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Convenções coletivas para trabalhadores independentes – âmbito de aplicação das leis de 

concorrência europeias 

Resumo: Esta iniciativa visa definir o âmbito de aplicação da lei europeia sobre concorrência, a 

fim de melhorar as condições de trabalho através de convenções coletivas – não só para os 

trabalhadores por conta de outrem, mas também, em algumas circunstâncias, para os 

trabalhadores independentes. 

Tópico: Concorrência  

Tipo de ato: Proposta de regulamento 

Período para apresentação de comentários: 05-03-2021 a 28-05-2021 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-

Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-

competition-rules  

 

Combate ao tráfico de migrantes: Plano de Ação da UE para 2021-2025 

Resumo: O tráfico de migrantes é um crime global que expõe os migrantes a riscos de vida. O 

novo Pacto em matéria de Migração e Asilo da UE coloca a prevenção e o combate ao tráfico 

de migrantes no centro da sua abordagem abrangente da migração. O Plano de Ação da UE 

contra o Tráfico de Migrantes para 2021-2025 visará: 

 a cooperação e o intercâmbio de informações no interior da UE; 

 o combate aos fenómenos emergentes de tráfico de migrantes; e 

 uma cooperação mais específica com os países de origem e de trânsito. 

Tópico: Assuntos Internos  

Tipo de ato: Comunicação 

Período para apresentação de comentários: 19-03-2021 a 14-05-2021 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-

EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-  

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
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Ajuda financeira da UE (assistência macrofinanceira) - análise de várias avaliações (2010-20) 

Resumo: A UE concede empréstimos ou subvenções sob a forma de assistência 

macrofinanceira a países terceiros. Esta análise visa: 

 examinar os resultados das 15 avaliações do apoio financeiro realizadas entre 2010 

e 2020 

 reforçar a gestão dos conhecimentos, melhorando assim o instrumento de ajuda 

financeira 

 tornar a Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão mais 

transparente e responsável. 

Tópico: Economia, finanças e o euro  

Tipo de ato: Documento de trabalho dos serviços 

Período para apresentação de comentários: 30-03-2021 a 22-06-2021 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-

Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-  

 

 

 

 

Comissão apoia projetos de reforma nos Estados-Membros para criar mais postos de 

trabalho e reforçar o crescimento sustentável 

A Comissão Europeia aprovou no início de Março 226 projetos em todos os 27 Estados-

Membros, que irão apoiar os seus esforços de conceção e execução de reformas nacionais 

para reforçar o crescimento. Estas ações de apoio são realizadas no âmbito do 

Instrumento de Assistência Técnica (IAT) e disporão de um orçamento total de 102,6 

milhões de EUR para o ano de 2021, a fim de promover a coesão económica, social e 

territorial na União Europeia. 

 Artigo completo 

 

INFORMAÇÃO DIVERSA 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_747
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Comissão apresenta uma abordagem atualizada da resposta da política orçamental à 

pandemia de coronavírus 

A Comissão Europeia adotou uma comunicação que fornece aos Estados-Membros 

orientações gerais sobre a condução da política orçamental nos próximos tempos. A 

comunicação estabelece princípios orientadores para a conceção e a qualidade adequadas 

das medidas orçamentais, descrevendo as considerações da Comissão quanto à questão 

de desativar ou manter ativada a cláusula de derrogação geral. Contém igualmente 

indicações gerais sobre a política orçamental global a médio prazo, incluindo as 

implicações do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) para a política orçamental. 

 Comunicação: Um ano desde o surto de COVID-19: resposta em matéria de política 

orçamental 

 Artigo completo 

 

Dados mostram que desigualdade na UE piorou antes da crise da Covid-19 

O fosso salarial que se verifica entre os europeus mais ricos e os mais pobres tornou-se 

maior antes do início da crise provocada pela pandemia. O “Boletim Social” (Social 

Scoreboard) da Comissão Europeia, que mede o progresso na implementação do Pilar dos 

Direitos Sociais, mostra que, em 2010, os 20% mais ricos da Europa ganhavam mais 4,9 

vezes que os 20% mais pobres. Já em 2019, os 20% mais ricos ganhavam mais 5,1 vezes 

que os 20% mais pobres e o número de Estados Membros classificados como sendo de 

“desempenho baixo” nesta categoria passou de quatro a seis, apesar de se terem 

verificado cinco anos de crescimento económico. Este aumento é um legado das medidas 

de austeridade promovidas pela UE a seguir à última crise, que causaram um crescimento 

veloz da desigualdade entre 2013 e 2015. A Confederação Europeia de Sindicatos (CES) 

prevê que a pandemia só irá piorar a situação, levando a níveis mais elevados de 

insegurança financeira, pobreza e desigualdade salarial. 

 Social Scoreboard 

 Artigo completo 

 

https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_884
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-inequality-got-worse-covid-crisis-data-shows
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União da Igualdade: Comissão Europeia apresenta Estratégia para os Direitos das 

Pessoas com Deficiência 2021-2030 

A Comissão Europeia apresentou uma ambiciosa Estratégia para os Direitos das Pessoas 

com Deficiência 2021-2030, a fim de garantir a sua plena participação na sociedade, em pé 

de igualdade com as outras pessoas, dentro e fora da UE, em conformidade com o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia e com a Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, que consagram a igualdade e a não discriminação como pedras angulares 

das políticas da UE. A nova estratégia assenta na sua antecessora, a Estratégia Europeia 

para a Deficiência 2010-2020, e contribui para a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais, que serve de orientação para as políticas sociais e de emprego na Europa e para o 

qual a Comissão adotará esta semana um plano de ação. A estratégia apoia a aplicação, 

pela UE e pelos seus Estados-Membros, da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, tanto a nível da UE como a nível nacional. 

 Comunicação: União da Igualdade: Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência 2021-2030 

 Artigo completo 

 

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais: transformar os princípios em ações 

A Comissão Europeia reafirmou a sua ambição de alcançar uma Europa social forte que 

privilegie o emprego e as competências para o futuro e abra caminho a uma recuperação 

justa, inclusiva e resiliente. O plano de ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

define ações concretas que visam continuar a aplicar os princípios consagrados no Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, num esforço conjunto dos Estados-Membros e da UE, com a 

participação ativa dos parceiros sociais e da sociedade civil. Propõe igualmente grandes 

objetivos em matéria de emprego, de competências e de proteção social para a UE, que 

devem ser alcançados até 2030.A Comissão já começou a pôr em prática os princípios do 

pilar, propondo, nomeadamente, iniciativas relacionadas com o apoio ao emprego dos 

jovens e com salários mínimos adequados em 2020. No início deste mês, a Comissão 

apresentou igualmente uma recomendação da Comissão sobre um apoio ativo e eficaz ao 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23706&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_810
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emprego na sequência da crise da COVID-19 (EASE), que visa apoiar uma recuperação 

geradora de emprego. 

 Artigo completo 

 

Transparência salarial: Comissão propõe medidas para garantir a igualdade de 

remuneração por trabalho igual 

A Comissão Europeia apresentou no dia 4 de Março uma proposta em matéria de 

transparência salarial, a fim de garantir que as mulheres e os homens na UE recebam uma 

remuneração igual por trabalho igual. A proposta, que constitui uma prioridade política da 

presidente Ursula von der Leyen, estabelece medidas de transparência salarial, como 

informações sobre as remunerações para os candidatos a emprego, o direito de conhecer 

os níveis de remuneração dos trabalhadores que realizam o mesmo trabalho, bem como 

obrigações para as grandes empresas de comunicarem informações sobre as disparidades 

salariais entre homens e mulheres. A proposta reforça igualmente os instrumentos para 

que os trabalhadores reivindiquem os seus direitos e facilita o acesso à justiça. Os 

empregadores não poderão perguntar aos candidatos a emprego os seus antecedentes 

em matéria de remuneração, e, a pedido do trabalhador, terão de apresentar dados 

anonimizados sobre a remuneração. Os trabalhadores terão também direito a uma 

indemnização por discriminação salarial. 

As novas medidas, que têm em conta o impacto da pandemia de COVID-19 tanto nos 

empregadores como nas mulheres, que foram especialmente afetadas, permitirão uma 

maior sensibilização para as condições de remuneração na empresa e proporcionarão aos 

empregadores e aos trabalhadores mais instrumentos para combater a discriminação 

salarial no trabalho. É assim possível dar resposta a uma série de fatores essenciais que 

contribuem para as disparidades salariais existentes, o que é particularmente pertinente 

durante a pandemia de COVID-19, que acentua as desigualdades de género e expõe as 

mulheres a um maior risco de pobreza. 

Em resposta a esta proposta de diretiva, a Secretária-Geral Adjunta da CES, Esther Lynch, 

comentou: “A Diretiva publicada hoje contém muitos bons princípios mas é frustrada por 

ferramentas inadequadas para a pôr em prática”; “A Diretiva irá reduzir o sigilo salarial e 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_820


Página | 6 
 

pôr a descoberto a desigualdade salarial. Mas por outro lado amarra as mãos das 

mulheres e sindicatos que querem transformar isso em igualdade salarial.” 

 Proposta de diretiva em matéria de transparência salarial para reforçar o 

princípio da igualdade de remuneração 

 Artigo completo 

 Reação da Secretária-Geral Adjunta da CES 

 

Dia Internacional da Mulher de 2021: A pandemia de COVID-19 é um desafio importante 

no que respeita à igualdade de género 

Na perspetiva do Dia Internacional da Mulher, a Comissão Europeia publicou o seu 

relatório anual sobre a igualdade de género na UE 2021, que mostra que a pandemia de 

COVID-19 teve um impacto negativo sobre as mulheres. A pandemia exacerbou as 

desigualdades existentes entre mulheres e homens em quase todos os domínios da vida, 

tanto na Europa como no resto do mundo, comprometendo as árduas conquistas dos 

últimos anos. Ao mesmo tempo, a igualdade de género nunca foi uma prioridade tão 

elevada na agenda política da UE e a Comissão envidou esforços significativos para aplicar 

a Estratégia para a Igualdade de Género, adotada há um ano. A fim de melhor monitorizar 

e acompanhar os progressos em cada um dos 27 Estados-Membros, a Comissão lançou 

neste dia um Portal de Acompanhamento da Estratégia para a Igualdade de Género. 

 Relatório anual sobre a igualdade de género na UE 2021 

 Portal de Acompanhamento da Estratégia para a Igualdade de Género 

 Artigo completo 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-binding-pay-transparency-measures_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-binding-pay-transparency-measures_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_881
https://www.etuc.org/en/pressrelease/pay-transparency-directive-good-principles-inadequate-tools
https://ec.europa.eu/info/files/2021-report-on-gender-equality-in-the-eu_en
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1011
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Inquérito sobre a pandemia: Empregadores e governos não estão a fazer o suficiente 

para combater a violência e o assédio no trabalho 

Uma sondagem da CES, realizada por mulheres dirigentes de sindicatos europeus concluiu 

que os empregadores, legisladores e organismos responsáveis pela aplicação da lei não 

estão a fazer o suficiente para combater a violência e o assédio no trabalho. A sondagem, 

realizada entre Janeiro e Fevereiro de 2021 em 21 países europeus, concluiu que apenas 

o 16% dos empregadores atualizou as suas políticas para incluir o assédio online 

associado ao teletrabalho; 

o 23% dos inquiridos considera que os empregadores fizeram o suficiente para 

combater a violência e o assédio no trabalho, incluindo online; 

o 16% considera que as leis do seu país são suficientemente fortes paracombater 

a violência e o assédio no trabalho, incluindo online; 

o 17% crê que as leis do seu país para combater a violência e o assédio no 

trabalho, incluindo online, são aplicadas de forma adequada. 

A maioria dos inquiridos respondeu que estava preocupada ou muito preocupada com a 

violência e assédio no trabalho, quer presencial quer online. 

A CES e muitos outros sindicatos nacionais e internacionais estão a usar o Dia 

Internacional da Mulher para reforçar a necessidade de todos os governos ratificarem a 

Convenção da OIT nº 190, que entrará em vigor este ano. Trata-se da primeira norma 

laboral internacional dirigida à violência e ao assédio no trabalho. Os governos e 

empregadores membros da OIT comprometeram-se, ao abrigo da Convenção, a melhorar 

leis, serviços e procedimentos para prevenir e combater a violência e o assédio. 

 Artigo completo 

 

Escolher desafiar: a Estratégia para a Igualdade de Género na UE ao fim de um ano 

O tema escolhido este ano para assinalar o Dia Internacional da Mulher (8 de Março) é 

“Escolher desafiar” (#ChooseToChallenge). A ideia é mostrar que “dos desafios advêm as 

mudanças” e que “todas podemos escolher desafiar e denunciar o preconceito e a 

desigualdade de género”. 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/pandemic-survey-employers-governments-not-doing-enough-tackle-violence-and-harassment
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Desafiando o status quo no início de 2020, a Comissão Europeia publicou a sua Estratégia 

para a Igualdade de Género 2020-2025, apresentando objetivos políticos e medidas para 

fazer progressos no sentido de alcançar uma Europa com plena igualdade de género até 

2025. Desde então, o mundo enfrentou uma pandemia que teve impactos sobre quase 

todos os aspetos da vida. A crise sanitária transformou-se rapidamente numa crise social e 

económica, com as mulheres, os jovens e os grupos mais vulneráveis a sofrer os golpes 

mais duros das medidas destinadas a conter a propagação do vírus. Para as mulheres, 

paira no ar a ameaça de cair por terra tudo aquilo que foi até agora alcançado em termos 

de igualdade de género, em especial no que diz respeito à crescente participação das 

mulheres no mercado de trabalho e à distribuição mais equitativa de tarefas domésticas 

entre homens e mulheres. 

Assim, este ano, o Dia Internacional da Mulher assinala uma conjuntura crítica para a UE. 

As escolhas que fazemos hoje moldarão o contexto da igualdade de género para as 

próximas gerações; são estas as escolhas que farão toda a diferença. Escolhamos desafiar. 

 Artigo completo 

 

Comissão congratula-se com a aprovação do InvestEU pelo Parlamento Europeu 

A Comissão Europeia congratulou-se com o voto do Parlamento Europeu, que confirmou o 

acordo político sobre o InvestEU alcançado em dezembro de 2020. O programa InvestEU 

proporcionará à UE um financiamento a longo prazo essencial graças à mobilização de 

investimentos privados que apoiem o esforço de recuperação, contribuindo assim para a 

construção de uma economia europeia mais verde, mais digital e mais resiliente. 

 Artigo completo 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/choosing-to-challenge-the-eu-gender-equality-strategy-one-year-in
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1046
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Inquérito à escala da UE revela que os europeus apoiam o lançamento da Conferência 

sobre o Futuro da Europa 

O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia publicaram este mês o primeiro inquérito 

Eurobarómetro realizado conjuntamente para as duas instituições. O inquérito 

Eurobarómetro Especial sobre o Futuro da Europa decorreu entre 22 de outubro e 20 de 

novembro de 2020, nos 27 Estados-Membros da UE. 

O inquérito, divulgado antes da assinatura da Declaração Conjunta sobre a Conferência 

sobre o Futuro da Europa, revela que a grande maioria dos inquiridos (92 %) em todos os 

Estados-Membros exige que as vozes dos cidadãos sejam «mais tidas em conta nas 

decisões relativas ao futuro da Europa». 

A Conferência sobre o Futuro da Europa tem precisamente esse objetivo: criará um novo 

fórum público para um debate aberto, abrangente, transparente e estruturado com os 

europeus sobre as questões que lhes interessam e afetam a sua vida quotidiana. 

 Eurobarómetro Especial n.º 500 «Futuro da Europa» 

 Artigo completo 

 

Década Digital da Europa: Comissão traça o caminho para uma Europa proficiente no 

domínio digital até 2030 

A Comissão Europeia apresentou uma visão, metas e vias para concluir com êxito a 

transformação digital da Europa até 2030. Esta proposta é igualmente fundamental para 

concretizar a transição para uma economia circular, resiliente e com impacto neutro no 

clima. A UE ambiciona ser digitalmente soberana num mundo aberto e interligado e pôr 

em prática políticas digitais que habilitem as pessoas e as empresas, permitindo-lhes tirar 

proveito de um futuro digital centrado no ser humano, sustentável e mais próspero. Tal 

inclui eliminar vulnerabilidades e dependências, bem como acelerar o investimento. 

A comunicação adotada dá seguimento à proposta da presidente Ursulavon der Leyen de 

tornar os próximos anos na «Década Digital» da Europa, responde ao apelo do Conselho 

Europeu no sentido da elaboração de orientações para a digitalização e tem por base a 

estratégia digital que a Comissão apresentou em fevereiro de 2020. A comunicação 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1025
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propõe um acordo sobre um conjunto de princípios digitais, o lançamento rápido de 

importantes projetos plurinacionais e a elaboração de uma proposta legislativa que 

estabeleça um quadro de governação sólido para monitorizar os progressos — as 

Orientações para a Digitalização. 

 Comunicação «Orientações para a Digitalização até 2030: a via europeia para a 

Década Digital» 

 Artigo completo 

 

Ação humanitária: Nova visão para a prestação de ajuda da UE a nível mundial no 

contexto da COVID-19 

A Comissão Europeia propôs reforçar o impacto humanitário mundial da União Europeia 

para dar resposta às necessidades humanitárias que a pandemia de COVID-19 veio tornar 

particularmente prementes. A comunicaçãoda Comissão propõe uma série de ações-chave 

para acelerar a prestação de ajuda humanitária, alargando a base de recursos, apoiando 

um ambiente mais propício aos parceiros humanitários e combatendo as causas 

profundas das crises, graças a uma abordagem da Equipa Europa. Além disso, põe uma 

tónica renovada no respeito do direito internacional humanitário (DIH), ao mesmo tempo 

que aborda o impacto humanitário dramático das alterações climáticas. 

 Comunicação sobre a ação humanitária da UE 

 Artigo completo 

 

O envolvimento dos parceiros sociais na conceção de políticas durante o surto de 

COVID-19 

Desde 2016, e no âmbito do Semestre Europeu, a Eurofound tem estado a monitorizar o 

envolvimento dos parceiros sociais nacionais na conceção de políticas. Em 2020, o foco da 

atenção recaiu sobre o seu envolvimento durante os primeiros meses do surto de COVID-

19. Embora a pandemia tenha constituído um enorme desafio para o diálogo social, as 

conclusões da análise evidenciam que o diálogo social pode ser uma ferramenta eficaz na 

conceção de iniciativas políticas e na descoberta de soluções para situações de 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-2030-digital-compass-european-way-digital-decade_pt
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2030-digital-compass-european-way-digital-decade_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_983
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/hacommunication2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1067
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emergência que afetem empresas, trabalhadores, a economia e a sociedade. Torna-se 

evidente que a participação dos parceiros sociais na conceção e implementação dos 

planos de recuperação e resiliência nacionais em 2021 serão fundamentais para o 

processo de recuperação e para o reforço do diálogo social no futuro. 

 Relatório “O envolvimento dos parceiros sociais na conceção de políticas durante 

o surto de COVID-19” 

 

Parlamento Europeu adota programa UE pela Saúde 

No dia 9 de Março, o Parlamento Europeu adotou o programa UE pela Saúde, que assinala 

um passo importante no sentido de disponibilizar 5,1 mil milhões de EUR para reforçar a 

resiliência dos sistemas de saúde e promover a inovação no setor da saúde. O programa 

UE pela Saúde contribuirá de forma significativa para a recuperação pós-COVID-19, 

tornando a população da UE mais saudável, apoiando a luta contra as ameaças sanitárias 

transfronteiriças e reforçando a preparação e a capacidade da UE para responder 

eficazmente a novas crises sanitárias, no âmbito de uma futura União Europeia da Saúde 

forte. 

 Artigo completo 

 

Comissão Europeia mobiliza 9 mil milhões de euros suplementares ao abrigo do 

instrumento SURE através da segunda emissão de obrigações de 2021 

A Comissão Europeia emitiu, ao abrigo do instrumento SURE da UE, obrigações numa 

única tranche no valor de 9 mil milhões de euros, que vence em junho de 2036, a fim de 

proteger o emprego e os trabalhadores e atenuar as gravíssimas consequências 

socioeconómicas da pandemia de coronavírus. Trata-se da quinta emissão de obrigações 

ao abrigo deste instrumento e da segunda em 2021. As obrigações suscitaram um forte 

interesse por parte dos investidores, o que permitiu à Comissão obter, uma vez mais, 

condições de preço muito favoráveis, que se estão a repercutir diretamente nos Estados-

Membros da UE. 

 Artigo completo 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20035en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20035en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1084
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1063
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Conferência sobre o Futuro da Europa: Dialogar com os cidadãos para construir uma 

Europa mais resiliente 

O Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, o Primeiro-Ministro de Portugal, 

António Costa, em nome da Presidência do Conselho, e a Presidente da Comissão, 

Ursulavon der Leyen, assinaram no passado dia 10 de março a Declaração Conjunta sobre 

a Conferência sobre o Futuro da Europa. Esta iniciativa abre caminho ao lançamento de 

uma série de debates e discussões que permitirão aos cidadãos de todos os cantos da 

Europa partilhar ideias para ajudar a construir o futuro da Europa. 

 Artigo completo 

 

Comissão apoia os Estados-Membros na luta contra os focos mais críticos de infeção 

pelo coronavírus com a entrega, este mês, de quatro milhões de doses adicionais da 

vacina BioNTech-Pfizer 

A Comissão Europeia chegou a acordo com a BioNTech-Pfizer para o fornecimento nas 

próximas duas semanas de quatro milhões de doses adicionais de vacinas contra a COVID-

19 destinadas a combater o coronavírus nos focos de infeção mais críticos nos Estados-

Membros e facilitar a livre circulação nas fronteiras. 

 Artigo completo 

 

Solidariedade da UE em ação: Comissão propõe mobilizar quase 530 milhões de EUR 

para apoiar medidas de emergência no contexto da pandemia de coronavírus 

A Comissão Europeia apresentou um pacote de apoio financeiro adicional de quase 

530 milhões de EUR ao abrigo do Fundo de Solidariedade da UE (FSUE). Este apoio 

contribuirá para os esforços desenvolvidos por 17 Estados-Membros e 3 países candidatos 

(Áustria, Bélgica, Croácia, Chéquia, Estónia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, 

Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Portugal, Roménia, Espanha e Albânia, Montenegro 

e Sérvia) para proteger a saúde pública no contexto da luta contra o coronavírus. Este 

financiamento cobrirá parte das despesas públicas incorridas por estes países para a 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1101
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aquisição de equipamento médico e de proteção individual, auxílios de emergência à 

população e medidas de prevenção, monitorização e controlo da propagação da doença. 

 Artigo completo 

 

COVID-19: Implicações para o emprego e a vida laboral 

Este relatório publicado pela Eurofound visa avaliar o impacto inicial da crise da COVID-19 

sobre o emprego na Europa (até ao segundo trimestre de 2020), incluindo os seus efeitos 

ao longo de diversos setores e categorias profissionais. O relatório analisa também as 

medidas implementadas por forma a limitar os efeitos negativos da crise e oferece uma 

análise global das abordagens políticas adotadas para mitigar o impacto da crise sobre 

empresas, trabalhadores e cidadãos. É dada especial atenção ao desenvolvimento, 

conteúdo e impacto dos regimes de trabalho a tempo reduzido, medidas de apoio ao 

rendimento de trabalhadores por conta própria, fundos de carência e moratórias. Por fim, 

o relatório debruça-se sobre o envolvimento dos parceiros sociais no desenvolvimento e 

implementação de tais medidas e o papel do financiamento europeu no apoio a estes 

esquemas. 

 Relatório “COVID-19: Implicações para o emprego e a vida laboral” 

 

A Comissão congratula-se com o acordo sobre o Mecanismo Interligar a Europa, 

destinado a financiar redes de transportes e de energia mais ecológicas e sustentáveis, e 

também a digitalização 

A Comissão Europeia congratulou-se com o acordo alcançado pelo Parlamento Europeu e 

pelo Conselho sobre a proposta relativa ao Mecanismo Interligar a Europa (MIE), cujo 

pacote financeiro ascende a 33,7 mil milhões de EUR, no âmbito do próximo orçamento 

de longo prazo da UE para o período de 2021-2027. 

O programa do Mecanismo Interligar a Europa apoia o investimento nas redes europeias 

de infraestruturas de transporte, energética e digital. Apoiará a dupla transição ecológica 

e digital, contribuindo para a consecução dos ambiciosos objetivos do Pacto Ecológico 

Europeu e da Década Digital. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1111
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20050en.pdf
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Apoiará também os objetivos da Estratégia de Mobilidade Inteligente e Sustentável, 

lançando as bases para a forma como o sistema de transportes da UE pode concretizar a 

sua transformação ecológica e digital e tornar-se mais resiliente a futuras crises. Como se 

indica no Pacto Ecológico Europeu, o resultado será uma redução de 90 % das emissões 

até 2050, alcançada graças a um sistema de transportes inteligente, competitivo, seguro, 

acessível e a preços comportáveis. Será igualmente dada prioridade a modos 

respeitadores do ambiente, como o transporte ferroviário, e ao desenvolvimento de 

pontos de carregamento para veículos que utilizam combustíveis alternativos. 

 Artigo completo 

 

Primeiro plano estratégico 2021-2024 para o Horizonte Europa: Comissão define 

prioridades no domínio da investigação e inovação para um futuro sustentável 

A Comissão Europeia adotou o primeiro plano estratégico para o Horizonte Europa, o 

novo programa de investigação e inovação da UE no valor de 95,5 mil milhões de euros a 

preços correntes. O plano estratégico, uma novidade no âmbito do Horizonte Europa, 

define as orientações estratégicas para o direcionamento dos investimentos durante os 

primeiros quatro anos do programa. Assegura que as ações de investigação e inovação da 

UE contribuem para as prioridades da União, nomeadamente uma Europa verde e com 

impacto neutro no clima, uma Europa preparada para a era digital e uma economia ao 

serviço das pessoas. 

 Artigo completo 

 

UE tem que adotar “lei dos estafetas” espanhola 

A Espanha tornou-se o primeiro estado membro da UE a informar as empresas de 

plataformas digitais que os estafetas devem ser reconhecidos como trabalhadores e 

automaticamente ter direitos como as contribuições para a Segurança Social. 

A lei, que foi negociada pelos filiados da CES em Espanha, abrange as seguintes empresas 

de entrega de comida: Deliveroo, Glovo, Stuart, Amazon e UberEats. Outras empresas de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1122
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plataformas digitais terão que informar também os sindicatos sobre como os seus 

algoritmos afetam as condições de trabalho. 

A lei surge algumas semanas após a Deliveroo ter sido obrigada a pagar 1,3 milhões de 

euros em contribuições sociais, na sequência de uma decisão judicial em Barcelona que 

determinou que os 748 estafetas da Deliveroo são falsos trabalhadores independentes. A 

Comissão Europeia lançou recentemente uma consulta sobre a melhoria das condições de 

trabalho nas empresas de plataformas digitais. 

 Artigo completo 

 

Comissão disponibiliza 9 mil milhões de EUR a sete Estados-Membros ao abrigo do 

instrumento SURE 

A Comissão Europeia disponibilizou 9 mil milhões de EUR a sete Estados-Membros no 

âmbito da quinta parcela do apoio financeiro aos Estados-Membros ao abrigo do 

instrumento SURE. Trata-se do segundo desembolso realizado em 2021. 

Estes empréstimos ajudarão os Estados-Membros a fazer face ao aumento súbito das suas 

despesas públicas destinadas a preservar o emprego. Mais concretamente, ajudarão os 

Estados-Membros a cobrir os custos diretamente relacionados com o financiamento dos 

regimes nacionais de redução do tempo de trabalho, bem como de outras medidas 

semelhantes que tenham adotado em resposta à pandemia de coronavírus, incluindo para 

os trabalhadores por conta própria. Os desembolsos seguiram-se à quinta emissão de 

obrigações sociais ao abrigo do instrumento SURE da UE, que despertou um interesse 

considerável dos investidores. 

 Artigo completo 

 

Coronavírus: uma via comum para a reabertura segura da Europa 

Antes da reunião dos líderes europeus de 25 de março, a Comissão Europeia apelou aos 

Estados-Membros para se prepararem para uma abordagem coordenada tendo em vista o 

levantamento gradual das restrições relacionadas com a COVID-19, quando a situação 

epidemiológica o permitir. Numa comunicação adotada no dia 17, a Comissão traçou o 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-must-follow-spains-riders-law
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1144
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caminho a seguir para uma política equilibrada e uma abordagem comum a nível da UE, 

salientado o que precisamos de fazer para que mais cedo possamos recuperar o nosso 

modo de vida europeu, fazendo-o de uma forma segura e sustentável, mantendo o vírus 

sob controlo. 

 Comunicação sobre uma via comum para uma reabertura segura e sustentada 

 Artigo completo 

 

Coronavírus: Comissão propõe um Certificado Verde Digital 

A Comissão Europeia propôs a criação de um Certificado Verde Digital para facilitar a livre 

circulação segura dos cidadãos na UE durante a pandemia de COVID-19. O Certificado 

Verde Digital será uma prova de que uma pessoa foi vacinada contra a COVID-19, recebeu 

um resultado negativo no teste ou recuperou da COVID-19. Estará disponível 

gratuitamente, em formato digital ou em papel. Incluirá um código QR para garantir a 

segurança e a autenticidade do certificado. A Comissão criará um portal para garantir que 

todos os certificados possam ser verificados em toda a UE e apoiará os Estados-Membros 

na aplicação técnica dos certificados. Continua a ser da responsabilidade dos Estados-

Membros decidir quais as restrições de saúde pública que podem ser levantadas para os 

viajantes, mas esse levantamento deverá ser aplicado da mesma forma aos viajantes 

titulares de um Certificado Verde Digital. 

 Artigo completo 

 

Comissão lança Conselho Europeu da Inovação para ajudar a transformar ideias 

científicas em inovações revolucionárias 

A Comissão Europeia lançou este mês o Conselho Europeu da Inovação (CEI), ao qual foi 

atribuído um orçamento de mais de 10 mil milhões de euros (a preços correntes) para 

2021-2027, e que tem por objetivo desenvolver e expandir inovações revolucionárias. 

Baseado num programa-piloto levado a cabo no âmbito do Horizonte 2020, o CEI é mais 

do que uma novidade introduzida pelo Horizonte Europa; é um programa totalmente 

inédito: Combina a investigação sobre tecnologias emergentes, um programa acelerador e 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1181
https://eic.ec.europa.eu/


Página | 17 
 

um fundo de capitais próprios específico (oFundo do Conselho Europeu da Inovação), a 

fim de promover a expansão das empresas em fase de arranque e das pequenas e médias 

empresas (PME) inovadoras. Cerca de 3 mil milhões de euros do orçamento do CEI serão 

afetados ao Fundo do CEI. 

 Ficha informativa: O Conselho Europeu da Inovação no quadro do Horizonte 

Europa 

 O Conselho Europeu da Inovação 

 Artigo completo 

 

Relatório confirma êxito do SURE em proteger emprego e rendimentos 

A Comissão Europeia publicou a sua primeira avaliação preliminar do impacto do SURE, 

um instrumento que conta com um orçamento de 100 mil milhões de euros e se destina a 

proteger os postos de trabalho e os rendimentos afetados pela pandemia de COVID-19. 

O relatório conclui que o SURE conseguiu atenuar as graves consequências 

socioeconómicas da crise da COVID-19. Contribuiu para refrear o aumento do desemprego 

nos Estados-Membros beneficiários durante a crise, fazendo com que tenha sido bastante 

inferior ao verificado aquando da crise financeira mundial, não obstante a diminuição 

mais acentuada do PIB desses Estados-Membros. 

 Relatório da Comissão sobre a execução do SURE 

 Artigo completo 

 

Coronavírus: novo procedimento para facilitar e acelerar a aprovação de vacinas 

adaptadas contra as variantes da COVID-19 

No âmbito de uma ação imediata da Incubadora HERA, o novo plano europeu de 

preparação em matéria de biodefesa contra as variantes do SARS-CoV-2, a Comissão adota 

hoje uma medida que visa acelerar a autorização de vacinas contra a COVID-19 que 

tenham sido adaptadas. Esta medida introduzirá disposições na legislação pertinente da 

UE para permitir que as empresas se concentrem na recolha atempada dos elementos de 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1efb9aff-86cf-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1efb9aff-86cf-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en
https://eic.ec.europa.eu/
Ficha%20informativa:%20O%20Conselho%20Europeu%20da%20Inovação%20no%20quadro%20do%20Horizonte%20Europa
https://ec.europa.eu/info/files/sure-taking-stock-after-six-months_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1209
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prova necessários e permitam a autorização de vacinas adaptadas com base num conjunto 

mais reduzido de dados adicionais apresentados à Agência Europeia de Medicamentos 

(EMA). 

 Artigo completo 

 

Dia Digital 2021: Países da UE comprometem-se a realizar iniciativas digitais 

fundamentais para a Década Digital da Europa 

No Dia Digital (19 de março) de 2021, realizado online, os ministros que representam os 

Estados-Membros da UE assinaram três declarações para unir esforços e recursos de 

forma a promover a conectividade internacional, incentivar a implementação de 

tecnologias digitais limpas e melhorar o ambiente regulatório para startups e scaleups. 

Estes compromissos ajudarão a acelerar a transição ecológica e digital da Europa e 

contribuirão para a visão e os objetivos da Década Digital da Europa. 

 Artigo completo 

 

A vida profissional durante a pandemia de COVID-19 em 2020 

Esta publicação da Eurofound inclui relatórios individuais sobre a vida profissional durante 

2020 para 29 países - os 27 Estados-Membros da UE, a Noruega e o Reino Unido. Os 

relatórios dos países resumem as primeiras evidências sobre o impacto da pandemia 

COVID-19 na vida profissional, com base em pesquisas nacionais e resultados de 

inquéritos. O documento aborda as respostas políticas de governos e parceiros sociais nos 

seus esforços para amortecer os efeitos socioeconómicos e inclui um foco em áreas 

políticas que foram aceleradas ou interrompidas devido à crise. Por fim, os relatórios 

exploram o impacto da pandemia na ação industrial, tempo de trabalho e salários. 

 A vida profissional durante a pandemia de COVID-19 em 2020 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1088
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1186
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21070en.pdf
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Erasmus+: mais de 28 mil milhões de euros para apoiar a mobilidade e a aprendizagem 

para todos, dentro e fora da União Europeia 

A Comissão Europeia adotou este mês o primeiro programa de trabalho anual do 

Erasmus+ 2021-2027. Com um orçamento de 26 200 milhões de EUR (em comparação 

com 14 700 milhões de EUR para o período de 2014-2020), complementado com cerca de 

2 200 milhões de EUR provenientes dos instrumentos externos da UE, o programa - novo e 

reformulado - financiará projetos de mobilidade para fins de aprendizagem e de 

cooperação transfronteiras abrangendo dez milhões de europeus de todas as idades e de 

todas as origens. O programa vai tentar ser ainda mais inclusivo e apoiar as transições 

ecológica e digital, como previsto no Espaço Europeu da Educação . O Erasmus+ apoiará 

igualmente a resiliência dos sistemas de educação e formação face à pandemia. 

 Programa de trabalho anual para 2021 para a execução do programa 

«Erasmus+»: Programa da União para a Educação, a Formação, a Juventude e o 

Desporto 

 Artigo completo 

 

Comissão Europeia congratula-se com a entrada em vigor do programa UE pela Saúde 

A entrada em vigor do programa UE pela Saúde ocorreu este mês, na sequência da adoção 

do programa pelo Conselho em 17 de março e da votação pelo Parlamento Europeu em 9 

de março. Este é o último passo no sentido de disponibilizar 5,1 mil milhões de EUR para 

reforçar a resiliência dos sistemas de saúde e promover a inovação neste setor. O 

programa UE pela Saúde contribuirá de forma significativa para a recuperação pós-COVID-

19, tornando a população da UE mais saudável, apoiando a luta contra as ameaças 

sanitárias transfronteiras e reforçando a preparação e a capacidade da UE para responder 

eficazmente a novas crises sanitárias, no âmbito de uma futura União Europeia da Saúde 

forte. 

 Artigo completo 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1344
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Distribuição de riqueza e mobilidade social 

Este relatório publicado pela Eurofound explora a distribuição da riqueza das famílias nos 

Estados-Membros da UE e analisa o papel da riqueza na mobilidade social. Usando dados 

de três fontes (Inquérito às Finanças e Consumo das Famílias, Inquérito sobre Saúde, 

Envelhecimento e Aposentadoria na Europa e o Estudo sobre a Riqueza do Luxemburgo), o 

relatório centra-se na riqueza por membro da família. A composição da riqueza é 

comparada entre grupos sociais e países, e o papel dos ativos imobiliários na distribuição 

da riqueza e na riqueza negativa é avaliado. Os resultados mostram que o background dos 

pais, incluindo a riqueza dos pais, tem impacto na mobilidade educacional e patrimonial. A 

fim de promover a igualdade de oportunidades em termos de acesso à educação e 

habitação, o impacto das desigualdades na riqueza, incluindo as desigualdades entre pais, 

deve ser contrabalançado. O relatório também sugere que a regularização da declaração 

de riqueza na UE pode ser uma forma de promover a justiça social, minimizando a riqueza 

oculta e combatendo a evasão fiscal. 

 Distribuição de riqueza e mobilidade social 

 

Comissão disponibiliza mais 13 mil milhões de EUR a seis Estados-Membros ao abrigo do 

instrumento SURE 

A Comissão Europeia disponibilizou 13 mil milhões de EUR a seis Estados-Membros da UE 

no âmbito da sexta parcela do apoio financeiro ao abrigo do instrumento SURE. Trata-se 

do terceiro desembolso realizado em 2021. No âmbito das operações anunciadas, a 

República Checa recebeu mil milhões de EUR, a Bélgica 2,2 mil milhões de EUR, a Espanha 

4,06 mil milhões de EUR, a Irlanda 2,47 mil milhões de EUR, a Itália 1,87 mil milhões de 

EUR e a Polónia 1,4 mil milhões de EUR. É a primeira vez que a Irlanda recebe 

financiamento no quadro do instrumento. Os outros cinco países da UE já beneficiaram de 

empréstimos ao abrigo do SURE. 

 Artigo completo 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20034en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1467
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 RELATÓRIO sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas 

económicas: Aspetos sociais e relativos ao emprego na Estratégia Anual para o 

Crescimento Sustentável para 2021 - A9-0026/2021 

 

 RELATÓRIO sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas 

económicas: Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021 - A9-

0036/2021 

 

 Texto aprovado - Programa de ação da União no domínio da saúde para o 

período de 20212027 («Programa UE pela Saúde») ***I - P9_TA-PROV(2021)0069 

- Terça-feira, 9 de Março de 2021 - Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Programa InvestEU ***I - P9_TA-PROV(2021)0068 - Terça-feira, 

9 de Março de 2021 - Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Igualdade de tratamento no emprego e na atividade 

profissional à luz da CNUDPD - P9_TA-PROV(2021)0075 - Quarta-feira, 10 de 

Março de 2021 - Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Dever de diligência das empresas e responsabilidade 

empresarial - P9_TA-PROV(2021)0073 - Quarta-feira, 10 de Março de 2021 - 

Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Semestre Europeu: aspetos sociais e relativos ao emprego na 

Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021 - P9_TA-PROV(2021)0084 - 

Quinta-feira, 11 de Março de 2021 - Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Semestre Europeu: Estratégia Anual para o Crescimento 

Sustentável 2021 - P9_TA-PROV(2021)0083 - Quinta-feira, 11 de Março de 2021 - 

Bruxelas - Edição provisória 

 

 Texto aprovado - Proclamação da UE como zona de liberdade para as pessoas 

LGBTIQ - P9_TA-PROV(2021)0089 - Quinta-feira, 11 de Março de 2021 - Bruxelas - 

Edição provisória 

 

 RELATÓRIO sobre uma estratégia europeia para os dados - A9-0027/2021 

 

DOCUMENTOS DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiIxMjY5MzY3NTczIiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9kb2Nlby9kb2N1bWVudC9BLTktMjAyMS0wMDI2X1BULmh0bWwiLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMjEwMzA1LjM2NDA4NTQxIn0.bRX5LfJ_adxIR8DRhRzsIAnvGoLdGlCF2ah9m_U8qUM
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiIxMjY5MzY3NTczIiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmV1cm9wYXJsLmV1cm9wYS5ldS9kb2Nlby9kb2N1bWVudC9BLTktMjAyMS0wMDI2X1BULmh0bWwiLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMjEwMzA1LjM2NDA4NTQxIn0.bRX5LfJ_adxIR8DRhRzsIAnvGoLdGlCF2ah9m_U8qUM
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