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JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO
Presidente da Comissão Europeia

Uma Europa unida, aberta e mais forte 

Nos últimos cinco anos, desde o início do mandato da atual 
Comissão Europeia, a Europa foi testemunha de um período 
de mudança sem precedentes. A crise financeira deu lugar 
a uma crise da dívida soberana e a uma crise económica 
e social e a demarcação entre a política europeia e as polí-
ticas nacionais começou a esbater-se.

Nestes tempos de mudança, manter o status quo deixou de 
ser uma opção. Se os cinco anos que precederam a entrada 
em funções da atual Comissão foram marcados por ques-
tões constitucionais formalmente resolvidas pela adoção 
do Tratado de Lisboa, os cinco anos que acabamos de viver 
foram-no pela ameaça da crise financeira e da dívida sobe-
rana. Face a estes desafios, podemos estar orgulhosos por 
termos conseguido manter a Europa unida e aberta e a ter-
mos tornado mais forte para o futuro. 

«Unida», porque conseguimos manter a coesão da Europa, 
acolhendo inclusivamente novos membros, não obstante 
as pressões exercidas sobre os nossos países. «Aberta», 
uma vez que cooperámos com os nossos parceiros inter-
nacionais no quadro do G20, tendo em vista definir uma 

«Quando se está no meio de uma tempestade, há que  
atravessá-la e, sobretudo, não mudar de direção –  

é a única maneira de se sair bem dela.» 
(Jean Monnet)

resposta à crise a nível mundial, continuámos a promo-
ver as trocas comerciais tanto dentro da União Europeia 
como no resto do mundo a fim de incentivar o crescimento 
e cumprimos os compromissos assumidos face aos países 
em desenvolvimento. «Mais forte», dado que as reformas 
económicas necessárias estão a ser realizadas em toda 
a Europa e a nossa governação económica foi reforçada, 
nomeadamente na zona euro, para adaptar as economias 
europeias à globalização.

Para realizar estes objetivos, centrámo-nos naquilo que 
torna a União Europeia única, na sua essência: os seus valo-
res. Valores como a paz, o nosso princípio fundador, a título 
do qual recebemos o Prémio Nobel da Paz de 2012. Valores 
como a unidade e a diversidade, que fazem a nossa força 
e importa preservar. Valores como a solidariedade, que se 
traduz na economia social de mercado e na proteção que 
oferecemos aos mais desfavorecidos. São estes os valores 
que têm norteado o nosso trabalho. A UE é bem mais do 
que um mero projeto económico. É um projeto político, uma 
comunidade de culturas, valores e interesses partilhados, 
essenciais para construir um destino comum.
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Angela Merkel, Herman Van Rompuy, Durão Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande,  
Barack Obama, David Cameron e Dmitry Medvedev (da esquerda para a direita), reunidos na cimeira do G8,  

em Camp David, para encontrar uma resposta para a crise financeira mundial (2012).

A Comissão Europeia não regateou esforços para evitar 
o colapso das economias europeias. A falta de regulamenta-
ção e de supervisão dos mercados financeiros favoreceu 
a especulação e o surgimento de bolhas de crédito. A crise 
que se seguiu revelou que muitos Estados-Membros viviam 
acima das suas possibilidades e não eram suficientemente 
competitivos. Ora, embora as nossas economias sejam pro-
fundamente interdependentes, não dispúnhamos de um qua-
dro de governação suficientemente sólido para evitar políticas 
desajustadas ou fazer face a situações de crise. Nos últimos 
cinco anos, a Comissão foi o motor das iniciativas tomadas 
para corrigir esta situação. 

Hoje em dia, a Europa defende os cidadãos e os contribuintes 
graças a uma regulamentação mais estrita que garante as 
poupanças, obriga os bancos a ser mais responsáveis e limita 
os riscos que a banca pode assumir. Conseguimos restabele-
cer a equidade do sistema e tomámos medidas decisivas, 
impensáveis antes da crise, para criar uma união bancária. 
Atualmente, o setor financeiro está mais bem regulamentado 
e os reguladores financeiros dispõem de instrumentos mais 
eficazes para efetuar uma supervisão adequada dos bancos, 
fazer frente às dificuldades económicas e proteger as poupan-
ças dos cidadãos.

Criámos um sistema de governação económica e orçamen-
tal coletiva a nível da UE, que vela por que todos os países 
mantenham as suas finanças públicas em ordem e realizem 
as reformas necessárias para assegurar a competitividade 
das suas economias. Conjugámos esforços para criar um 
mecanismo que permite conceder empréstimos aos países 
mais sujeitos à pressão dos mercados. O euro saiu da crise 
atual ainda mais forte e a zona euro cresceu com a adesão 
de novos membros. Utilizámos todos os meios ao nosso 

alcance para manter o emprego e ajudar os desempregados 
a reintegrar o mercado de trabalho, dando especial atenção 
ao grave problema do desemprego juvenil. Adotámos um 
novo orçamento da UE que privilegia os investimentos a favor 
dos Estados Membros, das regiões, das empresas e dos cida-
dãos. E, para estimular ainda mais o crescimento e o emprego, 
abrimos novos mercados em toda a Europa graças ao apro-
fundamento do mercado único e à defesa das quatro liber-
dades que lhe estão subjacentes, e, no resto do mundo, 
nomeadamente através de acordos comerciais ambiciosos. 

Além da gestão imediata da crise, elaborámos um plano 
de longo prazo para modernizar as economias europeias. 
A estratégia Europa 2020 estabelece objetivos realistas e, 
simultaneamente, ambiciosos para fazer com que a Europa 
retome um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 
O novo orçamento da UE procura reforçar a competitivi-
dade, dando especial ênfase à investigação, à inovação 
e às infraestruturas, tendo em vista, entre outros, interli-
gar a Europa nos setores dos transportes, da energia e dos 
serviços digitais. Centrámo-nos nos objetivos em maté-
ria de clima e energia para 2020 que foram definidos pela 
Comissão precedente com vista a estabelecer um quadro 
para 2030. A competitividade, a sustentabilidade e a segu-
rança do aprovisionamento são aspetos fulcrais das políti-
cas climáticas e energéticas europeias. Além disso, definimos 
claramente uma estratégia para realizar a união económica 
e monetária.

Jean Monnet afirmou um dia: «Sempre pensei que a Europa 
crescerá com as crises». Provámos que tinha razão e que os 
céticos estavam errados. Mostrámos aquilo de que os 
Estados Membros e as instituições europeias são capazes 
quando trabalham em conjunto. 

ENFRENTAR A CRISE ECONÓMICA E PREPARAR O CAMINHO PARA 
UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E A CRIAÇÃO DE EMPREGO
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Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, participa num encontro com estudantes na Polónia (2011).

Embora a crise económica e financeira tenha sido o princi-
pal desafio dos últimos cinco anos, não se perdeu de vista 
as outras questões que preocupam os cidadãos europeus.

A Comissão adotou uma série de iniciativas destinadas 
a garantir a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capi-
tais, a oferecer uma ampla escolha e condições de concorrên-
cia leal aos consumidores e às empresas e a aumentar 
o investimento em infraestruturas. Graças ao mercado interno, 
conseguimos fazer baixar ainda mais os custos de roaming, 
reforçar os direitos dos passageiros e dos consumidores de 
forma a que estes beneficiem de preços mais justos e che-
gar a acordo, após mais de 30 anos de negociações, sobre 
a adoção de uma patente europeia que permite aos investi-
gadores e às empresas poupar tempo e dinheiro, bem como 
ajudar os europeus a encontrar mais facilmente um emprego 
noutro Estado Membro graças a uma maior visibilidade das 
ofertas de emprego em toda a UE.

É mais importante do que nunca assegurar o respeito dos valo-
res fundamentais em que a União Europeia assenta, como 
o Estado de direito. Nos últimos anos, a Comissão interveio 
junto de diversos Estados-Membros para garantir o pleno res-
peito dos princípios fundamentais, dos direitos e das liberda-
des dos cidadãos. E continuaremos a fazê-lo de forma mais 
sistemática e rigorosa através da Iniciativa para o Estado de 
direito por nós proposta.

TRABALHAR EM PROL DOS CIDADÃOS EUROPEUS

Para poder dar resposta às questões que contam verdadei-
ramente para os cidadãos, as instituições europeias devem 
centrar-se nos domínios em que podem oferecer uma mais-
valia. A cooperação europeia é fundamental em muitos 
domínios, mas não em todos. Esta Comissão propôs legisla-
ção em domínios em que a intervenção era necessária, mas 
também reduziu significativamente a burocracia, poupando 
às empresas europeias mais de 32 mil milhões de euros por 
ano. Desde 2005, revogámos 6 000 atos legislativos euro-
peus. A Europa deve ser grande nas coisas grandes e pequena 
nas coisas pequenas.

Para ir ao encontro das preocupações dos cidadãos europeus, 
as instituições europeias devem agir em conjunto. A Comissão 
Europeia é a única instituição que participa em todas a fases 
do processo de decisão. Por outro lado, nada pode ser feito 
sem a plena participação dos dois protagonistas do processo 
legislativo, uma vez que são os Ministros dos governos nacio-
nais e os deputados do Parlamento Europeu que decidem em 
conjunto sobre a legislação. A Comissão não poupou esforços 
para fazer funcionar esta cooperação. O processo democrá-
tico foi consolidado. Cada instituição deu o seu contributo 
para ajudar a Europa a sair mais forte da crise.

7



Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, Herman Van Rompuy, Presidente do Conselho Europeu, e Martin Schulz, 
Presidente do Parlamento Europeu, na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz de 2012 à União Europeia.

Num mundo cada vez mais globalizado, a dimensão tem 
a sua importância. A crise económica, as negociações a nível 
mundial sobre as alterações climáticas, a segurança do 
aprovisionamento energético, as migrações, a primavera 
árabe e, mais recentemente, a crise na Ucrânia mostraram 
que a UE só é eficaz se agirmos em conjunto. 

A crise económica colocou a Europa no centro das atenções 
e permitiu-lhe dar provas da sua capacidade de intervir na 
cena internacional. A União Europeia é uma referência mun-
dial em muitos domínios, tendo desempenhado um papel 
preponderante nas organizações internacionais, nomeada-
mente no quadro do G8/G7, do G20, da OMC e das Nações 
Unidas. Reforçámos também a presença europeia no mundo 
e nos países vizinhos. Da África à Ásia, da América Latina ao 
Pacífico e às Caraíbas, continuamos a ser o mais importante 
doador do mundo, apesar da crise, tendo consolidado as 
nossas parcerias políticas. 

PERMITIR À EUROPA FAZER-SE OUVIR NA CENA INTERNACIONAL

O Prémio Nobel da Paz concedido à UE em 2012 deve-nos 
lembrar que a UE é sinónimo de paz, de esperança e de 
estabilidade. Mas nada é um dado adquirido. Os aconteci-
mentos atuais na Ucrânia mostram como o espectro da 
política que se rege pela força pode ressurgir sem aviso pré-
vio. As imagens de jovens ucranianos a agitar bandeiras 
europeias como símbolo de um futuro melhor em liberdade 
são testemunho das nossas realizações. A UE apoiará sem-
pre a liberdade e a democracia nos países vizinhos e no 
resto do mudo. 
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Uma das nossas mais importantes realizações é talvez 
a forma como agimos. Não nos podemos esquecer de que 
alguns previam que uma Comissão com 27 ou 28 membros 
e uma União Europeia alargada não poderiam trabalhar nem 
conseguir tomar decisões. Provámos que essas previsões 
estavam erradas. Tomámos juntos algumas decisões corajo-
sas, unidos por um verdadeiro sentimento de um destino 
comum. Face ao desafio da globalização e aos valores que 
partihamos e que nos unem, estamos cada vez mais cons-
cientes da necessidade de encontrar soluções apoiadas por 
todos. Os cinco últimos anos mostraram que estamos à altura 
deste desafio. A Europa pode funcionar perfeitamente com  
28 países e as instituições europeias têm a capacidade 
e a experiência necessárias para adaptar, reformar e melhorar. 

BALANÇO DO MANDATO

O Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, visita um campo de refugiados sírios na Jordânia (2012).

O presente balanço do mandato é apenas um resumo dos 
trabalhos do colégio dos comissários. Durante o último man-
dato, demos as boas-vindas a um novo membro, a Croácia, 
e alargámos a zona euro à Estónia e à Letónia. Reforçámos 
a luta contra o desemprego dos jovens e o tráfico de seres 
humanos. Prestámos ajuda anualmente a 120 milhões de 
vítimas de catástrofes e procurámos garantir a segurança 
dos dados pessoais em linha. Contribuímos, pois, para cons-
truir uma Europa unida, aberta e mais forte. 
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CRIAR UM SERVIÇO DIPLOMÁTICO EUROPEU
Criámos o novo Serviço Europeu de Ação Externa a partir do zero e integrámo-lo 
numa perspetiva mais global da condução dos assuntos internacionais.

Promover a paz, 
proteger as pessoas 
vulneráveis e lutar 
contra a pobreza

Num mundo globalizado e interligado, a UE é mais forte 
quando fala a uma só voz. As questões internacionais não 
se limitam à política externa, ao poder militar e às sanções, 
exigindo também uma resposta global em matéria de ajuda, 
de comércio e de economia mundial. Sediado em Bruxelas, 

O Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) foi criado para desenvolver e divulgar as políticas  
e os valores europeus e para dar mais voz à UE na arena mundial. 

CATHERINE ASHTON
Vice-Presidente e Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança

o Serviço Europeu para a Ação Externa reúne serviços da 
Comissão e 140 delegações da UE em todo o mundo para 
desenvolver e promover políticas e valores europeus, a fim 
de reforçar a posição da UE na cena mundial.
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Para obter um máximo de resultados do nosso apoio polí-
tico, económico e técnico, temos de nos assegurar de que 
os nossos esforços estão em sintonia com as reformas 
e aspirações dos países parceiros que estamos a ajudar. 
É exatamente essa a abordagem da Task Force da UE, que 
fomenta programas de reforma que contribuem para refor-
çar a estabilidade e a prosperidade, em benefício de todos.

Na Tunísia, entre 2011 e 2013, foram disponibilizados até 
quatro mil milhões de euros de fundos da UE. Além disso, 
foi dado início a conversações formais para criar uma 
nova «parceria privilegiada» que abranja todas as áreas 
de interesse mútuo e ficou decidido relançar as negocia-
ções sobre um ambicioso Acordo de Comércio Livre (ACL) 
e uma Parceria para a Mobilidade.

Não basta tratar os sintomas quando surge uma crise. 
A abordagem global da UE também visa as causas profun-
das, ao associar diplomacia, segurança, desenvolvimento 
e a ajuda humanitária. Na Somália, a UE intervém em terra 
e no mar. Com a ajuda da operação Atalanta, o número de 
ataques de piratas ao largo da costa da Somália, que tinha 
atingido um máximo em 2008 e 2009, passou para quase 
zero. A UE é um dos principais apoiantes das forças africa-
nas de manutenção da paz na Somália. As missões EUTM 
e Nestor treinaram milhares de soldados e guardas costei-
ros somalis. Também trabalhamos com a Somália para 
construir estruturas democráticas e apoiar o desenvolvi-
mento económico do país. A UE é o maior doador de ajuda 
à Somália, atribuindo uma importância especial aos aspe-
tos da governação, da educação e da economia.

REUNIR TODOS OS RECURSOS PARA GARANTIR  
UM MAIOR IMPACTO A NÍVEL MUNDIAL
Formulámos uma abordagem global para combater crises  
complexas, por exemplo, na Somália, conjugando todos  
os nossos instrumentos, delegações e parceiros.

APOIAR OS NOSSOS PARCEIROS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO
A Task Force da UE adotou uma forma de trabalhar completamente nova, 
nomeadamente com os nossos parceiros da Vizinhança Meridional,  
a seguir à Primavera Árabe, e em Mianmar/Birmânia.

A abordagem multifacetada da UE vai à raiz dos problemas  
e das crises, combinando a diplomacia, a segurança,  

o desenvolvimento e a ajuda humanitária. 

Myanmar /Birmânia é um exemplo do modo como a UE  
molda a sua estrutura de apoio político, económico  

e técnico às reformas e aspirações dos países nossos  
parceiros que se encontram numa fase de transição.

No que se refere à Birmânia, vários Comissários europeus 
e mais de 100 dirigentes empresariais deslocaram-se a este 
país para avaliar a ajuda e as novas oportunidades comer-
ciais na sequência do levantamento das sanções. A Task 
Force deu início a um processo no âmbito do qual a UE irá 
acompanhar a transição económica e política do país em três 
grandes domínios: atividade económica, desenvolvimento 
e democracia e sociedade civil. 

11

http://eunavfor.eu/
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eucap-nestor/index_en.htm


REFORÇAR AS REGRAS DA UE EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS
Trabalhámos com determinação para reforçar as regras  
em matéria de proteção dos dados.

Uma nova era para  
a justiça e os direitos 

fundamentais 
na Europa

A Comissão Europeia propôs a adoção de legislação comum 
e a criação de um balcão único para toda a UE, evitando que 
as empresas se tenham de dirigir a várias autoridades nacio-
nais, conseguindo que os Chefes de Estado e de Governo se 
comprometessem a chegar a acordo até finais de 2014.

Substituir 28 legislações nacionais e 28 autoridades diferen-
tes por um sistema único contribuirá para que fazer negó-
cios na UE passe a ser mais fácil e mais barato, em especial 
para as PME. Mas, acima de tudo, irá reforçar a proteção dos 
dados dos cidadãos e das empresas. Se as empresas não 
respeitarem as regras, a autoridade reguladora europeia 
poderá multá-las num montante correspondente a uma per-
centagem do seu volume de negócios anual.

Na sequência do escândalo de espionagem que envolveu os 
EUA, os cidadãos deixaram de ter confiança na forma como 
as grandes empresas e os governos tratam os seus dados 
pessoais. Estamos empenhados em restabelecer essa con-
fiança, provando aos cidadãos europeus que a UE protege 
os seus dados.

A Comissão está a trabalhar para restaurar a confiança  
no ambiente em linha e para provar aos cidadãos da UE 

que a proteção dos dados é «made in Europe».

VIVIANE REDING
Vice-Presidente e Comissária da Justiça,  
dos Direitos Fundamentais e da Cidadania

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Atualmente, menos de 50 % dos crimes de fraude identifi-
cados são seguidos a nível nacional. Dado que todos somos 
responsáveis por proteger o orçamento da UE, a nível nacio-
nal e a nível europeu, a Comissão Europeia propôs a criação 
de uma Procuradoria Europeia. Pretende-se assim garantir 
a colaboração e a partilha de informações entre os siste-
mas judiciários nacionais e a UE, por forma a que todos os 
casos de suspeita de fraude contra o orçamento da UE 
sejam investigados.

A utilização indevida de fundos do orçamento da UE não 
pode ficar impune e a UE tomou uma medida importante 
para garantir que, no futuro, o dinheiro dos contribuintes 
estará mais seguro.

Em 2011, a Comissão Europeia incitou as empresas a ado-
tarem medidas para assegurar um melhor equilíbrio entre 
homens e mulheres nos seus conselhos de administração. 
Passado um ano, como nada tinha mudado, propusemos 
legislação para estabelecer uma quota de 40 % para as 
mulheres, o que deverá contribuir para uma maior igual-
dade de oportunidades no processo de recrutamento.

Entre 2003 e 2010, a proporção de mulheres nos conselhos 
de administração aumentou 3,4 %. Desde outubro de 2010, 
esse aumento foi de 18 %. O impacto da proposta legisla-
tiva da Comissão Europeia nesta evolução é claro.

Não se trata de atribuir cargos a mulheres só porque são 
mulheres mas sim de tentar resolver a questão de conti-
nuar a haver mulheres que não conseguem aceder a deter-
minados cargos só por serem mulheres. Com a ajuda da UE, 
a situação está a mudar.

AJUDAR AS MULHERES A QUEBRAR OS «TETOS DE VIDRO»
Propusemos quotas para as mulheres nos conselhos de administração.

PROTEGER O DINHEIRO DOS CONTRIBUINTES COM A CRIAÇÃO 
DE UMA PROCURADORIA EUROPEIA
Propusemos a criação de uma Procuradoria Europeia para garantir  
que todos os casos de suspeita de fraude contra o orçamento da UE 
são devidamente investigados.

A criação de uma Procuradoria Europeia garantirá que o esforço 
de cooperação baseado no intercâmbio de informações 

combata as fraudes lesivas do orçamento da UE.

A percentagem de mulheres nos conselhos de administração  
das empresas aumentou, de acordo com a nova legislação

e as novas iniciativas tomadas.
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AGIR CONTRA OS CARTÉIS E OS COMPORTAMENTOS ABUSIVOS
Lutámos contra práticas que prejudicam a concorrência leal e esforçámo-nos 
por assegurar a indemnização das empresas e dos cidadãos europeus em caso 
de violação das regras de concorrência da UE.

Melhorar  
o funcionamento  

dos mercados

Os cartéis e os comportamentos abusivos geram custos 
adicionais para os consumidores e o conjunto da economia, 
entravando a inovação e a competitividade. A aplicação das 
regras da concorrência puniu comportamentos abusivos 
e cartéis em áreas como o setor financeiro, as telecomuni-
cações ou a energia.

Legislação que obriga os infratores a indemnizar as empre-
sas e os cidadãos europeus também irá contribuir para um 
mercado mais justo.

Exemplos de medidas adotadas pela Comissão Europeia 
para proteger a concorrência em benefício dos cidadãos 
e das empresas:

•  proibição de fusões desnecessárias prejudiciais para os con-
sumidores (por exemplo, entre a Aer Lingus e a Ryan Air);

•  penalização dos cartéis no setor das peças para automó-
veis e de acordos ilegais entre empresas farmacêuticas;

•  investigação sobre eventuais abusos por parte da Google 
e da Gazprom.

Ano Coimas em €
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<abril) 1 405 708 000

Total 8 416 555 579

A aplicação da legislação da concorrência penalizou  
os abusos e os cartéis em domínios como o setor  

financeiro, as telecomunicações e a energia.

JOAQUÍN ALMUNIA
Vice-Presidente e Comissário da Política de Concorrência
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IAA crise financeira foi uma fonte de incertezas para a econo-
mia europeia no seu conjunto. Trabalhámos meticulosamente 
para garantir que os fundos públicos concedidos aos bancos 
fossem utilizados para a sua reestruturação e para restabe-
lecer a sua viabilidade, bem como para reduzir os encargos 
para os contribuintes e assegurar que encerramento dos ban-
cos não viáveis é gerido de forma disciplinada.

Isto ajudou a voltar a colocar o setor financeiro ao serviço 
da economia real. A Comissão Europeia também impôs 

Em tempos de austeridade e de dificuldades económicas 
graves, a Comissão Europeia teve de garantir que só são 
concedidos auxílios às empresas nos casos em que tenham 
um impacto positivo sobre a economia.

O programa de modernização das regras dos auxílios esta-
tais reforçará o crescimento económico, melhorará a eficiên-
cia da despesa pública e salvaguardará a concorrência no 
mercado único. Garantimos que o dinheiro dos contribuintes 
que é atribuído às empresas apoia o crescimento e a criação 
de emprego e financia os serviços públicos e a investigação 
e a inovação, contribuindo, além disso, para facilitar o acesso 
ao financiamento, para o investimento em regiões onde 
o apoio é necessário, para a criação de redes de energia 
e para a estratégia de luta contra as alterações climáticas.

CONTROLAR OS AUXÍLIOS ESTATAIS EM PROL DO CRESCIMENTO
Modernizámos as regras em matéria de auxílios estatais  
para apoiar o crescimento.

SANEAR O SETOR FINANCEIRO 
O controlo dos auxílios estatais aos bancos contribuiu para uma maior 
solidez e viabilidade do setor financeiro europeu.

Ano Nome do processo Montante em €
2013 Produtos financeiros derivados (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Tubos para ecrãs de televisão e computador 1 470 515 000

2014 Rolamentos para automóveis e camiões 953 306 000

2010 Transporte aéreo de mercadorias 799 445 000

2010 Painéis LCD 631 925 000

O controlo dos auxílios estatais garante que as intervenções dos 
governos não falseiem a concorrência nem o comércio na UE.

A Comissão aplicou um montante recorde de coimas, no total de € 1,7 mil milhões, aos bancos envolvidos no escândalo LIBOR/EURIBOR.

©
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multas sem precedentes, num total de 1700 milhões de 
euros, aos bancos envolvidos no escândalo da manipula-
ção das taxas LIBOR/EURIBOR.

Por último, manifestámo-nos contra o nível elevado das comis-
sões interbancárias para os cartões de débito e de crédito. 
Como resultado, a MasterCard e a Visa acordaram em limitar 
essas taxas para as transações transfronteiriças no interior da 
UE, com grandes vantagens para os consumidores. 
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CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS EM FALTA PARA  
O TRANSPORTE TRANSFRONTEIRAS NA UE
Demos início à mais profunda reforma da rede de transportes  
europeia desde os anos oitenta.

Transportes mais 
rápidos, seguros 

e limpos para todos

Na sequência de uma proposta da Comissão Europeia, serão 
construídas ou modernizadas ligações entre nove importan-
tes corredores de transporte. Para tal, a Comissão Europeia 
triplicou o financiamento europeu a favor do investimento 
em infraestruturas, que será utilizado para melhorar as 
ligações ferroviárias e rodoviárias a 94 importantes portos 
e 38 aeroportos, converter 15 000 km de linhas ferroviárias 
em linhas de alta velocidades e eliminar congestionamen-
tos nas fronteiras. 

Os trajetos em comboio e o acesso aos aeroportos tornar-
-se-ão mais rápidos. O transporte das mercadorias a partir 
dos portos e a passagem das fronteiras será mais fácil.

É crucial dispor de transportes eficientes. Por esta razão, 
a Comissão Europeia está a tomar medidas para gerir 
melhor o tráfego aéreo, incentivar os serviços ferroviários 
e criar um verdadeiro espaço único europeu do transporte 
que esteja ao serviço dos cidadãos europeus e das empre-
sas, onde quer que estes se encontrem. A rede transeuropeia de transportes (RTE-T) transformará 

o tecido de ligações, modernizará as infraestruturas 
e simplificará as operações de transporte transfronteiriças.

SIIM KALLAS
Vice-Presidente e Comissário dos Transportes
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A Comissão Europeia adotou medidas para incentivar os 
Estados Membros a criar mais pontos de reabastecimento de 
combustível ou de recarregamento de veículos. Ao mesmo 
tempo, insistimos na necessidade de adotar normas comuns 
para que os cidadãos europeus possam utilizar os veículos 
elétricos em toda a UE, sem terem de se questionar sobre se 
os poderão ou não recarregar até chegarem ao seu destino.

Existem fundos para reduzir a poluição nas cidades e para 
mudar a forma como nos deslocamos nas mesmas. Os proje-
tos cofinanciados pela UE levaram à duplicação, por exemplo, 
do número de carros elétricos em Brighton (Reino Unido) e à 
modernização do sistema dos elétricos em Zagrebe (Croácia).

As autoridades públicas são agora responsáveis por avaliar 
a eficiência dos veículos em termos de consumo de combus-
tível e por determinar as emissões de CO2. Estamos empenha-
dos em garantir que o ar que respiramos é tão limpo quanto 
possível e que o combustível vendido na UE cumpre uma 
norma de segurança única.

ALARGAR OS DIREITOS DOS PASSAGEIROS PARA ABRANGER MAIS MODOS 
DE TRANSPORTES DO QUE EM QUALQUER OUTRA PARTE DO MUNDO
A UE é pioneira a nível mundial na garantia dos direitos dos passageiros  
de todos os tipos de transportes. 

APOIAR MAIS AS ENERGIAS LIMPAS 
Incentivámos a utilização de fontes de energia mais limpas  
como a eletricidade, o hidrogénio e o gás natural liquefeito.

O Vice-Presidente Kallas lança a estratégia «energia limpa» 
para garantir a construção de postos de abastecimento de 

combustíveis alternativos em toda a Europa, obedecendo 
a normas comuns de conceção e utilização.

O conjunto completo e integrado de direitos básicos dos 
passageiros está disponível e pode ser descarregado  

de uma aplicação.

O setor da aviação foi o primeiro a beneficiar de regras em 
matéria de direitos dos passageiros. Nos últimos cinco anos, 
a Comissão Europeia empenhou-se em alargar esses direi-
tos aos passageiros que viajam de comboio, barco e auto-
carro. A UE é agora pioneira a nível mundial na garantia dos 
direitos dos passageiros em todos os tipos de transportes.

Se não conhece bem os seus direitos, pode descarregar uma 
aplicação da UE que dá informações úteis para quem viaja.

Nunca foi tão simples mudar os planos de viagem, por 
exemplo, em caso de atrasos, havendo mais ajuda disponí-
vel. A acessibilidade aos passageiros com deficiência ou 
mobilidade reduzida e a assistência que lhes é prestada 
também melhoraram consideravelmente.
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COMUNICAR MELHOR, MAIS DEPRESSA E DE FORMA MAIS BARATA
Atualmente, a Europa é o único continente onde todos têm acesso à Internet 
independentemente de onde vivam ou para onde viajem.

Rumo a um  
mercado único  

digital

As grandes prioridades desta Comissão passaram por redu-
zir os custos de ligação à Internet, permitir que as pessoas 
fizessem chamadas noutros Estados-Membros sem ter de 
pagar taxas abusivas e reforçar a competitividade. Apesar 
disso, 94 % das pessoas que viajam para o estrangeiro 
declaram que evitam navegar na Internet ou ir ao Facebook 
devido ao elevado custo do roaming. Isto não devia aconte-
cer num mercado único. A Comissão Europeia está a tomar 
medidas para inverter esta tendência e garantir comunica-
ções mais baratas para os consumidores e as empresas.

Por iniciativa da Comissão Europeia, os custos do roa-
ming diminuíram 50 % para as chamadas e 93 % para 
os dados móveis. A poupança assim conseguida ascende 
a 2 400 milhões de euros por ano, eliminando os entraves 
e acabando com a cobrança de taxas de roaming excessivas.

Por outro lado, todos os lares europeus podem ter agora 
acesso à banda larga e às oportunidades a esta associa-
das, enquanto os preços dos serviços nacionais continuam 
a descer no quadro do mercado competitivo da UE.

Na Europa, todos podem ter acesso à Internet,  
onde quer que se encontrem.

NEELIE KROES
Vice-Presidente e Comissária da Agenda Digital
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Parcerias no valor de milhares de milhões de euros para 
dar à indústria europeia uma posição de liderança nas 
seguintes áreas:

•  conexão 5G, a futura geração de telemóveis com uma 
capacidade mil vezes superior e 90 % menos consumo 
de energia;

•  robótica, com vista à criação de robôs que podem ajudar 
as pessoas idosas e ser utilizados na área da saúde e do 
bem-estar, na produção de alimentos, nos transportes, na 
proteção do ambiente e na segurança;

•  fotónica, para ferramentas mais inteligentes e ecológicas, 
dos cuidados de saúde à iluminação doméstica;

•  computação de alto desempenho, para incentivar e resol-
ver problemas na indústria, ambiente, cuidados de saúde 
e muito mais;

•  eletrónica, duplicando o valor da produção europeia de mi-
crochips e criando 250 000 postos de trabalho na Europa;

Novos setores criam novos postos de trabalho. A Comissão 
Europeia ajuda a UE a liderar a corrida digital a nível mundial. 
Um desafio importante é corrigir o fosso digital que afeta 
o emprego. Até 2020, haverá perto de um milhão de vagas 
por preencher porque os candidatos não dispõem das com-
petências necessárias para a economia digital. Para resolver 
este problema, a Comissão Europeia lançou uma grande coli-
gação para o emprego na área digital, que criará 250 000 
novos cursos de formação, 100 000 estágios e milhares de 
novos empregos digitais.

Além disso, estamos a eliminar os entraves à computação 
em nuvem, uma nova ferramenta empresarial flexível que 
pode criar dois milhões e meio de postos de trabalho 
e aumentar o PIB em 160 mil milhões de euros. O programa 
Start-up Europe ajuda os empreendedores TIC e Web a criar 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO 
PARA A GERAÇÃO FUTURA
O apoio da UE ao setor digital está a mudar profundamente  
a economia e a sociedade europeias.

INVESTIR NA INVESTIGAÇÃO DIGITAL
Ao investir nas tecnologias do futuro, a Comissão Europeia  
dá à UE uma vantagem competitiva.

A indústria europeia pode beneficiar do investimento da UE  
em investigação sobre tecnologias digitais.

A UE está a ajudar os futuros empresários do setor digital 
a desenvolverem as suas competências.

e expandir as suas empresas na UE. As jovens empresas tec-
nológicas europeias estão em alta. A economia europeia das 
aplicações representa um mercado no valor de 17 500 milhões 
de euros e já emprega 1,8 milhões de pessoas.

•  investigação inovadora sobre as tecnologias transforma-
doras do futuro, dos novos computadores baseados no 
cérebro humano ao novo «material prodígio», o grafeno.
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APOIAR O RENASCIMENTO INDUSTRIAL
Lançámos iniciativas importantes para desenvolver uma nova política 
industrial e inverter o declínio do setor da transformação na UE.

O renascimento 
industrial

A indústria dá um contributo importante para impulsio-
nar o crescimento e o emprego, representando 80 % das 
exportações europeias e 80 % do investimento privado. Em 
média, cada posto de trabalho criado no setor da transfor-
mação leva à criação de um ou dois postos de trabalho no 
setor dos serviços. A Comissão Europeia repôs na ordem do 
dia a economia real, com o objetivo de, até 2020, conseguir 
que a parte da indústria no PIB da UE passe dos atuais 
15,1 % para 20 %. Esta estratégia, intitulada «Por um 
renascimento industrial europeu», recebeu o apoio genera-
lizado dos Estados-Membros. A competitividade industrial 
aplica-se a todas as nossas políticas. Existem, atualmente, 
fundos específicos à disposição das empresas que incenti-
vam a competitividade e a inovação e facilitam o acesso 
ao crédito para as PME (através do programa COSME 
e empréstimos do Banco Europeu de Investimento). Ainda 
a pensar principalmente nas PME, simplificámos a legisla-
ção europeia para apoiar produtos industriais seguros e de 
elevada qualidade e reduzir a burocracia. Esta simplificação 
dos procedimentos está a aproximar-nos do nosso objetivo 
de garantir que é possível criar uma empresa em três dias 
e com menos de 100 euros.

As grandes iniciativas para estabelecer uma nova política 
industrial europeia contribuíram para inverter o declínio  

da indústria transformadora na Europa.

ANTONIO TAJANI
Vice-Presidente e Comissário da Indústria  
e do Empreendedorismo

Peso da indústria transformadora no PIB da UE
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O setor espacial tem um grande potencial de criação de 
emprego, de desenvolvimento tecnológico e de aprofunda-
mento do conhecimento. Em 2010, o Galileo, que é a versão 
europeia do GPS, era um projeto novo. Atualmente, com qua-
tro satélites já em órbita, pode ser posto à prova. Os lançamen-
tos irão continuar conforme previsto em 2014, aumentando 
o número de satélites operacionais para dez. O Galileo poderá 
assim começar a prestar serviços, incluindo serviços essenciais 
de transporte e de emergência, controlo da aplicação da lei, 
controlo fronteiriço e acompanhamento das missões de paz.

Com um primeiro satélite, o Sentinel IA, já em órbita, o Coper-
nicus, o nosso sistema de observação da Terra, ajudar-nos-á 
a fazer face às alterações climáticas, a gerir a biodiversidade 
nos mares e a prestar assistência em caso de catástrofes, 
como recentemente durante o trágico tufão nas Filipinas.

Com previsões que apontam para que, em 2030, 60 % do PIB 
mundial seja gerado por países emergentes (Brasil, China, 
Índia, México, etc.) e tendo em conta que, atualmente, só 
13 % das PME europeias exportam para fora da UE, não nos 
falta o que fazer. No âmbito das «missões para o cresci-
mento», deslocámo-nos a 17 países em várias partes do 
mundo acompanhados por 570 empresas de 26 Estados-
Membros para abrir portas e criar oportunidades em todos 
os setores. Estas «missões para o crescimento» já resultaram 
na celebração de vários acordos comerciais e na assinatura 
de muitas cartas de intenções sobre normas internacionais, 
turismo, PME, espaço e cooperação industrial.

«MISSÕES PARA O CRESCIMENTO» E «DIPLOMACIA INDUSTRIAL»: 
CRIAR OPORTUNIDADES ALÉM DAS FRONTEIRAS DA UE
Ajudámos as empresas a vender produtos e serviços no exterior da UE.

APOIAR O GALILEO E O COPERNICUS:  
AS ESTRELAS EM ASCENSÃO DA COMPETITIVIDADE DA UE
Colocámos quatro satélites em órbita para o Galileo e o Copernicus.

Representantes europeus e israelitas encontram-se  
para falar de oportunidades comerciais durante  

uma «missão para o crescimento» em Israel.

O sistema mundial de navegação por satélite,  
Galileo, desenvolvido na Europa, apoiará uma  

multiplicidade de aplicações valiosas.

De acordo com estudos independentes, nos seus primeiros 
vinte anos de funcionamento, o Galileo e o Copernicus pode-
rão contribuir com, respetivamente, 90 mil milhões e 30 mil 
milhões de euros para a economia europeia.
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UMA UNIÃO DEMOCRÁTICA 
Demos a voz diretamente aos cidadãos europeus  
e reforçámos o papel do Parlamento Europeu.

Garantir o bom 
funcionamento  

da UE

A Iniciativa de Cidadania Europeia permite aos cidadãos 
europeus colocar assuntos importantes do seu ponto de 
vista no topo da ordem de trabalhos da UE. As propostas 
que recolham, pelo menos, um milhão de assinaturas em 
sete Estados-Membros têm de ser examinadas pela Comis-
são Europeia, que avaliará se as mesmas se podem tra-
duzir em medidas legislativas da UE. Em março de 2014, 
a Comissão Europeia aceitou a iniciativa «Right2Water», 
a primeira a preencher estas condições.

Os representantes eleitos representam todos os cidadãos 
europeus em todas as decisões tomadas pela UE. A legisla-
ção europeia só é adotada após aprovação pelos governos 
nacionais e pelo Parlamento Europeu, que é diretamente 
eleito pelos cidadãos. Por sua vez, os parlamentos nacionais 
têm o direito de decidir que a Comissão Europeia excedeu os 
seus poderes e de mostrar o «cartão amarelo» aos projetos 
legislativos da UE, que deverão então ser repensados.

O Vice-Presidente Šefčovič (à direita) recebe a confirmação 
de mais de 1 milhão de assinaturas para a iniciativa 

Right2Water (direito à água).

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vice-Presidente e Comissário das Relações Interinstitucionais  
e Administração
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Uma função pública europeia de alta qualidade é indispen-
sável para promover os interesses coletivos dos europeus na 
UE e no resto do mundo. Mas, a exemplo do que sucedeu com 
as administrações nacionais, a administração da UE também 
foi objeto de reformas para fazer face à crise económica.

As reformas introduzidas permitiram baixar os custos de fun-
cionamento da UE, garantindo uma melhor utilização do 
dinheiro dos contribuintes europeus. A administração euro-
peia sempre foi muito mais pequena do que a maioria das 
administrações públicas dos Estados-Membros: por exemplo, 
a administração da Comissão é 40 % mais pequena do que 
os serviços administrativos da cidade de Paris. 

Os salários dos funcionários europeus estão congelados, na prá-
tica, desde 2010 e a UE irá diminuir o seu número de efetivos 
em 5 % até 2017. Apenas 6 % do orçamento da UE é gasto em 
despesas administrativas correntes, sendo o restante 94 % dire-
tamente investido na aplicação das políticas da UE. 

O nível de confiança dos cidadãos depende do nosso grau 
de transparência. Consultamos os grupos de interesses 
que querem dar uma opinião sobre as políticas que formu-
lamos e ouvimos todas as partes interessadas.

É este o motivo que levou à adoção das duas seguintes 
iniciativas:

•  O Registo de Transparência conjunto da Comissão 
Europeia e do Parlamento Europeu, que contém dados 
sobre os lóbis presentes em Bruxelas e é o maior regis-
to do mundo deste tipo em termos do seu âmbito.

•  O novo Portal da Transparência, um balcão único que dá 
acesso a todas as informações relacionadas com a UE.

 Estas duas iniciativas estão a adquirir uma importância 
crescente. Estima-se que 75 % de todas as entidades rela-
cionadas com o mundo empresarial e 60 % e todas as ONG 

UMA UNIÃO TRANSPARENTE
Introduzimos processos simples e acessíveis para que os cidadãos  
possam aceder facilmente à informação.

UMA UNIÃO EFICAZ EM TERMOS DE CUSTOS
A Comissão Europeia introduziu reformas para garantir que, na UE,  
o dinheiro dos contribuintes europeus é gasto da melhor forma possível.

Cerca de 94% do orçamento da UE são gastos em projetos  
nos Estados-Membros e em países terceiros.

«Uma sociedade democrática  
é uma sociedade com instituições 

transparentes e responsáveis.  
A transparência facilita  

o escrutínio e, por conseguinte,  
a prestação de contas.»

já se tenham inscrito no Registo de Transparência. Os cida-
dãos têm direito a saber quem são os interlocutores das 
instituições europeias e nós queremos garantir que isso 
é possível.

94 %
Empresas, estudantes, 
cientistas, regiões, 
cidades, agricultores, 
ONG, etc., da Europa

6 %
Administração da UE
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PROTEGER A ESTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA
A Comissão Europeia tomou medidas para proteger a estabilidade  
financeira e restaurar a credibilidade económica.

Ajudar a Europa  
a sair da crise, 

construir os alicerces 
do futuro

A crise económica, o maior desafio com que se confron-
taram a nossa sociedade e economia desde a Segunda 
Guerra Mundial, foi fonte de grande preocupação e ansie-
dade para a Europa. Muitos Estados Membros deixaram 
que problemas enraizados se avolumassem sem fazer 
nada para os resolver, até que a dívida pública e privada se 
tornaram insustentáveis. Graças a uma ação política deter-
minada e a uma solidariedade europeia sem precedentes, 
foi possível evitar que os países com mais dificuldades 
fossem à falência, o que teria tido consequências sociais 
e económicas devastadoras para a Europa.

Para evitar o pior, criámos o mais importante sistema de 
proteção financeira do mundo. Os programas de apoio 
da UE deram aos países que beneficiaram de assistência 
financeira espaço para respirar e restaurar um clima de 
estabilidade. As finanças públicas ficaram numa situação 
mais sustentável e as bases da competitividade e do cres-
cimento foram reforçadas numa perspetiva de longo prazo.

A UE está a tomar medidas para reformar e reforçar  
o setor dos serviços financeiros.

©
 Reuters/BSIP

OLLI REHN
Vice-Presidente e Comissário dos Assuntos Económicos  
e Monetários e do Euro

A UE está a sair da crise e há um reconhecimento geral de 
que os Estados Membros se encontram agora muito melhor 
posicionados para incentivar a criação de emprego e garan-
tir uma prosperidade duradoura para os cidadãos europeus.
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Esta foi uma crise mundial, que exigiu uma ação determinada 
tanto na UE como no resto do mundo. A Comissão Europeia 
participa em todos os grandes fóruns internacionais, como 
o G7, o G8 e o G20, e a sua influência decisiva quando se 
trata de fazer avançar as reformas financeiras e económicas, 
reforçar a transparência ou incentivar o comércio mostra 
bem a enorme importância da UE na economia mundial. 
O euro continua a ser a segunda divisa de reserva, a seguir 
ao dólar, tendo mantido uma taxa de câmbio notavelmente 
estável durante toda a crise.

A crise expôs as fragilidades das nossas economias e da nossa 
arquitetura institucional, obrigando-nos a intervir para as ultra-
passar. Os Estados-Membros tomaram medidas sem prece-
dentes mas necessárias para sanear as suas economias. 
Dispomos atualmente de sistemas de supervisão e de redes 
de segurança mais eficazes, nomeadamente de regras orça-
mentais mais rigorosas, de políticas económicas mais bem 
coordenadas e de uma União Bancária com uma entidade 
supervisora única e um mecanismo comum para, se necessá-
rio, reestruturar ou encerrar os bancos em dificuldades.

Esta União Económica e Monetária renovada está, atual-
mente, em posição de intervir e reagir numa fase inicial para 
corrigir desequilíbrios e coordenar as políticas orçamentais 
e económicas

A zona euro continuou a alargar-se: a Estónia e a Letónia ade-
riram, respetivamente, em 2011 e 2014 e a Lituânia deverá 
fazê-lo em 2015.

UM EURO SÓLIDO PARA UMA EUROPA FORTE 
Construímos um sistema económico mais forte: com 18 membros,  
o euro não só resistiu à crise, como cresceu e se afirmou numa 
perspetiva de futuro.

CONTRIBUIR PARA A RESPOSTA MUNDIAL À CRISE
Colaborámos com os nossos parceiros internacionais para responder  
aos desafios com que se confronta a economia mundial.

A UE lidera as reformas económicas na arena internacional 
através da sua participação nos mais importantes fóruns 

internacionais, como o G20. 

Mais de 333 milhões de cidadãos da UE utilizam o euro.

©
 Reuters/BSIP
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MAIS RECICLAGEM E MENOS RESÍDUOS EQUIVALE A MAIS EMPREGO 
E MENOR DEPENDÊNCIA DAS IMPORTAÇÕES
A quantidade anual de resíduos depositados em aterros diminuiu.

Rumo  
a uma Europa  

mais verde

Contra o que seria de esperar, os resíduos provenientes dos 
setores da transformação e da embalagem, bem como os 
resíduos urbanos, têm vindo a diminuir. Graças à legislação 
adotada por iniciativa da Comissão Europeia, que levou ao 
aumento das taxas de reciclagem para os resíduos urba-
nos, os resíduos de embalagens e os veículos, a UE está 
a tornar-se uma sociedade da reciclagem. As taxas de 
recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletróni-
cos também estão a aumentar.

A gestão e reciclagem de resíduos criam emprego. A plena 
aplicação da legislação europeia em vigor em matéria 
de gestão dos resíduos conduziria à criação de cerca de 
400 000 novos postos de trabalho na UE e a um aumento 
do volume de negócios anual do setor dos resíduos em 
42 mil milhões de euros. Além disso, contribuiria para rea-
lizar 30 % do objetivo de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa até 2020.

Ao desperdiçar menos e reciclar mais, a UE consegue apro-
veitar melhor materiais de alto valor, reforçando a eficiência 
com que as suas indústrias gerem os recursos, reduzindo 
a dependência de matérias-primas importadas e aumen-
tando a competitividade.

A Europa está progressivamente a converter-se à reciclagem, 
diminuindo todos os anos os recursos depositados em aterros.

JANEZ POTOČNIK 
Comissário do Ambiente
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desta legislação e dá seguimento a centenas de queixas de 
cidadãos e ONG para assegurar a correta aplicação da 
legislação ambiental da UE. As medidas de execução ado-
tadas permitiram que:

•  o número de zonas em que os limites de partículas 
prejudiciais à saúde são excedidos diariamente fosse 
reduzido em cerca de um quarto (passando de 36 % 
em 2008 para 28 % em 2012);

•  mais de 1800 centros urbanos de várias dimensões, das 
capitais nacionais às pequenas cidades, tenham agora 
uma instalação de tratamento de águas residuais urba-
nas em conformidade com as normas da UE;

•  em 2012, 95,3 % de todas as águas costeiras na UE 
atingissem as normas mínimas de qualidade e 81,2 % 
das suas águas balneares fossem classificadas como 
excelentes.

Proteger a natureza significa proteger a qualidade de vida. 
A Estratégia de Biodiversidade da UE ajudará a proteger 
a natureza e a garantir que esta é gerida e utilizada de 
forma sustentável e que, sempre que possível, os ecossis-
temas são restabelecidos e reforçados. Através da rede 
Natura 2000, já foram classificados mais de 27 000 sítios 
que encerram o mais valioso património natural da Europa.

Mas não se trata só de proteger a natureza pela natureza. 
Trata-se também de garantir o acesso a água potável, a ar 
não poluído e a solos férteis e de assegurar a proteção de 
várias espécies e habitats. A gestão da natureza europeia 
em geral representa, além disso, 4,4 milhões de postos de 
trabalho e gera um volume de negócios anual de 405 mil 
milhões de euros.

PROTEGER A NATUREZA DA EUROPA
Fizemos ainda mais para proteger 
e dar visibilidade ao caráter ímpar  
da natureza europeia.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EFICAZ PERMITIU A REDUÇÃO  
DE POLUENTES NA ATMOSFERA E NA ÁGUA
Estamos a lutar contra a poluição do ar e da água  
a fim de proteger a sua saúde.

O Comissário Potočnik promovendo o ecoturismo 
e o desenvolvimento sustentável com Ivan Patzaichin,  

medalha de ouro em vários jogos olímpicos,  
no delta do Danúbio, na Roménia.

O Comissário Potočnik segura uma barra de ouro feita  
de componentes reciclados de telemóveis, durante  
uma visita a uma central de reciclagem na Bélgica.
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Pagamentos líquidos de Ajuda Pública ao  
Desenvolvimento em 2012 (em milhares  

de milhões de EUR)

UE EUA Japão Canadá

NA VANGUARDA DA LUTA MUNDIAL CONTRA A POBREZA
Apesar do abrandamento da economia, a UE continua a ser o maior doador 
mundial de ajuda ao desenvolvimento, sendo responsável por mais de metade 
do apoio disponibilizado para lutar contra a pobreza em todo o mundo.

Lutar contra  
a pobreza em todo  

o mundo

Enquanto principal contribuinte para os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, fixados pelas Nações Unidas, 
a Comissão Europeia tem ajudado a reduzir a pobreza 
a nível mundial e a salvar milhões de vidas. Por exemplo, 
em 2012, a UE e os Estados-Membros afetaram 55 mil 
milhões de euros à ajuda pública ao desenvolvimento. Gra-
ças à ajuda ao desenvolvimento disponibilizada pela UE, na 
última década:

•  quase mais 14 milhões de crianças frequentaram 
o ensino primário;

•  mais de 70 milhões de pessoas passaram a ter acesso 
a água potável;

•  46,5 milhões de pessoas foram ajudadas com dinheiro 
ou géneros para garantir a sua segurança alimentar;

•  7,5 milhões de partos realizaram-se com a assistên-
cia de profissionais da saúde, salvando vidas de mães 
e bebés.

 
Temos todo o direito de estar orgulhosos: mais de 80 % 
dos cidadãos europeus são de opinião que a UE deve con-
tinuar a ajudar os países em desenvolvimento.

A UE e os seus Estados-Membros continuam a ser  
os maiores doadores internacionais em termos  

de ajuda oficial ao desenvolvimento.

ANDRIS PIEBALGS 
Comissário do Desenvolvimento
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Embora seja fundamental para acabar com a pobreza, por 
si só, a ajuda não pode resolver o problema se outras políti-
cas não contribuírem para o mesmo fim ou contrariarem 
o que está a ser feito. Entre os exemplos específicos das rea-
lizações da Comissão Europeia neste domínio, destacamos:

•  a luta contra a evasão fiscal: nova legislação da UE so-
bre a responsabilização e transparência ajuda a lutar 
contra a evasão fiscal e a corrupção e a garantir que os 
cidadãos podem beneficiar dos seus próprios recursos 
naturais;

•  proteção das florestas: nova legislação da UE proíbe as 
importações de madeira abatida ilegalmente;

•  preservação das pescas: a reforma da política comum 
das pescas garante que os acordos de pescas trazem 
benefícios claros para a população local.

Esta é a abordagem subjacente à «Agenda para a Mudança», 
o roteiro político da Comissão Europeia para uma política de 
ajuda moderna face a um mundo em rápida evolução e ao 
aparecimento das economias emergentes.

70 % da ajuda da UE será agora direcionada para os países 
mais pobres, incluindo os assolados por conflitos ou catás-
trofes naturais, como o Mali, a Somália, a República Centro 
Africana ou o Haiti, onde a UE lidera os esforços para apoiar 
a paz e o desenvolvimento.

A ajuda passou a incidir em áreas que são motores da 
mudança e do crescimento económico, como a governação, 
a agricultura, a energia, a saúde e a educação. Isto foi feito 
em colaboração com os países beneficiários. Como se pode 
ler num cartaz na parede de uma escola do Zimbabué:  
«O que for feito sem nós não é para nós».

REFORMAR A AJUDA DA UE PARA AUMENTAR O SEU IMPACTO
Concentrámos a ajuda nos países mais necessitados e nos setores  
em que pode ter um maior impacto.

MOBILIZAR OUTRAS POLÍTICAS DA UNIÃO EUROPEIA PARA 
APOIAR OS ESFORÇOS DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO  
PARA ACABAR COM A POBREZA
Ao longo dos últimos anos, fizemos grandes progressos no sentido  
de ter em conta as necessidades dos países em desenvolvimento  
em todas as nossas iniciativas.

O Comissário Piebalgs no terreno, com o Presidente Martelly,  
do Haiti, em 2012, dá o tiro de partida para a construção  

de uma nova estrada dois anos após o forte sismo  
que devastou esta ilha das Caraíbas.

A certificação da madeira de exploração legal com base na 
legislação da UE ajuda a proteger as florestas do planeta.

Foram estabelecidos novos procedimentos de auditoria 
e verificação que permitem saber como foi gasto cada euro 
e comparar os resultados obtidos com os esperados.
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ASSEGURAR UM SISTEMA FINANCEIRO SÓLIDO QUE SIRVA  
DE BASE PARA O CRESCIMENTO, EM BENEFÍCIO DE TODOS
Adotámos um conjunto de regras para garantir uma maior solidez  
e prudência por parte dos bancos, que lhes permitam fazer face  
a eventuais futuros choques económicos.

Colocar os cidadãos 
no centro do  

mercado único

Os contribuintes pagaram um preço muito elevado para 
evitar a falência dos bancos. Uma situação deste tipo, em 
que os cidadãos são obrigados a pagar pelas más práticas 
e os riscos excessivos assumidos pelos bancos, não se pode 
repetir. As novas regras propostas pela Comissão Europeia 
permitiram que a UE assumisse uma posição de liderança 
no G20 no que respeita ao desenvolvimento de uma aborda-
gem global nesta matéria. Ao abrigo dessas regras:

•  os bancos devem constituir reservas com vista aos dias 
difíceis;

•  contribuir para um fundo comum que deverá impedir 
um agravamento da situação em caso de dificuldades 
financeiras;

•  o dinheiro dos cidadãos (até 100 000 euros por conta ban-
cária) está protegido em caso de falência de um banco;

•  é criado um sistema abrangente para garantir a super-
visão das atividades dos bancos e o cumprimento das 
regras.

As novas regras garantem que os bancos assumirão  
menos riscos e estarão mais bem preparados para  

lidar com futuras turbulências económicas.

MICHEL BARNIER
Comissário do Mercado Interno e Serviços

Foram igualmente adotadas novas regras que reduzem os 
riscos incorridos, por exemplo no que se refere aos fundos de 
retorno absoluto e aos prémios dos banqueiros. Para os ban-
cos da zona euro, onde a preocupação quanto aos efeitos de 
contágio é ainda maior, criámos uma União Bancária com 
um supervisor único e um sistema único para reestruturar 
ou encerrar os bancos.
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Uma patente confere ao seu titular o direito de impedir 
outras pessoas de produzir, utilizar ou vender a sua inven-
ção sem a sua autorização. Para além das suas vantagens 
diretas para a economia, as empresas e os consumidores, 
o acordo relativo à patente europeia, pelo qual a Comissão 
Europeia tanto lutou, incentivará os investigadores e as 
empresas a investirem na inovação, que está na base do 
crescimento, e permitir-nos-á competir com os nossos 
parceiros internacionais.

Ter um mercado único é melhor para todos nós coletiva-
mente. Os consumidores beneficiam de uma maior escolha, 
de melhor qualidade e de uma melhor relação qualidade 
preço. As empresas dispõem de um acesso mais fácil a um 
mercado de 500 milhões de pessoas para venderem os 
seus produtos e serviços. Todos ficam, portanto, a ganhar. 
Por esta razão, a Comissão Europeia tem tomado inúme-
ras medidas para aprofundar o mercado único. Estamos 
a elaborar um quadro para incentivar as empresas sociais, 
que representam uma em cada quatro novas empresas. 
Tomámos iniciativas para ajudar os cidadãos a aproveitar 
mais oportunidades nomeadamente:

•  uma carteira profissional que facilita o reconhecimen-
to das competências em toda a UE;

•  EURES - um portal que anuncia vagas de emprego em 
toda a UE;

•  o direito a abrir uma conta bancária de base em qual-
quer país da UE;

•  medidas para lutar contra práticas comerciais desleais, 
a pirataria e a contrafação, que são prejudiciais para 
as empresas.

FAZER AVANÇAR O MERCADO ÚNICO
Continuámos a abrir o mercado único em todos os domínios de atividade: 
dos transportes à economia digital, das telecomunicações à energia.

A PATENTE EUROPEIA
Finalmente, após mais de 30 anos de debates, teremos, em breve,  
uma patente europeia. As empresas europeias, nomeadamente as PME,  
poderão patentear as suas ideias criativas à escala europeia mais fácil 
e rapidamente e a preços competitivos.

A expansão do mercado único beneficia tanto  
os consumidores como as empresas.

A patente europeia encorajará os investigadores  
europeus e as empresas europeias a investirem  
na inovação, que está na base do crescimento.
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INVESTIR NAS COMPETÊNCIAS PARA OS NOSSOS JOVENS 
Conseguimos aumentar o investimento na educação e na formação num período 
em que os Estados-Membros têm de consolidar as suas finanças públicas.

A educação,  
a formação  

e a criatividade 
enquanto fatores 

determinantes  
do sucesso

O dinheiro não deve, em caso algum, constituir um obs-
táculo à educação ou à formação dos nossos jovens. Por 
esta razão, numa altura em que muitos Estados-Membros 
adotaram medidas de austeridade, a Comissão Europeia 
continuou a investir na educação e na formação. Em con-
sonância com as nossas metas, demos o nosso contributo 
para ajudar mais jovens a prosseguir os estudos e baixar 
o número de alunos que abandona a escola com poucas 
ou nenhumas qualificações.

Lançado em 2014 com um orçamento de 15 mil milhões 
de euros para os sete próximos anos, o programa Erasmus+ 
dispõe de verbas 40 % superiores às do programa ante-
rior, o que representa o maior aumento de sempre para 
um programa da UE. Quatro milhões de pessoas terão 
a oportunidade de estudar, receber formação ou traba-
lhar como voluntárias no estrangeiro, aprender outra 
língua e adquirir novas competências, o que irá reforçar 
a sua empregabilidade.

Apesar de muitos Estados-Membros terem reduzido  
os seus orçamentos, a Comissão continuou a investir  

na educação e na formação.

ANDROULLA VASSILIOU
Comissária da Educação, da Cultura, do Multilinguismo  
e da Juventude

Uma nova «garantia de empréstimo» ajudará os estudan-
tes a obter um mestrado, independentemente das suas 
possibilidades financeiras. Será dada ainda maior impor-
tância e reconhecimento à aprendizagem informal e não 
formal. Por fim, será assegurada uma melhor articulação 
entre o sistema de ensino e o mercado de trabalho atra-
vés de parcerias entre as universidades, os estabeleci-
mentos de formação profissional e as empresas. 
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Os setores culturais e criativos representam cerca de 4,5 % 
do PIB europeu, empregando mais de oito milhões de pes-
soas. A Comissão Europeia considera que estes setores 
podem crescer ainda mais graças ao apoio do novo pro-
grama Europa Criativa, que dispõe de um orçamento refor-
çado de quase 1 500 milhões de euros. Será assim possível 
subvencionar 250 000 artistas europeus e apoiar 2 000 
salas de cinema, 800 filmes e 4 500 traduções de livros.

Estamos igualmente a estudar um regime para que as 
pequenas empresas culturais possam obter mais facil-
mente empréstimos bancários e para ajudar as instituições 
financeiras a avaliar o potencial do setor.

Os intercâmbios culturais são elementos essenciais das rela-
ções da UE com os seus vizinhos e o resto do mundo. O diá-
logo interpessoal de alto nível com a China é um magnífico 

Há que mudar a nossa maneira de pensar sobre a inovação 
na Europa. Por esse motivo a Comissão Europeia aumentou 
o investimento no Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 
(EIT) e nas Ações Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

O EIT contribuiu para lançar mais de 100 empresas inova-
doras e já prestou formação a 1 000 estudantes que fre-
quentam novos cursos de pós-graduação que combinam 
estudos académicos e formação empresarial. Desde 2010, 
as Comunidades de Conhecimento e Inovação do IET per-
mitiram, de forma concreta, uma cooperação estreita entre 
universidades e centros de investigação de nível mundial, 
por um lado, e empresas e indústria, por outro, a fim de 
encontrar soluções para os problemas de atualidade.

Um aumento de 30 % do orçamento para as Ações Marie 
Skłodowska-Curie permitirá disponibilizar seis mil milhões 

FORMAR OS EMPREENDEDORES DE AMANHÃ
Aumentámos o apoio financeiro para aproximar  
a investigação e o empreendedorismo.

DAR LUGAR AOS NOSSOS ARTISTAS E CRIADORES  
NA CENA MUNDIAL
Aumentámos o apoio aos artistas e criadores europeus.

Os novos cursos de pós-graduação, que combinam uma 
vertente académica com uma formação nas empresas, 

conduziram à criação de novas «start-ups».

O nosso empenho em apoiar os setores cultural  
e criativo está a produzir frutos.

de euros ao longo dos próximos sete anos para financiar 
mais de 65 000 investigadores, quase 40 % dos quais serão 
candidatos a um doutoramento.

exemplo do modo como a UE fomentou a cooperação entre 
produtores, estudantes, artistas e profissionais da cultura 
chineses e os seus homólogos europeus.
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UMA FISCALIDADE MAIS JUSTA PARA OS CIDADÃOS E AS EMPRESAS 
Reforçámos as regras contra a evasão e a fraude fiscais na UE  
e em todo o mundo.

Proteger eficazmente 
os contribuintes 

europeus

A Comissão Europeia tem pugnado por uma maior transpa-
rência e uma concorrência fiscal mais justa na UE e a nível 
internacional. Empenhámo-nos em acabar com o sigilo ban-
cário e os paraísos fiscais e combater a fuga aos impostos 
sobre as sociedades. Através de um ambicioso plano de ação 
que visava colmatar as lacunas e tornar mais rigorosas as 
regras em matéria de tributação, a Comissão Europeia pôs 
em vigor um novo quadro para recuperar os milhares 
de milhões de euros que todos os anos se perdem para 
o erário público devido à evasão fiscal.

Uma tributação mais justa significa que todas as pessoas 
pagam a sua parte. O imposto «Robin Hood», ou imposto 
sobre as transações financeiras, proposto pela Comissão 
Europeia, pode contribuir para esse objetivo. A possibilidade 
de introdução deste imposto, que é grandemente apoiada 
pelos cidadãos, está agora a ser analisada por muitos Esta-
dos Membros. Também demos início aos trâmites para a tri-
butação da economia digital, velando para não prejudicar 
o seu crescimento.

A UE tem liderado o processo de combate à evasão fiscal 
e contribuiu de forma determinante para que o mundo 

avançasse no sentido da transparência fiscal.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915

ALGIRDAS ŠEMETA
Comissário da Fiscalidade, Alfândegas, Estatísticas,  
Auditoria e Luta contra a Fraude
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A Comissão Europeia reforçou os instrumentos utilizados 
para combater as fraudes e proteger o orçamento da UE, 
sendo a Procuradoria Europeia uma das iniciativas de que 
mais se orgulha. Quando esta estiver instituída, assegurará 
que todos aqueles que lesam os fundos da UE serão objeto 
de investigação e de ação penal. Estima-se que serão trata-
dos anualmente cerca de 2 500 processos.

Além disso, propusemos medidas dissuasoras para a preven-
ção de crimes contra os interesses financeiros da UE, incluindo 
sanções harmonizadas. O Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) foi reorganizado de modo a poder tirar 
o máximo partido das suas potencialidades. Um novo «ciclo 
antifraude» foi também introduzido no trabalho quotidiano 
de todos aqueles que gerem os fundos da UE.

As propostas da Comissão para a adoção de um modelo nor-
malizado de declaração para efeitos de IVA para as empre-
sas transfronteiriças permitirão poupar 15 mil milhões de 
euros por ano. As empresas que operam na UE podem pou-
par 18 mil milhões de euros com as novas regras do IVA em 
matéria de faturação eletrónica. As empresas muito peque-
nas beneficiam também de uma maior flexibilização das 
regras em matéria de IVA, por forma a refletir as suas neces-
sidades específicas. Entretanto, a proposta sobre a matéria 
coletável comum consolidada das sociedades é apoiada cla-
ramente pelas empresas como ferramenta para reduzir os 
custos e simplificar os procedimentos.

Com a modernização da legislação aduaneira da União 
Europeia, nomeadamente a transição para um ambiente 
aduaneiro eletrónico pan-europeu, garantimos um comércio 
mais rápido, fácil e seguro. Ao reforçar a capacidade dos ser-
viços aduaneiros para lutar contra a contrafação e o contra-
bando de mercadorias, contribuímos para uma melhor 
proteção das empresas cumpridoras e para condições de 
concorrência mais equitativas.

UM AMBIENTE MAIS FAVORÁVEL ÀS EMPRESAS
Reduzimos a burocracia e os custos administrativos para as empresas, melhorando 
e simplificando os sistemas de tributação e das alfândegas na UE.

MELHOR PROTEÇÃO DO DINHEIRO DOS CONTRIBUINTES
Reforçámos os instrumentos utilizados para proteger o dinheiro  
dos contribuintes e o orçamento da UE contra abusos.

O Comissário Šemeta visita a estância aduaneira  
de Vaalimaa, na fronteira russo-finlandesa.

O organismo de luta antifraude da UE, conhecido por OLAF, 
investiga as fraudes ao orçamento da UE e a corrupção  

nas instituições europeias e elabora a política antifraude 
para a Comissão Europeia. 
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ABRIR NOVOS MERCADOS
Mais do que nunca, promovemos a abertura de novos mercados externos, 
reforçando assim as trocas comerciais e o crescimento, tanto na UE  
como para os nossos parceiros comerciais.

Criar prosperidade, 
consolidar 

a estabilidade 
e incentivar 

o desenvolvimento

A Comissão Europeia ajudou a eliminar os entraves nas 
relações comerciais com a Coreia do Sul, o Peru, a Colômbia 
e a América Central. Foram concluídos acordos comerciais 
com parceiros da Europa Oriental, como a Ucrânia, bem 
como com o Canadá, a África Ocidental e as Caraíbas.

Demos também início a importantes negociações sobre 
o comércio livre: com os EUA, com o Japão e no âmbito do 
acordo de investimento com a China. Se todas estas iniciati-
vas forem bem sucedidas, poderão resultar num aumento de 
2,2 % do PIB da UE, o que equivale a 275 mil milhões de euros.

Conseguimos igualmente incentivar mais acordos favorá-
veis às empresas europeias, nomeadamente medidas que 
dão às empresas europeias um melhor acesso aos contratos 
públicos fora da UE e defendemos os nossos interesses face 
a países terceiros que recorrem a práticas que distorcem 
o mercado.

O Comissário De Gucht, o Presidente Barroso e o Presidente 
dos EUA, Barack Obama, na cimeira UE-EUA de 2011.

KAREL DE GUCHT
Comissário do Comércio
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Quando a indústria europeia dos painéis solares foi amea-
çada por práticas de dumping e de subsídios desleais aos 
produtores chineses de painéis solares no mercado euro-
peu, a Comissão Europeia negociou uma solução, impondo 
um preço de exportação mínimo às empresas chinesas 
com o fim de estabilizar o mercado.

Empenhámo-nos em melhorar o acesso a matérias-pri-
mas como as terras raras, utilizadas em setores que vão 
desde o setor das altas tecnologias à indústria automóvel 
e à indústria siderúrgica, ganhando dois processos contra 
a China junto da Organização Mundial do Comércio.

Lançámos também uma iniciativa para tornar os instrumen-
tos de defesa comercial mais previsíveis e transparentes.

O comércio pode ajudar as economias em desenvolvimento 
a sair da pobreza. Desde 2010, a Comissão Europeia proce-
deu à revisão das suas preferências pautais (Sistema das 
Preferências Generalizadas SPG) para garantir que os países 
em desenvolvimento mais necessitados beneficiam de pre-
ferências pautais no mercado europeu.

A tragédia que ocorreu numa fábrica de têxteis no Bangla-
deche, que revelou a dura realidade das condições labo-
rais fora da UE, levou a Comissão Europeia a lançar uma 
iniciativa comum inédita em colaboração com a Organiza-
ção Internacional do Trabalho para ajudar o Bangladeche 
a melhorar as condições para os seus trabalhadores.

Contribuímos também para garantir que o comércio de pro-
dutos-chave é sustentável e exclui zonas de conflito, através 
da instauração de um sistema para o aprovisionamento res-
ponsável de minerais.

UM COMÉRCIO MAIS JUSTO E SUSTENTÁVEL
Fazemos com que o comércio funcione em prol das economias mais pobres.

DEFENDER OS INTERESSES COMERCIAIS EUROPEUS
Defendemos as empresas da UE sempre que as regras  
comerciais não foram respeitadas.

O Comissário De Gucht e Gao Hucheng, Ministro do Comércio da 
China, no ato de assinatura do Memorando de Entendimento 

sobre direitos de propriedade intelectual, em Pequim.

O Comissário De Gucht com Dipu Moni, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Bangladesh, em Genebra.

A UE ajudou igualmente à celebração, em dezembro de 
2013, do acordo de Bali sobre a facilitação do comércio, 
poupando aos países em desenvolvimento cerca de 
325 mil milhões de euros por ano através da supressão de 
parte significativa dos custos administrativos relacionados 
com as operações aduaneiras. 
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APOSTAR NA INOVAÇÃO PARA MUDAR O QUOTIDIANO DOS CIDADÃOS 
Conseguimos aumentar em 30 % o orçamento para a investigação, adotando 
o Programa-Quadro Horizonte 2020, até à data, o mais importante programa  
de investigação da UE.

A investigação  
e a inovação como 
motor de emprego

A investigação e a inovação podem ajudar a dar resposta 
aos grandes desafios que enfrentamos hoje a nível das 
alterações climáticas, do aprovisionamento energético 
e da escassez de alimentos. Devido à complexidade des-
tes desafios, as soluções específicas para lhes dar res-
posta excedem a capacidade individual de cada país ou 
empresa. Por essa razão adotámos o Programa Hori-
zonte 2020, o novo programa de investigação e inovação 
com um orçamento de 80 mil milhões de euros para um 
período de sete anos. O Programa Horizonte 2020 está 
mais do que nunca centrado na continuação dos progres-
sos reais em áreas como a próxima geração de antibió-
ticos ou na promoção de sistemas de transportes mais 
ecológicos e seguros. 

Também iremos cooperar com os nossos parceiros interna-
cionais, por exemplo, na investigação marinha no âmbito 
da aliança de investigação sobre o oceano Atlântico. 

Twitter: @EU_H2020
As fontes de energia renováveis são um dos temas  

centrais da investigação realizada na UE.

©
 Fotolia.com

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Comissária da Investigação, Inovação e Ciência
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É bom ter uma ideia mas ainda melhor é conseguir apro-
veitá-la, colocando-a no mercado, nas empresas ou nas 
casas das pessoas. Para facilitar este processo, a Comissão 
Europeia reduziu a burocracia no financiamento da inves-
tigação, reduzindo em 30 % o tempo necessário para fazer 
arrancar um projeto. Financiamos mais parcerias público 
privadas em áreas como a aeronáutica e a eletrónica 
e combinamos tudo isto com os nossos esforços para 
transformar a UE numa «União da Inovação». Por esta 
razão, concentrámo-nos em chegar a acordo sobre uma 
patente europeia e criámos um «passaporte para os fun-
dos de capital de risco» para ajudar as empresas a assu-
mir riscos calculados, porque «sem riscos e contratempos 
não pode haver progresso» 

O conhecimento é a nova moeda mundial. Para competir 
a nível mundial e criar novos e melhores postos de traba-
lho, a Europa tem de assumir uma posição de liderança 
em matéria de inovação. A UE está a aproximar-se dos 
EUA e do Japão e mantém-se na dianteira de muitos 
outros países, mas a China está a avançar rapidamente 
e a Coreia do Sul continua isolada na linha da frente. 
O mais preocupante é que a UE está a perder terreno 
a nível da despesa com a investigação, que, atualmente, 
não excede os 2 % do PIB. Por esta razão é tão importante 
cumprir a meta dos 3 %.

Estamos também empenhados em gastar melhor e não 
só em gastar mais. Com o Espaço Europeu da Investigação 
colocamos a UE na via da reforma dos seus sistemas de 
investigação e inovação e criamos um mercado único 
europeu para as ideias. Trata-se de conjugar esforços de 
inovação, tornar o financiamento e o recrutamento no 
âmbito da investigação mais abertos e justos, reforçar 
a igualdade de género e dar aos jovens investigadores 
mais oportunidades. 

COLOCAR A EUROPA NA VANGUARDA DA INOVAÇÃO A NÍVEL MUNDIAL
Chegámos a acordo quanto à meta de aumentar o investimento  
na investigação e na inovação para 3 % do PIB europeu até 2020.

DA TEORIA À PRÁTICA
Conseguimos fazer com que as ideias, nomeadamente das nossas PME,  
se traduzissem mais facilmente em produtos colocados no mercado.

Twitter: @innovationunion

Uma curta distância separa a Europa dos líderes mundiais em 
matéria de desempenho e de crescimento da inovação.

Uma parceria público-privada da UE está  
a trabalhar nas «Fábricas do Futuro».
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Crescimento médio anual do desempenho em termos de inovação

©
 FESTO
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UM BILIÃO DE EUROS DE INVESTIMENTO NOS PRÓXIMOS SETE ANOS
A UE dispõe de um orçamento de um bilião de euros para o período  
de 2014 a 2020, que será investido na economia e na sociedade  
para melhorar as condições de vida dos cidadãos europeus.

Um orçamento 
sólido e equilibrado 

para uma União 
Europeia forte 

e unida

Entre os muitos beneficiários do orçamento da UE estão, 
nomeadamente, 20 milhões de PME europeias, cerca de 
100 000 cidades e regiões e milhares de laboratórios 
e universidades.

Um orçamento sólido e equilibrado é essencial para uma UE 
forte e unida. O novo orçamento é um orçamento moderno, 
que orienta o investimento para o crescimento económico, 
a investigação, a educação, a ajuda humanitária e o apoio 
aos jovens desempregados.

O novo orçamento da UE prevê um montante de um bilião de 
euros, que será investido, ao longo de 7 anos, no crescimento 

económico, na investigação, na educação, no apoio aos  
jovens desempregados e na ajuda humanitária.

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Comissário da Programação Financeira e do Orçamento
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Estamos empenhados em melhorar o acesso aos fundos 
da UE, adotando regras mais simples, acessíveis e fáceis 
de compreender. As regras financeiras gerais aplicáveis 
a cada euro gasto no quadro do orçamento da UE foram 
objeto de uma revisão importante.

Regras mais simples são sinónimo de maior responsabiliza-
ção. A Comissão Europeia decidiu que os beneficiários dos 
fundos europeus devem ser pagos num prazo de 90 dias. 
Todos os documentos são agora transmitidos por via ele-
trónica, o que significa menos burocracia, menor risco de 
extravio e reforço da supervisão dos fundos.

O orçamento da UE será o instrumento de combate à crise 
que irá reforçar a economia real, funcionando como catali-
sador para ajudar a Europa a sair da crise. Pelo menos 
600 000 postos de trabalho foram criados desde 2007 com 
a ajuda dos fundos de coesão e de desenvolvimento rural. 
Acrescem a este número 174 000 postos de trabalho cria-
dos na sequência dos convites à apresentação de propos-
tas no domínio da investigação e do desenvolvimento 
lançados em 2011. Até finais de 2012, os fundos europeus 
tinham também apoiado 80 000 jovens empresas e aju-
dado diretamente cerca de 200 000 PME. Os fundos euro-
peus financiaram ainda o intercâmbio de estudantes 
e ajudaram os países da UE com fronteiras externas a gerir 
os fluxos migratórios.

Tudo isto foi conseguido com um orçamento europeu relati-
vamente limitado quando comparado com os orçamentos 
nacionais, que representa apenas 1 % do total da riqueza 
produzida anualmente na Europa e menos de um euro por 
cidadão e por dia.

UM ORÇAMENTO EUROPEU CAPAZ DE DAR RESPOSTA  
A SITUAÇÕES DE CRISE
O novo quadro financeiro plurianual dá claramente  
prioridade ao crescimento e à criação de emprego.

REGRAS FINANCEIRAS SIMPLES E FÁCEIS DE USAR
Adotámos regras mais simples, sistemas mais inovadores  
e procedimentos menos dispendiosos.

Regras mais simples, sistemas mais inovadores e procedimentos 
menos dispendiosos ajudarão a melhorar o acesso aos fundos 

da UE para os interessados.

O orçamento da UE representa apenas 1 % da riqueza  
total produzida anualmente na Europa e corresponde  

a menos de 1 € por cidadão por dia.

Riqueza anual da UE
1 % do orçamento da UE
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MAIS PEIXE NO MAR E NO PRATO – MELHOR RENDIMENTO  
PARA OS PESCADORES E AQUICULTORES
Ajudámos a triplicar o número de unidades populacionais  
de peixes saudáveis na Europa nos últimos cinco anos.

Salvaguardar  
o futuro dos  
nossos mares

A Comissão Europeia tomou medidas contra a sobrepesca 
e a devolução ao mar de peixes indesejados, uma vez que se 
trata de práticas prejudiciais tanto em termos de conservação 
das unidades populacionais como dos postos de trabalho.

No nordeste do Atlântico, conseguimos evitar a extinção de 
importantes unidades populacionais de peixe: a sobrepesca 
diminuiu de forma espetacular de 94 % em 2005 (quando 
afetava 32 em 34 unidades populacionais) para 39 % em 
2012 (passando a afetar 16 em 41 unidades populacio-
nais). No Mediterrâneo e no Mar Negro, embora ainda haja 
muito a fazer, realizaram-se progressos significativos. Rela-
tivamente às unidades populacionais de atum rabilho, um 
peixe que estava à beira da extinção, conseguiu-se passar 
para níveis sustentáveis.

Orgulhamo-nos da nova política das pescas, que introduz 
mudanças radicais, continuar a apoiar um setor dinâmico 
e a assegurar um nível de vida justo para as populações 
piscatórias. Garantimos que os produtos do mar podem ser 
pescados, vendidos, comprados e consumidos sem pôr em 
risco as unidades populacionais, de modo a preservar os 
recursos marinhos para as gerações futuras.

As medidas de combate à sobrepesca e à devolução ao mar  
de capturas não desejadas contribuíram para uma diminuição 

acentuada das unidades populacionais sobre-exploradas.

MARIA DAMANAKI 
Comissária dos Assuntos Marítimos e das Pescas

Percentagem de unidades populacionais sobre-exploradas no Atlântico Nordeste
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Foram lançados mais de 
6 000 projetos em comu-
nidades costeiras, que 
criaram 20 000 novos 
postos de trabalho.

A pesca ilegal representa, pelo menos, 15 % do total das 
capturas em todo o mundo. A UE, o maior importador de 
peixe do mundo, não aceita peixe capturado de forma ile-
gal ou não sustentável, independentemente da sua prove-
niência. Adotámos medidas contra os países que permitem 
a pesca ilegal e colaboramos com países como os Estados 
Unidos e o Japão para garantir que tudo é feito correta-
mente, da rede até ao prato.

Mares abertos e seguros, a cooperação internacional 
e o cumprimento do direito marítimo são elementos cru-
ciais. A UE assumiu a tarefa de garantir a segurança marí-
tima em regiões sensíveis de todo o mundo, nomeadamente 
a luta contra a pirataria no Corno de África. Porém, também 
tem um papel importante noutros domínios, como a inves-
tigação oceânica e a inovação nas tecnologias marinhas.

Em tempos de crise económica e com o aumento dos níveis 
de desemprego, é necessário aproveitar as oportunidades 
que os mares europeus nos oferecem. Com a agenda 
«Crescimento Azul» da Comissão Europeia, encontrámos 
um justo equilíbrio entre a conservação e a utilização sus-
tentável dos recursos marinhos, a chamada «economia 
azul». Até 2020, deveremos criar 1,6 milhões de novos pos-
tos de trabalho em setores como:

•  energias renováveis (por exemplo, energia eólica, das ma-
rés e das ondas);

•  turismo (cruzeiros, navegação de recreio, mergulho, praia);
• petróleo, gás e outros recursos minerais;
•  biotecnologia (por exemplo medicamentos e cosméticos);
• pescas e aquicultura.
 
Até à data, a Comissão Europeia financiou vários projetos em 
toda a Europa a fim de ajudar as comunidades costeiras 
a desenvolver estes setores.

OS NOSSOS MARES SÃO FONTE DE PROSPERIDADE
Os nossos mares, a nossa «economia azul», são fonte  
de crescimento e de prosperidade.

PROTEGER OS MARES NA EUROPA E NO MUNDO
Tolerância zero para a pesca irresponsável e ilegal a nível mundial.

A UE tomou a seu cargo a segurança marítima  
em regiões sensíveis do mundo.

A nova política das pescas apoia um setor das  
pescas dinâmico e assegura um nível de vida  

justo para as comunidades piscatórias.
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A ajuda humanitária 
representa menos de 
1 % do orçamento 
da UE

Pouco mais de  
2 € por cidadão 
por ano

+120 milhões de 
pessoas por ano 
recebem ajuda

A UE É O PRINCIPAL DOADOR DE AJUDA HUMANITÁRIA DO MUNDO
Com um investimento anual de apenas 2 euros por cidadão europeu, ajudámos 
mais de 120 milhões de vítimas de conflitos e catástrofes em todo o mundo,  
do conflito que atualmente devasta a Síria, ao sismo que destruiu o Haiti em 
2010 e ao tufão Haiyan que assolou as Filipinas em 2013.

A ajuda humanitária 
à maneira europeia:
rápida, coordenada  

e eficaz

Na Síria e nos países vizinhos, estamos a ajudar a resolver 
a maior catástrofe humanitária no período de uma gera-
ção, com um financiamento que atinge 2 700 milhões de 
euros (dos quais 615 milhões disponibilizados pela Comis-
são Europeia). Mas a UE não intervém apenas nas crises 
mais mediatizadas. Com efeito, um em cada sete euros dos 
fundos de emergência da UE é gasto em «crises esqueci-
das», que não aparecem nas primeiras páginas dos jornais. 
A situação na República Centro-Africana, por exemplo, só 
começou a ser objeto da atenção da comunidade inter-
nacional quando a violência atingiu níveis intoleráveis. No 
entanto, a Comissão Europeia já estava presente no terreno 
há bastante tempo, com peritos e um financiamento subs-
tancial da ajuda humanitária. Em regiões como o Sahel, 
onde os efeitos de uma seca relacionada com as alterações 
climáticas se fazem sentir com crescente gravidade, esta-
mos a ajudar a melhorar a capacidade de resistência das 
comunidades mais vulneráveis para que consigam fazer 
face a eventuais catástrofes.

O investimento anual da UE de apenas 2 € por cidadão  
ajuda todos os anos mais de 120 milhões de vítimas  

de conflitos e catástrofes em todo o mundo.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Comissária da Cooperação Internacional, Ajuda Humanitária  
e Resposta a Situações de Crise

A Comissão Europeia criou a iniciativa Voluntários da UE 
que dá aos jovens europeus a oportunidade de participar 
em operações de ajuda humanitária a nível mundial.
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A Iniciativa Crianças da Paz da UE financia projetos huma-
nitários para facilitar o acesso das crianças que vivem em 
regiões em conflito à educação e lhes dar apoio psicológico 
para que ultrapassem os seus traumas de guerra.

A UE complementou o prémio monetário, disponibilizando 
um total de dois milhões de euros. No seu primeiro ano de 
existência, a iniciativa permitiu ajudar 28 000 crianças no 
Paquistão, na República Democrática do Congo, na Etiópia, 
na Colômbia e no Equador e também os refugiados sírios 
no Iraque.

Este ano, a UE voltou a duplicar os fundos disponíveis, o que irá 
permitir ajudar mais de 80 000 jovens ainda em mais países, 
incluindo o Sudão do Sul, o Chade, a República Centro Africana, 
a Somália, o Afeganistão, o Iraque e Mianmar/Birmânia.

O CCRE cartografa os riscos e permite à Comissão Europeia 
acompanhar em permanência os acontecimentos em todo 
o planeta.

Além disso, faculta as informações necessárias à prepara-
ção das operações de resposta conjuntas a nível europeu 
e garante a coordenação de uma reserva voluntária de 
equipamento e peritos dos Estados-Membros, que podem 
ser mobilizados rapidamente e de forma programada sem-
pre que necessário.

Ao longo dos últimos quatro anos, o sistema foi utilizado 
mais de oitenta vezes em situações de emergência na 
Europa e no resto do mundo, desde fogos florestais no sul 
da Europa e inundações na Europa Central a catástrofes 
no Japão, na Líbia, na Síria e nas Filipinas.

DAR UMA RESPOSTA MAIS RÁPIDA E COORDENADA ÀS SITUAÇÕES 
DE CRISE NA EUROPA E NO RESTO DO MUNDO
Em maio de 2013, para responder mais rápida e eficazmente  
a catástrofes em todo o mundo, decidimos criar o Centro  
de Coordenação de Resposta de Emergência (CCRE).

PERMITIR QUE AS CRIANÇAS CRESÇAM EM PAZ
Quando foi distinguida com o Prémio Nobel da Paz em 2012,  
a UE decidiu doar o dinheiro recebido para ajudar as crianças  
que crescem em regiões de conflito.

A iniciativa da UE Children of Peace permite dar uma infância 
às crianças que vivem em zonas de guerra.

O Centro Europeu de Coordenação da Resposta a Situações  
de Emergência (ERCC) monitoriza a situação a nível mundial 
e coordena as operações europeias de resposta a catástrofes.
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CRIAR UM MERCADO ÚNICO DA ENERGIA NA EUROPA  
PARA QUE AS FAMÍLIAS E AS EMPRESAS BENEFICIEM  
DOS MELHORES PREÇOS POSSÍVEIS 
Estamos empenhados em substituir os sistemas energéticos  
nacionais por um mercado à escala da UE.

Energia sustentável 
para um futuro 

sustentável

Para as empresas do setor da energia, este mercado sig-
nifica uma concorrência aberta com uma regulamenta-
ção justa e transparente e possibilidades de acesso aos 
mercados vizinhos. Atualmente, pelo menos 14 empresas 
europeias do setor da energia operam em vários Estados-
-Membros. Por sua vez, os consumidores podem mudar 
mais facilmente de fornecedor de gás ou eletricidade sem 
terem de pagar qualquer taxa e, assim, aproveitar os pre-
ços mais interessantes. O operador da rede deve realizar 
a mudança no prazo de três semanas.

A interligação dos mercados energéticos da UE também 
reforça a solidariedade em tempos de crise. Em caso de 
perturbações no aprovisionamento energético, como em 
2009, altura em que a Europa registou uma das crises 
do gás mais graves da sua história, os Estados-Membros 
podem partilhar as respetivas reservas.

É importante integrar os 28 países da UE no mercado 
único para que, em breve, deixem de existir «ilhas ener-
géticas», como é atualmente o caso dos países bálticos.

O mercado único da energia beneficia tanto  
os fornecedores como os consumidores.

GÜNTHER OETTINGER
Comissário da Energia
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Atualmente, mais de 20 % da eletricidade produzida na UE 
provém de fontes renováveis. A Comissão Europeia tomou 
medidas para aumentar ainda mais esta percentagem 
apoiando novas fontes de energia renováveis, como 
a energia das ondas e das marés.

Durante o mandato desta Comissão, a UE tornou-se mais 
eficiente do que nunca em termos de energia graças 
a uma legislação que visa reduzir a fatura de energia das 
famílias e das empresas. Eletrodomésticos, como os fri-
goríficos vão custar até menos 600 euros durante o seu 
ciclo de vida. Os edifícios, que são responsáveis pelo maior 
desperdício de energia, devem agora ser construídos ao 
abrigo de rigorosas normas de desempenho energético.

Após as catástrofes registadas no México e em Fukushima, 
a Comissão Europeia certificou-se de que as mil instala-
ções de petróleo e de gás que operam em águas da UE 
estão sujeitas a legislação que obriga à aplicação de nor-
mas de segurança elevadas. Pela primeira vez, os 145 
reatores nucleares existentes na UE foram submetidos 
a testes de resistência.

Além disso, a Comissão Europeia propôs a introdução de 
melhoramentos na legislação europeia em matéria de 
segurança nuclear, a fim de garantir que as normas de 
segurança europeias são corretamente aplicadas, para 
evitar acidentes como o de Fukushima, e assegurar uma 
cooperação ativa entre as autoridades nacionais, que per-
mita melhorar em permanência as normas de segurança 
em toda a UE e dar uma resposta o mais eficaz possível 
em caso de emergência nuclear.

TORNAR A ENERGIA MAIS SEGURA
Estamos empenhados em assegurar a aplicação das normas  
de segurança mais elevadas no domínio da produção de energia.

UMA POLÍTICA ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL  
E RESPEITADORA DO AMBIENTE
Tomámos medidas para aumentar a quota de eletricidade  
proveniente de fontes renováveis.

Todas as instalações de petróleo e gás em funcionamento  
na UE são regidas por legislação que garante a aplicação  

das mais rigorosas normas de segurança.

A Comissão comprometeu-se a alargar o leque de opções  
de energias renováveis na Europa, assim como a aumentar 

a quantidade de eletricidade por elas produzida.

©
 iStock

©
 Thinkstock

Hoje em dia, três quartos dos europeus vivem em cidades 
onde é consumida 70 % da energia da UE. Por este motivo 
a Comissão Europeia lançou iniciativas destinadas ajudar 
as cidades a tornarem-se espaços de vida mais saudáveis 
e limpos.
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INVESTIR NAS REGIÕES DA EUROPA PARA CRIAR  
CRESCIMENTO A LONGO PRAZO
Mudámos radicalmente a forma como o investimento regional  
é distribuído, adequando-o melhor às necessidades das regiões.

Soluções à medida 
para as regiões 

europeias

A nova política regional, juntamente com o Fundo Social Euro-
peu, disponibiliza apoio financeiro no valor de 350 mil milhões 
de euros para as PME, a investigação e a inovação, as ener-
gias renováveis, a criação de emprego, a educação e as prin-
cipais infraestruturas de redes.Para garantir que o dinheiro 
é empregue da melhor forma possível, os investimentos 
devem ser efetuados em conformidade com uma estratégia 
de crescimento a longo prazo. Nos casos em que são neces-
sárias reformas, o investimento só se concretiza após a rea-
lização das mesmas.

Atualmente, a maioria dos europeus vive em cidades, que, 
por conseguinte, são as destinatárias de mais de metade 
dos fundos atribuídos. Cada cêntimo gasto com os trans-
portes, a saúde, as energias limpas ou a eficiência ener-
gética contribui para a consecução dos nossos objetivos. 
Os cidadãos podem acompanhar a realização desses obje-
tivos consultando as informações regularmente publicadas.

Trata-se de utilizar o dinheiro disponível da melhor forma 
e garantir que o investimento regional contribui eficaz-
mente para a competitividade das regiões europeias e para 
a melhoria do nível de vida dos cidadãos.

A nova política regional concede apoio a projetos como  
o Peace Bridge, em Derry, na Irlanda do Norte.

JOHANNES HAHN
Comissário da Política Regional
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A política regional europeia é a base da cooperação trans-
fronteiriça. A Comissão Europeia encontrou novas formas 
de ajudar os Estados-Membros a cooperar e a reunir os res-
petivos recursos para abordar desafios comuns em regiões 
como a bacia do Danúbio, o mar Báltico, o mar Adriático, 
o mar Jónico ou os Alpes.

Além disso, a Comissão Europeia está atualmente a financiar 
8 500 projetos de apoio a comunidades transfronteiriças.

Proteger os cidadãos também implica ajudá-los em momen-
tos especialmente difíceis. O sismo na região dos Abruzos, por 
exemplo, destruiu infraestruturas, habitações, edifícios públi-
cos e empresas. A intervenção do Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, que ajuda a reparar os dados causados pelas 
catástrofes, foi determinante no esforço de reconstrução.

Durante a crise financeira, enquanto os governos nacio-
nais estavam fazer os cortes necessários na despesa para 
equilibrar os seus orçamentos e o financiamento privado 
ia diminuindo, os fundos da política regional ajudaram 
a enfrentar este período difícil.

Esses fundos permitiram criar quase 600 000 postos de 
trabalho em toda a Europa, chegando a representar, para 
muitos Estados-Membros, mais de 60 % do respetivo 
orçamento de investimento.

A política regional da UE contribui igualmente para garan-
tir a competitividade da UE, com mais de 85 mil milhões 
de euros afetados à investigação e ao desenvolvimento, 
à inovação e aos serviços.

INVESTIR NAS REGIÕES EUROPEIAS PARA AS AJUDAR  
EM TEMPOS DE CRISE ECONÓMICA
Mobilizámos fundos regionais para ajudar  
as regiões europeias a enfrentar a crise.

RESPONDER A NOVOS DESAFIOS IMPREVISTOS
Encontrámos novas formas de abordar questões transfronteiriças e de ajudar 
os cidadãos a reconstruírem as suas vidas após uma catástrofe natural.

O Fundo Europeu de Solidariedade foi utilizado para  
apoiar os esforços de recuperação após o tremor  

de terra ocorrido em Emilia Romagna, Itália.

Os fundos da política regional permitiram que 3,3 milhões  
de cidadãos europeus tivessem acesso a água potável.

Até ao final de 2012, os fundos da política regional ajuda-
ram a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, permi-
tindo que mais 3,3 milhões de pessoas tivessem acesso 
a água potável, 5,5 milhões passassem a estar ligados 
a instalações de tratamento das águas residuais e mais 
cinco milhões passassem a ter acesso à banda larga. 

Foram usados quase dois mil milhões de euros para aju-
dar milhões de pessoas em 14 Estados-Membros e mais 
7,3 mil milhões de euros na prevenção de catástrofes.
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INTEGRAR A AÇÃO CLIMÁTICA EM TODAS AS POLÍTICAS  
DA UNIÃO EUROPEIA
Garantimos que 20 % do orçamento da UE será dedicado a políticas 
relacionadas com o clima e que a luta contra as alterações climáticas  
será integrada em todos os principais programas de despesa da UE.

Liderar a luta 
contra as alterações 

climáticas

Por proposta da Comissão Europeia, 20 % dos 960 mil milhões 
de euros previstos no quadro financeiro multianual para 
o período 2014-2020 serão dedicados a políticas relacio-
nadas com clima, triplicando assim a verba disponibilizada 
no período anterior. As medidas de adaptação às altera-
ções climáticas e os esforços de redução das emissões 
estão a ser integrados em todos os principais programas 
de despesa da UE, nomeadamente nos domínios da política 
regional, da energia, dos transportes, da investigação e ino-
vação e da Política Agrícola Comum. A ação em matéria 
de clima constitui uma das principais áreas prioritárias da 
Comissão, um empenhamento político a que corresponde 
um avultado compromisso financeiro.

Atualmente, 4,2 milhões de europeus trabalham em setores 
relacionados com o ambiente. Só o setor das energias renová-
veis criou mais de 300 000 empregos nos últimos cinco anos.

As políticas da Comissão para o clima criaram  
mais de 300 000 postos de trabalho no setor das  

energias renováveis nos últimos cinco anos.

©
 Vattenfall

CONNIE HEDEGAARD
Comissária da Ação Climática
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A Comissão Europeia reuniu todos os Estados-Membros e as 
instituições europeias em torno de uma posição e de uma 
estratégia únicas para as negociações de Durban, e está 
a fazer o mesmo para se preparar para as negociações com 
vista à adoção do novo acordo, em Paris, em 2015.

Liderámos o processo, apresentando propostas legislativas 
que contribuíram para reduzir as emissões da UE em 18 % 
desde 1990, apesar de, no mesmo período, o PIB ter regis-
tado um aumento de 45 %. Existem também metas claras 
para reduzir as emissões em 20 % até 2020 e propostas 
que apontam para uma redução de 40 % até 2030.

A Comissão Europeia propôs metas concretas a atingir até 
2030 para as emissões de gases com efeito de estufa 
e para a quota das energias renováveis. Estas metas per-
mitem melhorar a previsibilidade para as empresas que 
criam postos de trabalho e para o setor da energia, que 
poderá garantir um aprovisionamento estável de energia 
e ao menor custo possível na UE.

A Comissão Europeia apresentou igualmente um plano 
que permitirá à UE reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa de 80 % a 95 % até 2050. Pela primeira 
vez, existe uma visão clara de como a UE pode, com uma 
boa relação custo-eficácia, transformar-se numa socie-
dade respeitadora do ambiente e competitiva.

SEGURANÇA A LONGO PRAZO PARA AS EMPRESAS  
QUE INVESTEM EM SETORES RELACIONADOS COM  
AS POLÍTICAS DO CLIMA E DA ENERGIA
Garantimos a segurança a longo prazo necessária para  
que as empresas possam investir em setores relacionados  
com as políticas climáticas e energéticas.

LIDERAR AS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CLIMA 
Ao dar o exemplo, desempenhámos um papel de liderança  
nas negociações internacionais sobre as alterações climáticas.

Ao estabelecer objetivos de longo prazo, a Comissão  
ofereceu às empresas a segurança de que necessitam  

para investirem no clima e na energia.

A UE continua a liderar o processo de negociação  
internacional sobre o clima.
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CRESCER EM CONJUNTO – A CROÁCIA ADERIU  
À UE EM 1 DE JULHO DE 2013
Acolhemos a Croácia enquanto Estado-Membro da UE. O país, que ainda há 
duas décadas vivia uma situação de conflito, é agora uma democracia estável, 
capaz de assumir as obrigações decorrentes da adesão à União Europeia, 
nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento das normas da UE.

A estabilidade 
europeia começa  

nas fronteiras

A adesão da Croácia é a prova do poder reformador e da 
credibilidade da política de alargamento da UE, benefi-
ciando não só a Croácia, mas também a toda a UE. Esta 
adesão envia uma mensagem forte ao conjunto dos Bal-
cãs Ocidentais, mostrando que a integração europeia está 
ao alcance de todos os países que ambicionam aderir 
à UE e que demonstrem a vontade necessária para aplicar 
reformas políticas e económicas e provem que respeitam 
os valores europeus, designadamente o Estado de direito, 
os princípios democráticos e os direitos do Homem.

A adesão da Croácia é a prova do poder de transformação  
e da credibilidade da política de alargamento da UE.

ŠTEFAN FÜLE
Comissário do Alargamento e da  
Política Europeia de Vizinhança
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A Comissão Europeia adotou uma abordagem da coopera-
ção assente em incentivos através do princípio «mais por 
mais», de acordo com o qual mais reformas e progressos 
conduzem ao reforço do apoio e ao estreitamento dos laços.

Através da sua Política Europeia de Vizinhança (PEV), a UE 
colabora com os seus vizinhos meridionais e orientais para 
garantir uma associação política o mais estreita possível 
e o maior grau possível de integração económica, partindo 
de interesses e valores comuns, como a democracia, 
o Estado de direito, o respeito dos direitos humanos, a coe-
são social, os princípios da economia de mercado e o desen-
volvimento sustentável.

A UE ajuda os seus vizinhos:

•  apoiando-os financeiramente (entre 2007 e 2013, 
a UE atribuiu subvenções no valor de 12 mil milhões 
de euros a projetos relacionados com a PEV);

•  promovendo a sua integração económica e acesso aos 
mercados da UE (em 2011, as trocas comerciais entre 
a UE e os seus parceiros PEV totalizaram 230 mil milhões 
de euros);

O facto de o processo de alargamento se concentrar nos 
aspetos fundamentais e ser justo mas firme, atribuindo 
especial importância aos valores, aos princípios e à reali-
zação de reformas profundas, reforçou a sua credibilidade. 
O processo garante assim que os países estão plenamente 
preparados para aderir à UE.

Os progressos realizados durante o processo de adesão de 
um país são avaliados com base em provas dadas, ou seja, 

ALARGAR A ZONA DE PAZ, PROSPERIDADE E ESTABILIDADE NA UE
Demos início às negociações de adesão com o Montenegro. Por sua vez, 
o acordo histórico que normaliza as relações entre a Sérvia e o Kosovo* preparou 
o caminho para a abertura das negociações de adesão com a Sérvia e das 
negociações sobre um Acordo de Estabilização e de Associação com o Kosovo*.

UMA NOVA POLÍTICA DE VIZINHANÇA
Introduzimos uma nova política assente no princípio «mais por mais»,  
a fim de ajudar melhor os parceiros na transição para a democracia 
e o respeito pelos direitos humanos.

A Política Europeia de Vizinhança ajuda os parceiros europeus 
mais próximos no seu processo de transição para regimes 

democráticos e respeitadores dos direitos humanos.

*Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e está conforme com a Resolução 1244/99  
do CSNU e com o parecer do TIJ sobre a Declaração de Independência do Kosovo.

em resultados concretos e no impacto das reformas no 
terreno. A questão do Estado de direito é abordada na fase 
inicial do processo de adesão e as reformas são objeto de 
um acompanhamento sistemático. A governação econó-
mica, a competitividade e o crescimento merecem uma 
atenção especial, para ajudar os países a cumprir os crité-
rios económicos e facilitar a convergência económica. 
A assistência técnica e financeira na fase de pré-adesão 
concentra-se nestas duas prioridades.

•  facilitando as deslocações para a UE (em 2012, foram 
emitidos 3,2 milhões de vistos Schengen para cida-
dãos, especialmente estudantes, dos países da PEV);

• prestando-lhes assistência técnica e política.
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LUTAR CONTRA O DESEMPREGO JUVENIL
É nossa prioridade ajudar os jovens a encontrar trabalho.

Ajudar as pessoas 
a encontrar trabalho 

– um mercado de 
trabalho inclusivo 

para todos

Na sequência da crise económica, o desemprego dos jovens 
colocou em risco o futuro de toda uma geração. A Comissão 
Europeia introduz em toda a UE a Garantia para a Juventude, 
que estabelece que os Estados-Membros devem assegurar 
que, no prazo de quatro meses após terem saído do sistema 
de ensino ou ficado desempregadas, todas as pessoas com 
menos de 25 anos recebem aconselhamento personalizado 
e uma oferta de emprego, de continuação dos estudos, de 
um contrato de aprendizagem ou de um estágio profissional.

Para facilitar a aplicação da Garantia para a Juventude, os 
Estados-Membros podem recorrer a fundos da UE prove-
nientes do Fundo Social Europeu (mais de dez mil milhões 
de euros por ano) e da Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(seis mil milhões de euros para o período de 2014 a 2020).

Em complemento da Garantia para a Juventude, a Comis-
são Europeia lançou a Aliança Europeia da Aprendizagem, 
a fim de aumentar a quantidade e a qualidade das opor-
tunidades de aprendizagem, e o Quadro de Qualidade para 
os Estágios, a fim de garantir que estes oferecem uma 
experiência profissional de maior qualidade.

O Comissário Andor de visita à fábrica de motores de aviões 
da General Electric, em Nantgarw (País de Gales),  

onde funciona um sistema de estágios.

LÁSZLÓ ANDOR
Comissário do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão
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As condições necessárias para que os trabalhadores possam 
circular livremente entre os Estados Membros têm sido fonte 
de preocupação crescente.

A Comissão garantiu acordos para:

•  aplicar as regras contra o dumping social quando do 
destacamento temporário de trabalhadores noutro 
país da UE;

•  assegurar um maior respeito e melhor aplicação dos 
direitos dos trabalhadores que se deslocam no interior 
da UE;

•  proteger melhor os trabalhadores móveis contra a discri-
minação em razão da nacionalidade, nomeadamente no 
que diz respeito ao acesso ao emprego, à remuneração 
e às condições de trabalho;

•  proteger os direitos de pensão nos regimes profissionais 
dos trabalhadores móveis.

Um dos impactos mais visíveis da crise económica 
é o aumento significativo do número de cidadãos europeus 
em risco ou em situação de pobreza. No âmbito da estra-
tégia Europa 2020 para um crescimento mais inteligente, 
mais sustentável e mais inclusivo, a Comissão Europeia fez 
da luta contra a pobreza um compromisso explícito da UE, 
decidindo, em conjunto com os Estados Membros, ajudar 
pelo menos vinte milhões de pessoas a sair de uma situa-
ção de pobreza até 2020. Os Estados-Membros devem 
usar pelo menos 20 % dos recursos provenientes do Fundo 
Social Europeu (o que representa um total de 20 mil milhões 
de euros para toda a UE) para promover a inclusão social, 
com especial incidência na melhoria das competências 
e no emprego das pessoas desfavorecidas.

A Comissão também disponibilizou orientações para ajudar 
os Estados-Membros a melhorar o desempenho das suas 
políticas sociais. Foi criado o novo Fundo de Auxílio Europeu 
às Pessoas Mais Carenciadas, no valor de 3 800 milhões de 
euros, para prestar assistência material e promover a inclu-
são social.

COMBATER A POBREZA
A luta contra a pobreza tornou-se, graças a nós, um compromisso explícito da UE.

AJUDAR OS TRABALHADORES MÓVEIS
Facilitámos a mobilidade dos trabalhadores em toda a UE.

O Comissário Andor de visita ao projeto Fresco Village, em 
Bódvalenke, destinado a melhorar a integração da população 

cigana através da promoção da economia social.

O Comissário Andor a discursar numa conferência sobre 
mobilidade laboral, organizada pela Universidade de Bristol.

A pensar nas pessoas que procuram emprego noutro país 
da UE, a Comissão Europeia tem melhorado o portal EURES, 
aumentando o número de empregos anunciados e facul-
tando informações sobre o mercado de trabalho em toda 
a UE. O EURES contém quase dois milhões de anúncios com 
vagas de mais de 30 000 entidades patronais e inclui infor-
mações sobre remunerações, segurança social e condições 
de trabalho nos países da UE.
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RUMO A UM SISTEMA EUROPEU COMUM DE ASILO 
Criámos um sistema comum de asilo a nível da UE que trata  
as pessoas que pedem asilo de forma humana.

Uma Europa  
aberta e segura

A Comissão Europeia negociou com êxito novas regras 
sobre a forma como os requerentes de asilo são recebi-
dos e tratados quando chegam a um país da UE. No centro 
deste novo sistema estão as novas regras europeias sobre 
as normas de proteção e de receção. Os requerentes de 
asilo beneficiarão das mesmas oportunidades de proteção 
internacional em toda a UE, nomeadamente de um nível 
de vida digno a nível do alojamento, vestuário, alimentos 
e prestações sociais.

Guardas costeiros espanhóis intercetam um barco de pesca tradicional  
repleto de imigrantes ao largo de Tenerife, nas ilhas Canárias.
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CECILIA MALMSTRÖM
Comissária dos Assuntos Internos

Em 2013, perto de 435 000 pessoas pediram asilo na 
UE. A Síria foi o principal país de origem, representando 
12 % dos pedidos. A maioria dos pedidos (70 % do total) 
concentrou-se em cinco Estados Membros (Alemanha, 
França, Suécia, Reino Unido e Itália).
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Entre 2008 e 2010, foram identificadas, na Europa, perto 
de 24 000 vítimas do tráfico de seres humanos. A Comissão 
Europeia introduziu com êxito sanções mais pesadas con-
tra os traficantes de seres humanos e tornou a proteção 
e a assistência às vítimas obrigatória em todos os países da 
UE. Para atacar o problema na raiz, foi lançado um plano de 
ação contra o tráfico de seres humanos à escala da UE.

Foram também propostas e negociadas novas disposições 
legislativas para combater a exploração sexual das crian-
ças, incluindo a repressão dos autores dos crimes, a prote-
ção das vítimas e medidas de prevenção. A EUROPOL criou 
o Centro Europeu de Cibercriminalidade (EC3), que lutará 
contra os abusos sexuais em linha e as fraudes praticadas 
na Internet, que já conduziu a várias detenções.

A Comissão Europeia elaborou o primeiro relatório sobre 
a luta contra a corrupção que analisa a corrupção em todos 
os países da UE e propõe a melhor forma de a combater. 
O relatório apresenta sugestões por país, nomeadamente 
para uma maior transparência no financiamento dos parti-
dos políticos, para assegurar a comunicação dos bens sem-
pre que necessário para evitar conflitos de interesses e para 
melhorar a capacidade das autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei.

A corrupção na UE custa ao contribuinte cerca de 120 mil 
milhões de euros por ano, um montante comparável ao do 
orçamento anual total da UE.

No combate ao crime organizado, a Comissão Europeia pro-
pôs e negociou nova legislação sobre a apreensão de bens 
de origem criminosa, para tornar mais fácil e rápido o con-
gelamento desses bens sempre que as autoridades tenham 
razões para temer o seu desaparecimento.

COMBATER O CRIME ORGANIZADO
Investigámos as atividades criminosas na UE, produzindo  
o primeiro relatório da UE sobre a luta contra a corrupção.  
Atacámos o crime organizado visando as suas receitas.

LUTAR CONTRA O TRÁFICO DE SERES HUMANOS  
E O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS
Tomámos medidas para sancionar os traficantes de seres humanos  
e as pessoas que abusam sexualmente das crianças.

A Comissão aprovou medidas duras contra os traficantes  
de seres humanos e contra os pedófilos. 

O combate à corrupção está a reduzir os milhares de milhões 
de euros que os atos ilegais custam à UE todos os anos. 

©
 iStock

©
 iStock

Por iniciativa da Comissão Europeia e dos Estado Unidos, 
52 países formaram uma aliança mundial contra os abusos 
sexuais de crianças em linha, colaborando para identificar 
melhor e ajudar as vítimas e garantir que mais infratores 
são levados a tribunal.
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UMA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM MAIS MODERNA:  
ALIMENTOS SAUDÁVEIS PARA OS CONSUMIDORES E MELHORES 
CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS AGRICULTORES
Estimulámos o crescimento económico no setor agrícola e relançámos  
as exportações, nomeadamente em algumas das economias mais  
afetadas pela crise.

Novas perspetivas 
para a política 

agrícola comum

A crise económica colocou o setor agrícola e a economia 
rural sob pressão, com mais de 500 milhões de consumi-
dores europeus dependentes do abastecimento estável de 
produtos alimentares seguros e saudáveis. Neste contexto, 
a Política Agrícola Comum (PAC) tem apoiado financeira-
mente os 12 milhões de agricultores europeus e mais de 
46 milhões de postos de trabalho no setor agroalimentar. 
Foram celebrados acordos comerciais que criaram novas 
oportunidades de exportação. As decisões adotadas em 
matéria de indicações geográficas e de novos programas 
de promoção contribuíram para estimular a procura de 
produtos «feitos na UE». As novas iniciativas incluem medi-
das para fomentar a entrada de jovens no setor agrícola 
e facilitar a distribuição de frutos e leite às crianças nas 
escolas, a fim de melhorar os seus hábitos alimentares 
e lutar contra a obesidade. Desde 2010, a UE tornou-se um 
exportador líquido de produtos agroalimentares, tal como 
a evolução do nosso comércio de produtos agrícolas atesta.

Os acordos de comércio criaram mais oportunidades  
de exportação e estimularam a procura de produtos  

«made in the EU».

DACIAN CIOLOŞ
Comissário da Agricultura e Desenvolvimento Rural
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Com 77 % do território da UE consagrado à agricultura 
e à silvicultura, não basta preocuparmo-nos com o presente. 
Temos de pensar numa perspetiva de futuro.

As novas regras estipulam que 30 % dos pagamentos diretos 
aos agricultores dependerão de fatores ambientais, por 
exemplo, a criação de zonas para melhorar a biodiversidade, 
e que 30 % dos fundos de desenvolvimento rural serão dire-
cionados para prioridades ambientais regionais específicas.

A adoção de medidas que visam aproximar agricultores 
e investigadores permitirá ao setor agrícola tradicional satis-
fazer as necessidades do século XXI, incentivando a inovação 
e dando uma resposta ao importante desafio de como pro-
duzir mais respeitando os limites dos recursos naturais 
e aprendendo a adaptar-se às alterações climáticas. 

A despesa pública global com a agricultura não chega a 1 % 
do PIB, sendo inferior à registada em muitas outras áreas 
de intervenção política. O facto de continuar a representar 
uma parte importante do orçamento da UE é explicado pelo 
financiamento do setor ser feito principalmente a nível da 
UE e não a nível nacional ou regional.

A reforma da PAC irá permitir que a agricultura europeia 
reforce a sua competitividade e se passe a basear mais nas 
decisões dos agricultores e menos em escolhas burocráti-
cas, tal como demonstrado pelo fim planeado das quotas 
do leite e do açúcar. Ao mesmo tempo, facultará outros ins-
trumentos para ajudar os agricultores a enfrentar a volati-
lidade e as crises do mercado. Acabámos com o apoio às 
explorações agrícolas baseado na produção histórica 
e reforçámos os critérios de elegibilidade para os agriculto-
res ativos, a fim de direcionar a ajuda para os agricultores 
que utilizam efetivamente as terras e não para os proprie-
tários de terras. Os Estados-Membros dispõem agora de 
mais flexibilidade para tratar questões específicas no 
âmbito de um quadro comum da UE. Os programas de 

EMPREGAR MELHOR O DINHEIRO DOS CONTRIBUINTES
Garantimos um orçamento agrícola mais direcionado e mais eficiente para os 
próximos sete anos. Embora seja inferior em termos reais, é mais equilibrado 
e atribui uma maior importância ao emprego, ao crescimento e ao ambiente, 
o que se repercute na evolução das despesas da PAC ao longo do tempo.

MELHOR PARA O AMBIENTE – BOM PARA A SOCIEDADE
Mais do que nunca, a PAC reformada apoia  
práticas agrícolas sustentáveis.

O nosso objetivo é ajudar o setor da agricultura tradicional 
a responder às necessidades do século XXI.

O novo orçamento para a agricultura, mais justo,  
privilegia o emprego, o crescimento e o ambiente.

desenvolvimento rural ajudarão a respeitar a diversidade 
da vida e das tradições rurais da UE, proporcionando apoio 
ao investimento a nível local e regional. Também ajudámos 
os pequenos agricultores a estabelecer perspetivas a mais 
longo prazo. 
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MELHORAR A SENSIBILIZAÇÃO E REDUZIR O RISCO DE CANCRO
Melhorámos a sensibilização para ajudar a reduzir o número de casos  
de cancro e introduzimos uma legislação rigorosa sobre o tabaco  
para combater a principal causa de mortalidade evitável na UE.

A saúde em  
primeiro  

lugar

A Comissão Europeia criou a Parceria Europeia de Luta 
contra o Cancro. Estamos a ajudar os países da UE a par-
tilhar conhecimentos e experiência em matéria de pre-
venção e tratamento do cancro e a desenvolver os seus 
próprios planos nacionais de luta contra o cancro. Na 
sequência das medidas de sensibilização e de promoção 
das orientações europeias, até 2020, realizar-se-ão na UE 
cerca de 500 milhões de exames de rastreio do cancro 
colorretal, da mama e do colo do útero.

A prevenção continua a ser a principal prioridade. A nova 
legislação rigorosa em matéria de fabrico, apresentação 
e venda de tabaco e de produtos afins introduzida pela UE 
permitirá uma melhor sensibilização para os malefícios 
do tabaco, de modo a que os jovens se sintam menos 
atraídos pelo tabaco, e levará, em última análise, a uma 
redução do número de mortes prematuras por ano, que, 
atualmente, atinge as 700 000.

As campanhas de sensibilização para os riscos  
de cancro estão a ajudar a combater a maior  

causa de mortalidade evitável na UE.

TONIO BORG
Comissário da Saúde
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A Comissão Europeia garante uma abordagem integrada da 
segurança dos alimentos, do «prado ao prato» (ou: da explo-
ração agrícola até à mesa do consumidor), em todos os 
setores da cadeia alimentar. Cerca de 100 000 pessoas são 
responsáveis pela realização de controlos oficiais a mais de 
20 milhões de operadores do setor alimentar na UE (nas 
fronteiras da UE, matadouros, restaurantes ou supermerca-
dos) para identificar eventuais riscos para a saúde pública.

Os alimentos são assim cuidadosamente controlados antes 
de chegar à sua mesa. Os inspetores nacionais verificam 
a presença de pesticidas, resíduos químicos e qualquer con-
taminação microbiana, bem como se a rotulagem está cor-
reta e se as normas de higiene foram respeitadas.

Introduzimos ainda um sistema capaz de retraçar a cadeia 
alimentar desde a origem. Tal é fundamental para uma 
intervenção eficiente em situações de emergência associa-
das à segurança dos alimentos e à fraude alimentar.

A Comissão Europeia adotou novas regras sobre a segu-
rança dos medicamentos para garantir que todos os medi-
camentos vendidos no mercado da UE são sujeitos a um 
controlo regular e que são tomadas as devidas medidas 
no caso de reações adversas.

A participação dos doentes também melhorou. Em 2012, 
as notificações diretas de reações adversas pelos doentes 
aumentaram 60 % em relação aos dois anos anteriores, 
em resultado da criação de um sistema de notificação 
mais adequado.

A Comissão Europeia introduziu também um novo símbolo 
(um triângulo preto invertido) para identificar claramente 
os medicamentos que são objeto de monitorização adicio-
nal após a sua introdução no mercado.

TORNAR OS MEDICAMENTOS MAIS SEGUROS 
Adotámos novas regras para garantir que os medicamentos vendidos  
no mercado da UE estão entre os mais seguros do mundo.

REFORÇAR A SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
As normas e os controlos foram ainda mais reforçados para que os cidadãos 
europeus possam continuar a dispor dos alimentos mais seguros do mundo.

A política europeia de segurança alimentar garante  
um elevado nível de proteção da saúde humana  

e dos interesses dos consumidores.

As regras da UE garantem que os doentes sejam  
tratados com medicamentos que cumprem normas  

rigorosas de qualidade, segurança e eficácia.
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AJUDAR OS CIDADÃOS A FAZER COMPRAS COM CONFIANÇA
Demos resposta às queixas dos cidadãos relacionadas  
com compras feitas noutros países da UE.

Dar prioridade  
aos consumidores

O mercado único engloba 28 países, oferecendo assim 
um enorme leque de oportunidades e de escolha aos 
consumidores. Os consumidores têm de poder fazer as 
suas compras com confiança. Desde 2010, foram trata-
das cerca de 120 000 queixas de consumidores europeus, 
com a ajuda dos Centros Europeus do Consumidor. Mais 
290 000 consumidores foram informados sobre os seus 
direitos. Esta rede financiada pela UE dá aos cidadãos 
a confiança necessária para que estes possam fazer as 
suas compras despreocupadamente noutro país da UE.

A rede de centros europeus do consumidor, financiada  
pela UE, dá aos cidadãos a confiança necessária para  

fazerem compras noutros Estados-Membros.

NEVEN MIMICA
Comissário da Política dos Consumidores
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O bem-estar dos animais é muito importante para os 
cidadãos europeus. Graças à legislação europeia, os tes-
tes de cosméticos em animais são agora proibidos em 
toda a UE, evitando, por ano, que 27 000 animais sofram 
desnecessariamente. Os produtos cosméticos testados 
em animais deixaram, portanto, de poder ser vendidos no 
mercado da UE.

Através do sistema de alerta europeu RAPEX da Comissão 
Europeia, a UE empenhou se em assegurar um elevado 
nível de proteção da saúde e da segurança de todos os con-
sumidores europeus, desde a fase do fabrico até à utiliza-
ção do produto. As regras europeias relativas à segurança 
dos produtos estipulam que só os produtos seguros podem 
ser colocados no mercado europeu. Os europeus podem 
assim comprar os produtos com toda a confiança.

GARANTIR QUE OS PRODUTOS QUE COMPRAMOS SÃO SEGUROS
Evitámos que mais de 2 000 produtos perigosos (brinquedos, carros, 
vestuário, eletrodomésticos, etc.) chegassem aos consumidores europeus.

PROTEGER OS ANIMAIS CONTRA A CRUELDADE DOS TESTES 
Proibimos os testes em animais na indústria dos cosméticos.

As regras da UE em matéria de segurança dos produtos 
garantem que apenas os produtos seguros possam  

ser colocados no mercado europeu.

Os produtos cosméticos em cujos ensaios tenham  
sido utilizados animais deixaram de poder  

ser vendidos no mercado europeu.
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Entre em contacto com a União Europeia 

EM LINHA

O sítio web Europa contém informações em todas as línguas oficiais da União Europeia:

www.europa.eu

PESSOALMENTE

Há centenas de centros de informação sobre a União Europeia espalhados por toda a Europa. 

Poderá encontrar o endereço do centro mais próximo neste sítio web: www.europedirect.europa.eu

POR TELEFONE OU CORREIO ELETRÓNICO

Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia. Poderá contactar este serviço por 
telefone, através do número gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores de telefonia móvel não permitem 
o acesso aos números iniciados por 00 800 ou cobram estas chamadas) – se estiver fora da UE, através do seguinte 
número pago: +32 22999696 – ou por correio eletrónico via europedirect.europa.eu

LEIA AS PUBLICAÇÕES SOBRE A EUROPA

Bastará um clique para aceder a publicações sobre a União Europeia no sítio web EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Para obter informações e publicações  
em português sobre a União Europeia, 
pode contactar:

DA COMISSÃO EUROPEIA 
REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL

Representação da Comissão Europeia 
Largo Jean Monnet, 1-10º 
P-1269-068 Lisboa 
Tel. +351 213 509 800 
E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu 
Internet: ec.europa.eu/portugal

Gabinete do Parlamento Europeu 
Largo Jean Monnet, 1-6º 
P-1269-070 Lisboa 
Tel. +351 213 504 900 
E-mail: eplisboa@europarl.europa.eu 
Internet: www.parleurop.pt

Centro de Informação Europeia  
Jacques Delors 
Rua da Cova da Moura, 1 
P-1300-115 Lisboa 
Tel. +351 211 225 000 
E-mail: geral@ciejd.pt 
Internet: www.ciejd.pt

Existem representações ou gabinetes 
da Comissão Europeia e do Parlamento 
Europeu em todos os Estados-Membros 
da União Europeia. Noutros países  
do mundo existem delegações da  
União Europeia.
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