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O EUCED EM 2022
O EUCED - Agrupamento Europeu de Interesse Económico (A.E.I.E.) e
Instituição Representativa de Interesses na União Europeia, irá entrar em 2022
assumindo deveres reforçados e o acesso a uma amplitude de ações que virão
refletir-se em grandes oportunidades para o EUCED como instituição e para
toda a sua rede de Membros, Associados e Parceiros. A nova Diretiva Europeia
de 2021 alargou e regulamentou o acesso e o âmbito de intervenção na
sequência do acordo interinstitucional entre o Conselho Europeu, o Parlamento
Europeu e a Comissão Europeia.  

No início de 2022, o EUCED irá concluir o seu processo de reestruturação
interna e externa, reforçando a sua posição como uma instituição de
intervenção económica, social e diplomática no âmbito das estratégias
europeias, ligando entidades, ideias e projetos por todo o mundo. 

Em simultâneo, será também concluída a adesão ao EUCED, a nível nacional e
internacional, de novos Membros e Associados, bem como o desenvolvimento e
a participação em diversas ações, incluindo a participação na Cimeira UE-
África, em Fevereiro próximo, o acompanhamento da Presidência Francesa e a
da República Checa do Conselho Europeu, a comemoração oficial dos 10 Anos
do EUCED, além de algumas deslocações previstas na área internacional,
sempre com o seu objetivo de contribuir para uma maior cooperação
económica e social alargada à esfera diplomática a nível global.   
 

A União Europeia e as perspetivas de 2022
O programa de trabalho da UE para 2022, define as próximas etapas da sua
agenda ambiciosa e transformadora rumo a uma Europa pós-COVID-19 mais
ecológica, mais justa, mais digital e mais resiliente. 2022 ficará também
marcado como o Ano Europeu da Juventude. A UE tem-se esforçado em
proporcionar aos jovens, mais e melhores oportunidades para o futuro. 

O programa de trabalho desta Comissão contém 42 novas iniciativas
estratégicas no quadro das seis principais ambições. As novas iniciativas serão
as seguintes:

Acordo verde europeu 
-  Pacote de poluição zero 
-  Pacote de medidas climáticas 
-  Economia circular 
-  Pacote plásticos 
-  Biodiversidade e do prado ao prato

Uma Europa pronta para a era digital 
-  Resiliência cibernética 
-  Segurança e defesa 
-  Inovação e sustentabilidade no espaço 
-  Tecnologia na educação e nas aptidões 
-  Mercado único 
-  Mobilidade digital multimodal

Uma economia que funciona para as pessoas 
-  Proteção dos trabalhadores e PMEs 
-  Pagamentos instantâneos
-  Aprofundamento da União dos Mercados Capitais
-  Tributação justa 
-  Rendimento mínimo

Uma Europa mais forte no mundo 
-  Estatuto de bloqueio 
-  Envolvimento internacional de energia 
-  Administração internacional do oceano 
-  Uma parceria com o Golfo

Promover o estilo de vida europeu 
-  Estratégia de cuidados europeus 
-  Melhoria da informação de passageiros  
-  Acesso recíproco à informação sobre segurança 
-  Ressonância magnética 
-  Pacote de educação

Progressão na democracia europeia  
-  Liberdade de imprensa 
-  Transmissão de processos penais
-  Reconhecimento parental entre Estados-Membros
-  Órgãos de igualdade



Saiba mais AQUI

COP26 - Conferência do Clima em Glasgow

A 26ª Conferência do Clima (COP26), que decorreu entre os dias 31 de outubro
e 13 novembro 2021, terminou com resultados concisos, porém muito longe do
que era expectável pelo mundo em geral, no que se refere às ações para o
combate às alterações climáticas. Contudo, chegou-se a acordo em algumas
estratégias a serem implementadas e a Comissão Europeia mostrou-se
exemplar apresentando os seus esforços para alcançar um futuro mais
saudável e sustentável.

Conclusões finais do COP26
- Pacto Climático de Glasgow -
atualização do Acordo de Paris, que
terá como objetivo taxar energias
produzidas por carvão e
combustíveis fósseis, convidando os
países a criarem planos climáticos
mais exigentes no próximo ano. 
- Global Forest Finance Pledge -
compromisso de acabar com o
desflorestamento até 2030. 
- Melhorar a transparência e a
integridade ambiental através da
implementação do artigo 6.º do
Acordo de Paris sobre o comércio
internacional de emissões. 
- Declaração de adicionais 356
milhões de dólares para o Fundo de
Adaptação, que visa reforçar a
resiliência das comunidades
vulneráveis que se encontram na
linha da frente no combate às
alterações climáticas.

Compromissos da UE: 
-  Promessa de mil milhões de euros
para o Global Forest Finance Pledge. 
- Anunciada uma parceria de
transição de energia justa com a
África do Sul. 
- Lançamento do Global Methane
Pledge, uma iniciativa conjunta UE-
EUA que mobilizou mais de 100
países para reduzir as suas emissões
coletivas de metano em pelo menos
30% até 2030, em comparação com
os níveis de 2020. 
-  Parceria UE-Catalyst com Bill
Gates e o Presidente do BEI, Werner
Hoyer. 
-  Compromisso de 100 milhões de
euros em financiamento para o
Fundo de Adaptação ao Clima.

 
Saiba mais AQUI

Orçamento anual da UE para 2022
O quadro financeiro plurianual da UE para o período 2021-2027, acordado
e adotado em novembro de 2021, permitirá a mobilização de um grande
volume de fundos, especificamente 169,5 mil milhões de EUR em
autorizações e 170,6 mil milhões de EUR em pagamentos, que irão ser
utilizados para a continuação do combate à pandemia de COVID-19 e ao início
de uma recuperação sustentável, protegendo e criando postos de trabalho.
Este quadro financeiro irá desencadear novos investimento para uma Europa
mais verde, digital e resiliente, protegendo os mais vulneráveis na Europa, na
vizinhança e no mundo. 

O orçamento acordado canalizará os fundos para os domínios onde poderão ter
maior impacto, em função das necessidades mais prementes de recuperação
dos Estados-Membros da UE e dos seus parceiros no mundo.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6021


Saiba mais AQUI

Previsão económica para o outono de 2021
A previsão económica para o outono de 2021 projeta que, apesar dos
crescentes ventos contrários, a economia da UE deverá continuar a expandir
durante o período da previsão. Prevê-se que a maioria dos Estados-Membros
atinja o volume de produção pré-pandémica até ao final de 2021, enquanto
outros farão uma recuperação total em 2022.

Saiba mais AQUI

NOTÍCIAS DA UE

As instituições da UE definem prioridades para 2022 para uma UE resiliente e

revigorada 
Saiba mais AQUI

Tributação equitativa: Comissão

propõe uma rápida transposição

do acordo internacional sobre a

tributação mínima das

multinacionais 
Saiba mais AQUI

Comissão, Breakthrough Energy

Catalyst e Banco Europeu de

Investimento criam parceria no

domínio das tecnologias

climáticas 
Saiba mais AQUI

UE - Fórum Económico da Ásia

Central: aproximando as regiões 
Saiba mais AQUI

França, Alemanha, Reino
Unido, EUA e UE lançam
parceria inovadora de

transição de energia justa
internacional com a 

África do Sul
Saiba mais  AQUI

Comissão investirá quase 2 mil
milhões de euros do Programa

Europa Digital para fazer
avançar a transição digital 

Saiba mais  AQUI

A União Europeia lança uma

Iniciativa Green Team Europe em

parceria com o Sudeste Asiático 
Saiba mais AQUI 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_5942
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211214IPR19455/eu-institutions-agree-priorities-for-2022-for-a-resilient-and-reinvigorated-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_7028
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_5586
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5841
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_5863
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6111
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6111
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O nosso email de contato: 
euced@euced.com 

Não pretende receber as nossas newsletters? 
Envie-nos um email.

LinkedIn Facebook Website

https://www.linkedin.com/company/euced-eeig/
https://www.linkedin.com/company/euced-eeig/
https://www.facebook.com/euced.aeie/
https://www.facebook.com/euced.aeie/
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