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Os 20 feitos da UE alcançados entre 2014-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

O Plano Juncker: Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos;
Aplicar a flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento;
Conseguir que a Grécia se mantivesse na zona Euro;
O Acordo climático de Paris;
A proibição do uso de plásticos descartáveis de utilização única;
Os acordos comerciais da UE com o Japão e o Canadá;
O dia 25 de julho de 2018, em que se efetuou a Declaração conjunta da União
Europeia com os Estados Unidos da América;
A Declaração UE-Turquia, em que ambas as partes se comprometeram a prestar assistência humanitária aos refugiados;
O restabelecimento de refugiados e o Fundo Fiduciário Regional da UE;
A proteção das fronteiras da UE;
Fundo Fiduciário de Emergência para África e o Plano de Investimento Externo;
RescEU, o novo mecanismo de proteção civil da UE;
O Regulamento Geral de Proteção de Dados;
O fim das tarifas de roaming;
Reforma da diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores e a Autoridade
Europeia do Trabalho;
A criação da Procuradoria Europeia;
A Reforma da diretiva do gás natural;
Cooperação estruturada permanente e o Fundo Europeu de Defesa;
O acordo com a República da Macedónia do Norte;
A Reforma da iniciativa de cidadania europeia.

+Info em https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiuannex-iii_en.pdf [Inglês]
© UE, 2014 | Foto: Jean-François Badias

“…Orgulho-me de ter sido, durante
muito tempo, mas sobretudo nos
cinco últimos anos, parte de algo
que é mais importante do que todos
nós. Cuidem bem da Europa. E
combatam os nacionalismos
estúpidos e retrógrados com todas
Jean Claude Juncker
as vossas forças! Viva a Europa!”
Presidente da Comissão Europeia 2014-2019

Principais objetivos alcançados pela UE entre 2014 e 2019
Emprego, crescimento e investimento
Dar um novo impulso ao emprego, ao crescimento e ao investimento foi a primeira
prioridade de Jean-Claude Juncker enquanto presidente da Comissão Europeia. Em
novembro de 2014, decorridas apenas três semanas após o início do seu mandato,
o presidente lançou o Plano de Investimento para a Europa, também designado por
Plano Juncker.
O Plano de Investimento para a Europa tem três objetivos: utilizar os recursos financeiros de forma mais inteligente; dar visibilidade e prestar assistência técnica
aos projetos de investimento; eliminar os obstáculos aos investimentos e melhorar o ambiente empresarial na UE. O objetivo inicial de investimento de 315 mil
milhões de euros até meados de 2018 foi cumprido muito antes do tempo. Até
abril de 2019, o Plano Juncker tinha já mobilizado 392 600 milhões de euros de
investimento adicional e está em vias de atingir o novo objetivo de investimento de
500 mil milhões de euros até 2020. Face ao êxito do Plano Juncker, a Comissão propôs, em junho de 2018, o programa InvestEU. Este programa permitirá estimular os
investimentos privados e públicos na Europa no quadro do próximo orçamento de
longo prazo da UE para o período 2021- 2027.
Prevê-se que o programa InvestEU permita gerar, pelo menos, 650 mil milhões de
euros de investimentos adicionais.

Crescimento sólido: da recuperação à expansão

Uma Europa mais social
Desde o início do seu mandato, a Comissão Juncker colocou as prioridades sociais
no centro da sua ação, desde o estabelecimento do Pilar Europeu dos Direitos
Sociais à integração das prioridades sociais em todas as políticas. Progressos
significativos: foram criados 12,6 milhões de empregos desde o início da Comissão
Juncker, o desemprego atingiu o seu nível mais baixo desde o início dos registos,
em 2000; além disso, estando empregadas cerca de 240 milhões de pessoas, o nível
de emprego nunca foi tão elevado como atualmente.
Plano de Investimento para a Europa:
O denominado Plano Juncker também
financia infraestruturas e equipamentos sociais, bem como investimentos
estratégicos em empresas sociais.

Atingir a neutralidade climática até 2050
Uma União da Energia resiliente, dotada de uma política visionária em matéria de
alterações climáticas. Em novembro de 2015, a UE desempenhou um papel de liderança na negociação, ambiciosa e global, do histórico Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas entre 195 países. A ratificação do Acordo pela UE, em outubro de
2016, desencadeou a sua entrada em vigor antes de decorrido um ano. O Acordo
de Paris é irreversível. Em Paris, a UE comprometeu-se a reduzir as emissões, pelo
menos, 40 % até 2030. As emissões de gases com efeito de estufa e o consumo de
energia estão cada vez mais dissociados do crescimento económico. Entre 1990 e
2017, a economia da UE cresceu 58 %, ao passo que as emissões diminuíram 22 %.
A UE e os seus Estados-Membros continuam a ser os maiores financiadores públicos da ação climática, incluindo por via de fundos multilaterais, tendo contribuído
com 20 400 milhões de euros para o financiamento da ação climática em 2017.

«Como europeus, queremos deixar um planeta mais saudável para as gerações vindouras. Obviamente, não podemos fechar os olhos ao desafio climático; devemos
olhar para o futuro.»
JEAN-CLAUDE JUNCKER
Presidente da Comissão Europeia, discurso sobre o Estado da União, setembro de 2018.

A importância do EURO

Exemplos do impacto da UE na nossa região em 2014-2019
Centro Materno-Infantil do Norte
O Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN),
comparticipado em cerca de 30 milhões de euros
pelo fundo de desenvolvimento regional europeu, garante a prestação de cuidados de saúde a
crianças até aos 18 anos e a mulheres que neces©Miguel Nogueira / CM Porto
sitem de cuidados materno-obstétricos e de ginecologia. Servindo a população do Grande Porto e de toda a região Norte, o CMIN
congrega vários edifícios que garantem, também, a prestação de serviços sociais.

Expansão da rede de Metro do Porto
Neste período foi aprovada a extensão do Metro
do Porto: Linha Rosa (Casa da Música – São
Bento) e da Linha Amarela (Santo Ovídio - Vila
D’Este). Um investimento global de aproximadamente 307 milhões de Euros, comparticipado em
©Filipa Brito / CM Porto
cerca de 107 milhões de Euros, pelo programa
de financiamento PO SEUR, que vem acrescentar 6 quilómetros e 7 novas estações
à rede de Metro, estimando-se que atraia mais de 10 milhões de clientes por ano.

Apoios à formação
Os apoios à formação e capacitação das pessoas,
das mais variadas formas, como por exemplo
através do POCH—Programa Operacional Capital
Humano do Fundo Social Europeu (FSE) é uma
das mais importantes áreas em que, a Região,
©UE, Mauro Bottaro
tem obtido apoios da União Europeia. Só na Área
Metropolitana do Porto, entre 2015 e 2019, foram aprovados cerca de 800 projetos
de instituições de ensino para cursos de formação num investimento global de mais
de 540 milhões de euros, comparticipado pelo FSE em mais de 460 milhões de
euros permitindo uma formação adequada a milhares de estudantes. Do total de
projetos, cerca de 400 são de cursos profissionais que obtiveram uma comparticipação de Fundos Comunitários de mais de 390 Milhões de euros.
Mais informações em: http://www.o-que-a-europa-faz-por-mim.eu/

A Comissão von der Leyen
Uma Comissão mais ambiciosa assente em seis prioridades
Um Pacto Ecológico Europeu

Uma economia ao serviço das
Pessoas
“Quero que a Europa seja ambiciosa no
que diz respeito à justiça social e à
prosperidade”

Uma Europa preparada para a
era digital

Promoção do modo de vida
Europeu

“Quero que a Europa ambicione por
mais, aproveitando as oportunidades
da era digital dentro de fronteiras
éticas e seguras”

“Quero que a Europa ambicione por
mais numa União de igualdade e
diversidade”

Uma Europa mais forte no
mundo

Um novo impulso para a
Democracia Europeia

“Quero que a Europa ambicione por
mais, fortalecendo a nossa marca única
de liderança global responsável”

“Quero que a Europa ambicione por
mais, incentivando, protegendo e
fortalecendo a nossa democracia.”

“…Quero igualmente que a União
Europeia se torne a guardiã do
multilateralismo, pois todos sabemos
que temos mais força quando
empreendemos em conjunto aquilo que
não conseguimos fazer isoladamente…”
Ursula von der Leyen
Presidente da Comissão Europeia 2019-2024

© UE, 2019 | Foto: Etienne Ansotte

“Quero que o pacto ecológico europeu
se torne a imagem de marca da Europa.
E seja o primeiro continente com
impacto neutro em termos climáticos”

#DiscoverEU
O que é a iniciativa DiscoverEU?
DiscoverEU é uma iniciativa da União Europeia que oferece aos jovens com 18
anos a oportunidade de partir à descoberta da Europa. Podem viajar por toda a
Europa, sobretudo de comboio (salvo algumas exceções para permitir a participação de jovens que vivem em ilhas ou zonas remotas), e ficar a conhecer as suas paisagens deslumbrantes e a sua grande variedade de cidades e aldeias. Há duas fases
de candidaturas por ano e os candidatos/as que são selecionados recebem um passe de viagem.
A iniciativa DiscoverEU oferece aos jovens europeus, de 18 anos, a oportunidade de
participar numa experiência de viagem que lhes permitirá tirar partido da liberdade
de circulação em toda a União Europeia, descobrir a diversidade da Europa, aprofundar os conhecimentos sobre o património cultural e a história europeus e conhecer pessoas de todo o continente. Além disso, graças a esta iniciativa, os jovens
podem desenvolver competências essenciais para o seu futuro, como a independência, a confiança e a abertura a outras culturas.
Quem pode participar?
Posso viajar acompanhado de um familiar ou de um amigo com mais de 18 anos?
O que se espera de mim enquanto participante na iniciativa DiscoverEU?
A resposta a estas e outras perguntas que possas ter, e mais informações sobre a
DiscoverEU está disponível em https://europa.eu/youth/discovereu_pt

DiscoverEU:
“A experiência mais incrível que já vivi!”
Para ficarmos a conhecer um pouco mais sobre a iniciativa DiscoverEU fomos conversar
com a Margarida Freitas, que, em 2019, partiu
à descoberta da Europa com a DiscoverEU.
Olá Margarida, podes fazer-nos uma pequena
apresentação sobre ti? O meu nome é
Margarida Freitas, tenho 19 anos e vivo na Senhora da Hora, Matosinhos. Frequento
o 2º ano da Licenciatura de Comunicação Empresarial, no ISCAP, curso esse que
apresenta várias matérias interessantes sobre o mundo empresarial e como devemos comunicar com o mundo que nos rodeia. Adoro fazer desporto e ouvir música,
mas o que mais gosto de fazer é Ballet: arte que pratico desde os 4 anos.
É verdade que no último verão foste à descoberta da Europa com um
passe DiscoverEU? É verdade que este último verão fui à descoberta da Europa com
um passe DiscoverEU, a experiência mais incrível que eu já vivi!
Como tiveste conhecimento desta iniciativa que a União Europeia proporciona aos
jovens com 18 anos? A minha mãe falou-me desta grande oportunidade e uma das
minhas melhores amigas (Juliana Martins), e também uma das minhas companheiras nesta viagem, confessou-me que o avô também falara sobre esta aventura com
ela. Falamos com outra amiga nossa (Eduarda Santos) e decidimos inscrever-nos,
pois se ganhássemos o passe, iríamos experienciar algo único e quase impossível de
acontecer sem a DiscoverEU.
Foi fácil o processo de candidatura? Como fizeste? Candidatamo-nos a partir do site
da DiscoverEU: completamos um pequeno questionário com os nossos dados e respondemos as algumas questões sobre os costumes dos países europeus, sendo que
uma das perguntas era a que desempatava os resultados de todos os concorrentes.
Qual a cidade ou cidades que mais gostaste de
conhecer? Depois de muita pesquisa decidimos
visitar Milão, Viena, Budapeste, Praga, Berlim,
Haia, Amesterdão e Bruxelas. Começamos a nossa
viagem a 29 de julho e chegamos ao Porto a 11 de
agosto. Adorei esta incrível "journey", a correria
que vivemos para apanharmos todos os comboios,
conhecer todos os recantos de comboio, observar
as vistas magníficas ao longo das várias horas de
viagem e conhecer os costumes de cada povo. As
cidades que eu mais gostei foram Viena, por causa
da beleza que cada canto da cidade apresenta,
Berlim, por viver sobre a alçada das Histórias mais
marcantes do Mundo, e Haia por oferecer uma

tranquilizante e maravilhosa vida aos
habitantes, mas também por ser uma
cidade muito bonita e invulgar, no que
toca à arquitetura dos edifícios.
Quais foram as principais dificuldades
que tiveste que ultrapassar? Nesta aventura, obviamente, também tivemos momentos menos divertidos: a diferença da
moeda em alguns países dificultou-nos
um bocado a nossa viagem e o facto de
sermos um grupo de 3 raparigas sozinhas
na Europa assustou-nos um pouco, por
vezes sentíamos medo das pessoas e dos
sítios, mas nada que uma boa piada para
tratar esse ambiente. Por outro lado, em
certas circunstâncias, as saudades de
casa batiam à porta e por isso, chegamos
a chorar em conjunto por estarmos tão
longe da nossa família; a falta da deliciosa comida portuguesa também não ajudou muito.
O que retiras desta experiência? Foi uma experiência inesquecível, vivi momentos
superdivertidos com pessoas que adoro muito e isso é algo que vai ficar para a vida.
Aprendi a desenrascar-me sozinha, como ultrapassar certos obstáculos, um pouco
difíceis, sem ter a ajuda dos meus pais,
evoluí na maneira de comunicar através
de outras línguas e aprendi muito sobre
as populações destas cidades.
Recomendas que os jovens aproveitem
esta oportunidade que a #DiscoverEU
lhes proporciona? Recomendo imenso
que os jovens participem neste tipo de
oportunidades, porque sem dúvida alguma, são oportunidades únicas que aparecem na vida e que nós temos de agarrar
com toda a nossa força! Agradeço muito
à DiscoverEU por me ter proporcionado
esta
aventura! Muito
obrigado,
Margarida, por esta conversa e por teres
partilhado a tua experiência #DiscoverEU
connosco.
©Fotos gentilmente disponibilizadas por
Margarida Freitas

ERASMUS+
O Erasmus+ é o programa europeu que apoia a
educação, a formação, a juventude e o desporto.
O seu orçamento de 14 700 milhões de euros
dará a mais de quatro milhões de europeus a
oportunidade de estudar, seguir uma formação e
adquirir experiência no estrangeiro.
O programa Erasmus+, que se prolonga até 2020,
não oferece oportunidades apenas aos
estudantes. Resultante da fusão de sete
programas anteriores, este programa tem
oportunidades para uma grande variedade de pessoas e organizações.
Para informações pormenorizadas sobre estas oportunidades, nomeadamente
sobre os critérios de elegibilidade, consulte o Guia do Programa Erasmus+.
Está igualmente disponível um guia de financiamento indicativo para algumas
oportunidades centralizadas.

Pessoas
O Erasmus+ oferece oportunidades a
pessoas de todas as idades,
ajudando-as a desenvolverem-se e a
partilharem
conhecimentos
e
experiências em instituições e
organizações de diferentes países.

Organizações
O Erasmus+ oferece oportunidades a
um vasto leque de organizações, incluindo universidades, estabelecimentos
de ensino e formação, grupos de reflexão, organismos de investigação e empresas privadas.

+ Info em https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_pt

CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE
O que é o Corpo Europeu de Solidariedade?
O Corpo Europeu de Solidariedade é uma iniciativa da União Europeia dirigida aos
jovens, dando-lhes a oportunidade de fazer voluntariado ou de trabalhar em projetos, no próprio país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e comunidades de
toda a Europa. Todos os jovens que participam no Corpo Europeu de Solidariedade
concordam com a sua Missão e Princípios e comprometem-se a respeitá-los.
Aos 17 anos já te podes inscrever no Corpo Europeu de Solidariedade, mas só podes participar num projeto depois de fazeres 18 anos. A participação nos projetos
do Corpo Europeu de Solidariedade está aberta aos jovens até aos 30 anos de idade. Depois de se inscreverem, os participantes no Corpo Europeu de Solidariedade
podem ser selecionados e convidados a integrar uma vasta gama de projetos, relacionados, por exemplo, com a prevenção das catástrofes naturais ou a reconstrução
na sequência de catástrofes deste tipo, a assistência em centros de requerentes de
asilo ou a resposta a outras questões sociais a nível da comunidade.
Os projetos apoiados pelo Corpo Europeu de Solidariedade podem durar entre dois
e doze meses, decorrendo, regra geral, em países da União Europeia.

OFERECER AJUDA ONDE ESTA É MAIS NECESSÁRIA
APRENDER E EVOLUIR
EXPLORAR, CONHECER E VIVER NOUTRO PAÍS
DEIXAR A SUA MARCA
CRIAR LAÇOS E INTERAGIR
Fazer parte do Corpo Europeu de Solidariedade é também ser parte de uma comunidade. Após o teu regresso, poderás permanecer em contacto com a comunidade
mais abrangente de antigos voluntários, partilhar a tua experiência e ainda envolver
e inspirar outros jovens no seu país de origem.
#EUSolidarityCorps
europa.eu/solidarity-corps
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