem ficar sujeita a IVA, quando a celebração de um contrato único de
leasing, segundo a prática e a interpretação da jurisprudência nacionais,
também incluiria o financiamento e, portanto, implicaria a sujeição a IVA de
toda a retribuição. O Tribunal de Justiça, por acórdão proferido em 21 de
Fevereiro de 2008 declarou que a Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de
17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estadosmembros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios - Sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme,
deve ser interpretada no sentido de que se pode considerar que existe uma
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prática abusiva quando o objectivo de obter uma vantagem fiscal constitui o fim
essencial da operação ou das operações em causa e que compete ao órgão
jurisdicional de reenvio determinar, à luz dos elementos de interpretação
fornecidos pelo presente acórdão, se, para efeitos da aplicação do imposto
sobre o valor acrescentado, se pode considerar que operações como as que
estão em causa no processo principal constituem uma prática abusiva à luz da
Sexta Directiva 77/388/CEE;
 processo nº C-437/06 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão, que
tem por objecto a questão de saber se nos casos em que um sujeito passivo
exerce simultaneamente uma actividade empresarial e uma actividade não
empresarial, o direito à dedução do IVA pago a montante determina-se de
acordo com a relação entre as operações tributáveis e tributadas, por um lado,
e as operações tributáveis e isentas, por outro (tese da recorrente), ou só se
admite a dedução do IVA pago a montante na medida em que as despesas
relacionadas com a emissão de acções e de participações financeiras [stillen
Beteiligungen] forem imputáveis à actividade económica da recorrente, na
acepção do nº 1 do artigo 2° da Directiva 77/388/CEE do Conselho de 17 de
Maio de 1977 e se caso só se admita a dedução do IVA pago a montante na
medida em que as despesas relacionadas com a emissão de acções e
participações financeiras sejam imputáveis à actividade económica: a
separação dos montantes de IVA a montante relativos à actividade empresarial
dos relativos à actividade não empresarial deve ser efectuada de acordo com o
chamado "critério do investimento" ou é igualmente adequada de acordo com o
"critério da categoria das operações", por aplicação do nº 5 do artigo 17º da
Directiva 77/388/CEE. Por acórdão proferido em 13 de Março de 2008, o
Tribunal de Justiça declarou que quando um sujeito passivo exerce
simultaneamente actividades económicas, tributadas ou isentas, e actividades
não económicas que não entram no âmbito de aplicação da Sexta Directiva
77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das
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legislações dos Estados-membros respeitantes aos impostos sobre o volume
de negócios - Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria
colectável uniforme, a dedução do imposto sobre o valor acrescentado que
incidiu sobre as despesas relacionadas com a emissão de acções e
participações ocultas atípicas só é permitida na medida em que estas
despesas possam ser imputadas à actividade económica do sujeito passivo, na
acepção do n° 1 do artigo 2° desta directiva. A determinação dos métodos e
dos critérios de repartição dos montantes do imposto sobre o valor
acrescentado pago a montante entre actividades económicas e actividades não
económicas, na acepção da Sexta Directiva 77/388, insere-se no poder de
apreciação dos Estados-membros, que, no exercício deste poder, devem ter
em conta a finalidade e a economia desta Directiva e, a esse título, prever um
modo de cálculo que reflicta objectivamente a parte de imputação real das
despesas a montante a cada uma destas duas actividades;
 processo nº C-458/06 – pedido formulado por órgão jurisdicional sueco que
tem por objecto a questão de saber se o álcool contido no vinho para cozinhar
deve ser classificado como álcool etílico na acepção do artigo 20º, primeiro
travessão, da Directiva 92/83/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992,
relativa à harmonização dos impostos especiais sobre o consumo de álcool e
bebidas alcoólicas. O Tribunal de Justiça por acórdão proferido em 12 de
Junho de 2008 declarou que se tiver um teor alcoólico em volume superior a
1,2% vol., o álcool que entra na composição do vinho de cozinha deve ser
classificado na categoria de álcool etílico prevista no artigo 20°, primeiro
travessão, da Directiva 92/83/CEE;
 processo nº C-1/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que tem
por objecto a questão de saber se o artigo 1°, n° 2, da Directiva 91/439/CEE do
Conselho, de 29 de Julho de 1991, em conjugação com o seu artigo 8º, nº 2 e
nº4, deve ser interpretado no sentido de que um Estado-membro não pode
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deixar de reconhecer nem pode recusar o direito de conduzir nem negar a
validade de uma carta de condução emitida de acordo com os critérios
vigentes noutro Estado-membro, pelo facto de ter sido cassada ao seu titular a
licença de condução concedida no primeiro Estado-membro, após o que lhe foi
emitida no segundo Estado-membro uma designada "segunda" licença de
condução CE, quando a cassação da licença se baseia num incidente ou numa
infracção ocorrida antes da cassação da licença pelo segundo Estado-membro.
Por acórdão proferido em 20 de Novembro de 2008, o Tribunal de Justiça
declarou que os artigos 1°, n° 2, e 8°, nº 2 e nº4, da Directiva 91/439/CEE do
Conselho, de 29 de Julho de 1991, relativa à carta de condução, na redacção
dada pelo Regulamento (CE) n° 1882/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de Setembro de 2003, devem ser interpretados no sentido de
que não se opõem a que um Estado-membro recuse o reconhecimento, no seu
território, do direito de conduzir decorrente de uma carta de condução emitida
noutro Estado-membro a uma pessoa que foi objecto, no território do primeiro
Estado-membro, de uma medida de retirada do direito de conduzir, mesmo que
a retirada tenha sido decidida após a emissão da referida carta, quando esta
tenha sido obtida durante o período de vigência de uma medida de suspensão
da carta emitida pelo primeiro Estado-membro e tanto esta medida como a
medida de retirada sejam justificadas por razões já existentes à data de
emissão da segunda carta de condução;
 processo nº C-164/07 – pedido formulado por órgão jurisdicional francês que
tem por objecto a questão de saber se tendo em conta o princípio geral da não
discriminação em razão da nacionalidade, enunciado no artigo 12° do Tratado
CE, as disposições do artigo 706-3, do Code de Procédure Pénale francês são
compatíveis com o direito comunitário, na medida em que levam a que a
indemnização concedida pelo Fundo de Garantia seja recusada a um cidadão
da Comunidade Europeia, residente em França, pai de um filho de
nacionalidade francesa falecido fora do território nacional, apenas com base na
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sua nacionalidade. O Tribunal de Justiça por acórdão proferido em 5 de Junho
de 2008 declarou que o direito comunitário opõe-se à legislação de um Estadomembro que recusa aos nacionais dos outros Estados-membros, que residem
e trabalham no seu território, uma indemnização destinada a ressarcir os
danos pessoais decorrentes de uma infracção que não foi cometida no
território desse Estado, apenas com base na sua nacionalidade;
 processo nº C-298/05 – pedido formulado por órgão jurisdicional alemão que
tem por objecto a questão de saber se uma determinada disposição legal
alemã, que contrariamente ao estipulado na convenção sobre a dupla
tributação entre a República Federal da Alemanha e o Reino da Bélgica, de
11.04.1967, evita a dupla tributação dos lucros com carácter de aplicações de
capitais em estabelecimentos estáveis estrangeiros de um contribuinte sujeito
a tributação global no território nacional - que seriam tributáveis na qualidade
de rendimentos provisórios se o estabelecimento estável fosse uma sociedade
estrangeira -, através do crédito dos impostos sobre o rendimento cobrados no
estrangeiro sobre esses rendimentos e não através da exclusão desses
rendimentos da tributação nacional, contraria as disposições dos artigo 52° do
Tratado CE (actual artigo 43° CE) e dos artigos 73°-B a 73°-D, CE (actuais
artigos 56° a 58° CE). Por acórdão proferido em 6 de Dezembro de 2008, o
Tribunal de Justiça declarou que os artigos 43° CE e 56° CE devem ser
interpretados no sentido de que não se opõem a uma legislação fiscal de um
Estado-membro por força da qual os rendimentos de um residente em território
nacional, resultantes de investimentos de capital num estabelecimento com
sede noutro Estado-membro, não são isentos do imposto nacional sobre os
rendimentos, mas são sujeitos a tributação, da qual é deduzido o imposto
cobrado no outro Estado-membro, isto não obstante a existência de uma
convenção para evitar a dupla tributação, celebrada com o Estado-membro da
sede desse estabelecimento.
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OUTRAS INTERVENÇÕES
Na sequência da admissão da intervenção da República Portuguesa, foram apresentadas
alegações escritas nos seguintes processos:
 processo nº C-390/07 – acção intentada pela Comissão das Comunidades
Europeias contra o Reino Unido da Grã-Bertanha e da Irlanda do Norte que
tem por objecto declarar que o Reino Unido não tendo identificado
determinados estuários como zonas sensíveis à eutrofização, nem sujeitado a
um tratamento mais rigoroso as descargas de águas residuais de
aglomerações

com um equivalente de população superior a 10 000 nos

referidos estuários, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem nos termos
da Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao
tratamento de águas residuais urbanas. A República Portuguesa apresentou as
suas alegações de intervenção em apoio do Reino Unido em 24 de Abril de
2008;
 processo nº T-186/08 – acção intentada pela Liga para a Protecção da
Natureza contra a Comissão das Comunidades Europeias que tem por objecto
declarar a anulação da decisão da Comissão Europeia, de 28 de Fevereiro de
2008, que arquiva a queixa nº 2003/4523, relativa à construção da Barragem
do Baixo Sabor na parte em que pressupõe cumpridas as formalidades
essenciais ao exercício dos direitos de participação procedimental da queixosa
(LPN) no âmbito do processo pré-contencioso relativo ao projecto de
“Barragem do Baixo Sabor”, iniciado com a referida queixa à Comissão
Europeia. A República Portuguesa apresentou as suas alegações de
intervenção em apoio da posição da requerida, Comissão Europeia, em 24 de
Novembro de 2008.
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Igualmente na sequência da admissão da República Portuguesa, foram apresentadas
alegações orais nos seguintes processos:
 processo nº C-284/05 – acção intentada pela Comissão das Comunidades
Europeias contra a Finlândia que tem por objecto declarar que a República da
Finlândia não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos
2º, 9º 10º e 11º do Regulamento (CEE, Euratom) n.º 1552/89 do Conselho de
29 de Maio de 1989 e do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 do
Conselho de 22 de Maio de 2000, ao recusar-se a calcular e pagar os recursos
próprios relativos à importação de equipamento militar entre 1998 e 2002, que
não determinou nem colocou à disposição da Comissão, em violação dos
artigos 26º do TCE e 20º da Pauta Aduaneira, e ao recusar-se a pagar juros de
mora relativos ao período em que não colocou os recursos próprios à
disposição da Comissão. A República Portuguesa apresentou as suas
alegações orais, em apoio da Finlândia na audiência pública realizada em 25
de Novembro de 2008;
 processo nº C-409/05 – acção intentada pela Comissão das Comunidades
Europeias contra a Grécia que tem por objecto declarar que, ao recusar-se a
calcular e a pagar os recursos próprios não cobrados emergentes da
importação de equipamento militar com isenção de direitos aduaneiros e ao
recusar-se a pagar os juros de mora devidos pelo não pagamento desses
recursos próprios à Comissão, a República Helénica não cumpriu as
obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 2º, 9º, 10º e 11º do
Regulamento (CE) n.º 1552/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989 até 31 de
Maio de 2000, bem como, do mesmo modo, do Regulamento (CE) n.º
1150/2000 do Conselho de 22 de Maio de 2000,

a partir dessa data.

A

República Portuguesa apresentou as suas alegações orais, em apoio da
Grécia, na audiência pública realizada em 25 de Novembro de 2008.
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Ainda neste âmbito prosseguiram o seu curso os processos apensos C-295/06 e C-14/06 –
recursos interpostos pelo Parlamento Europeu e Dinamarca contra a Comissão das
Comunidades Europeias, respectivamente que tem por objecto a anulação da Decisão
2005/717/CE da Comissão, de 15 de Outubro de 2005, que altera, para o adaptar ao
progresso técnico, o anexo da Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 27 de Janeiro de 2003 relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas
em equipamentos eléctricos e electrónicos. A República Portuguesa apresentou as suas
alegações de intervenção, em apoio do Parlamento Europeu e da Dinamarca, em 20 de
Dezembro de 2008. Por acórdão proferido em 1 de Abril de 2008, o Tribunal de Justiça
decidiu anular o ponto 2 do anexo da Decisão 2005/717/CE, mantendo os seus efeitos até
30 de Junho de 2008, inclusive.
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ANEXO II

ADAPTAÇÕES LEGISLATIVAS
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Em matéria de transposição de directivas transitaram para o ano seguinte 126 directivas em
vias de transposição, das quais 84 se encontram com o prazo de transposição em curso e
42 com o prazo ultrapassado.
Foram transpostas para o ordenamento jurídico português 80 directivas que de seguida se
enumeram.
AGRICULTURA
Directiva 1999/21/CE da Comissão, de 25 de Março de 1999, relativa aos alimentos
dietéticos destinados a fins medicinais específicos (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 216/2008, de 11 de Novembro.
Diário da República, I Série, nº 219.

Directiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001,
que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos veterinários.
Decreto-Lei nº 148/2008,29 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 145.

Directiva 2004/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, que
altera a Directiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de
2001, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos veterinários (Texto
relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 148/2008, 29 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 145.
Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004,
relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (texto relevante para efeitos do
EEE).
Decreto-Lei nº 16/2008, de 1 de Abril.
Diário da República, I Série, nº 64.
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Directiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, que aplica o princípio de
igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu
fornecimento.
Decreto-Lei nº 14/2008, de 12 de Março.
Diário da República, I Série, nº 51.

Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005,
relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado
interno e que altera a Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, as
Directivas 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, 98/27/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 1998, e 2002/65/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, e o Regulamento (CE) n°
2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004 («directiva
relativa às práticas comerciais desleais») (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 57/2008, de 26 de Março.
Diário da República, I Série, nº 60.

Directiva 2006/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006, que
altera a Directiva 95/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Fevereiro de
1995, relativa aos aditivos alimentares com excepção dos corantes e dos edulcorantes e a
Directiva 94/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Junho de 1994, relativa
aos edulcorantes para utilização nos géneros alimentares.
Decreto-Lei nº 33/2008, de 25 de Fevereiro.
Diário da República, I Série, nº 33.
Directiva 2006/85/CE da Comissão, de 23 de Outubro de 2006, que altera a Directiva
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, com o objectivo de incluir as substâncias
activas fenamifos e etefão (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 61/2008, de 28 de Março.
Diário da República, I Série, nº 62.
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Directiva 2006/125/CE da Comissão, de 5 de Dezembro de 2006, relativa aos alimentos à
base de cereais e aos alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças jovens
(Versão codificada) (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 53/2008, de 25 de Março.
Diário da República, I Série, nº 59.

Directiva 2006/128/CE da Comissão, de 8 de Dezembro de 2006, que altera e rectifica a
Directiva 95/31/CE da Comissão, de 5 de Julho de 1995, que estabelece os critérios de
pureza específicos dos edulcorantes que podem ser utilizados nos géneros alimentícios
(Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 9/2008, de 14 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 9.

Directiva 2006/129/CE da Comissão, de 8 de Dezembro de 2006, que altera e rectifica a
Directiva 96/77/CE da Comissão, de 2 de Dezembro de 1996, que estabelece os critérios de
pureza específicos dos aditivos alimentares com excepção dos corantes e dos edulcorantes
(Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 99/2008, 12 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 112.

Directiva 2006/130/CE da Comissão, de 11 de Dezembro de 2006, que aplica a Directiva
2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, no que
respeita ao estabelecimento de critérios de isenção de receita veterinária para determinados
medicamentos veterinários para animais produtores de alimentos (Texto relevante para
efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 148/2008,29 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 145.
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Directiva 2006/141/CE da Comissão, de 22 de Dezembro de 2006, relativa às fórmulas para
lactentes e fórmulas de transição e que altera a Directiva 1999/21/CE da Comissão, de 25
de Março de 1999 (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 217/2008, de 11 de Novembro.
Decreto-Lei nº 216/2008, de 11 de Novembro.
Diário da República, I Série, nº 219.

Directiva 2007/5/CE da Comissão, de 7 de Fevereiro de 2007, que altera a Directiva
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, com o objectivo de incluir as substâncias
activas captana, folpete, formetanato e metiocarbe (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 61/2008, de 28 de Março.
Diário da República, I Série, nº 62.

Directiva 2007/10/CE da Comissão, de 21 de Fevereiro de 2007, que altera o anexo II da
Directiva 92/119/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, no que se refere às
medidas a tomar respeitantes a uma zona de protecção na sequência de um surto da
doença vesiculosa do suíno (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 131/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2007/19/CE da Comissão, de 30 de Março de 2007, que altera a Directiva
2002/72/CE da Comissão, de 6 de Agosto de 2002, relativa aos materiais e objectos de
matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios e a Directiva
85/572/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1985, que fixa a lista dos simuladores a
utilizar para verificar a migração dos constituintes dos materiais e objectos em matéria
plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios (Texto relevante para
efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 62/2008, de 31 de Março.
Diário da República, I série, nº 63.
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Directiva 2007/20/CE da Comissão, de 3 de Abril de 2007, que altera a Directiva 98/8/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, com o objectivo de incluir
a substância activa diclofluanida no anexo I da mesma (Texto relevante para efeitos do
EEE).
Decreto-Lei nº 138/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2007/25/CE da Comissão, de 23 de Abril de 2007, que altera a Directiva
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, com o objectivo de incluir as substâncias
activas dimetoato, dimetomorfe, glufosinato, metribuzina, fosmete e propamocarbe (Texto
relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 61/2008, de 28 de Março.
Diário da República, I Série, nº 62.

Directiva 2007/29/CE da Comissão, de 30 de Maio de 2007, que altera a Directiva 96/8/CE
da Comissão, de 26 de Fevereiro de 1996, relativa à rotulagem, publicidade e apresentação
dos alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição calórica para redução do
peso (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 27/2008, de 22 de Fevereiro.
Diário da República, I Série, nº 38.

Directiva 2007/31/CE da Comissão, de 31 de Maio de 2007, que altera a Directiva
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, no que se refere à extensão da utilização
da substância activa fostiazato (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 61/2008, de 28 de Março.
Diário da República, I Série, nº 62.
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Directiva 2007/40/CE da Comissão, de 28 de Junho de 2007, que altera a Directiva
2001/32/CE da Comissão, de 8 de Maio de 2001, que reconhece zonas protegidas na
Comunidade expostas a riscos fitossanitários específicos.
Decreto-Lei nº 16/2008, de 24 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 17.

Directiva 2007/41/CE da Comissão, de 28 de Junho de 2007, que altera determinados
anexos da Directiva 2000/29/CE do Conselho, de 8 de Maio de 2000, relativa às medidas de
protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e
produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade.
Decreto-Lei nº 16/2008, de 24/01/2008.
Diário da República, I Série, nº 17.

Directiva 2007/50/CE da Comissão, de 2 de Agosto de 2007, que altera a Directiva
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, com o objectivo de incluir as substâncias
activas beflubutamida e vírus da poliedrose nuclear de Spodoptera exigua (Texto relevante
para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 61/2008, de 28 de Março.
Diário da República, I Série, nº 62.

Directiva 2007/52/CE da Comissão, de 16 de Agosto de 2007, que altera a Directiva
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, com o objectivo de incluir as substâncias
activas etoprofos, pirimifos-metilo e fipronil (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 61/2008, de 28 de Março.
Diário da República, I Série, nº 62.
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Directiva 2007/55/CE da Comissão, de 17 de Setembro de 2007, que altera determinados
anexos das Directivas 76/895/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1976, 86/362/CEE
Conselho, de 24 de Julho de 1986, 86/363/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, e
90/642/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, no que diz respeito aos limites
máximos de resíduos de azinfos-metilo (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 51/2008, de 20 de Março.
Diário da República, I Série, nº 57.
Decreto-Lei nº 98/2008, 12 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 112.

Directiva 2007/56/CE da Comissão, de 17 de Setembro de 2007, que altera determinados
anexos das Directivas 86/362/CEE Conselho, de 24 de Julho de 1986, 86/363/CEE do
Conselho, de 24 de Julho de 1986, e 90/642/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de
1990, no que respeita aos limites máximos de resíduos de azoxistrobina, clorotalonil,
deltametrina, hexaclorobenzeno, ioxinil, oxamil e quinoxifena (Texto relevante para efeitos do
EEE).
Decreto-Lei nº 51/2008, de 20 de Março.
Diário da República, I Série, nº 57.
Decreto-Lei nº 98/2008, 12 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 112.

Directiva 2007/57/CE da Comissão, de 17 de Setembro de 2007, que altera determinados
anexos das Directivas 76/895/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1976, 86/362/CEE
do Conselho, de 24 de Julho de 1986, 86/363/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, e
90/642/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, no que respeita aos limites máximos
de resíduos de ditiocarbamatos (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 51/2008, de 20 de Março.
Diário da República, I Série, nº 57.
Decreto-Lei nº 98/2008, 12 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 112.
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Directiva 2007/62/CE da Comissão, de 4 de Outubro de 2007, que altera determinados
anexos das Directivas 86/362/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, e 90/642/CEE do
Conselho, de 27 de Novembro de 1990, no que diz respeito aos limites máximos de resíduos
de bifenazato, petoxamida, pirimetanil e rimsulfurão (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 51/2008, de 20 de Março.
Diário da República, I Série, nº 57.

Directiva 2007/68/CE da Comissão, de 27 de Novembro de 2007, que altera o anexo III A da
Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 2000, no
que respeita a determinados ingredientes alimentares (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 156/2008, de 7 de Agosto.
Diário da República, I Série, nº 152.

Directiva 2007/69/CE da Comissão, de 29 de Novembro de 2007, que altera a Directiva
98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, com o
objectivo de incluir a substância activa difetialona no anexo I da mesma (Texto relevante
para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 138/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2007/70/CE da Comissão, de 29 de Novembro de 2007, que altera a Directiva
98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, com o
objectivo de incluir a substância activa dióxido de carbono no anexo I A da mesma (Texto
relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 138/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2007/73/CE da Comissão, de 13 de Dezembro de 2007, que altera determinados
anexos das Directivas 86/362/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1986, e 90/642/CEE do
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Conselho, de 27 de Novembro de 1990, no que diz respeito aos limites máximos de resíduos
de acetamipride, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarbe, pendimetalina, pimetrozina,
piraclostrobina, tiaclopride e trifloxistrobina (Texto relevante para efeitos do EEE)
Decreto-Lei nº 202/2008, de 9 de Outubro.
Diário da República, I Série, nº 196.

Directiva 2008/15/CE da Comissão, de 15 de Fevereiro de 2008, que altera a Directiva
98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, com o
objectivo de incluir a substância activa clotianidina no anexo I da mesma (Texto relevante
para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 138/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2008/16/CE da Comissão, de 15 de Fevereiro de 2008, que altera a Directiva
98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, com o
objectivo de incluir a substância activa etofenprox no anexo I da mesma (Texto relevante
para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 138/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

AMBIENTE e PROTECÇÂO DOS CONSUMIDORES
Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004,
relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos
ambientais.
Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 145.
Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006,
relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas e que altera a Directiva 2004/35/CE
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004 - Declaração do Parlamento
Europeu, do Conselho e da Comissão.
Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 145.

Directiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006,
relativa à protecção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração.
Decreto-Lei nº 208/2008, de 28 de Outubro.
Diário da República, I Série, nº 209.

Directiva 2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008,
relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (Versão codificada) (Texto relevante
para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 173/2008, de 26 de Agosto.
Diário da República, I Série, nº 164.

ASSUNTOS SOCIAIS
Directiva 2003/72/CE do Conselho, de 22 de Julho de 2003, que completa o estatuto da
sociedade cooperativa europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores.
Lei nº 8/2008, de 18 de Fevereiro.
Diário da República, I Série, nº 34.

APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES
Directiva 96/96/CE do Conselho de 20 de Dezembro de 1996, relativa à aproximação das
legislações dos Estados membros respeitantes ao controlo técnico dos veículos a motor e
seus reboques.
Decreto-Lei nº 136/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.
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Decreto-Lei nº 554/99, 16 de Dezembro.
Diário da República, I Série, nº 291.

Directiva 1999/52/CE da Comissão, de 26 de Maio de 1999, que adapta ao progresso
técnico a Directiva 96/96/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao controlo técnico dos
veículos a motor e seus reboques (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 554/99, 16 de Dezembro.
Diário da República, I Série, nº 291.

Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro de 2000,
relativa aos veículos em fim de vida – Declarações da Comissão.
Decreto-Lei nº 64/2008, de 8 de Abril.
Diário da República, I Série, nº 69.

Directiva 2004/66/CE do Conselho, de 26 de Abril de 2004, que adapta as Directivas
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999, 2002/83/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, 2003/37/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, e 2003/59/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de Julho de 2003, bem como as Directivas 77/388/CEE do Conselho, de 17
de Maio de 1977, 91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, 96/26/CE do Conselho,
de 29 de Abril de 1996, 2003/48/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, e 2003/49/CE do
Conselho, de 3 de Junho de 2003, nos domínios da livre circulação de mercadorias, livre
prestação de serviços, agricultura, política de transportes e fiscalidade, em virtude da
adesão da República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de
Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia.
Decreto-Lei nº 63/2008, de 2 de Abril.
Diário da República, I Série, nº 65.
Directiva 2005/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005,
relativa ao reconhecimento mútuo dos certificados dos marítimos emitidos pelos Estados-

494

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

Membros e que altera a Directiva 2001/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4
de Abril de 2001 (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 280/2001.
Decreto-Lei nº 206/2005.

Directiva 2005/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro de 2005,
relativa à homologação de veículos a motor, no que diz respeito à sua potencial reutilização,
reciclagem e valorização e que altera a Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de
Fevereiro de 1970.
Decreto-Lei nº 149/2008, de 29 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 145.

Directiva 2006/8/CE da Comissão, de 23 de Janeiro de 2006, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, os anexos II, III e V da Directiva 1999/45/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à
classificação, embalagem e rotulagem das preparações perigosas (Texto relevante para
efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 63/2008, de 2 de Abril.
Diário da República, I Série, nº 65.

Directiva 2006/20/CE da Comissão, de 17 de Fevereiro de 2006, que altera, para a adaptar
ao progresso técnico, a Directiva 70/221/CEE do Conselho, de 20 de Março de 1970, relativa
aos reservatórios de combustível e à protecção à retaguarda contra o encaixe dos veículos a
motor e seus reboques (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 133/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006,
relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de
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comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações,
e que altera a Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho
de 2002.
Lei nº 32/2008, 17 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 137.

Directiva 2006/40/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006,
relativa às emissões provenientes de sistemas de ar condicionado instalados em veículos a
motor e que altera a Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970 (Texto
relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 205/2008, de 16 de Outubro.
Diário da República, I Série, nº 201.

Directiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006,
relativa às máquinas e que altera a Directiva 95/16/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de Junho de 1995 (reformulação) (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 103/2008, de 24 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 120.
Decreto-Lei nº 103/2008, 24 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 120.
Decreto-Lei nº 176/2008, de 26 de Agosto.
Diário da República, I Série, nº 164.

Directiva 2006/72/CE da Comissão, de 18 de Agosto de 2006, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, a Directiva 97/24/CE do Parlamento Europeu e do
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Conselho, de 17 de Junho de 1997, relativa a determinados elementos ou características
dos veículos a motor de duas ou três rodas (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 115/2008, 3 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 127.

Directiva 2006/89/CE da Comissão, de 3 de Novembro de 2006, que adapta, pela sexta vez,
ao progresso técnico a Directiva 94/55/CE do Conselho, de 21 de Novembro de 1994,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao transporte
rodoviário de mercadorias perigosas (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 63-A/2008, de 3 de Abril.
Diário da República, I Série, nº 66.

Directiva 2006/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006,
relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros no domínio do material
eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (versão codificada).
(Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 6/2008, de 10 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 7.

Directiva 2006/96/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta determinadas
directivas no domínio da livre circulação de mercadorias, em virtude da adesão da Bulgária e
da Roménia.
Decreto-Lei nº 63/2008, de 2 de Abril.
Diário da República, I Série, nº 65.

Directiva 2006/119/CE da Comissão, de 27 de Novembro de 2006, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso técnico, a Directiva 2001/56/CE do Parlamento Europeu e do
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Conselho, de 27 de Setembro de 2001, relativa aos sistemas de aquecimento dos veículos a
motor e seus reboques (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 134/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2007/1/CE da Comissão, de 29 de Janeiro de 2007, que altera a Directiva
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa aos produtos cosméticos, a fim
de adaptar o seu anexo II ao progresso técnico (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 8/2008, de 11 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 8.

Directiva 2007/4/CE da Comissão, de 2 de Fevereiro de 2007, que altera o anexo II da
Directiva 96/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996,
relativa a certos métodos de análise quantitativa de misturas binárias de fibras têxteis, no
sentido de o adaptar ao progresso técnico (Texto relevante para efeitos do EEE).
Norma Portuguesa 2248-1.
Boletim do IPQ.

Directiva 2007/15/CE da Comissão, de 14 de Março de 2007, que altera, para o adaptar ao
progresso técnico, o anexo I da Directiva 74/483/CEE do Conselho, de 17 de Setembro de
1974, relativa às saliências exteriores dos veículos a motor (Texto relevante para efeitos do
EEE).
Decreto-Lei nº 151/2008, de 30 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 146.

Directiva 2007/17/CE da Comissão, de 22 de Março de 2007, que altera a Directiva
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa aos produtos cosméticos, a fim
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de adaptar os seus anexos III e VI ao progresso técnico (Texto relevante para efeitos do
EEE).
Decreto-Lei nº 8/2008, de 11 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 8.

Directiva 2007/22/CE da Comissão, de 17 de Abril de 2007, que altera a Directiva
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa aos produtos cosméticos, a fim
de adaptar os seus anexos IV e VI ao progresso técnico (Texto relevante para efeitos do
EEE).
Decreto-Lei nº 8/2008, de 11 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 8.

Directiva 2007/35/CE da Comissão, de 18 de Junho de 2007, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, a Directiva 76/756/CEE do Conselho, de 27 de Julho de
1976, relativa à instalação de dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa dos
veículos a motor e seus reboques (Texto relevante para efeitos do EEE)
Decreto-Lei nº 218/2008, de 11 de Novembro.
Diário da República, I Série, nº 219.

Directiva 2007/37/CE da Comissão, de 21 de Junho de 2007, que altera os anexos I e III da
Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes à homologação dos veículos a motor e seus
reboques (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 135/2008, 21 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 139.

Directiva 2007/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007,
relativa à retromontagem de espelhos em veículos pesados de mercadorias matriculados na
Comunidade.
Decreto-Lei nº 221/2008, de 17 de Novembro.
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Diário da República, I Série, nº 223.

Directiva 2007/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro de 2007,
que estabelece as regras relativas às quantidades nominais dos produtos pré-embalados,
revoga as Directivas 75/106/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1974, e 80/232/CEE
do Conselho, de 15 de Janeiro de 1980 e altera a Directiva 76/211/CEE do Conselho, de 20
de Janeiro de 1976.
Decreto-Lei nº 199/2008, de 8 de Outubro.
Diário da República, I Série, nº 195.

Directiva 2007/53/CE da Comissão, de 29 de Agosto de 2007, que altera a Directiva
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, no que diz respeito aos produtos
cosméticos, a fim de adaptar o seu anexo III ao progresso técnico (Texto relevante para
efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro.
Diário da República, I Série, nº 185.

Directiva 2007/54/CE da Comissão, de 29 de Agosto de 2007, que altera a Directiva
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, no que se refere aos produtos
cosméticos, a fim de adaptar os seus anexos II e III ao progresso técnico (Texto relevante
para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 189/2008,de 24 de Setembro.
Diário da República, I Série, nº 185.

Directiva 2007/67/CE da Comissão, de 22 de Novembro de 2007, que altera a Directiva
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, no que se refere aos produtos
cosméticos, a fim de adaptar o seu anexo III ao progresso técnico (Texto relevante para
efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro.
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Diário da República, I Série, nº 185.

Directiva 2008/14/CE da Comissão, de 15 de Fevereiro de 2008, que altera a Directiva
76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa aos produtos cosméticos, a fim
de adaptar o seu anexo III ao progresso técnico (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro.
Diário da República, I Série, nº 185.

Directiva 2008/42/CE da Comissão, de 3 de Abril de 2008, que altera a Directiva 76/768/CEE
do Conselho, de 27 de Julho de 1976, no que se refere aos produtos cosméticos, a fim de
adaptar os seus anexos II e III aos progressos da técnica (Texto relevante para efeitos do
EEE).
Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro.
Diário da República, I Série, nº 185.

DIREITO DE ESTABELECIMENTO
Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004,
relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água, da
energia, dos transportes e dos serviços postais.
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 20.
Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 143.

Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004,
relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras
públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços.
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 20.
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Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 143.

Directiva 2005/51/CE da Comissão, de 7 de Setembro de 2005, que altera o anexo XX da
Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, e o
anexo VIII da Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março
de 2004, sobre os contratos públicos (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 20.
Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 143.

Directiva 2005/75/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro de 2005,
que rectifica a Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março
de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada
de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de
serviços
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
Diário da República, I Série, nº 20.
Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho.
Diário da República, I Série, nº 143.

EURATOM
Directiva 96/29/Euratom do Conselho de 13 de Maio de 1996 que fixa as normas de
segurança de base relativas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra
os perigos resultantes das radiações ionizantes
Decreto-Lei nº 222/2008, de 17 de Novembro.
Diário da República, I Série, nº 223.
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FISCALIDADE
Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006,
relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Directivas
78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, e 83/349/CEE do Conselho, de 13 de
Junho de 1983, e que revoga a Directiva 84/253/CEE do Conselho, de 10 de Abril de 1984
(Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 224/2008, de 20 de Novembro.
Decreto-Lei nº 225/2008, de 20 de Novembro.
Diário da República, I Série, nº 226.

JUSTIÇA E ASSUNTOS E INTERNOS
Directiva 2004/83/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que estabelece normas mínimas
relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para
poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos,
necessite de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto, e relativas
ao conteúdo da protecção concedida.
Lei nº 27/2008, 30 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 124.

Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro de 2005,
relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de
capitais e de financiamento do terrorismo (Texto relevante para efeitos do EEE).
Lei nº 25/2008, 20 de Fevereiro.
Diário da República, I Série, nº 36.

Directiva 2005/85/CE do Conselho, de 1 de Dezembro de 2005, relativa a normas mínimas
aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do estatuto de refugiado nos EstadosMembros.
Lei nº 27/2008, 30 de Junho.
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Diário da República, I Série, nº 124.

Directiva 2006/70/CE da Comissão, de 1 de Agosto de 2006, que estabelece medidas de
execução da Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro
de 2005, no que diz respeito à definição de pessoa politicamente exposta e aos critérios
técnicos para os procedimentos simplificados de vigilância da clientela e para efeitos de
isenção com base numa actividade financeira desenvolvida de forma ocasional ou muito
limitada.
Lei nº 25/2008, de 5 de Junho.
Diário da República, I Série, nº 108.

TRANSPORTES
Directiva 2008/49/CE da Comissão, de 16 de Abril de 2008, que altera o anexo II da
Directiva 2004/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, no que
respeita aos critérios para a realização de inspecções na plataforma de estacionamento às
aeronaves que utilizam aeroportos comunitários (Texto relevante para efeitos do EEE).
Decreto-Lei nº 239/2008, de 15.12.2008.
Diário da República, I Série, nº 241.

