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Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido: proteger os interesses
europeus, assegurar uma concorrência leal e prosseguir a cooperação em
domínios de interesse comum

Bruxelas, 24 de dezembro de 2020

Após intensas negociações, a Comissão Europeia chegou hoje a acordo com o Reino Unido sobre os
termos da sua futura cooperação com a União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou a este respeito: «Valeu a pena
lutar por este acordo, uma vez que o resultado é um acordo com o Reino Unido justo e equilibrado,
que protege os interesses europeus, garante uma concorrência leal e proporciona a previsibilidade,
tão necessária, às nossas comunidades piscatórias. Podemos finalmente deixar para atrás o Brexit e
olhar para o futuro. A Europa pode continuar a avançar.»

Por sua vez, o negociador principal da Comissão Europeia, Michel Barnier, declarou: «Chegámos ao
fim de um período de quatro anos muito intenso, que foi especialmente intenso nos últimos nove
meses, durante o qual negociámos a saída ordenada do Reino Unido da UE e uma nova parceria,
sobre a qual chegámos hoje a acordo. A proteção dos nossos interesses foi o princípio que norteou as
negociações e congratulo-me com o facto de termos conseguido atingir esse objetivo. Cabe agora ao
Parlamento Europeu e ao Conselho pronunciar-se sobre o acordo.»

O projeto de Acordo de Comércio e Cooperação é constituído por três pilares principais:

um acordo de comércio livre - uma nova parceria económica e social com o Reino Unido

O acordo abrange não só o comércio de bens e serviços, mas também uma vasta gama
de outros domínios no interesse da UE, como o investimento, a concorrência, os auxílios
estatais, a transparência fiscal, os transportes aéreos e rodoviários, a energia e a
sustentabilidade, as pescas, a proteção de dados e a coordenação em matéria de
segurança social.

O acordo prevê direitos aduaneiros nulos e contingentes pautais com isenção de direitos
para todas as mercadorias que cumpram as regras de origem adequadas.

As duas partes comprometem-se a assegurar condições de concorrência equitativas
mediante uma elevada proteção em domínios como a proteção do ambiente, a luta
contra as alterações climáticas e a atribuição de um preço às emissões de carbono, os
direitos sociais e laborais, a transparência fiscal e os auxílios estatais, bem como uma
aplicação eficaz das normas aplicáveis a nível nacional, um mecanismo de resolução de
litígios vinculativo e a possibilidade de ambas as partes tomarem medidas corretivas.

A UE e o Reino Unido acordaram num novo quadro de gestão conjunta das unidades
populacionais de peixes nas águas da UE e do Reino Unido. O Reino Unido poderá
continuar a desenvolver as atividades de pesca britânicas no âmbito deste quadro, que
salvaguarda as atividades e os meios de subsistência das comunidades piscatórias
europeias e preserva os recursos naturais.

No domínio dos transportes, o acordo prevê a continuidade e a sustentabilidade da
conectividade aérea, rodoviária, ferroviária e marítima, embora o acesso ao mercado seja
inferior ao que o mercado único proporciona. O acordo contém disposições destinadas a
assegurar que a concorrência entre os operadores da UE e do Reino Unido se processa
em condições equitativas, de modo a que os direitos dos passageiros e dos
trabalhadores, bem como a segurança dos transportes, não sejam prejudicados.

No domínio da energia, o acordo prevê um novo modelo para o comércio e a
interconectividade, com garantias de concorrência aberta e leal, incluindo normas de
segurança para a exploração offshore e a produção de energias renováveis.

No que respeita à coordenação em matéria da segurança social, o acordo visa garantir
uma série de direitos dos cidadãos da UE e dos nacionais do Reino Unido,
nomeadamente no que se refere aos cidadãos da UE que trabalham, viajam ou vivem no



Reino Unido e aos nacionais do Reino Unido que trabalham, viajam ou vivem na UE a
partir de 1 de janeiro de 2021.

Por último, o acordo permite que o Reino Unido continue a participar numa série de
programas europeus emblemáticos durante o período de 2021-2027 (sob reserva de
uma contribuição financeira do Reino Unido para o orçamento da UE), como é o caso do
programa Horizonte Europa.

 

Uma nova parceria para a segurança dos nossos cidadãos
O Acordo de Comércio e Cooperação estabelece um novo quadro que rege a aplicação
coerciva da lei e a cooperação judiciária em matéria penal e civil. O acordo reconhece a
necessidade de uma forte cooperação entre as autoridades policiais e judiciárias
nacionais, em especial para combater e reprimir a criminalidade e o terrorismo
transfronteiras, e cria novas capacidades operacionais, tendo em conta o facto de o Reino
Unido não dispor dos mesmos recursos que anteriormente, pelo facto de não pertencer
nem à UE nem ao espaço Schengen. A cooperação em matéria de segurança pode ser
suspensa em caso de violação pelo Reino Unido do seu compromisso de continuar a
respeitar e a aplicar a nível nacional a Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

 

Um acordo horizontal em matéria de governação - um quadro que resiste à prova do
tempo

A fim de proporcionar clareza e a máxima segurança jurídica às empresas, aos
consumidores e aos cidadãos, o acordo contém um capítulo sobre governação, que
especifica a forma como o acordo será gerido e controlado. Estabelece igualmente um
Conselho de Parceria, encarregado de assegurar a correta aplicação e interpretação do
acordo e no âmbito qual será debatida qualquer questão que venha a surgir.

O respeito pelos direitos das empresas, dos consumidores e das pessoas será assegurado
por mecanismos vinculativos de execução e resolução de litígios. Tal significa que as
empresas da UE e do Reino Unido concorrem em condições equitativas e evita que
qualquer uma das partes aproveite a sua autonomia regulamentar para conceder
subvenções desleais ou distorcer a concorrência.

Qualquer uma das partes pode tomar medidas de retaliação intersetorial em caso de
violação do acordo. A retaliação intersetorial aplica-se a todos os domínios da parceria
económica.

 

A política externa, a segurança externa e a cooperação no domínio da defesa não são abrangidas pelo
acordo, uma vez que o Reino Unido não quis negociar esta matéria. Por conseguinte, a partir de 1 de
janeiro de 2021, não existirá nenhum enquadramento para o Reino Unido e a UE desenvolverem e
coordenarem respostas conjuntas a desafios de política externa, tal como, por exemplo, a imposição
de sanções a nacionais ou economias de países terceiros.

O Acordo de Comércio e Cooperação contempla uma série de domínios que são do interesse da UE. O
seu âmbito de aplicação extravasa em muitos aspetos os acordos de comércio livre tradicionais e
constitui uma base sólida para preservar a nossa amizade e cooperação de longa data. Além disso,
salvaguarda a integridade do mercado único e a indivisibilidade das quatro liberdades (liberdade de
circulação de pessoas, bens, serviços e capitais) e reflete o facto de o Reino Unido abandonar o
ecossistema da UE, constituído por regras e mecanismos de supervisão e de execução comuns, e de
deixar de usufruir das vantagens de pertencer à UE e resultantes do mercado único. O acordo está
longe de proporcionar benefícios equiparáveis às vantagens significativas de que o Reino Unido
gozava enquanto Estado-Membro da UE.

Avizinham-se grandes mudanças: os preparativos para 1 de janeiro de 2021

Mesmo com a entrada em vigor do novo Acordo de Comércio e Cooperação entre a UE e o Reino
Unido, ocorrerão grandes mudanças em 1 de janeiro de 2021.

Nessa data, o Reino Unido deixará de fazer parte do mercado único e da união aduaneira e de
participar em todas as políticas e acordos internacionais da UE. A livre circulação de pessoas, bens,
serviços e capitais entre o Reino Unido e a UE deixará de existir.

A UE e o Reino Unido formarão dois mercados separados e dois espaços regulamentares e jurídicos
distintos, o que criará entraves, neste momento inexistentes, ao comércio de bens e serviços, à



mobilidade e aos intercâmbios a nível transnacional, em ambos os sentidos.

O Acordo de Saída

O Acordo de Saída continua em vigor, protegendo, nomeadamente, os direitos dos cidadãos da UE e
dos nacionais do Reino Unido, os interesses financeiros da UE e, aspeto fundamental, a paz e a
estabilidade na ilha da Irlanda. A aplicação integral e em tempo útil deste acordo tem sido uma
prioridade fundamental da União Europeia.

Graças a debates intensos entre a UE e o Reino Unido no âmbito do Comité Misto e dos vários
comités especializados, o Acordo de Saída e, em especial, o Protocolo relativo à Irlanda e à Irlanda
do Norte, será aplicado em 1 de janeiro.

Em 17 de dezembro, o Comité Misto UE-Reino Unido reuniu-se para aprovar todas as decisões
formais e outras soluções práticas relacionadas com a aplicação do Acordo de Saída. Como parte das
soluções mutuamente acordadas, o Reino Unido concordou em retirar as cláusulas controversas da
sua Lei sobre o Mercado Interno e não introduzirá disposições semelhantes na Lei Fiscal.

Próximas etapas

A entrada em vigor do Acordo de Comércio e Cooperação é especialmente urgente.

Enquanto antigo Estado-Membro, o Reino Unido, tem relações estreitas com a UE numa vasta
gama de domínios económicos, entre outros. Se não existir um quadro legal que reja as
relações entre a UE e o Reino Unido depois de 31 de dezembro de 2020, essas relações serão
significativamente perturbadas, prejudicando as pessoas, as empresas e outras partes
interessadas.

As negociações só foram concluídas numa fase muito tardia mesmo antes do fim do período de
transição. Esse atraso não deve pôr em causa o direito de controlo democrático do Parlamento
Europeu, nos termos dos Tratados.

Tendo em conta estas circunstâncias excecionais, a Comissão propõe que o acordo seja
aplicado a título provisório, por um período limitado, até 28 de fevereiro de 2021.

A Comissão proporá em breve decisões do Conselho relativas à assinatura e aplicação provisória do
acordo, bem como à celebração do mesmo.

O Conselho, deliberando por unanimidade dos 27 Estados-Membros, terá então de adotar uma
decisão que autorize a assinatura do acordo e a sua aplicação provisória a partir de 1 de janeiro de
2021. Uma vez concluído este processo, o Acordo de Comércio e Cooperação entre a UE e o Reino
Unido poderá ser formalmente assinado.

O Parlamento Europeu será então convidado a aprovar o acordo.

Por último, no que respeita à UE, o Conselho deve adotar a decisão relativa à celebração do acordo.

 

Mais informações

«Acordo de Princípio»

Perguntas e respostas

Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido: uma nova relação, com grandes mudanças
(brochura)

Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido: uma nova relação, com grandes mudanças
- consequências e benefícios

Relações UE-Reino Unido: do referendo no Reino Unido a um novo Acordo de Comércio e
Cooperação (infografia)

Relações UE-Reino Unido: do referendo no Reino Unido a um novo Acordo de Comércio e
Cooperação (cronologia)

Mais informações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e o Acordo de Saída
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2478
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-overview-consequences-and-benefits_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-infographic_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-timeline_en
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Contactos para a imprensa:

Eric MAMER (+32 2 299 40 73)
Dana SPINANT (+32 2 299 01 50)
Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail
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