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O EUCED
O EUCED - Agrupamento Europeu de Interesse Económico, A.E.I.E. e Instituição
Oficial Representativa de Interesses na União Europeia, é composto por uma
network de empresas e instituições privilegiando atividades como a cooperação e o
desenvolvimento, a inovação, o conhecimento, a competitividade e a
internacionalização económica à escala global, atuando  como uma organização
única.   Reune as competências e os conhecimentos dos seus membros, associados
e parceiros, sendo um catalisador das ações realizadas pela dinâmica interna do
agrupamento, potenciando e estimulando o desenvolvimento sustentável através de
alianças estratégicas nas várias regiões do mundo.

 
Visite-nos

 

Plano de recuperação para a União Europeia
O futuro da União Europeia
Para ajudar a reparar os danos económicos e sociais causados pela pandemia
resultante do surto de coronavírus, impulsionar a recuperação europeia e
proteger e criar postos de trabalho, a Comissão Europeia propôs, em 26 de
maio, um importante plano de recuperação para a Europa, baseado no
aproveitamento de todo o potencial do orçamento da UE.

 

Next Generation EU
 
 

O Next Generation EU é um
instrumento temporário de
recuperação no valor de 750 mil
milhões de EUR destinado a ajudar a
reparar os danos económicos e
sociais imediatos provocados pela
pandemia do coronavírus. A Europa
pós-COVID-19 será mais ecológica,
mais digital e mais resiliente e estará
mais bem preparada para os
desafios atuais e futuros.
 
Este instrumento permitirá
transferir fundos para os programas
da UE, do seguinte modo:

Mecanismo de Recuperação e
Resiliência: 672,5 mil milhões
de euros;
REACT-EU: 47,5 mil milhões de
euros;
Horizonte Europa: 5 mil
milhões de euros;
InvestEU: 5,6 mil milhões de
euros;
Desenvolvimento Rural: 7,5 mil
milhões de euros;
Fundo para uma Transição
Justa: 10 mil milhões de euros;
RescEU: 1,9 mil milhões de
euros.

Quadro financeiro plurianual
2021-2027

 
O novo QFP irá abranger o período
compreendido entre 2021 e 2027,
prevendo um orçamento estimado
em  1 074,3 mil milhões de euros,
permitindo à UE cumprir os seus
objetivos de longo prazo. Para os
próximos sete anos, o QFP reúne
crescimento, inovação e o
compromisso de coesão social,
tendo, igualmente, em conta os
domínios de longa data relacionados
com a coesão e a política agrícola. 
 
As prioridades estabelecidas no QFP
incluem:

Mercado Único, Inovação e
Digitalização;
Coesão, Resiliência e Valores;
Recursos Naturais e Meio
Ambiente;
Migração e Gestão de
Fronteiras;
Segurança e Defesa;
Países Vizinhos e o Mundo;
Administração Pública
Europeia.

 
 
 
 
 
 
 

Saiba mais sobre o plano de recuperação AQUI

 

Presidência Portuguesa no Conselho Europeu

http://www.euced.com/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pt


Imagem de capa © União Europeia, 2017

 
Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021, Portugal assume a Presidência
rotativa do Conselho da UE, a instituição que integra os governos dos Estados-
Membros, na qual os chefes de estado de cada um dos países da UE se reúnem
para adotarem legislação e coordenarem políticas.
 
A Presidência representa o Conselho nas relações com as outras instituições da
UE, em particular com a Comissão e o Parlamento Europeu. O seu papel é
tentar alcançar acordos sobre dossiês legislativos por meio de trílogos,
reuniões de negociação informais e reuniões do Comité de Conciliação.
 
Sob o lema «Tempo de Agir: por uma recuperação justa, verde e digital»,
Portugal assume esta Presidência com três grandes prioridades para a União
Europeia:

Promover uma recuperação alavancada pelas transições climática e
digital;
Concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais da União Europeia como
elemento diferenciador e essencial para assegurar uma transição
climática e digital justa e inclusiva;
Reforçar a autonomia de uma Europa que se deve manter aberta ao
mundo, assumir a liderança na ação climática e promover uma
transformação digital ao serviço das pessoas.

 
 

Saiba mais AQUI
 

 

Os próximos passos da Comissão Europeia
 

A Comissão Europeia irá começar a autorizar os fundos ao abrigo do próximo quadro
financeiro plurianual (o orçamento de longo prazo da UE) já a partir de 1 de janeiro
de 2021, na sequência da adoção pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho
Europeu, das regras setoriais aplicáveis, bem como do orçamento anual de 2021.
 
Para que a Comissão possa começar a contrair empréstimos no quadro do Next
Generation EU, tornando assim o instrumento operacional, é ainda necessária a
ratificação da nova Decisão Recursos Próprios por todos os Estados-Membros em
conformidade com os respetivos requisitos constitucionais.

 
Saiba mais AQUI

  
 

 

Artigos Publicados
 

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO IVA VS COVID-19
Author: Ksenjia Cipek (Ministério das Finanças da Croácia e Assessora do EUCED) com a
colaboração de Dr. Manuel Pereira (Presidente do EUCED)
 
A pandemia global, causada pela doença Covid-19, teve um impacto enorme e
repentino em todas as esferas da vida. Todos os países do mundo enfrentam dois
problemas principais: proteger a saúde da população e sustentar as atividades
económicas. Para que os orçamentos estaduais e municipais mantenham um
determinado nível de receita para o serviço dos gastos públicos, aprofundado pela
crise global, as medidas tomadas pelos estados foram niveladas aos últimos limites
financeiros com a ajuda de empréstimos e / ou assistências dos fundos disponíveis.
As medidas fiscais são vitais para a assistência imediata à economia e aos
empresários. Regra geral, as medidas no domínio do IVA referiam-se ao diferimento
do pagamento, ao adiamento dos prazos para apresentação das declarações de IVA,
ao pagamento do IVA a prazo, etc., mas após estas primeiras medidas, os países
decidem também reduzir as taxas de IVA.

Leia o artigo na íntegra AQUI

DESAFIOS DA AUDITORIA FISCAL NA CRISE DE COVID-19
Autor: Ksenjia Cipek (Ministério das Finanças da Croácia e Assessora do EUCED) com a
colaboração de  Dr. Manuel Pereira (Presidente do EUCED)
 
DESAFIOS DA AUDITORIA FISCAL DURANTE A CRISE COVID-19: Proteger a saúde
dos auditores fiscais e dos contribuintes supervisionados; A necessidade de auditoria
tributária e alguém para fazer o controlo pirmário; Como realizar todos os
procedimentos de auditoria tributária, prescritos por lei, em uma situação de risco à
saúde ?; Outras.
POSSIBILIDADES: A administração tributária deve garantir o mais alto nível de
proteção sanitária dos auditores fiscais, seguindo as recomendações das instituições
de saúde competentes e as diretrizes do governo.
  A administração tributária deve fornecer formação para o comportamento dos
auditores fiscais em situações de risco sanitário, com os quais estes não se
encontram familiarizados.
Ao selecionar auditores fiscais para auditoria externa, a administração tributária
deve respeitar todos os critérios impostos pelo governo e pelas instituições de
saúde.

Leia o artigo na íntegra AQUI

 
Espaço Europeu da Educação
 
O EUCED, no âmbito das suas prerrogativas legais, entregou no dia 22 de Agosto, à
Comissão Europeia, um relatório de 4 páginas em Inglês, sob a referência F544410,
com a sua posição  sobre a proposta da Presidente Ursula von der Leyen relativa à
futura concretização do Espaço Europeu da Educação nos países da União , do qual
resultou o relatório publicado pela Comissão Europeia a 30 de setembro de 2020.
 
O EUCED aproveita para agradecer as colaborações prestadas para este efeito, pelos
seus Membros, Instituto Jean Piaget e Instituto Sciencius.
 

Saiba mais sobre o relatório Espaço Europeu da Educação AQUI

Relações Internacionais da UE

https://www.2021portugal.eu/pt/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pt
https://www.euced.com/documentacao-e-publicacoes
https://www.euced.com/documentacao-e-publicacoes
https://mcusercontent.com/266a62fcdca82482d3c1b0005/files/dc4e004e-ec63-48e3-9977-8d91e4db62ca/Concretizar_o_Espa_o_Europeu_da_Educa__o_at__2025_e_reconfigurar_a_educa__o_e_a_forma__o_para_a_era_digital.pdf


Futuro das relações UE-África 
após 2020

 
O ano de 2021 ficará marcado pelo
incremento das relações UE-África
com a realização da Cimeira UE-
África 2021 (em data ainda a
determinar). Será nessa ocasião que
os dirigentes africanos e europeus se
reunirão para definir prioridades
conjuntas para o seu futuro comum,
"Rumo a uma estratégia abrangente
para África".

16ª Cimeira UE-Índia
 
 

Na 15ª Cimeira entre a Índia e a UE,
realizada em 2020 por
videoconferência, os dirigentes
presentes, adotaram uma declaração
conjunta em que reafirmaram o seu
empenho em reforçar a parceria
estratégica UE-Índia. Na sequência
dos diferentes acordos assinados,
ficou também registada a marcação
da próxima Cimeira que irá realizar-
se em 8 de maio de 2021.

Acordos comerciais da UE

UE-MERCOSUL
Saiba Mais

UE-JAPÃO
Saiba Mais

UE-SINGAPURA
Saiba Mais

 
Outros acordos

UE-CHINA
 

Acordo Abrangente de
Investimento

 
Saiba Mais

Notícias sobre a UE

Brexit: as implicações da nova
relação UE-Reino Unido para si

 
Saiba Mais

2021, Ano Europeu do
Transporte Ferroviário

 
Saiba Mais

One Planet Summit:
Presidente von der Leyen pede
um acordo ambicioso, global e

revolucionário sobre a
biodiversidade

 
Saiba Mais

Plano de Investimentos para a
Europa apoia construção e
operação de novos parques

eólicos em Portugal
 

Saiba Mais

Membros e Associados do EUCED

LinkedIn Facebook Website

EUCED - Grupo Europeu de Cooperação Económica e Desenvolvimento
 

O nosso email de contato:
euced@euced.com

 
Não pretende receber as nossas newsletters?

Envie-nos um email.
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_19_3396
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/cai_fact_sheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20201203STO93023/brexit-as-implicacoes-da-nova-relacao-ue-reino-unido-para-si
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-ano-europeu-do-transporte-ferroviario
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_61
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_83
https://www.linkedin.com/in/euced/
https://www.linkedin.com/in/euced/
https://www.facebook.com/euced.aeie/
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https://us7.admin.mailchimp.com/templates/www.euced.com
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