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Nota Prévia 

 

O presente documento foi elaborado a pedido de Sua Excelência o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, tendo em vista a preparação da administração portuguesa para participar 
com sucesso nas negociações de saída do Reino Unido da União Europeia, que se 
perspetiva terem inicio no primeiro semestre deste ano.  

Foi elaborado sob a direção do Representante Especial para coordenar a posição nacional 
no quadro das negociações da saída do Reino Unido da UE, Embaixador João de Vallera, 
com o apoio direto da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, e em estreita coordenação 
com os demais Ministérios, Governos Regionais e restantes entidades envolvidas. 

Em síntese, trata-se de um primeiro documento com elementos de reflexão e que 
procura identificar de forma preliminar, com base nos dados disponíveis e perante a 
realidade que neste domínio móvel e ainda insuficientemente definido se perfila, os 
principais impactos e interesses nacionais no quadro desta negociação, bem como propor 
métodos e estruturas de trabalho para o conjunto dos atores nacionais envolvidos.  
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1. Últimos desenvolvimentos no Reino Unido 

 

1.1. A posição do Governo britânico  

A PM britânica Theresa May mantém como objetivo explícito e reiterado (por motivos 
também de ordem política interna) a data de final de março de 2017 como meta temporal 
para a ativação do artigo 50º TUE. Nesse sentido, anunciou que o Governo britânico irá 
começar a preparar uma lei (a adotar em 2017 mas a vigorar apenas após a saída efetiva 
do Reino Unido da UE) para revogar o European Communities Act de 1972 (pelo qual o 
Reino Unido aderiu à UE) e transpor o acquis comunitário para a ordem jurídica interna, 
selecionando depois a legislação que o Reino Unido pretende manter.  

Permanece ainda, contudo, a incerteza sobre o modelo que os responsáveis britânicos 
pretendem para o futuro quadro de relacionamento com a UE, limitando-se a afirmar 
que pretendem obter um acordo “tão favorável quanto possível”, com um grau de 
ambição que vai desde a permanência no Mercado Único a um acordo de livre comércio 
de “largo espetro”. Parece haver alguma abertura para a discussão de diferentes 
modalidades de acesso ao Mercado Único, conforme os produtos ou serviços. 

Espera-se que, até finais do corrente mês de janeiro, a PM britânica possa clarificar um 
pouco mais as intenções britânicas, com a maioria dos analistas a inclinarem-se para que 
tal clarificação vá no sentido da definição, como posição negocial de partida, de uma 
defesa prioritária do controlo das fronteiras (ou seja, da imigração) e da soberania 
legislativa e judicial (a qual poderá ser ou não acompanhada da admissibilidade de que 
tal implicará abdicar do acesso ao Mercado Único). 

Na sequência de uma moção do Partido Trabalhista solicitando que o Governo publique, 
antes de ativar o artigo 50º TUE, o seu plano ou outline do que pretende para o Brexit 
(que deveria incluir o esclarecimento de aspetos como a permanência na União 
Aduaneira ou o acesso ao Mercado Único), foi aprovada no Parlamento uma moção 
apresentada pelo Governo que implica a aceitação implícita da possibilidade de 
apresentação da sua estratégia para o Brexit antes da invocação do artigo 50º TUE (mas 
sem colocar em risco a sua posição negocial).    

A parte britânica tem manifestado interesse em que fosse desenvolvido algum trabalho 
preparatório previamente à notificação do artigo 50º TUE, para que as negociações 
possam decorrer o mais “suavemente” possível. A recusa desta pretensão por parte de 
alguns responsáveis da UE não impedirá, contudo, que não decorram contactos bilaterais 
em torno de questões importantes para determinados Estados-membros, no sentido da 
obtenção de um pré-compromisso que, relativamente a determinados dossiers, 
permitam acautelar interesses mútuos.         

 

 

1.2. O papel do Parlamento e os processos judiciais 
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O Governo recorreu para o Supremo Tribunal britânico da decisão do Tribunal Superior 
de Londres, de 3 de novembro, de que o executivo não poderá ativar o artigo 50º TUE 
sem prévia aprovação parlamentar (devendo o resultado do referendo ser “interpretado” 
pelo Parlamento britânico). As audiências do recurso decorreram entre os dias 4 e 8 de 
dezembro, aguardando-se uma decisão até final do corrente mês de janeiro.  

Caso a sentença do Tribunal Superior de Londres não seja revertida (e a maioria dos 
analistas considera que o Supremo Tribunal deverá confirmá-la), a PM May prepara-se 
para submeter ao Parlamento uma curta lei que apenas reconheça o poder do Executivo 
para ativar o artigo 50º TUE. Mas embora seja expetável que a votação parlamentar 
acabe por confirmar ou “ratificar” a decisão popular no sentido da saída1, o problema é 
menos a autorização em si do que o respetivo conteúdo: mais livre ou mais condicionado. 
De facto, a decisão judicial oferece ao Parlamento britânico a possibilidade de uma 
intervenção não meramente formal no processo, que inclua o estabelecimento de 
parâmetros negociais, suscetíveis de conduzirem a uma notificação do artigo 50º TUE 
eventualmente mais detalhada do que o Governo britânico desejaria.  

A intervenção do Parlamento poderá ainda colocar em risco a possibilidade de ativação 
do artigo 50º do TUE até finais de março, pois embora o executivo britânico insista em 
pretender manter esse prazo, a preparação de um Act of Parliament, mediante o qual as 
duas Câmaras do Parlamento debateriam e votariam os termos da ativação do artigo 
50º TUE, poderá implicar um atraso de meses no desencadear do processo, não obstante 
o Governo alegar que bastará a aprovação pelo Parlamento de uma “short and objective 
bill”. 

Tem vindo entretanto a ganhar força a possibilidade de uma ação junto dos tribunais 
britânicos no sentido do reconhecimento de que o Governo britânico não tem mandato 
para retirar o Reino Unido do Mercado Único, consequência não necessária da decisão 
de saída da UE (e não constante do manifesto do Partido Conservador nas últimas 
eleições). Segundo os defensores desta pretensão, a pertença ao Mercado Único estaria 
dependente do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, pelo que para sair do 
Mercado Único o Reino Unido teria de ativar não só o artigo 50º TUE como ainda o artigo 
127º do Acordo EEE. 

Foi igualmente lançada uma campanha para que a questão da reversibilidade do artigo 
50º TUE fosse submetida ao Tribunal de Justiça Europeu, que se pronunciaria sobre a 
possibilidade ou não de uma eventual revogação da notificação da intenção de retirada 
prevista no artigo 50º TUE. Para que tal possibilidade – que se afigura juridicamente 
possível2 – seja politicamente sustentável (tendo em conta que iria contra a vontade 

                                                           
1 Num breve inquérito divulgado, muitos dos deputados que se manifestaram anteriormente pelo remain 
(alegadamente 480 em 650) afirmaram que autorizariam o executivo britânico a ativar o artigo 50º TUE. 
2 Embora o caráter excecional da norma do artigo 50º TUE não comporte uma interpretação extensiva, os termos 
em que está redigida parecem não obstar expressamente a essa possibilidade de revogação da notificação, que 
vai no sentido da “filosofia” geral dos Tratados, tendente à permanência. A concretização de tal possibilidade 
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popular manifestada através do referendo), teriam de agravar-se drasticamente os 
efeitos económicos resultantes da perspetiva de saída e alterar-se significativamente os 
atuais dados políticos. 

Outra possibilidade que – embora também politicamente “arriscada” ou menos provável 
– ganhou algum fôlego com esta decisão judicial é a de realização de eleições 
antecipadas (a disputar eventualmente com base nas propostas dos partidos quanto ao 
futuro relacionamento do Reino Unido com a UE), cenário que a PM May refutou de 
imediato (embora tenha uma vantagem clara nas atuais intenções de voto)3 mas que 
um número crescente de analistas considera possível, como forma não só de clarificar o 
cenário político como também de evitar aos membros do Parlamento o dilema de, uma 
vez definida a posição do seu partido, terem de optar entre a sua posição de princípio e 
a dos seus eleitores.  

O calendário eleitoral europeu (legislativas holandesas em março, presidenciais 
francesas em abril e maio e legislativas alemãs em setembro/outubro) é suscetível de 
condicionar o momento da notificação, bem como o arranque, o ritmo e mesmo a própria 
substância das negociações. As eleições europeias de junho de 2019 poderão constituir 
igualmente uma condicionante, já que o Parlamento Europeu terá de aprovar ou vetar o 
eventual acordo entre o Reino Unido e a UE. As próprias eleições parlamentares 
britânicas de 2020 suscitam questões sobre a legitimidade de um Governo celebrar um 
acordo com esta importância no final do seu mandato. 

Diversas vozes (incluindo as dos ex PM Major e Blair) têm entretanto defendido que o 
acordo de saída que o Reino Unido venha a conseguir terá de ser referendado, incidindo 
essa consulta popular sobre a aceitação ou rejeição dos termos de saída. Mas a verdade 
é que, ao sujeitarem-se os termos da retirada a um segundo referendo, um voto de 
rejeição desses termos deixaria o Reino Unido num “limbo jurídico” (nem 
verdadeiramente “dentro” nem completamente “fora”), além de que os britânicos se 
arriscariam a sair da UE, esgotado o prazo de 2 anos, sem termos de saída acordados. 

 

 

 

 

 

1.3. A questão das “autonomias” 

                                                           

estaria, contudo, sujeita à mesma condição prevista para a prorrogação do prazo de 2 anos: a unanimidade no 
seio do Conselho Europeu. 
3 Um partido como o liberal poderia retirar sérias vantagens de uma abordagem deste tipo, mas não se afigura 
clara à partida a posição que um Partido como o Trabalhista pudesse vir a assumir neste contexto. 
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Por intermédio do governo central em Londres, o Reino Unido deverá negociar com a UE 
como uma única entidade estatal, também em nome das várias “autonomias” (que serão 
ouvidas e consultadas mas não integrarão as delegações às negociações).  

Colocando no presente momento o projeto de independência um pouco em segundo 
plano, a Escócia pretenderá sobretudo reforçar a autonomia escocesa no contexto do 
Brexit, preservando o acesso sem obstáculos ao Mercado Único e garantindo condições 
para definir a sua própria política de imigração. 

Nesse sentido, a First Minister da Escócia apresentou a 20 de dezembro um detalhado 
plano de 50 páginas com propostas sobre o Brexit, do qual ressaltam as seguintes ideias: 
a) a Escócia pretende que o Reino Unido se mantenha como membro do Mercado Único; 
b) se tal não acontecer, e tendo em conta que 62% dos eleitores escoceses votaram 
pela permanência, deveria negociar-se um estatuto especial para a Escócia, que passaria 
por uma maior transferência de poderes (que alteraria a forma como o Reino Unido 
funciona atualmente), para a Escócia poder usufruir na UE de um estatuto semelhante 
ao da Noruega (modelo de “Brexit diferenciado” para a Escócia a apresentar à UE no 
momento da ativação do artigo 50º TUE); c) caso estas condições não se concretizem, 
a Escócia poderia avançar para um referendo à sua independência, no prazo de 2 ou 3 
anos, que lhe permitiria aderir à UE como “membro integral”. 

Mas o facto é que, para além do risco de a Escócia poder ficar fora tanto do Reino Unido 
como da UE, os obstáculos para a permanência da Escócia no Mercado Único são 
significativos (a elevada dependência económica de uma matéria-prima de preço 
flutuante como é o petróleo seria problemática e as perdas económicas para a Escócia 
decorrentes da criação de barreiras comerciais entre os dois países seriam enormes), 
além de as atuais sondagens apontarem para a vitória da permanência num eventual 
segundo referendo pela independência. 

Relativamente à Irlanda do Norte, a paz alcançada com o acordo de Sexta-feira Santa 
ainda não criou raízes e assenta em equilíbrios delicados e complexos, que o Brexit 
poderá pôr em causa, sobretudo se forem repostos os controlos na fronteira terrestre 
entre o Reino Unido e a República da Irlanda (desfecho que os governos irlandês e 
britânico não pretendem mas que será dificilmente evitável se o Reino Unido abandonar 
a União Aduaneira da UE). 

A tal risco acresce a promessa da PM Theresa May de fazer campanha nas próximas 
eleições legislativas a favor da desvinculação do Reino Unido do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos, que complicaria ainda mais a situação na Irlanda do Norte, já que a 
aplicação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (da qual o Reino Unido 
pretenderia retirar-se) é uma pedra basilar do acordo de Sexta-feira Santa. 

Outro aspeto a ter em atenção prende-se com as competências comunitárias que serão 
“repatriadas” para Londres ou para os governos regionais (num quadro em que os 
estatutos das regiões são diferenciados, o direito comunitário está incorporado 
diretamente nas respetivas ordens jurídicas e o Governo central só legisla, em matéria 
de competências devolvidas, com o consentimento dos governos regionais), dependendo 
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também aqui o grau de dificuldade da questão do tipo de acordo que o Reino Unido vier 
a estabelecer com a UE. 

 

2. Principais interesses negociais em jogo 

O executivo britânico estará dividido entre, por um lado, fatores que apontam no sentido 
de um hard Brexit: o mandato do eleitorado para uma limitação dos fluxos migratórios 
e as dificuldades criadas pelo acesso pleno ao Mercado Único (tais como a 
obrigatoriedade de contribuição para o orçamento comunitário ou a submissão à 
jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça e à regulamentação do Mercado Único, para 
cuja elaboração o Reino Unido não contribuiria); e, por outro lado, fatores tendentes a 
um soft Brexit: as pressões do setor empresarial britânico, das empresas multinacionais 
instaladas no Reino Unido e da “City”, bem como inúmeros estudos de impacto, que 
apontam para severas consequências para a economia britânica em caso de perda de 
acesso ao Mercado Único. 

De facto, se um hard Brexit permitiria ao Reino Unido garantir limites à imigração de 
cidadãos da UE, deixar de contribuir para o orçamento comunitário e não ficar sujeito à 
jurisdição do Tribunal de Justiça da UE e à regulamentação do Mercado Único (para a 
qual não contribuiria), a verdade é que o “corte” com o Mercado Único teria custos muito 
elevados para a economia britânica (podendo levar a uma redução entre 5,4% e 9,5% 
do PIB, 15 anos após a saída) e colocaria seriamente em risco a economia de serviços 
britânica e a manutenção do “passaporte financeiro” (que permite que as empresas 
financeiras sedeadas no Reino Unido operem livremente na UE), aspeto decisivo para 
uma economia muito dependente dos serviços financeiros.  

Acresce que quase 50% das trocas comerciais do Reino Unido são realizadas com os 
parceiros da UE, pelo que a viragem da economia britânica no sentido de uma maior 
abertura ao resto do mundo (a que a PM May se refere no seu discurso) implicaria uma 
reconversão radical da economia britânica, que levaria anos a concretizar-se. Igualmente 
difícil seria a renegociação de dezenas de acordos de comércio com países e regiões 
terceiros por parte de um país com um menor peso global e um know-how relativamente 
limitado em matéria de negociação de acordos comerciais. 

Um possível caminho de solução que tem sido aventado para o “imbróglio” das condições 
de acesso ao Mercado Único seria a negociação de uma série de acordos setoriais parciais 
(no setor dos serviços financeiros, em determinados setores industriais…), que 
garantissem ao Reino Unido o acesso ao Mercado Único em condições muito semelhantes 
às atuais, pagando a parte britânica, para o efeito, uma quota modulada pelo respetivo 
impacto na economia do país (que seria, em todo o caso, inferior ao montante da 
contribuição britânica para o orçamento da UE). Embora choque com o posicionamento 
de recusa, por parte da UE, de qualquer tipo de “acordo parcial”, tal “parcelamento” do 
acesso ao Mercado Único a troco de um “fee” permitiria ao Reino Unido “sentir-se na UE 
sem ser membro da UE”. 
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O braço de ferro negocial entre a UE e o Reino Unido deverá acontecer, em boa medida, 
em torno das condições de acesso ao Mercado Único, em particular no que se refere à 
circulação de pessoas, que o Reino Unido pretenderá ver limitada para o futuro4. De 
facto, a PM britânica e os seus principais ministros têm reiterado a posição de que, para 
alegadamente satisfazer a sua opinião pública, o Governo britânico se irá bater pelo 
controlo da imigração (por via sobretudo da redução de benefícios sociais e de limites 
ao direito de residência dos familiares dos trabalhadores).  

Mas tal pretensão deverá chocar com a “linha vermelha” de alguns Estados-membros 
(que a Alemanha, pela voz mesmo da sua Chanceler, não tem deixado de reiterar), 
acarretando custos para o Reino Unido do ponto de vista da sua eventual pretensão de 
manter o máximo de acesso possível ao Mercado Único. 

Da parte da UE, tem havido até ao momento uma assinalável (e, para alguns, 
surpreendente) unidade entre os 27 Estados-membros e as principais Instituições em 
torno dos princípios de que não deverá haver pré-negociações com a parte britânica 
antes da invocação do artigo 50º TUE e de que as 4 liberdades de circulação são 
indivisíveis. 

De facto, embora “o diabo esteja nos detalhes” e se espere que divisões ou 
posicionamentos distintos entre os Estados-membros comecem a revelar-se em fases 
mais avançadas da negociação do acordo de saída, o facto é que a Declaração dos 27 
CEG de 29 de junho fixou, em boa medida, aquelas que são, como posição negocial de 
partida, as “linhas vermelhas” da UE: não negociação antes da notificação do Artigo 50º 
TUE; indivisibilidade das quatro liberdades do Mercado Interno; equilíbrio entre direitos 
e obrigações no acordo final, garantindo-se que, no final do processo, o Reino Unido não 
ficará em melhor situação do que aquela em que se encontrava antes da saída da UE (o 
que constituiria um perigoso precedente, suscetível de precipitar processos semelhantes 
noutros Estados-membros). 

Nesse sentido, ao repetirem o mantra “no notification, no negotiation” e reiterarem a 
intenção de se manterem firmes na defesa da indivisibilidade das quatro liberdades, as 
Instituições da UE e uma maioria significativa de Estados-membros parecem dispostos a 
colocar – pelo menos por agora – a coesão europeia e os princípios fundamentais da UE 
à frente de eventuais interesses bilaterais. Essa posição mais firme parece apontar no 
sentido de que uma insistência por parte do Reino Unido na limitação da livre circulação 
de trabalhadores5 poderá dificultar (ou mesmo inviabilizar) a sua eventual pretensão de 
acesso pleno ao Mercado Único. 

                                                           
4 Como exceção a esta lógica, o executivo britânico (e, em particular, a PM May) tem declarado pretender obter 
um acordo tão rapidamente quanto possível (e porventura desligado do acordo final global, mais complexo e 
demorado) sobre a situação dos residentes da UE no Reino Unido (cerca de 3 milhões) e dos residentes britânicos 
na União (cerca de 1 milhão e meio), no sentido de lhes conferir garantias decorrentes dos direitos adquiridos. 

5 Refira-se, contudo, que a evolução da situação económica do Reino Unido (que tornará o país menos atrativo 
para trabalhadores da UE), a constatação do impacto negativo que a diminuição drástica dos níveis de imigração 
poderá ter nalguns setores da atividade económica (já que muitos setores da economia britânica dependem da 



11 

 

A necessidade de alguma “firmeza” perante o Reino Unido resultará de dois fatores 
principais: da necessidade de evitar que os britânicos venham a beneficiar de um 
cuidadoso “cherry picking”, garantindo-se que quem sai da UE não fique numa posição 
vista como mais vantajosa do que a dos Estados-membros que permanecem (o que, 
para além do perigoso precedente acima referido, seria suscetível de afetar o sistema 
comunitário, enfraquecer o estatuto de Estado-membro e precipitar processos 
semelhantes); e do receio de que o Reino Unido venha a evoluir para uma espécie de 
Singapura ou Hong Kong às portas da UE, no caso de os responsáveis políticos britânicos, 
aproveitando a libertação das “amarras europeias”, pretenderem “reinventar” o modelo 
económico do seu país por via de um “dumping” regulamentar, fiscal e social que lhes 
permita (re)conquistar competitividade. 

Particularmente importante para o Reino Unido será a salvaguarda da economia de 
serviços (pilar fundamental da economia britânica) e da “City”, com particular destaque 
para a manutenção do “passaporte financeiro”, que permite às entidades financeiras 
sedeadas na “City” operarem sem peias na Europa continental e na zona euro e que será 
– a par da questão da livre circulação de pessoas – uma das grandes prioridades 
negociais dos britânicos. 

Para além de fundamental para boa parte do setor económico e financeiro, a manutenção 
do acesso ao Mercado Único afigura-se ser uma condição decisiva no sentido do eventual 
desencadeamento de processos autonomistas nas regiões com poderes devolvidos 
(sobretudo a Escócia e a Irlanda do Norte, que votaram maioritariamente pela 
permanência). 

À partida, é expectável que um acordo nas matérias JAI, na área da segurança e defesa 
e no âmbito da ciência e investigação seja menos difícil de conceber e alcançar, podendo 
neste caso servir de potencial catalisador de uma solução de compromisso em torno dos 
elementos mais contenciosos do processo negocial. 

 

 

 

 

3. Mecânica do artigo 50º TUE 

O processo de saída do Reino Unido da UE compreende três momentos fundamentais e 
distintos: (i) a ativação do artigo 50º TUE e subsequente negociação e conclusão do 
acordo de saída da UE; (ii) o acordo em torno dos arranjos transitórios; (iii) a negociação, 

                                                           

mão-de-obra estrangeira) e a perceção do contributo da comunidade trabalhadora oriunda da UE (maioritariamente 
jovem) para o equilíbrio da balança demográfica britânica (e também para o saldo positivo do sistema de segurança 
social, embora tal tema, conotado com um alegado “turismo social”, tenha servido politicamente de arma de 
arremesso em sentido contrário) poderão levar a um diferente entendimento por parte dos responsáveis britânicos 
relativamente às restrições à imigração. 
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após a formalização da saída, do quadro de relacionamento futuro com a UE, negociando 
o Reino Unido já como país terceiro. 

São dois os artigos que nos Tratados regem a forma como serão postas em prática as 
negociações do Brexit: o artigo 50º TUE (única possibilidade jurídico-institucional de 
saída da UE prevista nos Tratados), que descreve os prazos, o processo e os termos das 
negociações de saída; e o nº 3 do artigo 218º TFUE (para o qual remete artigo 50º TUE), 
que estatui, sobretudo, no que concerne ao papel das Instituições da UE nessa 
negociação.   

O Governo britânico invoca o artigo 50º TUE notificando o Conselho Europeu da intenção 
de saída. E apenas a parte britânica pode decidir ativar essa “cláusula de retirada 
voluntária e unilateral”, após uma tomada de decisão formal. A partir desse momento, a 
UE negociará com o Reino Unido o acordo que fixará as condições da sua saída (tendo 
em conta o quadro das futuras relações com a UE). As negociações serão conduzidas 
pela Comissão, segundo diretrizes do Conselho Europeu e mandato negocial do Conselho 
(que poderá nomear um Comité para acompanhar as negociações). O acordo de saída 
ou retirada (“withdrawal agreement”) será depois celebrado em nome da União pelo 
Conselho, deliberando por “super maioria qualificada” (72% dos Estados-membros, 
representando 65% da população), após aprovação do Parlamento Europeu. Não há 
necessidade de ratificação desse acordo por parte dos Estados-membros. 

O acordo de saída deverá ficar estabelecido num prazo de 2 anos após a data da 
notificação, sendo passível de prorrogação apenas por unanimidade do Conselho. O 
Acordo deverá abranger questões imediatas ou relacionadas com procedimentos em 
curso, tais como: os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido e dos 
cidadãos britânicos residentes na UE; os diversos acordos e contratos que vinculam o 
Estado e empresas britânicas; questões orçamentais como a da alocação de fundos não 
utilizados mas devidos a regiões e agricultores do Reino Unido; questões relacionadas 
com a concorrência e as ajudas de Estado; programas e projetos de investigação; a 
deslocalização das agências da UE atualmente sediadas no Reino Unido (Agência 
Europeia de Medicamentos, Autoridade Bancária Europeia e CEPOL); o destino dos 
funcionários britânicos que trabalham nas Instituições e agências da UE… 

Durante este período, o Reino Unido não participa nas deliberações e decisões do 
Conselho Europeu e do Conselho que lhe digam respeito; e embora continue a ser 
membro da UE até que o acordo de retirada esteja concluído (participando os seus 
representantes nos conselhos de ministros e grupos de trabalho ou nas sessões do 
Parlamento Europeu), a verdade é que a sua capacidade de influenciar o funcionamento 
da UE e o processo de tomada de decisões fica seriamente condicionada. 

O Reino Unido deixa de ser membro da UE (e os Tratados deixam de se lhe aplicar) a 
partir da data de entrada em vigor do acordo de saída, ou, na falta deste acordo, 2 anos 
após a notificação inicial (caso em que se arrisca a ficar de fora sem garantias de acesso 
ao Mercado Único). Até lá, o Reino Unido continua a ser um Estado-membro com direitos 
e obrigações, não sendo ainda claro como é que o Governo britânico pretenderá gerir 
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esse período de transição, em que já negoceia as condições da saída mas ainda é um 
membro de pleno direito da UE. Tal dualidade ganha particular relevância em domínios 
como a aprovação de mandatos negociais e a assinatura de acordos internacionais ou a 
adoção de Conclusões do Conselho. 

 

4. Calendário e fase transitória 

Com base no pressuposto de que a notificação do artigo 50º TUE será feita em março 
de 2017, as posições da UE (pela voz do negociador-Chefe Michel Barnier) e do Reino 
Unido (na pessoa da PM May e do Ministro David Davis) parecem coincidir na expetativa 
de que a negociação do acordo de saída esteja concluída num prazo de 15 a 18 meses 
(até setembro-outubro de 2018), para que a saída possa estar formalizada no final do 
período de 2 anos do artigo 50º TUE, ou seja, em março de 2019 (tendo em conta os 4 
ou 5 meses necessários para a aprovação/ratificação do acordo pelo Reino Unido, pelo 
Parlamento Europeu e pelos 27 Parlamentos nacionais, para além de questões técnicas 
como a revisão do texto pelos juristas-linguistas).  

A diferença é que os principais responsáveis britânicos pretenderiam negociar, nesse 
período de até 18 meses, simultaneamente o acordo de saída e o futuro quadro de 
relacionamento, cenário de negociações paralelas e simultâneas que a UE não estará 
aparentemente disposta a aceitar, dado entender que o quadro de relacionamento 
futuro, embora possa ser objeto de um acordo político durante a negociação do acordo 
de saída, apenas poderá ser negociado e concluído com o Reino Unido na sua qualidade 
de país terceiro, ou seja, depois da sua saída da União. 

Segundo a Comissão, as negociações com o Reino Unido incidirão sobre 3 “boxes” 
sequenciais e interligadas. Nesse sentido, entre o “acordo de divórcio” e o acordo sobre 
o relacionamento futuro entre o Reino Unido e a UE (que, como acima se afirmou, só 
poderá ser firmado com o Reino Unido como país terceiro) haverá necessidade de um 
acordo compreendendo arranjos transitórios, com um prazo de aplicação 
necessariamente limitado (que a Comissão admitiria poder ir até 3 anos) e cujos termos 
(que deverão ser também objeto das “guidelines” do Conselho Europeu) dependerão do 
que o Reino Unido pretenda para o quadro de relacionamento futuro. Esse acordo 
transitório deverá conter disposições menos cómodas ou mais exigentes para o Reino 
Unido (nomeadamente em áreas como a política de concorrência), de forma a evitar que 
a parte britânica tenha a tentação de prolongar, por tempo excessivo, essa situação de 
“limbo”. 

A existência de uma fase transitória serviria para garantir a integridade da ordem jurídica 
da UE e evitar “gaps” ou “descontinuidades”, traduzindo-se sobretudo num phasing out 
das disposições do acervo europeu que continuem a vigorar depois da saída (por 
necessidade de evitar disrupções ou por mera conveniência política) e, eventualmente, 
num phasing in de disposições do novo acordo sobre o relacionamento futuro (por 
exemplo, certas disposições comerciais de um eventual futuro acordo de comércio livre), 
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no caso de haver uma perspetiva eminente de conclusão desse acordo. Durante essa 
fase, a jurisdição do TJUE deverá continuar a aplicar-se.  

Do lado britânico, tem sido cada vez mais assumida a defesa de um acordo de transição, 
tão longo quanto necessário, para garantir uma “aterragem suave” (acima de tudo para 
o setor financeiro, que teme confrontar-se com um “precipício” regulamentar), no 
sentido de se suavizarem os efeitos do Brexit depois de 2019, dando tempo à economia 
britânica de se adaptar a um novo regime comercial e regulatório. De facto, para várias 
vozes do lado britânico (do Governador do Banco de Inglaterra e de diversos 
responsáveis da City até à Câmara dos Lordes), tal acordo de transição garantiria um 
período de ajustamento que permitisse diminuir o impacto da saída da UE nos setores 
económico e financeiro do Reino Unido.  

 

5. Organização da UE para o processo negocial 

A 15 de dezembro, os 27 CEG aprovaram uma Declaração que, para além de reiterar os 
princípios acordados na Declaração de 29 de junho (nomeadamente o equilíbrio entre 
direitos e obrigações e a indivisibilidade das quatro liberdades), fixa a forma como a UE 
se organizará internamente durante as negociações com o Reino Unido, estabelecendo 
uma série de “procedural arrangements” com vista às negociações, incluindo a divisão 
de tarefas entre as principais Instituições (Conselho Europeu, Conselho, Comissão e 
Parlamento Europeu). 

 

5.1. O papel motor e condutor do Conselho Europeu 

A Declaração de 15 de dezembro confirma que o processo negocial do acordo de saída 
será conduzido pelos Chefes de Estado ou Governo, que estarão no “driving seat”6. De 
facto, o Conselho Europeu (sem o Reino Unido) fixará, da parte da UE, a moldura política 
das negociações de retirada – definindo por consenso (nos termos do parágrafo 4º do 
artigo 15º TUE) essas orientações ou linhas diretrizes (previsivelmente durante o 
Conselho Europeu da Primavera, a 9 e 10 de março) – e pilotará politicamente o 
processo, procedendo às necessárias atualizações do mandato político negocial. Os 
Sherpas deverão reunir periodicamente, durante as negociações, sempre que o Conselho 
Europeu necessitar de reanalisar e atualizar as orientações. 

Essas orientações ou “guidelines” do Conselho Europeu deverão ser um documento 
dinâmico, na medida em que não se esgotarão aquando sua aprovação, podendo ser 
reanalisadas e modificadas se a evolução das negociações o exigir. Densificarão os 
princípios constantes da Declaração de 29 de junho e o seu âmbito, alcance e grau de 
pormenor dependerão do conteúdo, mais ou menos denso, da notificação da intenção 

                                                           
6 O nº 1 do anexo da Declaração determina que o Conselho Europeu adotará as diretrizes ou orientações que 
enquadram as negociações do Acordo de Saída (e que atualizará ao longo das negociações), definindo as principais 
posições e princípios da UE nessas negociações. 
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de saída que o Reino Unido apresentará. Haverá aqui um difícil equilíbrio a alcançar 
entre, por um lado, a necessidade de definir orientações gerais para o processo negocial 
e, por outro, o desejo de se evitar publicitar a estratégia negocial que será seguida pela 
União. 

O papel de liderança do Conselho Europeu será exercido quer diretamente, quer 
indiretamente, por via do Conselho de Assuntos Gerais, do Coreper, do Grupo de 
Trabalho do Conselho com Presidência permanente e dos Sherpas. O Conselho Europeu 
designa ainda representantes do Secretariado-Geral e da Presidência do Conselho para 
participarem nas sessões negociais.   

 

5.2. A articulação entre o Conselho e a Comissão 

Com base nas orientações do Conselho Europeu, que serão o ponto de partida, a task 
force da Comissão, sustentada na sua expertise técnica, jurídica e estratégica, deverá 
elaborar um mandato mais pormenorizado para as negociações, incluindo 
recomendações para cada uma das áreas em negociação, orientações quanto ao 
processo negocial, bem como working arrangements entre o Conselho e a Comissão. 

O projeto de mandato negocial será depois discutido pelo Conselho (na formação 
Conselho de Assuntos Gerais) e acordado por uma maioria qualificada (excluindo o Reino 
Unido)7, o que poderá exigir várias sessões de debate no Conselho. Uma vez aprovado 
o mandato, o Conselho nomeia a Comissão Europeia para atuar como negociador da UE 
e a task force da Comissão dedicada à “preparação e condução das negociações” com o 
Governo britânico (chefiada desde 1 de outubro pelo “negociador em chefe” designado 
pelo Presidente Juncker, o francês e ex Comissário Michel Barnier) assume as 
negociações técnicas8, nos limites do mandato definido pelo Conselho. 

Barnier já tornou claro que estas negociações de saída deverão abarcar 4 pontos 
(relegando-se para as negociações do futuro quadro de relacionamento os restantes 
aspetos, nomeadamente o acesso ao Mercado Único e o “passaporte financeiro”): (i) a 
contribuição financeira do Reino Unido para garantir os pagamentos no âmbito dos 
programas UE e outros passivos (tais como as pensões dos funcionários das 
Instituições); (ii) o estatuto e os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido e dos 
cidadãos britânicos na UE; (iii) procedimentos judiciais e contraordenacionais em curso 
e questões administrativas (como a composição do Parlamento Europeu, o mandato dos 
juízes do TJUE, o futuro das agências da UE localizadas no Reino Unido ou o impacto da 

                                                           
7 O nº 2 do anexo à Declaração de 15 de dezembro estabelece que, após recomendação da Comissão, o CAG 
adotará a Decisão autorizando a abertura das negociações, bem como de diretivas de negociação relativas a 
aspetos substanciais e à relação do Conselho com os seus órgãos preparatórios, por um lado, e com a Comissão 
(enquanto negociador da UE), por outro. 

8 Recorrendo aos serviços das diferentes DGs, que dispõem de funcionários em número suficiente e com a 
competência técnica, nos diversos domínios, para lidar com uma negociação tão ampla e complexa. 
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saída do Reino Unido nos acordos internacionais de que a UE é parte; (iv) as fronteiras 
e determinadas “situações especiais” (tais como a Irlanda do Norte e Gibraltar). 

Seguindo as orientações que lhe vão sendo fornecidas pelo Conselho Europeu e no 
sentido de garantir que as negociações decorrem segundo essas orientações e as suas 
próprias diretivas negociais, o Conselho (em formato CAG) fará, sempre a 27, o 
acompanhamento das negociações, com o Coreper e o previsível apoio adicional de um 
“comité especial” ou Grupo de Trabalho preparatório, também baseado em Bruxelas e 
com Presidência fixa, que deverá ser assumida pelo belga Didier Seeuws9.  

A equipa do negociador da UE – que integrará um representante da Presidência do 
Conselho – reportará ao Conselho Europeu e ao Conselho e seus órgãos preparatórios. 
É provável que o Conselho venha a criar um “comité especial” de representantes dos 
Estados membros para supervisionar as negociações10, que reporte ao Coreper. Este fará 
a articulação com o Conselho de Assuntos Gerais, que por sua vez preparará e 
implementará as decisões do Conselho Europeu sobre as negociações em curso. 

O Presidente do CE tem salientado a importância de, através do Conselho Europeu e do 
Conselho, os Estados-membros serem permanentemente envolvidos neste exercício. Tal 
passa pelo acompanhamento das negociações por parte de representantes tanto do 
Presidente do Conselho Europeu como da Presidência do Conselho11. 

Os Estados Membros terão várias oportunidades para introduzir os seus pontos de vista 
e posições nacionais no processo de negociação: nas reuniões bilaterais com o 
Presidente do Conselho, Donald Tusk (durante o estágio inicial do processo, antes do 
início das negociações); quando o Conselho apreciar e aprovar o mandato (passível de 
atualizações) para as negociações; durante as próprias negociações, uma vez que a 
Comissão informará e reportará regularmente ao Conselho (e suas instâncias 
preparatórias) e um representante da Presidência do Conselho participará nas 
negociações. 

Do lado britânico, as negociações do acordo de saída e do novo quadro de 
relacionamento serão lideradas pelo Chefe de Governo, em estreita articulação com o 
novo Secretário de Estado para a “Saída da UE”, David Davis, cujo departamento 

                                                           
9 Assumindo já o cargo de chefe da task force do Reino Unido no Secretariado Geral do Conselho (e prevendo-se 
que venha ainda a ser nomeado como representante do Presidente do CE nas sessões de negociação), este 
diplomata belga deverá ter um papel fundamental no processo negocial, designadamente na definição e atualização 
das orientações do Conselho Europeu, na coordenação da posição dos diferentes Estados-membros e na supervisão 
do trabalho da Comissão.  

10 O nº 4 do artigo 218º TFUE estabelece que “o Conselho pode (…) designar um comité especial, devendo as 
negociações ser conduzidas em consulta com esse comité”. 

11 De acordo com o nº 3 do anexo à Declaração de 15 de dezembro, a Comissão, enquanto negociador da UE, 
convidará representantes do Presidente do Conselho Europeu para participarem – dando apoio – nas negociações, 
para além de informar sistematicamente o CE e o Conselho (e suas instâncias preparatórias). 
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coordenará as posições britânicas em todos os Conselhos de Ministros da UE (exceto 
CNE e Defesa). 

 

5.3. O papel reservado ao Parlamento Europeu 

Embora o Parlamento Europeu não esteja formalmente incluído no processo negocial 
(não fazendo parte da equipa negocial), deverá ser, nos termos do nº 10 do artigo 218º 
TFUE, “imediata e plenamente informado em todas as fases do processo”. A importância 
de o manter envolvido à medida que o processo for decorrendo resulta, desde logo, do 
facto de, nos termos do nº 2 do artigo 50º TUE, o Parlamento Europeu ter de aprovar o 
Acordo de saída (por maioria simples dos votos).  

Daí que devam ser tomadas em conta as suas preocupações e, nesse sentido, os pontos 
6 e 7 do anexo da Declaração de 15 de dezembro estabelecem: que os representantes 
do Parlamento Europeu serão convidados para as reuniões preparatórias (ao nível de 
Repers e Sherpas); que a Comissão, enquanto negociador da UE, manterá o Parlamento 
Europeu regularmente informado ao longo da negociação; que a Presidência do Conselho 
informará e trocará impressões com o Parlamento Europeu antes e depois de cada 
reunião do CAG; e que o presidente do PE será convidado a exprimir-se no início de cada 
reunião do Conselho Europeu. Não ficou expressamente previsto, contudo, se o 
Presidente do PE estará presente nos debates a 27. 

O Parlamento Europeu nomeou a 8 de setembro o belga (liberal) Guy Verhofstadt como 
seu representante para os “assuntos Brexit”, que informará os líderes dos grupos 
políticos no PE e “alimentará” a posição do Parlamento, tendo em vista, nomeadamente, 
o parecer conforme que terá de dar ao acordo final.  

 

6. Ajustamentos institucionais decorrentes do Brexit 

No plano institucional, as disposições que se vierem a revelar necessárias para assegurar 
que a saída não criará disrupções ao funcionamento da UE (v.g. composição do PE, 
cálculo das maiorias qualificadas…) deverão ser negociadas entre os 27 Estados-
membros em paralelo ao processo negocial que se seguirá à ativação do artigo 50º TUE.  

O acordo de retirada deve ser acompanhado de alterações pontuais aos Tratados (desde 
logo, o artigo 52º TUE, que apresenta a lista dos Estados-membros, bem como o artigo 
355º TFUE e alguns Protocolos), através do processo de revisão dos Tratados previsto 
no artigo 48º TUE (já que o artigo 50º TUE não prevê que o acordo de retirada possa 
conter disposições de alteração aos Tratados da UE). 

Após a saída, o cálculo da maioria qualificada será forçosamente alterado12, o que poderá 
ser relevante em domínios onde o Reino Unido possa tradicionalmente desempenhar um 

                                                           
12 A maioria qualificada, estabelecida no nº 4 do artigo 16º TUE (55% dos EM, representando 65% da população), 
passa de 16 Estados-membros e 280,5 milhões de pessoas para 15 Estados-membros e 244,5 milhões de pessoas, 
enquanto a super maioria qualificada, definida no nº 2 do artigo 238º TFUE (72% dos EM, representando 65% da 
população), passa de 21 Estados-membros e 367,2 milhões de pessoas para 20 Estados-membros e 320,2 milhões 
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papel de “desempate” entre uma minoria de bloqueio ou a aprovação de uma 
determinada medida. Os equilíbrios internos no Conselho em determinadas áreas em 
que o papel do Reino Unido possa ser determinante poderão, assim, vir a ser afetados. 

O governo britânico prescindiu do exercício da sua Presidência (calendarizada para o 2º 
semestre de 2017), o que obrigou a uma alteração da Decisão do Conselho que 
estabelece a ordem das Presidências, tendo os Estados-membros antecipado num 
semestre a respetiva Presidência.  

Relativamente ao Parlamento Europeu, o Reino Unido dispõe de 72 eurodeputados na 
legislatura 2014-2019. Com a previsível cessação desses mandatos na sequência do 
“Brexit”, perspetivam-se três possíveis cenários (com eventuais variações): (i) subtração 
das vagas britânicas ao número total de deputados; (ii) redistribuição da totalidade dos 
lugares britânicos pelos 27 Estados-membros; ou (iii) compensação ou utilização parcial 
das vagas britânicas para acomodar a adaptação proporcional da nova fórmula de 
revisão do número de deputados13 sem que nenhum Estado tenha uma redução (esta 
será, porventura, a possibilidade mais sensata). 

Com a saída do Reino Unido, o número de elementos da Comissão Juncker deverá passar 
de 28 para 27, a manter-se a prática corrente de um número de comissários equivalente 
ao número de Estados-membros. Refira-se, contudo, que o número de comissários terá 
de ser debatido no final do mandato da Comissão Juncker, em novembro de 201914, 
podendo o processo de saída do Reino Unido, caso não esteja concluído nessa altura, vir 
a complicar esse debate. 

O Comissário britânico responsável pela Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e 
União dos Mercados de Capitais, Jonathan Hill, foi substituído a 8 de agosto pelo antigo 
Embaixador britânico em Paris, Julian King, confirmando que Londres não pretende 
abdicar das suas prerrogativas de Estado-membro de pleno direito da União, até ao 
momento da saída efetiva. 

Quanto aos cerca de 1500 funcionários permanentes de origem britânica nas 3 principais 
Instituições europeias (1164 na Comissão, 300 no Parlamento Europeu e 83 no 
Conselho), a que haverá que somar os funcionários nas demais Instituições europeias, 

                                                           

de pessoas. Quanto à maioria simples, passa de 15 para 14 Estados-membros. 
13 Deverá estar concluída no primeiro semestre de 2017 uma proposta para a definição de um mecanismo de 
revisão regular do número de deputados europeus a eleger por cada Estado-membro, cabendo depois ao Conselho 
Europeu discutir a fórmula que deverá ser aplicada já nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, em 2019. 
O objetivo será o de estabilizar um mecanismo relativamente automático (que permita uma revisão periódica, a 
cada legislatura, do número de eurodeputados), tendo como fator central da equação a evolução demográfica em 
cada Estado-membro. 
14 O nº 5 do artigo 17º TUE determina que “A partir de 1 de novembro de 2014, a Comissão é composta por um 
número de membros (…) correspondente a dois terços do número dos Estados-membros, a menos que o Conselho 
Europeu, deliberando por unanimidade, decida alterar esse número”. Embora na sua decisão de 22 de Maio de 
2013 o Conselho Europeu tenha decidido manter a prática corrente de um número de comissários equivalente ao 
número de Estados-membros, acrescentou que essa decisão seria revista aquando da adesão do 30º Estado-
membro ou da nomeação da Comissão que sucederá, a 1 de dezembro de 2019, à Comissão Juncker. 
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agentes temporários e agentes contratuais, o seu futuro poderá vir a ser definido no 
acordo de saída, embora os Presidentes da Comissão e do Parlamento e o Secretário-
Geral do Conselho já tenham indicado que os funcionários permanentes deverão 
permanecer mesmo depois do Brexit (apesar de não serem promovidos a lugares de 
chefia superior ou mesmo intermédia), ao passo que os contratos dos agentes 
temporários e agentes contratuais (bem como dos peritos nacionais destacados) não 
serão renovados. 

A distribuição dos membros do Comité Económico e Social e do Comité das Regiões foi 
fixada pela Decisão do Conselho 2014/930/UE, que atribuí aos 4 maiores Estados 
Membros (França, Alemanha, Reino Unido e Itália) 24 membros cada um. Com a saída 
do Reino Unido, será necessário decidir o que fazer com as 24 vagas deixadas pelos 
membros britânicos desses órgãos consultivos da UE, provavelmente através de uma 
nova decisão do Conselho, Antevêem-se duas opções: (i) subtração simples das vagas 
britânicas ao número total de membros de cada um dos comités (baixando cada um 
deles de 350 para 326 membros); ou (ii) redistribuição, em cada um dos comités, dos 
24 lugares britânicos pelos outros Estados-membros. 

Dispondo o nº 2 do artigo 19º TUE que o Tribunal de Justiça é composto por um juiz 
por Estado-membro, com a saída do Reino Unido o número de juízes passará de 28 para 
27. Relativamente ao Tribunal Geral, prevendo o Estatuto do TJCE que a partir de 1 de 
Setembro de 2019 haja dois juízes por Estado-membro, depende do estatuto do Reino 
Unido na altura se o atual contingente de 47 juízes passará a 54 ou a 56. O Tribunal de 
Contas verá igualmente o número dos seus juízes (um por Estado-membro) reduzido de 
28 para 27.  

Terá ainda de ser regulada a saída das agências europeias presentes no país (Agência 
Europeia de Medicamentos, Autoridade Bancária Europeia e CEPOL), o que implicará que 
os 27 Estados-membros definam, em articulação com a Comissão, a sua nova 
localização.
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II. Contributos dos ministérios, governos 
regionais e restantes entidades envolvidas 

 

 

 

 

Os elementos de informação abaixo facultados incluem respostas ao 
Questionário para tanto circulado em 24 de outubro de 2016. 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros  

 

Direção-Geral de Política Externa 
 

O impacto da saída do RU na ação externa da UE será certamente significativo, na 
medida em que esta acaba por refletir as prioridades dos seus principais atores, o que 
terá como possível consequência uma mudança dos equilíbrios políticos prevalecentes. 

Por outro lado, a defesa das posições e interesses da UE em organizações 
internacionais, tais como a ONU, OSCE, UNESCO ou Conselho da Europa poderá 
também ser afetada, não só porque se alterará a perceção da UE pelo exterior e a sua 
capacidade de “outreach” poderá ficar diminuída, mas também porque a UE perderá 
um EM que é, simultaneamente, membro permanente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU), o que garantia a possibilidade de influência e de acesso a 
informação privilegiada (artigo 34º TUE). 

Do ponto de vista da DGPE e no quadro das suas áreas de competência, importará 
refletir sobre as consequências do Brexit, não só em termos do relacionamento 
político-diplomático com os vários países/regiões ou posicionamento nas organizações 
internacionais, mas também no que se refere a alguns elementos específicos e 
concretos do acervo da UE construído no âmbito da Política Externa e de Segurança 
Comum (Título V do TUE), como seja a política de sanções, incluindo ainda a Política 
Comum de Segurança e Defesa. 

Dado o peso e influência britânica à escala europeia e global, o Brexit terá certamente 
reflexos no processo decisório da UE nestas matérias. O contributo da DGPE procurou 
identificar elementos de resposta, tão abrangentes quanto possíveis, que permitissem 
ir ao encontro do objetivo do questionário. 

 

A. Política Externa e de Segurança Comum (PESC) 

 

No âmbito da PESC, a saída do RU da UE terá um impacto inegável, por se tratar de 
um dos apenas seus dois EM’s que têm uma ambição estratégica global, forças 
armadas relevantes, capacidade de dissuasão nuclear e um lugar de membro 
permanente no CSNU. 

Feita esta consideração geral, a análise focar-se-á no impacto concreto do Brexit nas 
principais áreas afetadas que foram identificadas: 

 

 

 

i) Representação diplomática da UE 
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Tendo em conta a extensa rede diplomática britânica - 5ª a nível mundial, com apenas 
outro EM da UE, a França, mais bem classificado do que o RU -, a saída do RU implicará 
necessariamente uma menor presença e/ou pelo menos uma ação/intervenção 
porventura não tão substancial da UE em algumas zonas e países terceiros, 
sobrecarregando, por outro lado, a rede diplomática dos outros EM’s nos países 
terceiros nos quais a UE não dispõe de Delegação. 

Uma das consequências mais evidentes do Brexit, e que se fará sentir já a curto prazo, 
prende-se com a alteração do calendário da presidência rotativa do Conselho devido 
ao facto de o RU ter prescindido de assumir a Presidência da UE no segundo semestre 
de 2017, a que se associa o impacto no calendário da rotação da representação 
diplomática da UE pelos EMs que têm representação nos 21 países terceiros nos quais 
não há Delegação da UE15. O RU está presente em 13 destes 21 países terceiros e, 
destes 13, PT tem representação diplomática em 3: Irão, Panamá e Qatar. Estando 
para breve a abertura de uma Delegação da UE em Teerão e estando PT longe de 
assumir aí a representação da UE de acordo com os critérios da rotação, importa 
analisar as eventuais consequências do Brexit no exercício da representação 
diplomática da UE por PT apenas nos casos do Panamá e do Qatar. 

Tendo em conta que a ordem de Presidências do Conselho da UE está estabelecida 
até ao segundo semestre de 2030, cabendo a PT assumi-la durante o primeiro 
semestre de 2021, e que a presença diplomática dos EMs e da UE em países terceiros 
é uma realidade dinâmica, definiu-se um horizonte temporal de 5 anos para este 
exercício prospetivo, ou seja, até ao segundo semestre de 2021 (vd quadro infra). 

Pode-se, pois, concluir que, ao nível da rotação da representação da UE em países 
terceiros onde não existe Delegação da UE, o impacto do Brexit apenas se verifica no 
caso do Panamá, dado que a representação da UE assegurada por PT seria 
antecipada um ano, passando do 1º semestre de 2018 para o 1º semestre de 2017. 
O efeito cinge-se, no entanto, à antecipação, visto que se mantém o número de vezes 
que PT asseguraria a representação da UE no período em análise – PT voltará a 
representar a UE aquando da Presidência rotativa do Conselho. 

Já no caso do Qatar, não se verificam alterações no período em análise, assegurando 
PT a representação da UE apenas quando assumir a Presidência UE, no 1º semestre 
de 2021, tal como aconteceria se o UK permanecesse na UE. 

 

 

 

ORDEM DAS 

PRESIDÊNCIAS 

ROTATIVAS UE 

ANO/SEMESTRE EM ASSEGURA REPRESENTAÇÃO  

LOCAL UE NO PANAMÁ 

EM ASSEGURA  

REPRESENTAÇÃO LOCAL UE  

                                                           
15 Portugal tem representação em 5 dos 21 países terceiros onde não há uma delegação da UE e em que, por 
isso, são os EM que asseguram, rotativamente, a representação da UE: Guiné Equatorial, Irão, Panamá, Qatar, 
São Tomé e Príncipe. 
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NO QATAR 

ESLOVÁQUIA (SK) 2016/2º DE (c) CY (c) 

MALTA (MT) 2017/1º PT (c) EL (c) 

ESTÓNIA (EE) 2017/2º FR (c) BG (b) 

BULGÁRIA (BG) 2018/1º ES (c) BG (a) 

ÁUSTRIA (AT) 2018/2º BE (c) AT (a) 

ROMÉNIA (RO) 2019/1º IT (c) RO (a) 

FINLÂNDIA (FI) 2019/2º NL (c) HR (b) 

CROÁCIA (HR) 2020/1º DE (b) HR (a) 

ALEMANHA (DE) 2020/2º DE (a) DE (a) 

PORTUGAL (PT) 2021/1º PT (a) PT (a) 

ESLOVÉNIA (SI) 2021/2º FR (b) FR (b) 

 

Critérios em vigor em 2016 para o exercício das funções de Presidência da UE por um 
EM em países terceiros: 

(a) – Nos países terceiros onde o EM que tem a Presidência semestral UE possui um representante 
residente acreditado, esse EM exerce as funções da Presidência. 

(b) – Nos países terceiros onde o EM que tem a Presidência semestral não tem um representante 
acreditado, ou onde o seu representante acreditado é residente noutra capital e não está numa 
posição de desempenhar as funções da Presidência local, estas funções serão exercidas pelo 
representante do EM que irá ocupar a Presidência no próximo semestre; 

(c) – Nos países terceiros onde nem o EM que assume a Presidência semestral UE (a) nem o EM que 
irá assumir a Presidência semestral seguinte (b) têm um representante acreditado residente, a UE 
será representada numa base de rotação, por um período de 6 meses, por outro EM representado no 
país seguindo a ordem de sucessão dos EM na Presidência semestral do Conselho, tal como 
estabelecida pelo Conselho. 

Esta rotação irá continuar até que o disposto em (a) ou (b) se tornem novamente aplicável. Quando 
(a) e (b) deixarem de ser aplicáveis novamente, a rotação será retomada no ponto (EM) onde tiver 
parado. 

 

 

 

 

ii) Política de Sanções 
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O RU é um dos maiores defensores do recurso a medidas restritivas como instrumento 
de política externa, sendo proponente de cerca de 70% das designações autónomas 
adotadas pela UE. 

A saída do RU da UE terá impacto sobretudo nos seguintes aspetos: 

• Fará com que se perca um recurso relevante de informação e “intelligence” na 
origem das propostas de designação, sendo igualmente de ter em conta que a FR 
passará a ser o único EM da UE membro permanente do CSNU e, portanto, com 
informação mais relevante que poderá prestar neste âmbito. Esta perda de acesso a 
informação e “intelligence” será sobretudo mais grave no que toca ao papel da UE em 
relação a países que estejam associados ao RU de forma privilegiada, pela história ou 
por interesses económicos, e que, por isso, não possam ser facilmente “cobertos por 
outros EM”, tornando certas zonas do globo menos “legíveis” para a UE. 

• Diminuirá o âmbito de aplicação e o impacto da implementação de medidas 
restritivas decididas pela UE, em especial no setor financeiro, dado o papel de relevo 
assumido por Londres como uma das principais praças financeiras mundiais, embora 
o RU possa, querendo “alinhar-se”, continuar a aplicar as medidas da UE. À partida, e 
apesar dos diferentes quadros jurídicos que passariam a reger a imposição dos 
respetivos regimes sancionatórios, é pouco plausível que o RU pretenda dissociar-se 
por completo das sanções impostas pela UE, tendo em vista prevenir eventuais falhas 
(‘gaps’) e preencher algumas lacunas (‘loopholes’) que possam ou sejam identificadas, 
de forma a não comprometer a eficácia das medidas restritivas. 

• Poderá reforçar a posição do grupo de EM’s onde PT se insere, acompanhando 
os pareceres do Serviço Jurídico do Conselho, no sentido de assegurar a maior solidez 
jurídica possível das designações decididas pelo Conselho, de forma a não afetar a 
credibilidade de todo o edifício jurídico que sustenta os regimes sancionatórios da UE. 
Além disso, a relação entre o Conselho e o TJUE poderá tornar-se mais “pacífica”, já 
que sairá afetada a dinâmica de reforço mútuo das posições RU e FR na contestação 
e recurso frequente dos veredictos do Tribunal, o qual tem vindo a anular designações 
da UE por falta de provas sólidas. 

As consequências de uma saída abrupta do Reino Unido seriam bastante negativas 
para a implementação da política de sanções da UE, dado que a não concertação ou 
alinhamento dos regimes de medidas restritivas entre a UE e o RU implicaria uma 
redução significativa da sua eficácia, pelas inconsistências que geraria, e que seriam 
oportunamente exploradas pelos destinatários das medidas restritivas. De facto, a 
coordenação e o apoio de países terceiros em matéria de medidas restritivas são fulcrais 

para a UE atingir os objetivos da PESC de forma eficaz. 

Assinale-se que a adoção de medidas restritivas, sobretudo pela UE, tem vindo a 
intensificar-se substancialmente. Não só o âmbito de aplicação das medidas restritivas 
se alargou substancialmente, aplicando-se a um cada vez maior número de países e 
abrangendo múltiplos setores (comercial, financeiro, energético, dos transportes), 
como, por outro lado, estes instrumentos têm vindo a assumir uma complexidade 
exponencial, traduzida no tipo e variedade de medidas restritivas impostas (sanções 
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diplomáticas, restrições à admissão, embargo de armas, sanções económicas e 
financeiras, etc.), sendo o RU um participante muito ativo na discussão de todos os 
detalhes que compõem os atos jurídicos da UE neste domínio. 

Desta forma, deverão ser procuradas maneiras de obstar à perda de acesso à 
informação, decorrente da saída do RU de um regime comum de medidas restritivas, 
e à redução da eficácia e impacto do regime de sanções, visto tal não ser desejável 
para nenhuma das partes – PT, RU ou UE. A continuidade da colaboração na 
formulação e implementação de medidas restritivas surge assim como um interesse 
comum, que tanto o RU como Portugal deverão acautelar, no âmbito das negociações 
do acordo de divórcio, das disposições transitórias e do acordo que regerá a relação 
futura da UE com o RU, por forma a garantir o alinhamento das sanções do RU com 
as da UE. 

 

iii) Discussões no Grupo de Trabalho RELEX 

O GT RELEX foi responsável pela preparação de parte significativa de toda a legislação 
adotada na UE em 2015, assumindo o RU um papel de liderança e enorme destaque. 
Trata-se de legislação no domínio PESC relacionada com regimes de sanções (ver ii)), 
definição política dos mandatos dos Representantes Especiais da UE (REUE’s) e 
instrumentos da Política Comum de Segurança e Defesa (missões civis e militares da 
UE, projetos na área do desarmamento e não-proliferação), sendo estes dois últimos 
domínios financiados pelo orçamento PESC. 

Com a saída do Reino Unido, o escrutínio globalmente exercido pelos EM’s da UE sobre 
a execução do orçamento PESC poderá sair afetado, atendendo à postura 
simultaneamente informada, pragmática, criteriosa e avessa a despesismos 
injustificados. Disto resulta um controlo muito crítico exercido pelo RU sobre a 
utilização dos recursos financeiros da PESC no financiamento, sobretudo, dos, 
atualmente, 9 Gabinetes de Apoio aos REUE’s e dos gastos com as missões civis da 
Política Comum de Segurança e Defesa e, em menor grau, dos projetos na área do 
desarmamento e não-proliferação. Nessa medida, tendo em conta a influência 
britânica em matérias PESC e o efeito aglutinador que as posições do RU suscitam 
entre os restantes EM’s da UE, o BREXIT terá reflexos no processo decisório UE. 

 

B. Política Comum de Segurança e Defesa e Relações UE-NATO 

O Brexit implica a saída da UE de um dos atores de maior relevância do Reino Unido 
em matéria de segurança internacional (membro permanente do CSNU e com o 4º 
maior orçamento de defesa do mundo, o 1º na Europa e o 2º na NATO). A saída do 
RU resultará numa diferente combinação da disponibilização de capacidades de 
defesa, incluindo recursos militares, humanos e financeiros, às várias organizações, e 
afetará também potencialmente o relacionamento NATO-UE. 

Para além da questão do Brexit, será particularmente relevante acompanhar 
igualmente o evoluir da política externa dos EUA, após a tomada de posse do 
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presidente-eleito Donald Trump, no que diz respeito ao possível impacto na relação 
que o RU vier a estabelecer com a UE em matéria de segurança e defesa. 

 

i) Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) 

Sendo um dos EMs da UE dotados de maiores capacidades militares, o Brexit terá 
implicações significativas no desenvolvimento e implementação da PCSD, 
nomeadamente na amplitude e natureza da atuação da UE no plano internacional, em 
termos militares e de defesa. 

Recorde-se que o RU contribui com 4% do total de elementos destacados em 
Operações militares (165 elementos) e com 5% em Missões civis (74 elementos) e 
que um dos cinco Quartéis-generais Operacionais da UE se encontra sedeado no RU 
(Northwood). 

Contudo, como membro da NATO e uma das principais potências militares europeias, 
inclusive nuclear, é interesse estratégico do Reino Unido continuar a desempenhar um 
papel de relevo na segurança europeia. Neste sentido, Londres tem dado sinais claros 
de que pretende manter o seu forte empenho nesta área, nomeadamente continuando 
a contribuir com meios e equipamentos para as missões PCSD, não prevendo 
alterações nem mudanças significativas a esse nível. 

Além disso, o RU é parte integrante: (i) da Agência Europeia de Defesa (EDA); (ii) do 
Comité Especial Athena; (iii) do Conselho de Administração do Centro de Satélites da 
UE (EU SatCen); (iv) do Conselho do Colégio Europeu de Segurança e Defesa (CESD); 
(v) e do Conselho de Administração da Ex-UEO. 

Em termos institucionais, a futura saída do RU da UE poderá implicar: 

• A retirada dos efetivos britânicos das Missões e Operações PCSD, passando a sua 
futura participação, caso venha a acontecer, a efetuar-se na qualidade de Estado 
terceiro; 

• O encerramento do Quartel-general Operacional da UE, sedeado em Northwood e 
onde se encontra o comando da Operação EUNAVFOR Atalanta, e substituição do seu 
comandante; 

• A retirada do RU das estruturas PCSD, com especial destaque para a EDA, onde 
participa em 18 projetos, e do Comité Especial Athena com a consequente 
redistribuição das comparticipações financeiras dos EMs para custear os custos 
comuns das operações militares PCSD. 

A nível político, serão de referir como possíveis implicações: 

• Tendo em consideração a posição “conservadora” do RU relativamente ao 
aprofundamento da componente de Segurança e Defesa da PESC,16 que sublinha a 

                                                           
16 Tendo procurado diluir o alcance e nível de ambição da componente de segurança e defesa da Estratégia 
Global e opondo-se, por exemplo, à constituição de um Quartel-General operacional permanente (OHQ) para 
as missões e operações PCSD. 



27 

 

necessidade de evitar duplicações e assegurar a complementaridade da PCSD com a 
NATO, desaparece um “travão” ao desenvolvimento de capacidades autónomas de 
defesa europeias. 

• A perspetiva do Brexit teve já impacto no debate em torno da implementação da 
Estratégia Global de Segurança da UE (EUGS) já que o grupo de países com uma 
posição mais ambiciosa quanto ao reforço da PCSD considerou existir uma “janela de 
oportunidade” para avançar nesse domínio. Após o referendo britânico, o processo de 
implementação da EUGS nos domínios da segurança e defesa passou a ser movido 
pela FR e DE, aos quais se juntaram a IT e ES, o que poderá vir a “moldar”, a prazo, 
uma visão mais “continental” da defesa europeia. Não é esse, naturalmente, o único 
fator determinante, mas o Brexit poderá levar a um equilíbrio de forças na UE mais 
favorável ao aprofundamento da componente de Segurança e Defesa da UE. Por outro 
lado, a obtenção de consensos na área da PCSD ficará facilitada uma vez que já não 
será necessário contar com as resistências do RU e da sua opinião pública. 

• O Conselho perderá ainda um dos mais ativos defensores da aproximação das 
Operações PCSD à NATO, o que beneficia os EM’s que não integram a NATO ou 
aqueles que, apesar de a integrarem, têm com ela uma relação complexa. 

 

ii) Relações UE-NATO 

O Brexit poderá levar a que o Reino Unido procure influenciar as decisões e atuação 
da NATO em tudo aquilo que tenha implicações em matéria de segurança e defesa 
Europeia. Associado a este mesmo objetivo, poderá procurar potenciar a sua ligação 
aos EUA, como forma de atenuar os efeitos resultantes da não participação nas futuras 
decisões UE em matéria de defesa. 

Após o Brexit, o RU juntar-se-á ao grupo de Aliados europeus que não são membros 
da UE (a par da Noruega, Turquia, Islândia e Albânia). Será assim expectável um 
ainda maior empenho no aprofundamento da cooperação NATO-UE, uma vez que 
interessará ao RU (continuar a) retirar o máximo benefício, por via do seu estatuto de 
Aliado, das capacidades e instrumentos da UE na resposta às crises e aos desafios de 
segurança.17 

Com efeito, o RU tem sublinhado que a já essencial colaboração NATO-UE se tornará 
ainda mais importante para Londres, pois considera que se deve evitar uma 
competição institucional, ao reconhecer que nenhuma das organizações dispõe, 
sozinha, de todos os instrumentos e ao pugnar para que se encontrem as melhores 

                                                           
17 Contudo, e enquanto não se alterarem outras premissas, manter-se-ão alguns dos conhecidos 
condicionamentos, uma vez que a evolução das relações NATO-UE dependerá igualmente das posições dos 
demais Aliados não-UE, desde logo a Turquia, que tem sido a principal fonte de bloqueios na NATO. Resta saber 
em que medida as novas circunstâncias conduzirão a renovadas soluções na cooperação entre as duas 
organizações, à medida que para o RU se torne cada vez mais indispensável, na defesa dos seus interesses 
nacionais e no seio da Aliança, assegurar um papel de relevo no processo de construção de uma “Europa da 
Defesa”. 
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formas de afetar os meios e capacidades para responder aos problemas de segurança 
comuns à NATO e à UE. 

Sendo a Aliança Atlântica e a UE os dois pilares fundamentais da ordem multilateral 
de segurança e defesa, com o Brexit, Portugal deve manter, e mesmo reforçar, a 
posição que tem vindo a defender quanto à necessidade de aprofundamento da 
cooperação entre as duas organizações, nomeadamente à luz da implementação da 
Declaração Conjunta assinada em Varsóvia, que se afigura essencial para dar 
respostas eficazes aos crescentes desafios de segurança comuns às duas 
Organizações. 

Assim, interessará a PT, desde logo, assegurar que, do ponto de vista estratégico, a 
nossa posição não seja afetada nesse equilíbrio entre os pilares atlântico e europeu, 
quer no seio da UE, quer da OTAN. 

No quadro da UE, esta poderá constituir uma oportunidade para PT otimizar a mais-
valia estratégica do seu relacionamento transatlântico, bem como na dimensão da 
cooperação lusófona e os interesses do nosso país em matéria de segurança marítima. 
Isto naturalmente sem prejuízo da importância em assegurar uma participação ativa 
de PTl nos novos domínios de integração europeia, neste caso na vertente defesa. 

 

iii) Possível impacto para Portugal do Brexit em matéria de segurança e 
defesa europeia: 

• A saída de um dos EMs que mais defendia a necessidade de evitar duplicação e 
assegurar a complementaridade com a NATO poderá comportar o risco de 
enfraquecer, no seio da UE, uma “visão atlântica”. 

• Em termos de financiamento, dado o importante peso do RU no financiamento da 
PCSD (através do mecanismo Athena), a sua saída e um possível aprofundamento e 
alargamento da componente PCSD da PESC poderão resultar num aumento das 
contribuições financeiras dos EM para a PCSD, contrárias aos interesses nacionais. 
Também no quadro da NATO, a pressão será igualmente acrescida (e sendo o RU um 
dos principais proponentes) as metas de gastar 2% do PIB em Defesa (e que, de 
acordo com sinais transmitidos durante a campanha eleitoral nos EUA, poderá ser 
também um dos grandes objectivos da futura Administração americana). 

Dificilmente a saída do RU da UE se traduzirá num “benefício” para PT na área da 
Segurança e Defesa. As posições nacionais em matéria de PCSD são, em larga medida, 
coincidentes com as do RU, provocando o Brexit uma necessidade de adaptação às 
novas realidades com um eixo que, previsivelmente, se deslocará para Leste e para 
Berlim. 

PT tem defendido que, neste momento de reflexão sobre o futuro da construção 
europeia pós-Brexit, não podemos ignorar o papel que o RU desempenha e continuará 
a desempenhar em matéria de Defesa europeia. 
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No contexto de contactos bilaterais que encetou já com EM’s da UE, incluindo PT18, 
sobre o impacto do Brexit em questões de defesa, Londres tem transmitido a ideia de 
que o seu interesse passará, nesta fase, por desenvolver áreas de relacionamento no 
plano bilateral. 

Uma saída não negociada do RU tornaria mais prementes as questões supra referidas, 
com uma evolução mais instável e imprevisível da componente de Segurança e Defesa 
da PESC. 

 

C. Organizações Políticas e Económicas Internacionais 

 

No que diz respeito às organizações políticas internacionais, a saída do RU da UE terá 
certamente um impacto considerável no Conselho de Segurança e no Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, bem como no Conselho da Europa. 

 

i) Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 

Com a saída de um dos dois EM’s da UE com assento permanente no CSNU, o peso 
da UE neste órgão diminuirá substancialmente, embora tal asserção requeira uma 
análise que comprovasse a existência de uma verdadeira coordenação em termos de 
política externa, ao nível da UE, com reflexos neste órgão, ao abrigo do artigo 34º do 
TUE. 

 

ii) Conselho de Direitos Humanos das NU 

Em múltiplas ocasiões, o RU tem defendido abordagens diferentes das preconizadas 
por Portugal neste órgão das NU, composto por 47 membros. Nesse sentido, a saída 
do RU da UE poderá, num primeiro momento, facilitar as negociações e coordenação 
intra-UE ao nível deste órgão. 

No entanto, o RU, agindo isoladamente, poderá tomar posições mais complexas, e 
tornar imprevisível a sua atuação, tornando-se numa incógnita, que poderá ser 
potencialmente agravada pela influência da Administração Trump. 

As considerações feitas anteriormente são suscetíveis de aplicação a todas as 
organizações internacionais de caráter político, onde se pretende que haja uma política 
externa da UE coordenada, como por exemplo na OSCE. 

 

iii) Conselho da Europa 

A saída do RU da UE poderá ser também desafiante em termos do apoio que a UE 
classicamente confere à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e ao seu 

                                                           
18 Encontro no MDN/DGPDN (8 novembro) com “Desk Officer” do Reino Unido para Portugal Itália, Espanha, 
Malta e Gibraltar, Paul Hunting, do Departamento de Relações Bilaterais e do EU Exit (EBRX). 



30 

 

Tribunal. Há registo de declarações dos atuais governantes britânicos, nomeadamente 
do seu atual Foreign Secretary, sobre uma eventual saída britânica da Convenção. 

Tendo em conta os ataques contra a CEDH, oriundos de Estados terceiros membros 
do Conselho da Europa, uma posição hostil do RU poderá enfraquecer criticamente a 
própria organização. 

Relativamente às Organizações Económicas Internacionais, a área onde a participação 
do RU na UE possui um peso específico determinante, influenciando a forma como a 
União se concebe e projeta externamente, é aquela que designaremos, de forma 
genérica, por área dos Oceanos e Direito do Mar. 

 

iv) Oceanos e Direito do Mar 

De facto, não pode ser subestimada a importância que o RU tem, em conjunto com 
países como PT, IE, DK e EL, em conferir um vetor marítimo a uma Europa de pendor 
eminentemente continental. Pela sua história e identidade indelevelmente associadas 
ao Mar, pelas suas características territoriais (incluindo territórios ultramarinos), pela 
importância da sua indústria de navegação, pelo grande destaque que tem no setor 
da investigação científica marinha e tecnologia associada à exploração dos oceanos, 
pelos recursos humanos especializados nesta área, pelas suas capacidades em matéria 
de segurança marítima, o RU tem sido um importante aliado no esforço prosseguido 
por Portugal em conferir à UE um caráter marítimo e uma projeção sobre o Atlântico 
que, do ponto de vista estratégico, favorece os interesses nacionais. 

É por isso justo dizer que, com a saída do RU, Portugal perde um parceiro fundamental 
na promoção de uma UE que equilibre o seu vetor continental com uma visão 
estratégica que incorpore, e valorize, o seu vetor marítimo-Atlântico. 

Sendo uma perda que se reflete sobretudo no plano estratégico e geopolítico, esta é 
uma situação que dificilmente pode ser atenuada através da, ou no momento da, 
negociação da saída do RU, ainda que possam ser estudadas formas de manter, nos 
planos político-diplomático e económico, uma relação de proximidade entre UE e RU 
que permita explorar os interesses comuns entre o RU e Portugal neste domínio, 
incluindo no contexto de fora internacionais sobre assuntos do Mar e de processos 
negociais em curso nesta matéria. 

Do ponto de vista do equilíbrio de forças dentro da UE, o RU tem também estado 
consistentemente ao lado de Portugal nos esforços para conter a reiterada tendência 
da Comissão Europeia em, utilizando o argumento da competência exclusiva da UE 
para efeitos de conservação dos recursos biológicos do mar no âmbito da Política 
Comum das Pescas, procurar capturar domínios de competências partilhadas entre a 
UE e os EM’s, de modo a conquistar mais autonomia na área dos assuntos do Mar. 
Sendo esta uma questão eminentemente de natureza interna, parece-nos que a 
negociação da saída do RU não poderá salvaguardar os interesses de Portugal a este 
respeito. 
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v) Candidaturas e votações nas Organizações Internacionais 

Tanto nas organizações políticas como nas organizações económicas internacionais, e 
muito embora seja ainda cedo para se avaliar o tipo de efeitos do Brexit, os efeitos 
irão certamente sentir-se em duas outras áreas: candidaturas e votações nas 
Organizações Internacionais. 

 

D. Assuntos Políticos Bilaterais Europeus (países não acompanhados pela 
DGAE) 

A saída do RU terá impacto, em especial, no plano do relacionamento da UE com a 
Rússia e, subsidiariamente, com a Ucrânia. A UE perde um dos mais vocais defensores 
de uma postura assertiva face à Rússia, nomeadamente na questão da imposição de 
sanções, e promotores de um apoio inequívoco à Ucrânia. O Brexit irá, assim, 
fragilizar, no seio da UE, o bloco dos “hard liners”, uma vez que os demais “pesos 
pesados” da União, nomeadamente, DE, FR, IT e ES, têm assumido, com algumas 
variações, postura mais contemporizadora face a Moscovo. PT partilha desta última 
posição, pelo que, a saída do RU poderá representar maior abertura no quadro da UE 
para uma política de “engagement” por nós defendida. 

Do ponto de vista da Rússia, o Brexit representa um trunfo político, por representar 
uma quebra da unidade europeia, na qual se encontra empenhada, e por se tratar da 
saída de um dos EM mais influentes e mais críticos das suas políticas. 

 

E. África Subsariana 

O Brexit deverá ter maior impacto em duas áreas: no quadro global do relacionamento 
da UE com África e no financiamento dos principais instrumentos financeiros que a UE 
mobiliza para esta região – o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) e a Facilidade 
para a Paz em África (APF). 

 

i) Relações UE-África 

No contexto das relações UE-África, o Brexit acabará por implicar um fortalecimento 
da vertente bilateral da ação externa do RU, ainda que a prazo e após uma inicial fase 
de adaptação. Sendo provável que tal tendência se venha a desenvolver em paralelo 
com a ação da UE, em alguns casos será prosseguida de forma coordenada ou 
articulada, mas outros haverá certamente em que a abordagem será claramente 
concorrente, com possíveis implicações negativas para as iniciativas e políticas da 
União em África, tanto a nível nacional como regional. Pelo caráter casuístico e 
oportunista que este movimento certamente assumirá, é para já difícil antever 
tendências ou diretrizes claras. 

A nível político, a ausência de um enquadramento europeu para a política externa do 
RU em África terá, certamente, consequências no continente africano, sendo possível 
prever esforços renovados para aumentar a relevância da Commonwealth e da 
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NEPAD, consolidando e expandindo as suas áreas de interesse, complementando ou 
concorrendo com os interesses da UE e dos seus EM’s. O caso de Moçambique será 
um possível exemplo de território de expansão para os interesses ingleses fora do 
quadro da UE e em possível concorrência. 

Neste contexto, convirá recordar que a diversidade e a influência da Commonwealth 
e dos seus 18 Estados africanos dão ao RU um protagonismo singular, que não evita, 
ainda assim que, apesar da sua forte presença no continente, tenha perdido terreno 
para outros países como a China e a Índia, no que ao relacionamento económico diz 
respeito. 

Uma outra consequência possível prende-se com o eventual reequilíbrio dos interesses 
da UE em África. A saída do RU poderá porventura implicar um decréscimo de 
visibilidade da África anglófona. Um tal fenómeno, a suceder, não deverá atingir os 
países anglófonos cujo peso estratégico está consolidado, como será o caso da RAS e 
da Nigéria, por exemplo. Poderá, todavia, relativizar a prioridade concedida à 
cooperação da UE com países como o Gana, o Quénia, a Serra Leoa ou a Tanzânia, 
que poderão deixar de contar com quem advogue com maior empenho os seus 
interesses no contexto da definição das políticas comunitárias para o continente 
africano. Esse risco de subalternização da África Oriental poderá também ter reflexos 
na atenção que venha ser prestada a cenários de crise como o Sudão do Sul e a 
Somália. 

Por outro lado, esse reequilíbrio poderá vir em benefício tanto da África francófona 
como dos vastos interesses económicos franceses em África, recentrando as 
prioridades europeias na África Ocidental e em cenários de crise como o Sahel e os 
Grandes Lagos. A vertente lusófona africana poderá igualmente beneficiar deste 
desvio de enfoque, um efeito que será, todavia, mais fácil de conseguir, ainda que 
com limitações, na zona da África Austral, e menos na África Ocidental. 

Para além das eventuais áreas de possível competição entre os futuros interesses da 
UE e do RU, não será de afastar a possibilidade de alguma concorrência 
intracomunitária na tentativa de suceder ao RU como advogado dos interesses de 
alguns dos países da África anglófona, no seio da UE. Neste domínio, será igualmente 
de registar o renovado interesse alemão em África, expresso também na prioridade 
que a Presidência alemã do G20 pretende conferir ao relacionamento com aquele 
continente. 

Em termos de cooperação, a África subsariana ocupa há anos o 1º lugar nas 
prioridades britânicas, tendo, em 2014, absorvido cerca de 2,9 mil MEUR de Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento (APD) bilateral direta (57,7% do total), acrescentada de 
perto de 66,1 MEUR de APD inglesa canalizada através de organismos multilaterais de 
financiamento. 

Assim, se o RU decidir separar as suas políticas de cooperação e desenvolvimento das 
da UE, a posição negocial da UE perante os parceiros ACP, desde logo no âmbito da 
revisão do Acordo de Cotonou, poderá ficar fragilizada: para além do peso crescente 
dos parceiros de desenvolvimento não-tradicionais, como a China, a Índia, a Turquia 
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ou os países do Golfo Pérsico, a saída do RU poderá representar a entrada em cena 
de um novo parceiro concorrente. 

No plano comercial, em 2015, com valores próximos de 11,0 mil MEUR para as 
exportações inglesas para África e de perto de 14,9 mil MEUR, para as importações, 
o continente pesou cerca de 2,6% no total das vendas do RU e assegurou perto de 
2,6% do total das suas compras ao exterior. No espaço europeu, o RU foi o 7º 
fornecedor e o 5º cliente do continente, com quotas da ordem de 6,8% e de 11,0% 
do total dos bens vendidos e adquiridos ao continente africano pelos países membros 
da UE. Nas suas trocas comerciais com o continente, o RU compra e vende mais a sul, 
e privilegia o relacionamento com os mercados da África do Sul, Nigéria e Angola que, 
em 2015, absorveram perto de 46,5% do total de vendas inglesas e asseguraram 
cerca de 54,8% dos seus fornecimentos com origem em África. 

Face a quanto precede, nas negociações de Acordos de Parceria Económica (APE’s) 
com algumas da Comunidades Económicas Regionais (REC) africanas poderá registar-
se algum impacto com a saída do RU: tais acordos poder-se-ão tornar menos 
apelativos para países com uma relação especialmente forte com o RU a nível político 
e económico, por exemplo a Nigéria. 

Entre os PALOP, o Brexit pode vir a ter efeitos nefastos, quer a nível das suas balanças 
comerciais, quer, indiretamente, nos processos de consolidação orçamental e 
contenção da dívida pública. Tais riscos externos para a economia são especialmente 
relevantes no caso de Cabo Verde e, em menor grau, de São Tomé e Príncipe, 
podendo afetar o setor do turismo, as remessas de emigrantes e o IDE. Estes 
desenvolvimentos económicos adversos podem, colateralmente, vir a impactar 
Portugal, tendo em conta que ambos aqueles países optaram por um regime cambial 
assente no euro como âncora fixa das respetivas moedas nacionais19 e que a 
implementação dos Acordos subjacentes é apoiada por Facilidades de Crédito, 
disponibilizadas por Portugal.20 

Contudo, a saída do RU poderá permitir um novo equilíbrio dos interesses europeus 
em África e, correspondentemente, dos projetos e operações financiados pelo FED e 
pela APF – equilíbrio esse que poderá, eventualmente, trazer alguns benefícios para o 
grau de prioridade atribuído pela UE à cooperação com os parceiros africanos em que 
Portugal concentra maiores interesses. 

Por outro lado, e em termos concretos, a ausência do bloqueio e lobby britânico intra-
UE poderá implicar uma flexibilização da posição da União quanto ao Zimbabué, e um 
envolvimento mais consequente, um “reengagement” com Harare, privilegiando o 
apoio às fações mais progressistas e reformistas dos vários atores políticos e sociais, 
na linha aliás do que tem vindo a ser defendido por Portugal de há uns anos a esta 

                                                           
19 Tendo como base o Acordo de Cooperação Cambial Portugal – Cabo Verde e o Acordo de Cooperação 
Económica Portugal – São Tomé e Príncipe, respetivamente. 
20 Com o objetivo de apoiar as balanças de pagamentos dos países contrapartes, a título de mobilização 
antecipada de receitas cambiais próprias, podendo a referida Facilidade ser utilizada para o financiamento da 
importação de bens e serviços ou para a liquidação do serviço da dívida externa daqueles países, no caso do 
montante de reservas cambiais dos países parceiros se situar a um nível considerado baixo. 
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parte. Semelhante abordagem poderá ser capitalizada por Portugal, tanto no plano 
político como na vertente económico-comercial. 

 

ii) Financiamento do FED e da APF 

Será expectável que a saída do RU tenha consequências relevantes no financiamento 
do FED, na medida em que, no acordo relativo ao 11º FED, caberia ao RU financiar 
14,67% do programa, num montante total de 4477 MEUR para o período 2014-2020. 
Tendo em conta, todavia, que o montante global não é repartido igualitariamente 
pelos 6 anos, sendo alocado anualmente a projetos concretos; dependerá assim da 
data da saída do RU o montante ainda por desembolsar no âmbito do FED. 

O impacto da saída do RU poderá também ser especialmente sentido no que se refere 
ao financiamento da APF, instrumento que contempla, entre outros, o apoio a 
operações de paz da União Africana (UA) e à Arquitetura de Paz e Segurança em África 
(APSA), uma vez que decorre do FED. 

A cessação da participação do RU no financiamento do FED e da APF poderá diminuir 
a capacidade da UE de se assumir como parceiro privilegiado da UA em questões de 
paz e segurança, nomeadamente no que se refere ao financiamento de operações de 
grande escala, como a AMISOM na Somália, em cujo apoio Londres tem 
tradicionalmente assumido especial empenho, mas também no apoio a operações de 
menor escala, como a ECOMIB na Guiné-Bissau, incluindo pela necessidade de 
reorientar prioridades e concentrar esforços. 

A saída do RU poderá ter ainda impacto na revisão do Acordo de Cotonou e nos 
desembolsos previstos no Acordo Interno para o financiamento do FED e programas 
conexos. 

Tendo presente que o Acordo de Cotonou termina em 2020, talvez seja mais fácil para 
todos os EM’s, instituições europeias e mesmo para o RU manter a sua relação de 
Cotonou nos termos atuais. Por outro lado, num cenário em que o RU se retire do FED 
ou em preparação do pós-Cotonou, o estabelecimento de acordos de financiamento 
(ou mecanismos similares) entre Londres e Bruxelas, de caráter genérico ou pontual, 
poderá ser outra possibilidade para assegurar a continuidade do envolvimento e 
alinhamento do RU em alguns dos projetos de financiamento de ações e operações 
em países africanos, no sentido de promover o desenvolvimento económico, social e 
humano, bem como a cooperação regional. 

A eventualidade de um “hard Brexit” poderia colocar em causa o cumprimento de 
compromissos financeiros assumidos pela UE com parceiros africanos, com os custos 
daí decorrentes para a credibilidade europeia e/ou para os seus EM’s, a nível 
orçamental. 

 

F. Médio Oriente e Magrebe 
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A antiga presença britânica no Médio Oriente e no Golfo Pérsico fez do RU um 
interlocutor privilegiado do mundo árabe, beneficiando Londres de maior peso 
comercial e político nesta região do que a média dos EM’s da UE. Relembre-se que, 
para além da Península Arábica, o RU esteve presente no Egito, na Palestina, na 
Jordânia e no Iraque. Não raramente, Londres dispõe de melhor informação e de mais 
fácil acesso aos decisores políticos nestes países. 

De modo geral, e tendo em conta a densidade histórica e os contornos das relações 
britânicas na região do Médio Oriente e Golfo, o Brexit poderá produzir efeitos ao nível 
da influência, posicionamento e/ou relações da UE, nomeadamente em países como 
o Egito, face aos conflitos na Líbia e no Iémen, em Israel e na Palestina, na Síria, ou 
perante os países CCG, e o Irão. A saída do RU poderá ainda ter consequências ao 
nível do papel da UE no combate contra o Daesh, no seu estatuto de doador no Médio 
Oriente e Golfo, em termos de ajuda humanitária e apoio à estabilização e 
reconstrução pós-conflito, ou, ainda, no que respeita às relações entre a UE e o 
Magrebe. 

 

i) Egito 

Relativamente ao Egito, o RU pertence ao grupo de EM que são mais intransigentes 
em matéria de respeito dos DH por parte das autoridades do Cairo – juntamente com 
DE, NL, DK, SE e FI. 

A saída do RU dará assim maior peso aos EM que – como PT – demonstram maior 
compreensão face à importância do Egito, à luz dos desafios securitários que enfrenta 
na região, em contraponto aos EM’s com uma posição mais rígida. 

Não se antevê, no entanto, que o Brexit seja determinante no ritmo da cooperação 
UE-Egito, não havendo assim, nesta matéria, um benefício direto da saída de Londres 
para Portugal. 

 

ii) Conflitos na Líbia e Iémen 

O RU é dos EM que têm estado mais empenhados em encontrar soluções no plano 
diplomático para estes conflitos. 

No caso da Líbia, ainda em outubro passado, o RU coorganizou com os EUA uma 
reunião informal sobre a situação económica do país21. No caso do Iémen, o RU tem 
assumido bastante protagonismo22, visto que é o único EM da UE a fazer parte do 
chamado “Quad” – grupo de países que se reúne informalmente para debater soluções 

                                                           
21 A título indicativo, refira-se igualmente: i) a “London Conference on Libya”, de março de 2011, que reuniu 
MNE’s UE, NATO, Liga Estados Árabes, entre outros, e permitiu criar o “Contact Group for Libya”; ou ainda ii) a 
reunião de Altos Funcionários, de outubro de 2015, organizada pelo RU e pela Missão de Apoio da ONU na Líbia 
(UNSMIL), em apoio ao Governo de Acordo Nacional. 
22 Recorde-se que Áden já esteve sob domínio britânico. 
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para o conflito iemenita e que conta ainda com os EUA, Arábia Saudita e Emirados 
Árabes Unidos. 

 

iii) Israel e Palestina 

As relações do RU com Israel e com a Palestina são problemáticas em alguns pontos, 
nomeadamente devido a irritantes históricos. Não obstante, o RU mantém uma 
posição equilibrada e, por isso mesmo, criticada por ambos os lados da contenda. O 
RU é também uma voz recorrente na condenação à política de colonatos israelita. 

A saída do RU não afetará de forma relevante os alinhamentos internos dos EM da UE 
no seio das instituições, na medida em que não se posiciona claramente de nenhum 
dos lados. 

 

iv) Síria 

O RU é um dos EM’s da UE com uma posição mais definida quanto ao conflito na Síria, 
traduzindo-se, de certo modo em paralelo com as posições assumidas por FR, numa 
clara aproximação às posições defendidas pelos países do CCG. 

Podemos inferir que, numa UE sem o RU, posições próximas das defendidas pelos 
países CCG tenderão a ser sustentadas de forma mais mitigada nas instâncias da UE. 
Consequentemente, tal deverá traduzir-se numa futura afirmação de FR, p. ex., na 
censura ao regime de Damasco e seus aliados externos, bem como no apoio a forças 
da oposição no âmbito do processo político intra-sírio. 

 

v) Países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) 

A desconfiança dos países CCG face a posições UE – vide a relação com Teerão – 
tenderá a acentuar-se, sendo certo que essa dissociação, UE-RU, já era assumida na 
perceção dos países CCG, com muito maior proximidade política e comercial a Londres 
do que a Bruxelas. 

Uma eventual abertura dos países CCG a um reforço do relacionamento bilateral com 
países da UE não deverá ser descurado, podendo surgir como uma oportunidade 
geopolítica e ou de capacidade, embora limitada, de modelação das suas posições. 

 

vi) Irão 

A relação de maior confiança que existe entre o RU e os países do Golfo reflete-se 
numa maior distância e num maior ceticismo da posição britânica relativamente ao 
Irão. 

Com a sua saída, o RU deixará fragilizado o grupo de EM’s da UE que defende uma 
abordagem mais cautelosa ao aprofundamento das relações bilaterais com o Irão. 
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vii) Combate ao Daesh 

Londres é, para lá de um P5, um membro da Coligação contra o Daesh com grande 
relevância política e militar, apesar de secundarizada face ao gradual mas acentuado 
reforço da participação militar de FR, após os atentados sofridos em território francês. 

Não é crível que o Brexit limite essa participação do RU, que se situa para lá do 
contexto da NATO ou da UE, sendo, no entanto, possível que a UE possa sofrer da 
limitação de partilha de informação e “intelligence” por parte do RU. 

 

viii) Ajuda humanitária e contributo para a estabilização e reconstrução 
pós-conflito 

Não parece previsível que o contributo humanitário global do RU sofra alterações 
significativas no quadro do Brexit, embora seja de prever, por essa via, uma redução 
dos contributos globais da UE nesse domínio, com eventuais implicações no esforço 
financeiro e de capacidade de resposta aos novos desafios de estabilização e 
reconstrução nos cenários iraquiano e sírio. 

 

xix) Magrebe 

Na região do Magrebe, as posições do RU têm-se pautado por uma defesa mais 
intransigente dos princípios democráticos e dos direitos humanos no âmbito das 
negociações da UE, pretendendo subordinar eventuais apoios comunitários à 
prossecução daqueles objetivos. 

Essa posição de maior rigidez, tradicionalmente acompanhada pela DE, NL e SE, entre 
outros like-minded, tende posteriormente a diluir-se nas negociações dos grupos de 
trabalho de peritos e de Embaixadores COPS. A título de exemplo, no âmbito dos 
processos negociais com a Tunísia e com a Argélia, após a revisão da Política Europeia 
de Vizinhança, a cooperação estabelecida com aqueles países em matéria de apoios 
financeiros e não financeiros, acabou por se aproximar mais do defendido por PT, ES, 
IT e FR. Sobressaiu, assim, um enfoque económico-financeiro que demonstra o 
compromisso europeu com o crescimento sustentável daqueles países, a resiliência da 
sociedade, a questão securitária e as políticas migratórias. 

Cumpre, no entanto, salientar que alguns aspetos deste apoio poderão causar 
dificuldades entre os EM’s do sul da Europa, PT incluído. No caso tunisino, o único 
ponto que contaminou o debate preparatório das Conclusões do Conselho prendeu-se 
com a possibilidade de antecipação de concessões comerciais europeias no setor 
agrícola – azeite – no quadro de um futuro DCFTA UE-Tunísia. Esta proposta 
SEAE/COM, sugerida pelo RU, poderia, por um lado, desincentivar a conclusão das 
negociações relativas ao DCFTA e acarretar dificuldades acrescidas aos setores 
agrícolas dos EM’s do sul, como PT. 

Desta forma, não se anteveem, com a saída do RU, consequências gravosas para 
Portugal ao nível da defesa das nossas políticas de apoio aos países do Magrebe. 
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Contudo, a capacidade orçamental dos programas de apoio e a dimensão dos 
envelopes financeiros europeus deverão sofrer algum tipo de retração, com a saída 
de um contribuinte líquido com o peso de Londres. 

 

G. Américas 

 

Afigura-se que o Brexit poderá vir a ter maiores consequências nas relações de PT 
com a América do Norte, do que com a região da América Latina e Caraíbas. Recorde-
se que os EUA e o Canadá albergam das mais importantes comunidades portuguesas 
residentes no estrangeiro, tendo economias de significativa importância para PT, 
sendo igualmente países aliados, designadamente no contexto da NATO. 

Por outro lado, será de supor que, com o Brexit, os EUA terão tendência a reforçar as 
suas relações com os países europeus do chamado “eixo atlântico”, no qual PT se 
insere. Atendendo à presença norte-americana na Base das Lajes, PT deverá estar 
atento às oportunidades que, a partir desse elo de ligação, se poderão 
construir/potencializar, como por exemplo o AIR Center, com vista ao 
desenvolvimento de uma relação ainda mais próxima com os EUA. 

 

i) América do Norte 

No que respeita à América do Norte, a saída do RU poderá fragilizar o aprofundamento 
da agenda transatlântica europeia. 

PT e a UE contarão com um parceiro a menos na defesa do aprofundamento da 
relação atlântica, sendo de assinalar a importância dessa perda, dada a capacidade 
de influência/peso do RU no contexto europeu. Nenhum outro país se afigura poder 
vir a substituí-lo nesta relação, atendendo aos profundos laços históricos, culturais, 
económicos e socias que unem o RU ao EUA e ao Canadá, neste último caso, até 
unidos pelo mesmo Chefe de Estado. 

Para além de um possível reequilíbrio geográfico de prioridades, a saída do RU poderá 
diminuir o interesse de Bruxelas em domínios-chave para PT e que figuram no 
contexto das nossas prioridades para o desenvolvimento das relações com os EUA, 
como os oceanos, a ciência e tecnologia e a inovação ligada ao mar, incluindo no que 
respeita ao apoio ao desenvolvimento de energias renováveis e de investigação de 
fundos e recursos marinhos. 

A título de exemplo, importará referir que o atual regime de acesso ao financiamento 
através do Horizonte 2020 tem sido fortemente criticado pelos EUA, que referem as 
dificuldades das suas comunidades científicas em obter financiamento para a 
investigação com parceiros europeus. PT tem um interesse elevado na promoção da 
cooperação com os EUA em matéria de investigação em oceanos. 

Um eventual afastamento entre os meios académicos e científicos anglo-saxónicos 
versus europeus continentais dos dois lados do Atlântico - a que hoje já se assiste – 
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poderá vir a ser agravado caso o RU deixe de ser membro da UE, colocando maiores 
dificuldades à capacidade de inovação, investigação, adaptação tecnológica e 
competitividade da Europa, à escala global. 

 

ii) América Latina e Caraíbas (ALC) 

O RU tem assumido, por regra, um posicionamento discreto no plano da coordenação 
de posições da UE face à ALC, com maior foco, naturalmente, em matérias ligadas à 
sua esfera de influência - entenda-se Commonwealth/Caraíbas - ou a questões 
específicas da sua política externa, como sucede no caso da disputa com a Argentina 
sobre as Falklands/Malvinas. 

O Brexit poderá ter, assim, poucas consequências para o intrincado relacionamento 
da UE com a ALC; já para o RU, poderá suceder o contrário, nomeadamente no plano 
comercial, com a sua exclusão de todos os acordos de cariz comercial assinados entre 
a UE e os países/agrupamentos daquela região. 

Deste modo, a saída da UE deverá conduzir o RU a procurar um reforço no 
relacionamento com países terceiros, na justa medida em que pretenderá manter um 
vigor económico e encontrar alternativas à UE e seus EM’s. Assim, por um lado, é 
natural que encontre respaldo nos seus intentos junto dos países da Commonwealth, 
de entre os quais vários pequenos Estados das Caraíbas com os quais mantém 
afinidades políticas, culturais e económicas. Por outro lado, no contexto multilateral, 
encontrará recetividade na região junto da CARICOM ou da OECS (Organização dos 
Estados do Caribe Oriental), organizações de caráter predominantemente britânico. 

Refira-se que, apesar de tudo, a UE também mantém relações próximas com os países 
das Caraíbas: com o grupo CARIFORUM, por exemplo, com o qual foi assinado um 
Acordo de Parceria Económica, ou através das Cimeiras UE-CELAC, podendo, por isso, 
servir de contraponto a um previsível aumento de influência britânica na região. 

Outro caso prende-se com os países abrangidos pelo Acordo Multipartes / Peru-
Colômbia-Equador. Com o Brexit, será de antecipar que se venham a multiplicar os 
acordos bilaterais entre os britânicos e estes, bem como com outros países da América 
Latina. 

Outra questão que suscitará dúvidas será a da continuidade do RU nos Acordos Mistos 
entre a UE e países terceiros – como é o caso do ADPC com Cuba, que os britânicos 
ainda assinarão – atendendo a que os EMs são também Parte dos Acordos a título 
individual. 

No âmbito das Cimeiras Ibero-Americanas, há a salientar os recorrentes comunicados 
especiais apresentados pela Argentina, relativos às Ilhas Malvinas, cuja redação PT 
tem influenciado, até hoje, na ótica de não colocar em cheque compromissos 
assumidos, no plano da UE, com o RU. Isto presumindo que os territórios ingleses 
saiam, automaticamente, da lista do Anexo II do Tratado da UE. Relativamente a esta 
matéria, haverá que acautelar e prevenir eventuais impactos negativos, quer na 
relação luso-espanhola, quer na relação de PT com a ALC, nomeadamente por estar 
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em causa o sensível tema colonial. Na última Cimeira, à questão das Malvinas/Falkland 
veio juntar-se a questão de Gibraltar, objeto de um comunicado especial aprovado 
sob proposta espanhola. 

 

H. Ásia e Oceânia 

 

Na região Ásia-Pacífico, e para além da relação institucional com a ASEAN, o 
relacionamento da UE estabelece-se bilateralmente com cada país. Nesta medida, a 
saída do RU pode eventualmente ter impacto no “leverage” europeu para negociação 
de Acordos de Comércio Livre, Acordos Aéreos horizontais, Acordos de Cooperação e 
Parceria ou outros, com os diversos interlocutores. 

Do ponto de vista político, e embora a China perca um lobista importante no seio da 
UE, a UE poderá ficar fragilizada em termos de capacidade negocial com aquele país, 
o que poderá implicar flexibilizações em questões fundamentais para Pequim, como o 
reconhecimento do “European Emissions Market” (EEM) – pilar fundamental da política 
europeia de combate às alterações climáticas - ou o embargo à exportação de armas. 

Em termos mais gerais, algumas experiências de cooperação regional – como a 
cooperação trilateral entre Coreia do Sul, Japão e China, ou mesmo a própria 
integração no seio da ASEAN – poderão perder a sua inspiração do modelo europeu, 
evitando avançar no sentido de maior coesão. 

No geral, o RU poderá, porém, capitalizar o Brexit, desvinculando-se de determinadas 
limitações europeias para negociar diretamente com capitais asiáticas: v.g. o novo 
Tratado de Investimento Bilateral (BIT) com Índia ou o estabelecimento de um 
relacionamento pragmático com a Tailândia. 

Procurar-se-á analisar, seguidamente, o impacto específico do Brexit nos planos 
comercial e financeiro e para a circulação de trabalhadores, no que à região Ásia-
Pacífico diz respeito. 

 

i) Plano comercial 

O anúncio da saída do RU do mercado comum levou a que diversos investidores de 
Estados asiáticos, designadamente japoneses e indianos, tenham aventado já a 
possibilidade de deslocalizar as respetivas empresas do RU para outros Estados 
europeus. Trata-se sobretudo de sedes europeias ou de indústrias que ali produzem 
para exportação para o mercado europeu. 

 

Desta forma, o RU procurará previsivelmente manter o seu acesso ao mercado comum 
e a sua habilitação para transacionar em Euros, de forma a tranquilizar as 
preocupações que vêm sendo expressas pelos investidores asiáticos no país. 
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Um “hard Brexit” poderia privar as empresas estabelecidas em Londres de acesso ao 
mercado comum, precipitando eventualmente as decisões de abandono do RU. 

Bilateralmente, é previsível que o RU procure negociar com a maior rapidez 
sucedâneos para os acordos europeus em vigor na região, pelos quais deixa de estar 
abrangido, pautando essa negociação pelo pragmatismo que lhe será permitido pela 
prossecução dos seus únicos interesses e não da conciliação dos interesses de 28 
países. Intenção, aliás, bem patente na recente visita de Theresa May à Índia. Esta 
foi a primeira visita oficial que realizou fora da UE, durante a qual começou já a 
acautelar garantias para os investidores britânicos na Índia, num momento em que 
este país pretende denunciar os BIT’s vigentes com os EM, na pendência da 
negociação do ACL com a UE, e aproveitou a ocasião para lançar as bases para um 
futuro acordo comercial, mediante recetividade evidente da parte indiana, a qual 
pretende utilizar a livre circulação como contrapartida para concessões na área 
económica. 

 

ii) Plano financeiro 

A atratividade da praça financeira de Londres será certamente afetada. Existem 
avultados investimentos asiáticos no RU, designadamente da India, China, bem como 
de fundos e investidores institucionais da Malásia e Singapura, que sendo 
essencialmente financeiros ou imobiliários, poderão abandonar o país facilmente, caso 
a “City” deixe de poder funcionar como centro de compensação para o Euro. 
Nomeadamente, uma perda do peso do RU nos mercados financeiros internacionais 
poderá levar a China a reorientar a sua estratégia de internacionalização do renminbi, 
de que Londres é atualmente o segundo maior centro de transações. 

Por outro lado, a desvalorização da libra poderá ter um impacto importante não 
apenas (i) na redução das importações com origem na Ásia, em virtude da perda de 
poder de compra britânico, com repercussões consideráveis nas exportações 
sobretudo do Camboja, mas também (ii) na diminuição do valor das remessas dos 
imigrantes, principalmente para o Paquistão e Filipinas. 

A deslocalização de serviços financeiros ou de indústrias do RU poderá ser capitalizada 
por PT, tendo em conta a histórica relação que mantemos com muitos dos países da 
região asiática, assim como a própria proximidade geográfica com Londres, que 
permitirá uma transferência mais expedita de eventual equipamento ou trabalhadores. 

Para além disso, o nosso país já não é estranho para os investidores asiáticos, 
tratando-se do 5.º destino de investimento da China na UE, disponibilizando mão-de-
obra local qualificada e acessível, assim como estruturas industriais desativadas que 
poderão ser requalificadas. 

 

iii) Circulação de trabalhadores 
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O levantamento das restrições à circulação de trabalhadores comunitários, a que o RU 
está atualmente obrigado a cumprir, poderá eventualmente beneficiar o recrutamento 
de mão-de-obra qualificada de países asiáticos já muito presentes no RU, como a India 
ou o Paquistão. Poderá repercutir-se, também, numa redução dos pedidos de 
nacionalidade de outros EM’s, por exemplo, de nacionalidade portuguesa por parte de 
indianos de ascendência goesa, uma vez que deixará de permitir uma entrada livre no 
RU. Por seu turno, Singapura vislumbra uma oportunidade para recrutar talentos 
atualmente estabelecidos no RU, com vista à concretização dos seus planos de se 
tornar a vanguarda da tecnologia financeira. 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades 
Portuguesas 

 

É difícil de prever a totalidade das questões e dos impactos negativos na vida dos 
cidadãos nacionais, em virtude da saída deste país da União Europeia (BREXIT), 
designadamente dos que pretendem deslocar-se ao RU em trabalho ou lazer, que se 
encontram a residir no RU ou que o pretendem fazer. Enumeram-se a seguir aquelas 
que constituem as maiores preocupações em função das situações observadas no 
trabalho diário dos diferentes serviços da DGACCP, ou reportadas pelos nacionais que 
procuram os serviços da DGACCP. 

 

1. Documentos de viagem 

Documentos de viagem a apresentar para efeitos de entrada no RU -  na 
altura em que foram conhecidos os resultados do referendo, alguns cidadãos 
residentes no RU ou que tencionavam viajar para o RU em férias, manifestaram 
preocupação sobre se seria suficiente viajarem apenas munidos de um documento de 
identificação. Foi-lhes dito que as regras de entrada e saída no RU ainda não tinham 
sido alteradas, mas que seria sempre aconselhável viajarem com um documento de 
viagem válido, para além do documento de identificação. Neste momento, esse tipo 
de preocupação é bastante residual, mas é natural que reapareça à medida que o 
processo de saída seja negociado. 

2. Residência no País 

Pedido de atribuição / obtenção de residência legal - uma das grandes 
preocupações expressas pelos cidadãos nacionais quando do conhecimento dos 
resultados do referendo, está relacionada com a obtenção de residência no RU. Com 
efeito, muitos nacionais não notificam as autoridades locais da sua permanência em 
território britânico, o que futuramente poderá condicionar a obtenção da autorização 
de residência, se não conseguirem comprovar que se encontram no RU há mais de 5 
anos. Os CG’s no RU disponibilizaram uma linha de atendimento específica e têm 
aconselhado todos os residentes legais no RU há mais de 5 anos a pedirem a 
residência no país, atempadamente, de forma a acautelar a sua situação quando se 
efetivasse a saída definitiva do RU da UE.  

Assim, uma das principais preocupações sinalizadas pelos nacionais que trabalham no 
RU, é a de assegurar, no quadro das negociações, a manutenção dos seus direitos 
laborais, incluindo as questões de segurança social e outras, bem como a situação de 
residente no país. 

Não pode assim vir a ser descartado, no futuro, um previsível aumento de 
casos de permanência ilegal, fraude e exploração laboral;  
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3. Deportações, segurança social, acesso à saúde, emprego e direitos 
laborais 

É ainda previsível um aumento dos processos de expulsão, quer por antecedentes 
criminais, quer por motivos administrativos (falta de meios de subsistência), deixando 
de ser possível evocar as diretivas comunitárias na matéria, como até agora acontecia; 

• Poderão vir a ser adotados critérios mais exigentes de recrutamento e seleção de 
candidatos a empregos, bem como no acesso a prestações sociais;  

• Poderá ser posta em causa a continuidade na utilização do CESD (no EEE e na Suíça 
pode ser apresentado), importando nestas circunstâncias, a negociação de um outro 
instrumento semelhante ou a manutenção daquele em formato a estabelecer;  

• Poder-se-á verificar-se um aumento dos nacionais regressados, em virtude da 
alteração das disposições legais em matéria de livre circulação de pessoas e de 
trabalhadores, e consequentemente, do número de nacionais regressados que vão 
solicitar apoio da segurança social portuguesa, com respostas sociais inferiores no 
nosso país, assim como ao nível da saúde atendendo à disparidade entre os dois 
sistemas;  

• Poderá ainda verificar-se a deslocalização de empresas e dos seus trabalhadores; 
aumento do desemprego e eventual regresso a Portugal (preocupação com a 
reintegração em TN), importando, tanto nesta situação como na anterior, acautelar 
períodos de transição mínimos que permitam a PT promover medidas que apoiem o 
regresso destes nacionais a Portugal e/ou na procura de novos países de destino;   

• Podem vir a ser adotados pelo RU, critérios mais exigentes ao nível da constituição 
de empresas e do acesso a benefícios fiscais; 

• Podem vir a verificar-se problemas ao nível da equivalência e reconhecimento das 
habilitações e das profissões regulamentadas. 

 

Nota: não foram considerados os menores e jovens em risco tendo em conta que 
estão protegidos pelas Convenções de Haia de 1980 e 1996. 

 

4. Funcionamento dos Postos Consulares no Reino Unido e da Secção 
Consular em Dublin 

Os elementos antes referidos bem como algumas informações recolhidas junto dos 
serviços acima identificados, indicam que os mesmos irão ter um claro aumento da 
sua actividade consular pelo menos nos próximos dois anos. Os portugueses 
residentes tenderão a acudir mais aos Postos para obtenção/renovação dos seus 
documentos de identificação e de viagem, pedirão claramente mais conselhos quanto 
a direitos sociais e laborais, intensificarão os pedidos de informação sobre um possível 
regresso ao nosso País, apenas para citar alguns exemplos.  
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Convirá não esquecer que entre 2004 e 2014 emigraram para o RU, 152 mil nacionais, 
País que constituiu assim o maior destino da emigração portuguesa no seio dos países 
da OCDE. Daquele número, 29 mil emigraram entre 2011 e 2014, período em que se 
assistiu a uma forte contracção de meios humanos disponíveis nas estruturas 
consulares. 

Assistindo-se ou não a um movimento inverso de retorno ou a uma deslocação de 
parte daquele movimento para a Irlanda – entre outras razões por questões históricas 
e sociológicas – será muito conveniente acautelar no futuro próximo os recursos 
humanos disponíveis naquelas três importantes estruturas consulares. 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 
 

No âmbito de competências do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, o 
impacto da saída do Reino Unido, no funcionamento da União Europeia, terá 
sobretudo efeitos na política de desenvolvimento da UE. 

A rubrica 4 (Ação Externa) vai certamente sofrer um ajustamento, em baixa, 
equivalente à contribuição do Reino Unido para o Orçamento Geral da União 
(12,57%). Tal afetará em termos globais a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) 
da UE e vai também ter um peso significativo na diminuição do envelope financeiro 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), que financia as relações de cooperação 
da União com os países ACP. 

Em termos de APD a contribuição do Reino Unido para o Orçamento Geral da UE, em 
2015 (últimos dados conhecidos) foi de 1.127,02 M€ (compromissos) e de 921,45 M€ 
(desembolsos) correspondentes à sua comparticipação de 12,57%. 

Por outro lado a contribuição para o 11º FED (2014-2020) é de 4.477 M€ (14,67 %). 

Os compromissos jurídicos assumidos pelo Reino Unido, quer no Quadro Financeiro 
Plurianual, quer no FED, foram assumidos até 2020, pelo que a repercussão 
orçamental da saída só deverá, em princípio, ter consequências no futuro quadro 
financeiro pós 2020. Haverá que ser negociada a decisão e acompanhamento das 
ações a financiar após a saída em 2018, até se esgotarem os recursos financeiros 
assumidos, que no caso do FED, deverão continuar a ser desembolsados para além 
de 2020, em função da situação de tesouraria do Fundo. 

A saída do terceiro contribuinte em termos orçamentais vai refletir-se 
preocupantemente no nível da Ajuda Pública ao Desenvolvimento da UE e na 
capacidade de resposta da União aos desafios e compromissos assumidos 
internacionalmente, nomeadamente na concretização dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável definidos na Agenda 2030. 

Por outro lado, o tipo de relacionamento futuro que a UE e o Reino Unido venham a 
estabelecer no âmbito da política comercial deverá ter implicações nos Acordos de 
Parceria Económica assinados pelos países ACP, no âmbito do Acordo de Cotonou, 
que na medida do possível, deverão ser acautelados.  

Também a visibilidade e influência da União deverá ser afetada, nomeadamente nos 
países da Commonwealth, onde o peso do Reino Unido junto das instituições e 
sociedade civil dos seus membros, nas Delegações da UE e na identificação e 
implementação das ações que a União financia é bastante significativo. 

Acresce ainda a importância da expertise que as instituições dedicadas ao 
desenvolvimento do Reino Unido, nomeadamente o DFID (Department for 
International Development), têm na definição de politicas de cooperação para o 
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desenvolvimento, como por exemplo, nas questões de género, direitos humanos e 
governação, saúde, bem como na eficácia da ajuda e na avaliação e medição de 
resultados da cooperação para o desenvolvimento, matérias em que o Reino Unido 
está na primeira linha em termos de investigação e análise. 

O Reino Unido é um dos mais importantes doadores a nível mundial, quer em termos 
de financiamento global, quer em termos relativos (disponibiliza 0,7% do PIB). 

O atual governo, já depois da decisão de saída da UE, tem manifestado a sua intenção 
de manter o seu nível de APD quer no contexto bilateral, quer multilateral. 

Em dezembro de 2016, o DFID publicou o relatório de avaliação sobre os resultados 
das agências multilaterais de desenvolvimento “Raising the standard: the Multilateral 
Development review 2016”, onde é reafirmada a intenção do Reino Unido continuar a 
trabalhar e a contribuir financeiramente, nomeadamente com os Bancos de 
Desenvolvimento e as Agencias das Nações Unidas, que espera venham a ter uma 
intervenção e um protagonismo reforçado sob a orientação do novo Secretário-Geral 
António Guterres, citado no relatório.     
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Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

 

A análise que é apresentada neste trabalho foi realizada pela equipa da Direção de 
Informação utilizando fontes abertas e recursos da mesma, sobre a problemática da 
saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). 

Não estando definidos os contornos da saída do Reino Unido (RU) da União Europeia 
(UE) e como as relações futuras se irão desenvolver, torna-se difícil prever com 
exatidão, quais as potenciais consequências que possam advir para o comércio e 
investimento português ou quais as áreas da atividade económica nacional que 
poderão vir ser as mais afetadas. 

Pretende-se assim com este trabalho sistematizar um conjunto de questões 
relevantes, de caráter exploratório, resultantes do Brexit, identificando alguns temas 
na vertente económica que deverão ser acompanhados e aprofundados, em função 
da evolução das negociações. 

 

Enquadramento 

Os impactos do Brexit no Reino Unido deram origem a um período de grande 
instabilidade e de incerteza económica, política e institucional, com implicações 
económicas importantes. 

No sentido de tentar minorar o seu impacto na economia e tentar afastar uma possível 
recessão, o Banco de Inglaterra adotou, no início de agosto, um conjunto de medidas 
de política monetária. Foi reduzida a taxa diretora de 0,50% para 0,25%, visando 
melhorar as condições de financiamento das famílias e das empresas; foi aumentada 
a liquidez na economia em 60 mil milhões de libras esterlinas (cerca de 71 mil milhões 
de euros) através do programa de compra de obrigações do Estado, prevendo-se que 
cerca de 10 mil milhões de libras esterlinas serão investidos em compras de ativos de 
empresas. 

Foi divulgado recentemente pela imprensa britânica o conteúdo de um documento a 
que os membros do Governo teriam tido acesso, em que o Tesouro britânico estimava 
que um eventual abandono do mercado único e a tomada da opção de seguir as regras 
da Organização Mundial de Comércio (OMC), poderia provocar uma quebra do produto 
interno bruto (PIB) entre 5,4% e 9,5% a longo prazo (comparando com o cenário em 
que o Reino Unido permanecesse na UE), tendo sido estimado um impacto líquido em 
termos de receitas fiscais muito significativo. 

Face à desvalorização da libra esterlina em relação a outras moedas, diversas 
empresas instaladas no Reino Unido, cujos produtos são fabricados no exterior 
começaram a aumentar os seus preços de venda no país, refletindo o aumento do 
custo das importações. O Centre for Economics and Business Research considera que 
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o crescimento dos preços das importações terá necessariamente um impacto em 
termos de consumo privado, considerado o principal motor da economia. Por outro 
lado, a desvalorização da moeda está a favorecer os exportadores e o setor do 
turismo. 

Com este enquadramento é expectável antecipar as principais áreas onde se podem 
esperar impactos em Portugal decorrentes do Brexit : exportações, turismo e 
investimento. 

O RU é um importante parceiro económico de Portugal, sendo o nosso 4º cliente ao 
nível das exportações de bens e serviços, 1º mercado emissor de turistas para Portugal 
e o 4º investidor em termos de stock de investimento direto estrangeiro. 

De assinalar ainda que o Observatório das Emigrações, de 2015, cujos dados reportam 
a 2014, posiciona o RU como o primeiro país de destino da emigração portuguesa, 
identificando esse mesmo documento, como uma das tendências deste fluxo 
migratório o elevado nível de qualificações profissionais dos que procuram o mercado 
britânico. 

Os aspetos geopolíticos irão seguramente condicionar um processo negocial que se 
perspetiva longo e complexo, durante o qual as empresas serão confrontadas com a 
incerteza sobre qual a natureza final da relação com a UE. 

 

1. Relações económicas Portugal – Reino Unido 

 

1.1. Comércio de bens e serviços 

O Reino Unido foi o 4º cliente de bens e serviços de Portugal, representando 9,7% 
das exportações em 2015, e o 5º fornecedor, com uma quota de 4,8% das 
importações. No período janeiro-setembro de 2016, o mercado representou 10% das 
exportações portuguesas de bens e serviços e 4,8% das importações. 

A balança comercial de bens e serviços entre Portugal e o Reino Unido é 
tradicionalmente favorável ao nosso país, salientando-se que o crescimento médio 
anual das exportações e importações no período 2011-2015 foi de 9,8% e 2,0%, 
respetivamente. 

Em 2015, as exportações de bens e serviços para o mercado atingiram perto de 7,2 
mil milhões de euros (+13,7% face ao ano anterior, após quatro anos de crescimento 
sustentado), enquanto as importações alcançaram 3,4 mil milhões de euros (+7,2%), 
o que se traduziu num saldo aproximado de 3,8 mil milhões de euros. A taxa de 
cobertura das importações pelas exportações foi de 209,2% em 2015. 

Nos nove primeiros meses de 2016, as vendas de bens e serviços cresceram 5% face 
ao período homólogo do ano anterior, enquanto as compras contraíram 2%. O saldo 
permaneceu favorável a Portugal, tendo o coeficiente de cobertura, nesse período, 
atingido 224,2%. 
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Comércio de bens 

No que se refere ao comércio de bens, em 2015, o Reino Unido subiu para 4º lugar 
enquanto cliente de Portugal (6,7% do total exportado), mantendo o 6º lugar como 
fornecedor (3,1% do total importado). 

 
 

A balança comercial de bens entre os dois países foi sempre favorável a Portugal ao 
longo dos últimos cinco anos. 
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No período 2011-2015, a média anual de crescimento das vendas de bens foi muito 
significativa (+10,8%). Em relação às compras efetuadas ao Reino Unido, verificou-
se que contraíram, em média, 0,5% ao ano. Em 2015, as exportações de bens para o 
mercado britânico atingiram o valor mais elevado dos últimos cinco anos, alcançando 
3,3 mil milhões de euros (+14,1% face ao ano anterior); as importações ficaram 
abaixo de 1,9 mil milhões de euros (+4,5%). A taxa de cobertura das importações 
pelas exportações fixou-se em 176,8% no último ano. 

No período janeiro-setembro de 2016, segundo os dados preliminares do INE, as 
exportações de bens de Portugal para o mercado britânico cresceram 7,1% face ao 
período homólogo e as importações contraíram 2,3%, resultando um saldo da balança 
comercial mais favorável do que o verificado no mesmo período de 2015 (+20,2%).  

As exportações de mercadorias portuguesas com destino ao mercado britânico são 
constituídas por um leque diversificado de produtos, sendo de destacar as máquinas 
e aparelhos, os veículos e outro material de transporte e o vestuário. Do “Top 5” fazem 
ainda parte os metais comuns e os produtos alimentares. Estas cinco categorias de 
produtos concentraram perto de 56,7% do total das vendas em 2015. No período 
janeiro-setembro de 2016 estes cinco grupos de produtos representaram 60,7% do 
total exportado. 

Estes grupos de produtos verificaram crescimentos muito relevantes no último ano - 
máquinas e aparelhos (+25,8% face a 2014), veículos e material de transporte 
(+15,7%), metais comuns (+10,5%) e os produtos alimentares (+7,9%) - com 
exceção do vestuário (que registou uma quebra de 2,7% face ao ano anterior). 
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Nos primeiros nove meses de 2016, destaca-se que as exportações destes produtos 
foi positiva genericamente, em particular no caso das máquinas e aparelhos (+31,8% 
face ao período homólogo do ano anterior), dos veículos (+12,8%) e dos metais 
comuns (+4,7%), enquanto o vestuário cresceu mais moderadamente (+3,3%) e os 
produtos alimentares acusaram uma quebra (-0,8%). Por outro lado, verificou-se 
quebras nas vendas de matérias têxteis, calçado, madeira e cortiça e pastas 
celulósicas e papel (de -2,8%, -2,4%, -27,5% e -20,8% face ao período homólogo do 
ano anterior, respetivamente). 

De acordo com dados divulgados pelo GEE23, 33,8% dos produtos industriais 
exportados por Portugal para o RU, em 2015, continham um grau médio-alto de 
intensidade tecnológica, 11,3% alto, 16,3% médio-baixo e 38,6% baixo. 

O INE registou 2 679 empresas exportadoras para o RU em 2015, que compara com 
2 301 em 2011. 

                                                           
23 GEE – Gabinete de Estratégica e Estudos do Ministério da Economia 
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Ao nível das compras ao RU, denota-se uma concentração em cinco grupos de 
produtos - veículos e outro material de transporte, químicos, máquinas e aparelhos, 
metais comuns e produtos agrícolas - que representaram 70,8% do total em 2015 
(74,9% nos primeiros nove meses de 2016). 

De registar que as compras de produtos agrícolas e de veículos e outro material de 
transporte registaram crescimentos, em 2015, de cerca de 39% e 30% 
respetivamente, face ao ano anterior. No caso dos metais comuns, as compras 
diminuíram 13% face ao ano anterior. 

No período janeiro-setembro de 2016, mantiveram-se os cinco primeiros grupos de 
produtos importados, destacando-se que os veículos e outro material de transporte e 
os produtos agrícolas foram os que mais cresceram comparando com o período 
homólogo de 2015 (+13,1% e +27%, respetivamente), enquanto as importações de 
máquinas e aparelhos e de produtos químicos aumentaram de forma mais moderada 
(+5,2% e +0,5%, respetivamente). Os metais comuns acusaram uma quebra de 
18,2%. 
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Segundo o GEE24, cerca de 40,9% dos produtos industriais importados do Reino Unido, 
em 2015, continham um grau médio-alto de intensidade tecnológica, 24,3% alto, 
21,3% baixo e 13,5% um grau médio-baixo. 

 

Serviços 

Em termos de exportações de serviços, o Reino Unido tem-se posicionado como o 1º 
cliente de Portugal, com uma quota de 14,7% do total em 2015 (15,2% no período 
janeiro-setembro de 2016). O país foi o 2º fornecedor de serviços a Portugal, 
correspondendo a 11,7% do total dos serviços importados em 2015 (11,1% em 
janeiro-setembro de 2016). 

 
 

A balança de serviços de Portugal com o Reino Unido é tradicionalmente positiva ao 
longo do período 2011-2015, tendo apresentando coeficientes de cobertura das 
importações pelas exportações bastante elevados (245,7% em 2015). Entre janeiro-
setembro de 2016, o coeficiente de cobertura foi de 266,7%. 

 
 

Em termos de evolução, salienta-se que o crescimento das exportações de serviços 
verificado nos últimos cinco anos foi sempre positivo (a média anual do período foi de 
7,9%) e, em 2015, aumentaram 14,3% face ao ano anterior. Quanto às importações 

                                                           
24 GEE - Gabinete de Estratégica e Estudos do Ministério da Economia. Os produtos industriais transformados 
importados do RU representaram cerca de 86% do total em 2015. 
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de serviços, aumentaram em média 5,8% ao ano, nesse período, tendo em 2015 
crescido 12,7% face ao ano anterior. 

Em 2015, os principais serviços exportados por Portugal, com destino ao Reino Unido, 
foram os seguintes: viagens e turismo (54% do total exportado, +14,8% face ao ano 
anterior), transportes (24%, +24,8%), outros serviços fornecidos por empresas 
(9,6%, +16,4%), serviços de telecomunicações, informática e informação (5,9%, 
+0,5%) e serviços financeiros (3,4%, +16%), totalizando, no seu conjunto, 
aproximadamente 97% do valor global. 

Do lado das importações destacaram-se os mesmos tipos de serviços, concentrando 
os cinco primeiros perto de 83% do total em 2015: as viagens e turismo (27,7% do 
total, +7,5% face a 2014), outros serviços fornecidos por empresas (20,7%, +29,1%), 
os transportes (16,2%, +16,8%), os serviços de telecomunicações, informática e 
informação (12,2%, -5%) e os serviços financeiros (5,9%, +14,8%). 

Os primeiros dados do Banco de Portugal, referentes à exportação de serviços nos 
nove primeiros meses de 2016, apontam para um crescimento de 5,8% face ao 
verificado no período homólogo, e uma quebra de 3,0% das importações, que se 
traduziu num aumento de 11,4% do superavit da balança de serviços. 

 

1.2. Investimento 

Segundo o Banco de Portugal, no período 2011-2015, o investimento do Reino Unido 
em Portugal (IDE), de acordo com o Princípio Direcional, registou os seus valores mais 
elevados nos anos de 2014 e 2015 (respetivamente, 529,1 milhões de euros e 632,0 
milhões de euros, em termos líquidos). No período janeiro-setembro de 2016 o 
montante de IDE do RU rondou 108,1 milhões de euros em termos líquidos (-20,4% 
quando comparado com o período homólogo de 2015). 

 
Em termos de stock, o investimento direto do RU em Portugal ascendeu a 7 717,8 
milhões de euros no final de dezembro de 2015 (comparando com 6 233,5 milhões de 
euros em dezembro de 2011), representando cerca de 7,3% do total captado por 
Portugal. A taxa média de crescimento anual no período 2011-2015 foi de 6%. Em 
setembro de 2016 o stock de investimento direto britânico em Portugal alcançou cerca 
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de 7 788,2 milhões de euros (7,1% do total), tendo aumentado 8,2% face ao período 
homólogo do ano anterior, posicionando o Reino Unido como o 4º país de origem do 
IDE (a seguir aos Países Baixos, Espanha e Luxemburgo). 

 
Ainda de acordo com o Banco de Portugal, os fluxos de investimento direto de Portugal 
no Reino Unido (IDPE), registaram uma taxa média anual de crescimento de 135,7% 
no período 2011-2015. Em 2015, de acordo com o Princípio Direcional, o investimento 
português no país ascendeu a 88,8 milhões de euros, em termos líquidos, o segundo 
valor mais elevado dos últimos cinco anos. 

Em termos acumulados, o investimento direto de Portugal no RU totalizava 1 477,4 
milhões de euros no final de dezembro de 2015 (que compara com 558,1 milhões de 
euros em dezembro de 2011). A taxa média de crescimento anual para o período 
2011-2015 foi de 113,8%. Em setembro de 2016 o stock de investimento direto 
português no RU ascendeu a perto de 1 330,0 milhões de euros (-5,9% face ao 
período homólogo do ano anterior), posicionando-se o Reino Unido como o 6º país de 
destino do IDPE, representando 2,4% do total (após os Países Baixos, Espanha, 
Angola, Brasil e Luxemburgo). 

Entre os setores em que se tem concentrado o investimento de empresas portuguesas 
no mercado britânico são de referir, entre outros, as tecnologias de informação e 
comunicação, a distribuição, os serviços financeiros, o turismo, a energia, os 
equipamentos e produtos industriais, os materiais de construção, os produtos 
florestais, a madeira e papel, o agroalimentar e a fileira casa. 

 

1.3. Turismo 

O Reino Unido é o principal mercado para Portugal em termos de receitas geradas 
pelo setor do turismo, com cerca de 2,0 mil milhões de euros em 2015 (+14,8% face 
ao ano anterior), ou seja 17,5% do total. 
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A evolução das receitas geradas pelos turistas britânicos, nos últimos cinco anos, foi 
positiva, tendo registado um crescimento médio anual de 8,5%. 

No que se refere às dormidas e aos hóspedes assinalados apenas na hotelaria global, 
o Reino Unido representou, respetivamente 24,3% e 17% do total em 2015 (1º 
mercado para Portugal). O número de dormidas registadas no período de 2011-2015 
cresceu 7,5% (média anual), totalizando cerca de 8,3 milhões em 2015 (+9,5%, face 
ao ano anterior). O número de hóspedes com origem no mercado britânico foi de 1,7 
milhões em 2015 (+10,5% face ao ano anterior). 

No período janeiro-setembro de 2016, as receitas e o número de dormidas 
aumentaram, respetivamente, 12,9% e 10%, face ao período homólogo do ano 
anterior. 

 
Segundo o Instituto de Turismo de Portugal (ITP), Portugal é o 6º destino dos turistas 
britânicos (após Espanha, França, Irlanda, EUA e Itália), sendo que mais de 54% dos 
turistas britânicos repetem a sua visita a Portugal. Londres constitui a principal fonte 
de turistas para Portugal. 

Os turistas ingleses escolheram, preferencialmente, as seguintes regiões: Algarve 
(representou cerca de 67% das dormidas em 2015), a Madeira (20,2%) e a Área 
Metropolitana de Lisboa (8,3%). Seguem-se as regiões Norte (2,5%), Centro (1%), 
Açores (0,6%) e Alentejo (0,4%). Salienta-se que no 1º semestre de 2016 as dormidas 
dos turistas britânicos nas regiões do Algarve, da Madeira e da Área Metropolitana de 
Lisboa aumentaram 13,1%, 15,5% e 8,1%, respetivamente, face ao período 
homólogo de 2015. 

Por tipologia de alojamento, os hotéis concentraram 47% das dormidas de ingleses 
no último ano, seguindo-se os hotéis-apartamentos (24%) e os apartamentos (17%). 

 

 

 

 



58 

 

 

2. Análise da exposição das empresas portuguesas exportadoras de bens ao 
mercado do Reino Unido 

2.1. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens para o Reino 
Unido25 

Entre 2011 e 2015, estiveram envolvidas na exportação de bens para o Reino Unido 
4.295 empresas portuguesas, das quais 1.374 o fizeram em todos os anos do período. 

Com referência apenas ao ano de 2015, o número de empresas portuguesas 
exportadoras de bens para o Reino Unido ascendeu a 2.679 (Quadro 11), mais 62 
empresas do que no ano anterior, saldo resultante de 526 “novos exportadores” e 464 
“exportadores perdidos”26, em relação ao universo exportador do ano anterior. 

Em termos globais, as empresas que exportaram para o Reino Unido, em 2015, 
representaram 12,3% do tecido empresarial exportador nacional, constituído no total 
por 21 862 operadores económicos. 

Do conjunto das 2.679 empresas exportadoras de bens para o Reino Unido, 8 
empresas (0,3% do total) exportaram individualmente entre 50 milhões de euros e 
250 milhões de euros27, num total de 837,9 milhões de euros, escalão correspondente 
a 24,9% do total exportado em valor (Quadro 11 e Gráfico 1). 

O principal grupo, em valor, de empresas exportadoras foi o correspondente ao 
escalão situado entre um milhão de euros e 50 milhões de euros, com 432 empresas 
(16,1% do total das empresas exportadoras) e 2 102,1 milhões de euros (62,6% do 
total em valor). 

O escalão de exportação entre mil euros e um milhão de euros foi o mais importante 
em termos de número de empresas com 2.104 empresas (78,5% do total de 
empresas), mas com apenas 380,8 milhões de euros exportados (11,3% do total em 
valor). 

As restantes 135 empresas (5,0% do total) concentraram-se no escalão de exportação 
até mil euros, tendo as mesmas representado 0,0% do valor total exportado (55,9 mil 
euros)28. 

                                                           
25 Ver nota metodológica (página 3) 
26 As designações “novos exportadores ” e “exportadores perdidos” correspondem, respetivamente, a empresas 
que exportaram em 2015 e que não o tinham feito em 2014, e a empresas que tendo exportado em 2014, não 
o fizeram em 2015. 
27 Os valores de exportação mais elevados por empresa no período 2011-2015 situaram-se entre 154 milhões 
de euros em 2012 e 229 milhões de euros em 2011. 
28 Na distribuição do valor de exportação por classes considerou-se a rúbrica “Estimativas, Particulares e 
Operadores Não Identificados”. Esta rúbrica representou, em 2015, 38,0 milhões de euros de exportações para 
o Reino Unido, correspondentes a 1,1% do total. 
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Do universo de empresas exportadoras para o Reino Unido, em 2015, de referir que 
19 empresas correspondem a sucursais de empresas estrangeiras, as quais valeram 
10,4% das vendas portuguesas de bens para o Reino Unido, naquele período. 
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2.2. Exposição das empresas exportadoras de bens ao mercado do Reino 
Unido 

Com o objetivo de medir a dependência das exportações globais das empresas 
portuguesas relativamente ao mercado britânico, efetuou-se uma análise da 
distribuição do peso das exportações de bens para o Reino Unido no montante total 
das exportações das empresas portuguesas que efetuaram vendas para aquele país. 

No ano passado, as vendas globais de bens, para todo o mundo, das empresas que 
exportaram para o Reino Unido, ascenderam a 32,4 mil milhões de euros, equivalente 
a 68,1% das exportações totais portuguesas que atingiram, em 2015, 47,77 mil 
milhões de euros29. 

Os resultados também revelam que, em 2015, o Reino Unido representou, em média, 
30,3%30 das exportações globais das empresas que exportaram para o mercado, o 
registo mais elevado dos últimos cinco anos (Quadro 12). 

 
Numa análise mais detalhada, por classe de peso (nível de exposição) das exportações 
para o Reino Unido no total exportado pelas mesmas empresas para o mundo, verifica-
se que, em 2015, 81,7% das empresas que exportaram para o mercado (2.188 
empresas) registaram uma concentração das suas exportações no mercado britânico 
na classe entre 0% e 25%, representando 54,5% do valor total das exportações 
portuguesas para o país. No nível de exposição situado entre 26% e 50% observaram-
se 259 empresas (9,7% do total das empresas e 27,1% do total exportado). Deste 
modo, 91,3% do número de empresas, a que corresponde 81,6% das exportações 
totais em valor, concentra até 50% das suas exportações totais mundiais no mercado 
britânico (Quadro 13; Gráfico 2). 

                                                           
29 Exclui a rúbrica “Estimativas, Particulares e Operadores Não Identificados” (Empresas em nome individual, 
valores estimados para empresas abaixo do limiar de assimilação no comércio intracomunitário e empresas 
desconhecidas e estrangeiras no comércio extracomunitário). Se incluirmos esta rúbrica o total das exportações 
portuguesas de bens foi de 49,8 mil milhões de euros em 2015. 
30 Peso médio das exportações para o Reino Unido no total exportado pelas empresas que exportaram para o 
Reino Unido, ponderado pela quota de cada empresa no total exportado para aquele mercado. 
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Nos níveis de maior concentração, registam-se 105 empresas (3,9% do total das 
empresas e 8,6% do total exportado), na classe de peso de 51% a 75% e 127 
empresas (4,7% do total de empresas e 9,8% do valor total exportado) na classe 
entre 76% e 100%. 

Neste último nível, há 24 empresas com uma concentração total das suas exportações 
no mercado britânico (único mercado de cliente destino das respetivas exportações), 
correspondente a 0,9% do número de empresas e a 1,1% das exportações totais em 
valor.´ 

De referir, ainda, que as dez principais empresas exportadoras para o Reino Unido (A 
a J) (Gráfico 3), registaram, em 2015, 27,6% das exportações totais para o Reino 
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Unido, concentrando naquele17 país entre 31,8% (máximo) e 7,2% (mínimo) das 
respetivas exportações mundiais a nível individual, entre as empresas que constituem 
o grupo. 

Este conjunto de dez empresas contribuiu com 5,2 p.p. para a exposição média global 
(30,3%), ou seja, foi responsável por 17,2% da concentração total das exportações 
portuguesas no Reino Unido. 

 
Resumidamente: 

Em 2015, exportaram para o Reino Unido 2 679 empresas portuguesas (12,3% do 
universo de empresas portuguesas exportadoras), constituindo o 9º mercado com 
maior número de operadores económicos portugueses com vendas de bens ao exterior 
(4º da União Europeia). 

A maior percentagem das exportações em valor para o Reino Unido (62,6% do total) 
concentrou-se em 432 empresas (16,1% do total), que efetuaram individualmente 
exportações entre um milhão de euros e 50 milhões de euros. 

Com exportações até 1 milhão de euros registaram-se 2 239 empresas (83,6% do 
total de operadores para o mercado), cujas vendas representaram 11,3% das 
exportações em valor para o país. 

No principal escalão de exportação individual em valor situaram-se 8 empresas (0,3% 
do total), que representaram 24,9% das exportações totais em valor.  
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Em termos de exposição das empresas portuguesas ao mercado britânico, a mesma 
é, em termos médios globais, relativamente baixa (30,3%), com o escalão de 
exposição até 25% a registar 2 188 empresas (81,7% do total de empresas) e 1 810,6 
milhões de euros (54,5% das exportações totais em valor). 

No nível de maior de exposição, acima de 76%, encontraram-se 127 empresas (4,7% 
do total de empresas), as quais valeram 9,8% do valor exportado. 

De referir a existência de 24 empresas (0,9% das empresas; 1,1% do valor 
exportado), para quem o Reino Unido é o seu único mercado de exportação. 

Os dez principais operadores económicos totalizaram 53,0% das exportações totais 
para o Reino Unido, concentrando, individualmente, as suas vendas mundiais entre 
47,5% e 1,3% naquele país. O principal exportador português para o mercado 
britânico registou uma dependência de 24,5%, em 2015. 

 

3. O Quadro legal do relacionamento comercial União Europeia/Reino Unido 

O Reino Unido, como membro da União Europeia (UE), é parte integrante da União 
Aduaneira, caracterizada, essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela 
adoção de uma política comercial comum relativamente a países terceiros. O Mercado 
Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, criou um grande espaço 
económico interno, traduzido na liberdade de circulação de bens, de capitais, de 
pessoas e de serviços, tendo sido suprimidas as fronteiras internas aduaneiras, fiscais 
e técnicas. 

Deste modo, o atual relacionamento da União Europeia com o Reino Unido (como país 
ainda membro da UE) permite-lhe, por um lado, o acesso sem barreiras ao espaço 
intracomunitário, onde existem as 4 liberdades (circulação de bens, serviços, capitais 
e pessoas) e, por outro, beneficiar de uma rede ampla e diversificada de Acordos de 
Comércio Livre / Acordos de Associação celebrados pela UE com países (e grupos de 
países) terceiros em condições preferenciais em termos tarifários, ou seja, com 
redução / ou isenção direitos aduaneiros. 

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, 
a adoção da mesma legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário (CAC) 
– que estabelece as normas e os procedimentos gerais relativos às importações e 
exportações de mercadorias entre a União Europeia e os países terceiros, bem como 
a aplicação de iguais imposições alfandegárias aos produtos provenientes exterior – 
Pauta Exterior Comum (PEC) / TARIC – Integrated Community Tariff. 

Importa referir que com o objetivo de melhorar os controlos aduaneiros, agilizar as 
formalidades de desalfandegamento, simplificar os regimes aduaneiros económicos, 
facilitar o comércio através da garantia de um elevado nível de segurança nas 
fronteiras, entre outros desígnios de modernização, foi publicado um novo Código 
Aduaneiro da União, que entrou em vigor a 30 de Outubro de 2013, sendo que a 
maioria das suas disposições só teve aplicação a partir de 1 de maio de 2016, segundo 
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o Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/481, que revoga o Regulamento n.º 
2913/92, anterior CAC, bem como do Regulamento n.º 2454/93, que fixava as 
respetivas disposições de aplicação. 

 

4. Situação económica do Reino Unido e perspetivas 

No período 2010-2015 a economia britânica cresceu em média 2% ao ano. Em 2015, 
segundo o The Economist Intelligence Unit (EIU), o PIB cresceu 2,2%, impulsionado 
em grande parte pelo investimento e pelo consumo privado. A taxa média de inflação 
foi de 0% e o desemprego desceu para 5,4% da população ativa. O saldo negativo 
da balança corrente agravou-se, passando a representar cerca de 5,4% do PIB. 
Relativamente ao défice público (4,3% do PIB), o Governo fez progressos na sua 
redução (quando comparado com 5,7% em 2013), enquanto a dívida pública 
aumentou, passando a representar 89,1% do PIB em 2015. 

No sentido de tentar reduzir o clima de incerteza que se instalou depois da decisão 
dos britânicos, bem como minorar o seu impacto na economia e tentar afastar uma 
possível recessão, o Banco de Inglaterra adotou, no início de agosto, um conjunto de 
medidas de política monetária. Foi reduzida a taxa diretora de 0,50% para 0,25%, 
visando melhorar as condições de financiamento das famílias e das empresas; foi 
aumentada a liquidez na economia em 60 mil milhões de libras esterlinas (cerca de 71 
mil milhões de euros) através do programa de compra de obrigações do Estado, 
prevendo-se que cerca de 10 mil milhões de libras esterlinas serão investidos em 
compras de ativos de empresas. No total, o “quantitative easing” ascendeu a 445 mil 
milhões de libras esterlinas. 

No primeiro semestre de 2016 a economia britânica cresceu 1,1% (face ao período 
homólogo do ano anterior). Segundo as estimativas preliminares do Office for National 
Statistics (ONS), no 3º trimestre de 2016 o PIB cresceu 0,5% (após +0,7% no 2º 
trimestre), o que se terá ficado a dever totalmente ao setor dos serviços (tendo a 
produção industrial, a agricultura e a construção registado contrações). 

No entanto, diversos economistas preveem que um abrandamento do PIB venha a 
ocorrer no 4º trimestre do corrente ano ou no início de 2017, considerando que a 
economia britânica ainda não evidenciou o impacto negativo do aumento da inflação 
(atingiu 1% em setembro) que será provocado pela queda da libra esterlina, nem de 
uma eventual baixa dos investimentos das empresas face à incerteza que representa 
o Brexit. As últimas previsões da Comissão Europeia (Outono de 2016) apontam para 
um crescimento da economia britânica de 1,9% em 2016 e de apenas 1% em 2017 
(ano em que o investimento poderá registar uma contração de 2,2% e o consumo 
privado aumentar mais moderadamente, +1,5%). 

No passado dia 23 de novembro, o Ministro das Finanças apresentou no Parlamento 
o Autumn Statement, com as prioridades orçamentais para os próximos anos, que 
aposta no aumento da despesa pública dirigida para investimentos em construção de 
infraestruturas, melhoria das comunicações (transportes e telecomunicações) e na 
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inovação, com o objetivo de apoiar o crescimento económico e aumentar a 
produtividade do país a longo prazo. O investimento em novos projetos de 
infraestruturas deverá passar dos 0,8% do PIB no corrente ano para um intervalo 
entre 1% e 1,2% 2017. O Ministro voltou a afirmar que a saída do país da UE, vai 
originar "um nível sem precedentes de incerteza", que afetará as previsões 
económicas do país. 

As novas previsões do Governo apontam para um crescimento do PIB britânico de 
2,1% em 2016, mas apenas 1,4% em 2017, 1,7% em 2018 e 2,1% em 2019. 

O consumo privado irá abrandar (de +2,8% em 2016, para 1,2% em 2017 e 1,1% 
em 2018), assim como o consumo público (+1% em 2016, +0,6% em 2017 e +0,5% 
em 2018). Quanto ao investimento, prevê-se que contraia 0,1% em 2016 (após ter 
crescido 3,4% em 2015), recuperando gradualmente em seguida (+1,2% em 2017 e 
+3,6% em 2018). No entanto, o investimento das empresas deverá acusar uma 
contração no corrente ano de 2,2% (após +5,1% em 2015), devendo continuar a 
evoluir negativamente em 2017 (-0,3%), voltando a crescer a partir de 2018 (+4,1%). 
Essa evolução deverá ser compensada pelo crescimento do investimento público 
(+2,3% em 2016, +3,3% em 2017 e +2,1% em 2018). 

Entre as principais medidas anunciadas pelo Governo britânico destacam-se as 
seguintes: 

- Criação de um novo fundo National Productivity Investment Fund – NPIF (irá 
acrescentar uma verba de 23 mil milhões de Libras), destinado a financiar 
investimento de alto valor acrescentado nos próximos cinco anos, em áreas 
consideradas críticas para aumentar a produtividade da economia britânica a longo-
prazo: habitação, investigação & desenvolvimento (I&D), infraestruturas de transporte 
e comunicação digital. O NPIF implicará um montante de 170 mil milhões de libras 
esterlinas no período 2017-18 até 2021-22, o que representará cerca de 1,7% do PIB 
em 2021-22. 

No caso do financiamento em I&D (2 mil milhões de libras esterlinas adicionais por 
ano em 2020-21), prevê-se um aumento no financiamento às universidades e 
empresas com projetos de I&D para apoiar o RU a permanecer um local atrativo para 
se investir em investigação e inovação (apoiará a investigação científica e 
desenvolvimento de tecnologias, em particular nas áreas da robótica, inteligência 
artificial, e biotecnologia industrial). 
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- Aumento do salário mínimo nacional a partir de abril de 2017 (de 7,20 libras 
esterlinas/h para 7,50 libras esterlinas/h). Para apoiar as famílias com menores 
rendimentos, será cortada a taxa relativa às contribuições dos trabalhadores para a 
Segurança Social (TSU), incluindo as taxas aplicadas aos complementos salariais 
contributivos. 

Para implementar a sua estratégia, o Governo prevê que o país terá de recorrer aos 
mercados para se financiar em 59 mil milhões de libras esterlinas em 2017 (em 46,5 
mil milhões de libras em 2018 e 2019 e em 21,9 mil milhões de libras em 2020), tendo 
no entanto reiterado o compromisso de manter a disciplina orçamental.  

O The Economist Intelligence Unit (EIU) apresenta perspetivas de evolução da 
economia britânica menos otimistas que as oficiais. Assim, para o período 2016-2017, 
as previsões do EIU apontam para: 

• Um crescimento do PIB de 2% em 2016, abrandando para 0,6% em 2017. Por outro 
lado, as últimas previsões do FMI31 referem um crescimento de 1,8% em 2016 e 1,1% 
em 2017. O Banco de Inglaterra prevê um crescimento de 2% em 2016, mas baixou 
as previsões do PIB para 0,8% em 2017 (em vez dos 2,3% divulgado em maio último, 
antes do referendo). 

                                                           
31 FMI - World Economic Outlook (October 2016) 
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• O crescimento do consumo privado deverá manter-se em 2016 (+2,5%) e registar 
uma quebra em 2017 (-0,8%), enquanto o consumo público crescerá mais 
moderadamente (+1% em 2016 e +1,3% em 2017). O investimento, após ter crescido 
muito significativamente em 2014 e 2015 (respetivamente, 6,7% e 3,4%), deverá 
crescer a um ritmo menos elevado em 2016 (+1%), prevendo-se uma quebra em 
2017 (-2,8%, que se poderá prolongar em 2018, -0,2%). Prevê-se que a procura 
interna aumente 1,4% no corrente ano e contraia 0,7% em 2017. 

• A taxa real de crescimento das importações britânicas de bens e serviços deverá 
crescer 2,3% em 2016 e contrair 0,7% em 2017. Do lado das exportações de bens e 
serviços, prevê-se que cresçam 3,4% e 3,8% respetivamente, em 2016 e 2017. 
Relativamente às importações apenas de bens, prevê-se uma evolução negativa em 
2016 e 2017 (-5,5% e -3,1%, respetivamente), enquanto as exportações de bens 
deverão diminuir 2,5% em 2016 e aumentar 4,3% em 2017. 

 

 
 

• A taxa média de inflação deverá sofrer um agravamento em 2016 e 2017, fixando-
se em 0,7% e 2,8%, respetivamente. 
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• O nível de desemprego tenderá a diminuir ainda no corrente ano, representando 
5% da população activa, voltando a subir para 5,5% em 2017 (4,9% e 5,2% 
respetivamente, segundo a Comissão Europeia). 

• O saldo negativo da balança corrente poderá baixar para um valor da ordem dos 
142 mil milhões de USD em 2016, e dos 85 mil milhões de USD em 2017. Em termos 
do seu peso no PIB, prevê-se que passe de 5,6% no corrente ano para 3,8% no 
próximo. 

• A redução do défice do setor público deverá prosseguir no corrente ano (-3,9% do 
PIB), mas é expectável um agravamento em 2017 (-4,5% do PIB). No entanto, o rácio 
dívida pública/PIB continuará a subir para cerca de 92% do PIB em 2016 e 96% em 
2017 (comparando com 86% em 2013). 

 

5. Possíveis impactos do Brexit 

Enquadramento 

Uma das consequências relevantes da saída da UE é o facto do Reino Unido deixar de 
fazer parte da rede de Acordos de Comércio Livre que a União Europeia celebrou com 
mais de 50 países terceiros (The State of EU Trade, november 2016), recuperando a 
competência em matéria de Política Comercial que tinha sido transferida, no seu 
conjunto, quando da respetiva Adesão, para a Comunidade. Deste modo, cabe-lhe 
não só negociar, de per si, acordos de comércio com países terceiros, como elaborar 
uma Pauta Aduaneira Exterior onde serão estabelecidas as tarifas aduaneiras a aplicar 
aos bens provenientes do exterior, nomeadamente sobre as mercadorias de origem 
comunitária. 

No âmbito das negociações a realizar com vista a determinar o modelo de 
relacionamento futuro entre o Reino Unido e a UE é possível antever várias hipóteses, 
de entre as quais se destacam: 

• Adesão ao Espaço Económico Europeu / European Economic Area (engloba os 
Estados membros da União Europeia e 3 países da European Free Trade Association, 
com exceção da Suíça que, no entanto, tem acordos celebrados com a UE em 
variadíssimos domínios), alternativa que apresenta um maior grau de integração entre 
as partes; 

• Celebração de Acordo de Comércio Livre, com benefícios ao nível da livre circulação 
de bens, mas com limitações no que respeita ao comércio de serviços e à liberdade 
de circulação de pessoas; 

• Retorno às condições do Acordo Geral de Comércio da OMC (WTO), com a aplicação 
da Cláusula da Nação Mais Favorecida (Most-Favoured Nation – MFN Treatment), ou 
seja, as partes não se concedem mutuamente qualquer tipo de tratamento 
preferencial nas respetivas transações comerciais. 
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Até à concretização do Acordo sobre as condições de saída e ao estabelecimento do 
quadro jurídico que irá redefinir o futuro relacionamento entre as partes, o Reino 
Unido continuará a aplicar todo o acervo legislativo comunitário vigente, 
nomeadamente o respeitante ao Mercado Único e às quatro liberdades. 

 

5.1. Eventual impacto do Brexit para o Reino Unido 

No período que decorreu entre o 2º semestre de 2015 e o 1º semestre de 2016, 
diversos organismos e instituições, britânicas e internacionais, divulgaram análises e 
estudos sobre o possível impacto do Brexit concluindo, de maneira geral, que teria um 
impacto negativo para a economia britânica, nomeadamente em termos de comércio 
externo e de investimento direto estrangeiro. 

Nesse âmbito destacamos o estudo “HM Treasury Analysis: The long-term economic 
impact of the EU membership and the Alternatives - HM Governement”, 

https://www.gov.uk/government/publications/hm-treasury-analysis-the-long-term-
economic-impact-ofeu-membership-and-the-alternatives, publicado em abril de 2016, 
o qual previa o impacto macroeconómico a longo prazo de uma eventual saída do país 
da UE, apresentando e avaliando as diferentes possibilidades para o relacionamento 
futuro com a mesma. 

O quadro seguinte, divulgado recentemente pelo Banco de Portugal (BdP)32 apresenta 
um resumo das estimativas do possível impacto macroeconómico da saída do Reino 
Unido da UE no longo prazo, com base em estudos de quatro instituições, entre os 
quais o do HM Treasury anteriormente referido. Segundo o BdP “as estimativas, 
sujeitas obviamente a grande incerteza, sugerem que no longo prazo o PIB do RU 
possa ser aproximadamente entre 2 a 8 pontos percentuais mais baixo do que no caso 
em que o RU permanecesse na UE”. 

                                                           
32 Boletim Económico de Outubro (Banco de Portugal) 
https://www.bportugal.pt/pt-
PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/BoletimEconomico/Publicacoes/bol_econ_out2016_p.pdf 
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Setores da economia britânica que poderão ser mais afetados pelo Brexit 

A consultora PwC, no seu recente UK Economic Outlook (novembro 2016), apresenta 
uma previsão de evolução para cinco dos principais sectores de atividade da economia 
britânica no período 2016-2017: 

 
 

Por outro lado, uma análise também recente, da consultora BMI Research (novembro 
2016) prevê que as indústrias e sectores britânicos que poderão ser mais afetados 
num pós-Brexit sejam o do automóvel, do retalho e da construção. No entanto, 
considera que as previsões a longo prazo para o setor da construção serão mais 
positivas do que as atuais (tendo em conta o pacote de medidas anunciadas no 
Orçamento britânico). O setor agroalimentar será mais fortemente afetado, quando o 
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país sair da UE (financiamentos da PAC serão cortados ou eliminados). Por outro lado, 
considera que os setores farmacêutico e telecomunicações deverão ser dos mais 
resilientes. 

 
 

No quadro seguinte, o BMI Research apresenta as perspetivas de evolução a médio 
prazo (2016-2020) para alguns dos principais setores britânicos: automóvel, 
telecomunicação, construção, energia, retalho e agroalimentar. 
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5.2. Eventual impacto do Brexit para Portugal 

Comércio e Investimento 

Um estudo realizado pela Euler Hermes (maio 2016) avaliou o possível impacto do 
Brexit fora do Reino Unido, para um grupo de 19 países, entre os quais Portugal (17 
da UE, E.U.A., e China + Hong Kong), prevendo um nível de “impacto significativo” a 
curto/médio prazo para Portugal (quadro seguinte). 
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Segundo os cálculos da Euler Hermes, num cenário mais favorável (que prevê uma 
saída do RU da UE com um Acordo de livre comércio) o Brexit poderá custar à 
economia portuguesa cerca de 400 milhões de euros entre 2017 e 2019, o equivalente 
a cerca de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Segundo esta fonte, as exportações portuguesas de bens para o Reino Unido poderão 
registar um decréscimo da ordem dos 200 milhões de Euros, entre 2017 e 2019. Um 
valor que representa uma redução de 6% face aos valores exportados em 2015. No 
que respeita aos serviços, onde se destacam o turismo e as viagens, o estudo aponta 
para um impacto mais moderado, na ordem dos 100 milhões de euros. O embate do 
Brexit far-se-á sentir em Portugal também no investimento direto estrangeiro (IDE), 
e a concretizar-se uma saída da União Europeia, esta fonte estimou que Portugal 
poderá perder cerca de 100 milhões de euros de investimento direto britânico, entre 
2017 e 2019. 

Seguidamente, efetuamos uma breve análise às áreas do comércio e do investimento, 
e também uma referência à área do turismo. 

Consideramos, tal como o INE, que um acesso diferenciado do Reino Unido ao 
Mercado Único Europeu, com o eventual estabelecimento de tarifas alfandegárias nas 
transações de bens entre o Reino Unido e a UE, a desvalorização da libra face ao euro 
(desvalorizou 14,2%, entre junho e outubro, o que deverá apoiar as exportações 
britânicas e reduzir as importações no curto prazo), o clima de incerteza, assim como 
a prevista desaceleração da economia e do consumo britânico, poderão afetar as 
exportações portuguesas. Acresce ainda, que os impactos nos outros Estados- 
Membros poderão vir a ter efeitos indiretos sobre as exportações e importações 
portuguesas. 

Por outro lado, o Banco de Portugal considera que, no caso de Portugal, o principal 
impacto deverá decorrer da evolução dos fluxos de comércio externo, sendo 
potencialmente mais relevantes no caso das exportações de serviços (tendo em conta 



74 

 

que, como já referido, o Reino Unido absorveu 6,7% do total das exportações 
portugesas de bens e 14,7% do total das exportações de serviços em 2015). 

Apesar de um cenário de grande incerteza, em termos de potenciais oportunidades 
para Portugal, existem hipóteses de Portugal poder beneficiar diretamente do Brexit 
no que toca à atração de investimento estrangeiro. Há que distinguir três grandes 
tipos de oportunidades: 

- Empresas britânicas que terão de relocalizar parte das suas operações para dentro 
da UE, de maneira a assegurarem acesso direto ao mercado comum e à ”pool” de 
mão-de-obra qualificada que poderá ser impedida de aceder ao RU. 

- Empresas de capital estrangeiro que optarão por uma decisão semelhante, baseada 
no mesmo critério. 

- Empresas de mercados terceiros (norte-americano, asiático, etc) que preferirão 
investir dentro da UE e não num mercado que ainda não sabe sequer que tipo de 
saída, nem que tipo de acordo celebrará a seguir com a UE. 

Em termos de sectores que poderão ser considerados como mais suscetíveis de 
preferirem uma deslocalização para o mercado UE, merecem referência quatro em 
especial: 

- Serviços financeiros (fintech) - Um número considerável de empresas deste setor 
acompanharão os bancos de investimento, seus principais clientes, numa futura 
deslocalização para a UE. Portugal tem vindo a ganhar notoriedade e a atrair 
investimento neste sector nos últimos dois anos, mercê de um argumentário 
convincente. Será de considerar, nos próximos meses, ações de posicionamento 
estratégico de Lisboa como possível recetora de investimento oriundo do RU nesta 
área, competindo diretamente com Dublin, Paris, Frankfurt e Madrid. 

- Banca de Investimento - A maior parte dos bancos de investimento sedeados na City 
já fizeram saber da intenção de deslocalizar parte das operações e ativos para dentro 
da UE. Mais uma vez, Portugal tem aqui hipóteses de se posicionar como destino deste 
investimento, seja ele do tipo SSC ou front-office. Também aqui merece ser 
considerado um esforço de posicionamento correto de Lisboa como possível alvo 
destes bancos. 

- BPOs (Business Process Outsourcing) - A indústria de BPO’s valeu 1,9 biliões € no 
RU em 2015, tendo sido celebrados 39 contratos de outsourcing nesse ano. Com o 
Brexit, é natural que as grandes empresas de BPO’s, como a Capita, repensem a sua 
estratégia e considerem uma deslocalização parcial das suas atividades para dentro 
da UE. 

- Indústria transformadora - Sendo pouco provável que se assista a uma 
deslocalização de unidades industriais britânicas, é possível, no entanto, que 
multinacionais com operações no RU considerem que futuros reinvestimentos sejam 
realizados dentro da UE. 
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De referir, ainda, que segundo um estudo da Euler Hermes (maio 2016) sobre o 
impacto do Brexit fora do Reino Unido, já referido anteriormente, este considera que 
a médio prazo poderão surgir oportunidades de atrair investimentos britânicos para 
todos os países da UE (quer se trate de projetos novos ou que tenham sido perdidos 
devido ao Brexit), destacando como possibilidades: investimentos nos setores 
farmacêutico, eletrónica, ou financeiro na Irlanda; no setor automóvel em Espanha, 
na Eslováquia ou na Polónia; no setor das máquinas e equipamentos na Alemanha, 
em Itália ou na República Checa; nos serviços financeiros, alta tecnologia e transportes 
nos Países Baixos; assim como no setor aeronáutico em França. 

 

Turismo 

Em 2016, segundo previsão do Euromonitor, Portugal surge como o 6º destino 
internacional mais procurado pelos turistas britânicos, em termos de viagens (2,9 
milhões e quota de mercado de 3,5%). Entre 2016 e 2019, a procura turística britânica 
em Portugal registará um crescimento médio anual de 3,4 % em termos de viagens, 
segundo previsões do Euromonitor. 

De acordo com o Instituto de Turismo de Portugal - ITP, para o Reino Unido, num 
cenário de saída desordenada da UE, o maior impacto será sentido em 2017, com 
altos níveis de incerteza política e económica que conduzirão à queda da confiança do 
consumidor e um decréscimo dos gastos não essenciais. 

Estudos mais pessimistas perspetivam que o Brexit deverá reduzir o gasto médio do 
turista britânico em 10%, com impacto na procura para os mercados europeus, 
originado pela queda da libra acrescido a uma crise de confiança, o que afetará as 
opções das viagens dos ingleses.  

Segundo os cálculos da Euler Hermes sobre o impacto do Brexit para o nosso país, no 
que toca aos serviços (onde se destacam o turismo e as viagens) o estudo aponta 
para um impacto mais moderado, na ordem dos 100 milhões de euros, valor que 
representa uma quebra de 3% do total de 2015. A exportação de serviços para o RU 
ascendeu a 3 719 milhões de euros em 2015, dos quais cerca de 54% foram viagens 
e turismo (2 007 milhões de euros). 

Para o ITP o impacto do Brexit no turismo nacional é, para já, de difícil quantificação. 
Os hotéis nacionais não registaram até ao momento cancelamentos de turistas 
ingleses na sequência do Brexit, pelo que o turismo português espera manter a sua 
trajetória de crescimento. É convicção dos agentes e dos principais entidades turísticas 
nacionais, que os britânicos continuarão a investir, a residir e a passar férias em 
Portugal. 

Os estudos disponíveis ainda não são conclusivos. Segundo a consultora BDRC 
Continental, perspetiva-se que 4 em cada 5 turistas britânicos possam gastar nas suas 
férias no estrangeiro em 2017 pelo menos o que gastaram em 2016. 
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Ainda assim, o outbound poderá registar uma quebra, em resultado da perda do poder 
de compra por parte do turista britânico. 

As últimas notícias da imprensa de trade britânica apontam para um aumento pelas 
opções de allinclusive por parte do turista britânico nas suas viagens ao estrangeiro. 

A TUI Group e a Thomas Cook, asseguram que a saída do Reino Unido da União 
Europeia não irá causar grandes mudanças em relação ao hábito de viajar dos 
britânicos para o estrangeiro; as suas reservas de Inverno 2016/17 no Reino Unido 
registaram aumentos de 22% e 8%, respetivamente, apesar do valor da libra 
influenciar a sua faturação. 

A International Air Transport Association (IATA) estima que o número de passageiros 
britânicos poderá cair entre 3 a 5% até 2020, devido à desvalorização da libra e às 
mudanças esperadas na atividade económica do país. 

Em conclusão, não é claro que a redução esperada dos fluxos turísticos se faça sentir 
em Portugal. Beneficiamos de uma imagem positiva quando comparado com alguns 
dos principais destinos concorrentes, temos uma forte ligação histórica e cultural, 
existem ligações aéreas consolidadas, verifica-se uma modernização da oferta turística 
nacional e surgem novas áreas de oferta tanto ao nível do produto como de destino, 
para além de um alto grau de fidelidade do turista britânico a Portugal (muitos 
repetem viagens ao nosso país). 

Poderão também vir a surgir oportunidades para o nosso país decorrentes de um 
eventual efeito de substituição de mercados de destino europeus pelo destino 
Portugal, com por ex.: Espanha (1º destino turístico dos britânicos, com uma quota 
de cerca de 20% em 2015), França (2º destino, com uma quota de 15%), ou Itália 
(5º, com quota de 5%). 

 

Visão das empresas 

Por último, uma referência ao estudo que a Portuguese Chamber of Commerce in UK 
realizou, no passado mês de novembro, junto dos seus associados (138) o qual 
conclui: 

- Cerca de 19,4% dos inquiridos já suspenderam ou adiaram decisões de investimento 
ou de expansão na sequência do resultado do referendo do Brexit e 11,1% admitem 
que o pretendem fazer no futuro; ou seja, 30% de investimentos que estavam 
previstos acabaram por não ocorrer na economia britânica. Cerca de 30,6% das 
empresas não suspenderam investimentos, mas estão a analisar essa possibilidade. 

- Por outro lado, aumentou a percentagem de empresas que considera “não estar 
certa” de que os seus negócios estejam preparados para a saída do Reino Unido da 
UE (passou de 41,5% em março último para 47,2% em novembro). A maior parte das 
empresas portuguesas prefere que o RU opte por um “soft Brexit” (55,6%) por ser 
mais vantajoso para os seus negócios e reconhece que o Brexit vai afetar os seus 
negócios. Se, por um lado, houve uma diminuição daqueles que acreditam que o 
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impacto será grande (passou de 37,7% em março para 27,8% em novembro), por 
outro houve um incremento de 5,7% dos que consideram que o impacto será médio 
(47,2% em novembro). 

- Caso o RU venha a perder o acesso a algum dos elementos do mercado único, 13,9% 
dos inquiridos declarou tencionar transferir o seu negócio do RU para a UE. 

- Relativamente ao possível impacto do Brexit em Portugal, esta Câmara de Comércio, 
refere que segundo “o Global Council e a Open Society, Portugal, um país aberto, de 
matriz atlântica e marítima sofrerá um forte impacto da saída do Reino Unido seguida 
de um re-alinhamento a leste do centro político e das políticas da UE, ficaremos mais 
periféricos”. 

 

6. Fontes de informação 

- Banco de Portugal (BdP) 

- Instituto Nacional de Estatística (INE) 

- Comissão Europeia 

- Fundo Monetário Internacional (FMI) 

- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

- Organização Mundial de Comércio (OMC) 

- Organização Mundial de Turismo (OMT) 

- Office for National Statistics (ONS) 

- HM Treasury 

- London School of Economics / Centre for Economic Performance (LSE/CEP) 

- National Institute of Economic and Social Research (NIESR) 

- Portuguese Chamber of Commerce in UK 

- The Economist Intelligence Unit (EIU) 

- Euler Hermes 

- PricewaterhouseCoopers (PwC) 

- Business Monitor Industry Research (BMI) 

- Euromonitor 

- BDRC Continental 

- TUI Group e Thomas Cook 

- International Air Transport Association (IATA) 

- Imprensa nacional e estrangeira 
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Ministério das Finanças 

 

1. Introdução 

Na sequência do referendo realizado no Reino Unido a 23 de Junho sobre a 
permanência deste na União Europeia (UE) e face ao resultado que ditou a respetiva 
saída – o chamado Brexit –, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) deu início 
a um projeto de coordenação interministerial destinado a garantir um posicionamento 
coerente dos diversos departamentos do Estado ante esta questão e a identificar os 
interesses nacionais a ser protegidos. No Grupo de Trabalho constituído para o efeito, 
coube ao Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) representar o Ministério das Finanças (MF). 

Este primeiro exercício procura reconhecer, no âmbito das áreas de competência deste 
Ministério, os vários aspetos em que a participação do Reino Unido é relevante, tendo 
a sua saída da UE um potencial impacto considerável. Para tal, contactou o GPEARI 
diversas entidades – Direção-Geral do Orçamento (DGO), Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças (DGTF), Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), 
Autoridade Tributária (AT), Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 
(IGCP), Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap), Banco de 
Portugal (BdP), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) –, a quem pediu contributos na 
resposta às seguintes questões: 

1.       Identificar as áreas de competência em que a participação do Reino Unido é 
mais relevante para a UE, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE. 

2.       Identificar os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações substantivas por 
força da saída do Reino Unido. 

3.       Para cada um dos casos identificados, procurar antever quais serão os interesses 
do Reino Unido na negociação e de que forma podem conflituar com os interesses 
nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos interesses defensivos, 
ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que se avizinha. 

4.       Identificar em cada uma das matérias quais poderão ser os casos em que a 
saída do Reino Unido se possa eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

5.       Identificar quais poderão ser as consequências de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo. 

Tais contributos estão refletidos no presente documento. 
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2. Condições e processo de saída 

O direito de um estado-membro de se retirar da União Europeia foi introduzido pela 
primeira vez e de forma explícita no Tratado de Lisboa, no artigo 50.º do Tratado da 
União Europeia (TUE). O seu n.º 1 estabelece que qualquer estado-membro pode 
decidir retirar-se da União em conformidade com os seus próprios requisitos 
constitucionais. De acordo com o n.º 2, o procedimento é iniciado por uma notificação 
ao Conselho Europeu (Conselho) por parte do estado-membro que deseja retirar-se. 
É este que determina o momento de tal notificação, podendo previamente participar 
em discussões informais com os demais estados-membros e/ou instituições da UE. O 
Conselho (sem a participação do Estados-membro em causa) fornece então 
orientações para as negociações, com o objetivo de, num prazo de dois anos, concluir 
um acordo que estabeleça disposições concretas e abranja o futuro relacionamento 
do Estado em causa com a União. Em seguida, nos termos do n.º 3, a adesão termina 
automaticamente, a menos que o Conselho e o estado-membro decidam 
conjuntamente prorrogar este prazo.  

Antes de concluir o acordo, nos termos do n.º 2 do artigo 50.º do TUE, o Conselho 
deve obter o consentimento do Parlamento Europeu, não existindo qualquer 
disposição que preveja a exclusão dos deputados europeus eleitos no estado-membro 
que se retira. A conclusão do acordo exige uma "maioria superqualificada" (pelo 
menos 72% dos membros do Conselho, com pelo menos 65% da população) sem a 
participação do Estado em causa. 

O papel da Comissão não está totalmente claro nos Tratados. De acordo com o n.º 3 
do artigo 218.º do TFUE, a Comissão apresentará recomendações ao Conselho para 
iniciar negociações e, em regra, a Comissão negociará acordos com países terceiros 
em nome da UE, mas o nº 3 do artigo 218º deixa abertura ao Conselho para designar 
um outro negociador da União. 

A 2 de outubro, no seu discurso na Conferência Anual do Partido Conservador, a 
Primeira-Ministra Theresa May anunciou que o governo invocará o artigo 50.º do TUE 
até ao final de Março de 2017. A 3 de novembro, o High Court of England and Wales 
decidiu que o Parlamento deve votar se o Reino Unido pode iniciar o processo de saída 
da UE. O governo decidiu, no entanto, que vai recorrer desta decisão, que segundo 
posição de Theresa May junto do Presidente Juncker, não terá impacto no calendário 
anunciado. 

Admitindo, então, que a notificação será apresentada em março, não se exclui a 
hipótese de uma reunião extraordinária do Conselho em abril ou maio para aprovar 
as orientações. De seguida, haverá um processo de organização interna que conceda 
à Comissão a autorização para negociar os termos de um acordo. Este poderá ser 
aprovado pelo Conselho de Assuntos Gerais em junho ou julho. O processo negocial 
terá, ainda, de estar concluído a tempo de o Conselho o endossar (após aprovação do 
Parlamento Europeu) e de o Reino Unido o aceitar. Ou seja, querendo garantir a 
conclusão formal do acordo em março de 2019, a fase final das negociações terá de 
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ocorrer em setembro ou outubro de 2018. Significa isto que, na prática, o período de 
negociações ficará aquém dos dois anos definidos no Tratado, não indo muito além 
dos quinze meses. No que respeita à questão organizacional, é expectável que as 
negociações sejam conduzidas pelo COREPER II, coadjuvado, no plano técnico, por 
um Grupo de Trabalho. 

Nos termos do n. ° 3 do artigo 50.° do TUE, a consequência jurídica de uma retirada 
da UE é o termo da aplicação dos Tratados e dos respetivos protocolos no Estado em 
causa a partir desse momento. A legislação da UE deixa de lhe ser aplicável, embora 
todos os atos nacionais adotados na sua aplicação ou transposição continuem válidos 
até que as autoridades nacionais decidam alterá-los ou revogá-los. Um acordo de 
retirada deverá abordar a eliminação progressiva dos programas financeiros da UE e 
de outras normas da UE. Os direitos e obrigações decorrentes dos Tratados 
extinguem-se, pelo menos na medida acordada entre a UE e o Estado que se retira, 
e os acordos entre a UE e países terceiros ou organizações internacionais deixarão de 
ser aplicáveis ao Estado que se retira. 

Assim, as negociações com o Reino Unido versarão sobre três aspetos: acordo de 
divórcio, período transitório e relação futura. O acordo de divórcio terá de incidir sobre 
as áreas para as quais é preciso ter uma solução para quando os Tratados deixarem 
de se aplicar: (i) “assets and liabilities” (v.g. participação no BEI); (ii) fronteiras 
terrestres; (iii) estatuto dos residentes legais, os do Reino Unido que se encontram 
nos outros 27 estados-membros e vice-versa; (iv) regras sobre procedimentos 
jurídicos em curso, quer no Tribunal de Justiça da União Europeia, quer em sede de 
auxílios de Estado. 

Os termos do período transitório serão também objeto das orientações que o Conselho 
aprovará e terão de acautelar os interesses de ambas as partes, no respeito dos 
princípios da União. Existe da parte de alguns estados-membros a preocupação de 
que se possa passar a ter uma “nova Singapura” às portas da UE, pelo que serão 
importantes as disposições relativas às regras de concorrência. 

No que concerne à relação futura, vários estudos lançaram várias hipóteses, desde o 
“soft Brexit” à versão mais dura, que corresponderia a uma relação regida 
simplesmente pelas regras da Organização Mundial de Comércio. As “linhas 
vermelhas” traçadas por Theresa May excluem a participação no mercado interno, que 
implicaria a aceitação de um quadro regulatório comum, bem como de poderes de 
supervisão e de “enforcement” por parte da Comissão e do Tribunal de Justiça; o 
modelo semelhante ao da Noruega também fica afastado perante a posição britânica 
relativa à livre circulação. Assim, a Comissão está a trabalhar tendo como mais 
provável o cenário de um acordo de comércio livre reforçado. 
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3. Áreas de competência do Ministério das Finanças com potencial 
impacto relevante 

Conforme exposto na secção anterior, existem nesta fase inúmeros elementos de 
incerteza, nomeadamente quanto à data em que será feita a notificação prevista no 
artigo 50º do Tratado da União e quanto ao que será negociado no ”acordo de 
divórcio”, nos arranjos transitórios e em termos do relacionamento futuro com a UE. 
É neste contexto que se inscreve a presente análise, que deve pois ser entendida 
como uma primeira reflexão, de carácter preliminar. 

 

3.1 Questões orçamentais europeias 

A saída da UE por parte do Reino Unido tem elevado impacto no financiamento do 
Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia (QFP) e, consequentemente, no 
Orçamento Anual da União Europeia. 

O Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia 2014-2020 foi definido e aprovado 
no pressuposto de plena participação do Reino Unido na UE. Considerando o exposto 
na secção 2, o Reino Unido estará fora da UE a partir de 1 de abril de 2019, aplicando-
se desde então os arranjos transitórios. Estes e o “acordo de divórcio” deverão, pois, 
incluir a negociação de um conjunto de compromissos orçamentais e um dossier das 
garantias de empréstimos (de médio/longo prazo). Só com esta negociação concluída 
se poderá saber o impacto financeiro concreto em termos de montantes e de momento 
de pagamento. Dependendo também dos resultados desses acordos, poderá haver 
um agravamento das pressões que atualmente já se preveem para os pagamentos no 
final do período do QFP, comprimindo ainda mais as margens das dotações e 
originando atrasos nos pagamentos.  

O financiamento do orçamento anual de União Europeia tem os recursos próprios 
como principal fonte de receita (cerca de 98%) e outras fontes de receita de caráter 
pouco significativo (cerca de 2%). O montante total daqueles não excede 1,23% da 
soma do Rendimento Nacional Bruto (RNB) de todos os estados-membros, sendo de 
1,29% o limite anual total para as dotações de autorização. Na prática, as dotações 
de pagamentos nos orçamentos anuais da UE têm vindo a estabelecer-se à volta dos 
0,9%.  

Neste âmbito, o Reino Unido beneficia de uma redução da sua contribuição, a 
“Correção do Reino Unido” (“UK Rebate”), que é financiada pelos restantes estados-
membros de acordo com a chave de repartição do RNB (com reduções nesse 
financiamento para alguns países) e, portanto, com um impacto líquido nulo para o 
orçamento da União Europeia. 

De acordo com o último orçamento já aprovado pelo Conselho em 2016, o Reino Unido 
constitui-se como o terceiro contribuinte (a seguir à Alemanha e à França), 
contribuindo com 17.278,5 milhões de euros, ou seja, cerca de 13% do conjunto dos 
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recursos próprios; a “Correção do Reino Unido” ascende a 6.505,0 milhões de euros33. 
Em termos de saldo, de acordo com informação divulgada pela Comissão Europeia 
relativa a 2014, o Reino Unido foi “contribuinte líquido” em cerca de 7.088,0 milhões 
de euros. 

Note-se que o limite de 1,23% da soma do RNB de todos os estados-membros terá 
de continuar a ser cumprido, logo a saída do Reino Unido leva a uma redução do 
montante passível de ser atingido via recursos próprios. O facto de o Reino Unido ser 
“contribuinte líquido” significa que a sua saída terá efeitos mais significativos por via 
de redução de receita associada aos recursos próprios do que por via da redução da 
despesa da UE com o Reino Unido. Por outro lado, assiste-se a uma alteração da 
posição relativa dos países na chave de repartição do RNB, que, para Portugal, 
significa passar de 1,2% da soma do RNB dos estados-membros para 1,5%. Num 
cenário em que deixaria de existir qualquer relacionamento entre o Reino Unido e a 
União Europeia para efeitos de orçamento europeu e em que tudo o resto permanece 
por hipótese constante, a estimativa aproximada é a de que Portugal passaria a pagar 
€ 1.800,5 milhões de recursos próprios ao invés de € 1.723,0 milhões, representando 
1,44% em vez de 1,29%, reduzindo necessariamente o saldo dos fluxos financeiros 
junto da UE. Esta questão da repartição do financiamento poderá colocar-se, por 
exemplo, no âmbito do Mecanismo de Apoio a Favor dos Refugiados Sírios na Turquia, 
cujo último pagamento, de acordo com o calendário estipulado, ocorrerá no 4º 
trimestre de 2019, caso a parcela a pagar pelo Reino Unido venha a ser repartida 
pelos outros estados-membros. 

Em dezembro de 2016, o Grupo de Alto Nível sobre Recursos Próprios apresentará o 
seu relatório final com recomendações em matéria de financiamento futuro da UE, 
esperando-se sugestões concretas relativas ao sistema de recursos próprios europeus, 
incluindo propostas de novos recursos. Estas recomendações serão, posteriormente, 
avaliadas pela Comissão Europeia, que, por sua vez, irá lançar até final de 2017 um 
novo pacote legislativo relativo ao Quadro Financeiro Plurianual Pós 2020 e ao Sistema 
de Recursos Próprios. O QFP deverá ser objeto de um regulamento do Conselho, 
adotado por unanimidade e após aprovação do Parlamento Europeu. 

Confirmando-se o calendário referido no ponto 2, o regime transitório e a forma de 
relacionamento futuro com a UE influenciarão o novo QFP, podendo surgir pressões 
reforçadas para que a UE encontre novas fontes de financiamento do orçamento 
europeu através da criação de impostos que constituirão receita do orçamento 
europeu − associados, por exemplo, à área do ambiente, do mercado interno ou do 
mercado digital. Por outro lado, também são expectáveis reivindicações, 
designadamente por parte dos “contribuintes líquidos”, de diminuição da despesa 
europeia ou da sua reafectação aos novos desafios associados às questões da 

                                                           
33 Para efeitos comparativos, Portugal contribui em termos de total de recursos próprios (excluindo efeitos 
retroativos da nova Decisão de recursos próprios) com 1.723,0 milhões de euros, ou seja, cerca de 1,3% do 
conjunto dos recursos próprios, e com cerca de 139,0 milhões de euros para financiar a “Correção ao Reino 
Unido”. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal foi, em 2014, “recebedor líquido” em cerca de 3.195,0 
milhões de euros. 
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migração e dos problemas com os refugiados bem como da segurança e dos 
problemas com o terrorismo. 

 

3.2 Questões fiscais e aduaneiras 

Saindo do território aduaneiro da União, o Reino Unido passará a ser tratado, do ponto 
de vista aduaneiro, como país terceiro. O mesmo sucede em termos do regime de 
trânsito comunitário. Num cenário de hard Brexit, e considerando que os portos 
comerciais portugueses movimentam mercadorias com origem/destino no Reino 
Unido, é expectável um impacto negativo na receita das Administrações Portuárias, 
por via da diminuição do movimento com os portos do Reino Unido. Impacto que será, 
em princípio, residual num cenário de Brexit mais flexível, isto é, sem um aumento 
das taxas alfandegárias para produtos importados e exportados do Reino Unido. 
Poderá, igualmente, ser necessário proceder a alterações no Código Aduaneiro da 
União, nomeadamente no que concerne à entrada e saída das mercadorias do e para 
o Reino Unido (por exemplo, no caso dos regimes aduaneiros, como sejam a 
importação temporária, o aperfeiçoamento e a exportação, em especial no que se 
refere às restituições). O estabelecimento de uma zona de comércio livre ou de 
acordos preferenciais de origens seria, então, do interesse de ambas as partes. 

A nível fiscal, as empresas do Reino Unido deixarão de beneficiar da atual dispensa 
de retenção na fonte ao abrigo da Diretiva 2003/49/CE, relativamente a juros e 
“royalties” pagos entre “sociedades associadas” residentes na UE, o que, aliado ao 
facto de a Convenção para Evitar a Dupla Tributação, celebrada entre Portugal e o 
Reino Unido, apenas prever uma redução da taxa de retenção na fonte (para 10% e 
5%, respetivamente), poderá encerrar uma alteração significativa na tributação deste 
tipo de rendimentos. Em termos de dividendos pagos a empresas britânicas, existe, 
na lei portuguesa, um amplo regime de isenção de retenção na fonte não restrito a 
empresas residentes na UE, pelo que não se supõem existir efeitos assinaláveis. 
Refira-se, ainda em sede de IRC, que, se a estrutura corporativa incluir a interposição 
de empresas do Reino Unido (ou no caso de a dominante do grupo estar lá sediada), 
deixa de ser possível aplicar o Regime Especial de Tributação dos Grupos de 
Sociedades. 

Em matéria de impostos especiais de consumo (IEC), também as Diretivas verticais e 
horizontais quantos aos IEC harmonizados deixam de ter aplicação, passando os 
produtos britânicos a estar excluídos do conceito de circulação não harmonizado. Já 
ao nível do IEC não harmonizado não se preveem grandes adaptações a realizar na 
legislação nacional. 

 

 

 

3.3 Serviços financeiros 
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O Reino Unido desempenha um papel fundamental no funcionamento dos mercados 
financeiros na União Europeia (e inerentemente a nível internacional). Londres tornou-
se no principal centro financeiro europeu, sendo o mercado de entrada para empresas 
de países terceiros que pretendem prestar serviços financeiros na União Europeia. Os 
impactos nos mercados financeiros de uma saída do Reino Unido da União Europeia 
por parte do Reino Unido serão, pois, muito sensíveis, atenta a profunda integração e 
interligação do mercado britânico com os restantes mercados europeus. 

Desde logo, ao nível dos “programas-quadro” de emissões de dívida (caso dos EMTN 
Programme) e das operações de gestão ativa/derivados financeiros, a grande maioria, 
se não a totalidade, da contratação em mercados financeiros está sujeita à lei e 
jurisdição do Reino Unido. A ligar-se ao Brexit uma pretensão de substituir esta 
predominância do direito/jurisdição ingleses por direito/jurisdição continental (França 
e Alemanha), haverá múltiplas questões a equacionar.  

Do ponto de vista jurídico-regulatório, um dos aspetos mais sensíveis prende-se com 
o tipo de acesso ao mercado da União Europeia que poderá ser concedido a empresas 
sedeadas no Reino Unido (e vice-versa). Os direitos de “passaporte” implicam a 
pertença ao mercado interno, pelo que se esta parece excluída aqueles também não 
se poderão aplicar às empresas baseadas na “City” londrina. Esta questão é relevante 
também no respeitante à emissão da dívida pública portuguesa, já que a grande 
maioria dos nossos “primary dealers” estão sedeados no Reino Unido. 

Fora deste quadro, o regime de acesso de empresas sedeadas no Reino Unido ao 
mercado europeu (e vice-versa) com vista à prestação ou obtenção de serviços de 
investimento teria de se processar: (i) no quadro de regime de acesso de empresas 
de países terceiros; ou (ii) no quadro de um acordo bilateral que regule de forma 
específica esse tipo de acesso. Tal não exclui a possibilidade de Portugal adotar regras 
especiais de acesso ao mercado português de empresas sedeadas no Reino Unido (e 
vice-versa) – na medida em o ordenamento comunitário o permite nas diversas 
diretivas setoriais –, mas nesse caso tais empresas não beneficiariam de passaporte 
para a prestação de serviços noutros estados-membros da UE. 

Entre os regimes de passaporte atualmente existentes, importa distinguir em especial 
os seguintes: Passaporte “bancário” (regras de prestação transfronteiriça de serviços 
bancários ao abrigo da Capital Requirements Directive IV); Passaporte para “serviços 
de investimento” (regras de prestação transfronteiriça de serviços ao abrigo da 
Directive on Markets in Financial Instruments II/ Regulation on Markets in Financial 
Instruments); Passaporte para “fundos harmonizados” (regras de prestação 
transfronteiriça de serviços ao abrigo da Directive on Undertakings for Colective 
Investment in Transferable Securities); Passaporte para “fundos alternativos” (regras 
de prestação transfronteiriça de serviços ao abrigo da Directive on Alternative 
Investment Fund Managers); Passaporte de “prospetos” (regras de aceitação 
transfronteiriça de prospetos aprovados na UE, ao abrigo da Diretiva dos Prospetos e 
respetiva regulamentação). Todos estes regimes facilitam a prestação transfronteiriça 
de serviços financeiros e a circulação de capitais na UE, obviando ao estabelecimento 
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de filiais e outras pessoas coletivas autónomas num estado-membro, ou permitindo a 
aceitação de decisões de aprovação de outras autoridades nacionais. 

Neste sentido importa considerar: 

1.O interesse para Portugal de ter acesso ao mercado do Reino Unido no quadro de 
um regime de acesso de passaporte; 

2.O interesse para Portugal de o Reino Unido poder manter um regime de passaporte 
para o mercado da UE, podendo prestar serviços de investimento na UE em moldes 
similares às modalidades de acesso atualmente existentes. 

Estas duas considerações são interdependentes, uma vez que qualquer facilidade de 
acesso concedida terá de pressupor uma regra de reciprocidade. 

Quanto à questão 1), o principal interesse para Portugal consiste na possibilidade de 
as empresas portuguesas poderem ter um acesso facilitado aos mercados 
internacionais através de empresas estabelecidas em Londres para efeitos de 
obtenção de financiamento junto de investidores internacionais e globais (bem como 
a possibilidade de intermediários financeiros nacionais poderem prestar serviços no 
Reino Unido, embora esta vertente tenha um peso quantitativo reduzido face à 
dimensão do mercado inglês). Numa situação de saída da UE por parte do Reino 
Unido, esta possibilidade não é eliminada, mas poderão existir custos adicionais para 
as empresas nacionais face ao enquadramento atual. Por outro lado, não é de excluir 
que outros centros financeiros na UE possam assumir um papel aproximado como 
ponto de acesso aos mercados de capitais internacionais e globais que possam mitigar 
estes custos adicionais. Isto significa que o papel que Londres atual desempenha no 
funcionamento dos mercados financeiros na Europa e a nível internacional também 
será em si mesmo afetado pelo Brexit. 

Quanto à questão 2), importa considerar o papel determinante que as empresas 
sedeadas no Reino Unido desempenham atualmente no mercado de capitais 
português, possibilitado pelo regime de passaporte na UE. Nesse sentido, o fim de um 
regime de passaporte para empresas sedeadas no Reino Unido deveria ser acautelado 
através de medidas compensatórias: a) deslocação e estabelecimento em estados-
membros da UE, que possam utilizar o passaporte; e/ou b) eventualmente, regras 
transitórias que permitam mitigar efeitos negativos, acautelando a migração de 
estruturas de negociação para Estados Membros da UE. 

 

 

3.4 Supervisão prudencial 

O Reino Unido assume uma posição de liderança na área da regulação financeira, 
através da sua representação aos mais diversos níveis da governança europeia, 
incluindo, em especial, na Autoridade Bancária Europeia. Num contexto pós-Brexit, 
esse papel de liderança deixa, necessariamente, de ser desempenhado pelo Reino 
Unido e a Autoridade Bancária Europeia tem de se deslocar para outro estado-
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membro. Já a legislação e a regulamentação financeiras a nível europeu decorrem, 
em larga medida, dos compromissos assumidos ao nível do G20 e do Comité de 
Basileia, pelo que não existirão, tendencialmente, alterações substanciais às mesmas 
na sequência do Brexit. 

É de prever que o Reino unido tentará, ao longo da negociação, assegurar o 
reconhecimento mútuo ao nível financeiro. Dada a importância do sector financeiro 
no contexto da economia britânica, é provável que esteja disposto a ceder noutros 
pontos menos relevantes da sua agenda para manter, o mais possível, a harmonização 
legislativa e regulamentar necessária e suficiente para a aplicação do referido 
princípio. De notar, ainda, a este respeito, que o Reino Unido terá dificuldade em 
alterar a sua própria legislação e regulamentação financeira no sentido de a aligeirar 
e assim concorrer com o mercado europeu. 

As consequências de uma eventual saída abrupta do Reino Unido seriam, 
fundamentalmente: i) ausência de reconhecimento recíproco/mútuo das autorizações 
e dos sistemas de supervisão prudencial, e consequentes barreiras para o exercício da 
atividade financeira em Portugal (na União Europeia), por parte de instituições 
britânicas, e no Reino Unido, por parte de instituições portuguesas (europeias); 
ii) incerteza jurídica, em especial no que toca à aplicação de legislação da União 
Europeia (p.ex. Capital Requirements Regulation), e à transposição, em curso, de 
diretivas europeias (p.ex. Directive on Markets in Financial Instruments II); iii) 
incerteza quanto à situação de instituições que atualmente operam ao abrigo do 
passaporte comunitário, que se tornará ilegítima, dado que o passaporte comunitário 
deixa de ser aplicável; iv) riscos legais para as instituições, decorrentes da incerteza 
jurídica supra referida, bem como riscos para a estabilidade financeira. 

 

3.5 Política regulatória e macroprudencial 

A 30 de junho de 2016 operavam em Portugal três sucursais de instituições de crédito 
com sede no Reino Unido, cujos ativos totalizam cerca de 3.500 milhões de euros 
(cerca de 1% do total de ativos do sistema). Na mesma data, a exposição dos grupos 
bancários portugueses a residentes no Reino Unido perfazia cerca de 2.500 milhões 
de euros (inferior ao 1% do total de ativos do sistema). Destes grupos bancários, 
quatro detêm sucursais no Reino Unido. 

Em termos dos impactos decorrentes da regulação prudencial vigente na União 
Europeia e da arquitetura institucional do sistema europeu de supervisão financeira 
podem ser equacionados três cenários de diferente adversidade: (i) o Reino Unido 
torna-se um país membro do Espaço Económico Europeu (EEE); (ii) o Reino Unido 
não se torna membro do EEE, mas obtém o estatuto de país terceiro equivalente em 
termos de tratamento regulamentar; e (iii) o Reino Unido não obtém o estatuto de 
país terceiro equivalente em termos de tratamento regulamentar.  

No que concerne ao cenário (i), verifica-se que o Capital Requirements Regulation e 
a Capital Requirements Directive IV aplicam-se igualmente aos estados-membros do 
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EEE, pelo que os impactos decorrentes deste cenário seriam baixos, em termos micro 
e macroprudenciais. No entanto, ao nível das autoridades de supervisão setorial 
microprudencial, o Reino Unido embora mantivesse o estatuto de membro, perderia 
o direito de voto. Não obstante seja possível continuar a contar com a participação do 
Reino Unido na discussão das matérias técnicas, verificar-se-ia uma alteração na 
distribuição de poder entre países Single Supervisory Mechanism e não Single 
Supervisory Mechanism no seio destas autoridades. Em termos da política 
macroprudencial, o Reino Unido deixará de poder participar nas reuniões do Conselho 
Geral do Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS), embora os trabalhos do CERS 
possam ser abertos à participação de representantes de alto nível das Autoridades 
interessadas de países terceiros, em especial dos países do EEE, no que se refere 
estritamente a assuntos de particular relevância para esses países. Neste cenário, a 
reciprocidade obrigatória da reserva contracíclica de fundos próprios até 2.5% dos 
ativos ponderados pelo risco manter-se-ia automaticamente e, caso o Reino Unido 
opte por manter um estatuto de observador dos trabalhos do CERS, o regime de 
reciprocidade voluntária também poderia manter-se inalterado. 

No que se refere ao cenário (ii), o impacto a nível microprudencial será mais 
pronunciado no que respeita ao acesso e ao exercício da atividade, designadamente, 
em resultado da perda de passaporte comunitário das sucursais de instituições 
portuguesas no Reino Unido e vice-versa. Com efeito, dependendo do regime a aplicar 
pelo Reino Unido às sucursais de instituições de crédito com sede em Portugal, é 
esperado que as mesmas passem a ficar sujeitas ao cumprimento de requisitos de 
fundos próprios, de liquidez, de limites à concentração (grandes riscos) e a regras 
mais exigentes de governo interno, entre outras matérias, como se de filiais se 
tratassem, com custos de compliance acrescidos face à situação atual. O mesmo se 
passará relativamente às sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede 
no Reino Unido. No caso de instrumentos macroprudenciais, e uma vez que neste 
cenário o Reino Unido permaneceria com um enquadramento equivalente ao vigente 
a nível da União Europeia, continuaria a ser obrigatória a reciprocidade de reserva 
contracíclica de fundos próprios até 2.5%, tal como no cenário i). 

Por último, a possibilidade de o Reino Unido não manter o estatuto de país terceiro 
equivalente afigura-se de probabilidade reduzida, designadamente, porque este país 
integra o Comité de Basileia. No entanto, neste cenário as relações entre as 
autoridades de supervisão micro e macro prudencial teriam que ser definidas de 
acordo com a conjuntura que viesse a materializar-se. 

Face ao exposto acima, afigura-se que o cenário menos disruptivo para as instituições 
que mantêm atividades em Portugal e no Reino Unido seria a adesão deste país ao 
Espaço Económico Europeu, dado que o enquadramento regulamentar se manteria 
basicamente inalterado. Também no que concerne ao enquadramento institucional, 
este cenário permitiria que o Reino Unido mantivesse um estatuto de membro sem 
direito de voto junto das autoridades de supervisão setorial e, no caso do ESRB, ter a 



88 

 

possibilidade de participar, sob certas condições, na discussão de temas nos quais 
tivesse interesse direto. 

 

3.6 Sistemas de pagamentos 

Neste âmbito, e numa análise preliminar, identificam-se três tipos de impactos: ao 
nível regulamentar, ao nível dos sistemas propriamente ditos e ao nível da 
superintendência dos mesmos. 

Ao nível regulamentar, a Diretiva dos Serviços de Pagamento (PSD), o Regulamento 
(UE) 2015/751 (sobre as taxas de intercâmbio e outros requisitos nas operações de 
pagamento com cartão) e a Settlement Finality Directive constituem a parte mais 
significativa do enquadramento regulamentar dos sistemas de pagamentos a nível 
europeu. Com a saída da União Europeia por parte do Reino Unido, algumas destas 
normas poderão deixar de ser aplicáveis, enquanto outras poderão ser mantidas pelas 
autoridades competentes em legislação nacional. Por exemplo, os prestadores de 
serviços de pagamento baseados no Reino Unido poderão deixar de beneficiar do 
estatuto compreendido no passaporte europeu para oferecer serviços de pagamento 
noutros países da União, pelo que, eventualmente, terão de estabelecer-se num outro 
país da União para poder prestar serviços de pagamento neste território. No último 
levantamento, efetuado no início de setembro de 2016, existiam 223 Instituições de 
Pagamento e 57 Instituições de Moeda Eletrónica do Reino Unido autorizadas a atuar 
em Portugal ao abrigo do passaporte europeu, ou seja, cerca de 70% deste tipo de 
prestadores de serviços de pagamento está registado e autorizado no Reino Unido. 
Por outro lado, os prestadores de serviços de pagamento estabelecidos noutros países 
da União e que pretendam operar no Reino Unido também poderão ver-se impedidos 
de exercer atividade. 

Ao nível dos sistemas propriamente ditos, o acesso direto dos prestadores de serviços 
de pagamento do Reino Unido às infraestruturas de mercado da União Europeia 
poderá ser colocado em causa, nomeadamente no que concerne aos modelos de 
transferências a crédito e de débitos diretos do European Payments Council. 
Relativamente aos sistemas TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S), uma vez que o 
Bank of England, enquanto banco central, não participa nos mesmos, não existe 
impacto direto da saída do Reino Unido no seu funcionamento. Quanto às instituições 
de crédito do Reino Unido que atualmente participam diretamente em diferentes 
componentes do TARGET2 (i.e. através de outros bancos centrais), a participação 
pode ser mantida mesmo que o Reino Unido, após a saída, fique fora do Espaço 
Económico Europeu, desde que aquelas operem por intermédio de uma sucursal 
constituída neste último. 

Ao nível da superintendência (oversight) dos sistemas de pagamentos, importará 
acautelar a equivalência dos requisitos aplicáveis no Reino Unido e na UE, 
considerando a necessidade de garantir regras igualitárias de concorrência (level 
playing field), de forma a prevenir ou evitar possibilidades de arbitragem regulatória 
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(já que fora da UE os Regulamentos deixam de ser automaticamente aplicáveis, e.g. 
EMIR e CSDR). 

Embora não no âmbito direto dos sistemas de pagamentos mas de algum modo 
associado a estes, importa referir que Portugal poderá eventualmente beneficiar da 
saída da UE por parte do Reino Unido. Seria esse o caso se o país se afirmasse e 
promovesse como localização privilegiada para centros de serviços de back-office 
partilhados (por exemplo, informática e trade settlement) de diferentes instituições do 
Reino Unido, tendo em conta a existência de recursos humanos qualificados e salários 
competitivos (em particular, quando comparando com outros centros financeiros como 
Frankfurt ou Amesterdão, sobre os quais recaem as preferências das instituições 
inglesas). Aliás, existem já exemplos de instituições que têm vindo a deslocalizar os 
seus centros de competência/centros de serviços para Portugal. É o caso do BNP 
Paribas, que escolheu Lisboa como sede do seu “Hub Europa”, da Natixis, que 
deslocalizou parte dos seus serviços informáticos para o Porto, da Euronext, cujo 
centro de tecnologias de informação está a ser criado no Porto, ou da IBM, que abriu 
um centro de competências em Viseu. 

 

3.7 Recursos humanos 

Sendo as políticas nos domínios da organização e da gestão, dos regimes de emprego 
e da gestão dos recursos humanos, matérias que se mantêm da competência exclusiva 
dos estados-membros, não existindo políticas harmonizadas neste domínio, a saída da 
União Europeia por parte do Reino Unido não implica a necessidade de qualquer 
alteração aos normativos em vigor. Em particular, não existem prerrogativas 
específicas para os cidadãos da União Europeia no acesso ao exercício de funções 
públicas em Portugal. Assim, para os trabalhadores de nacionalidade britânica em 
funções públicas a consequência decorrente da saída da UE por parte do Reino Unido 
está relacionada com a necessidade de visto de residência, salvo se for celebrado 
Acordo que o dispense, como se verifica atualmente com os países da EFTA que 
integram o Espaço Económico Europeu. A Direção-Geral da Administração e do 
Emprego Público (DGAEP) não dispõe de informação sobre a eventual existência de 
tais trabalhadores. 

 

 

 

4. Conclusão 

Importa antes de mais notar que os impactos associados à saída da União Europeia 
por parte do Reino Unido dependem, em grande medida, do modelo e das condições 
em que a mesma venha a ser efetivada. Este exercício assumiu-se, assim, como 
preliminar. Não obstante, identificam-se já as áreas de competência do Ministério das 
Finanças relativamente às quais se prevê que o Brexit possa ter um impacto 
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significativo, constituindo assim uma base de trabalho para definir um posicionamento 
nacional nesta questão, e identificam-se ainda os interesses nacionais que urge 
proteger. 
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Ministério da Defesa Nacional 

 

I - Enquadramento  

 

1. No quadro de preparação das negociações da saída do Reino Unido (RU) da União 
Europeia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) deu início a um processo de 
coordenação interministerial com o duplo propósito de, por um lado, assegurar a 
coerência do posicionamento das várias estruturas ministeriais nos seus contactos com 
as entidades britânicas e, por outro, identificar as questões suscetíveis de afetar os 
interesses nacionais na negociação a iniciar após a ativação do Art. 50.º do Tratado 
de Lisboa34.  

2. Neste sentido, o MNE submeteu à consideração dos Ministérios, um conjunto de 
questões (“roteiro”), com pedido de resposta, relativamente a cada uma, até 
ao dia 30 de novembro, a saber:   

 

- Quais as áreas de competência em que a participação do Reino Unido é mais 
relevante para a União Europeia, ou seja, as áreas em que a saída tenha um 
impacto no funcionamento da UE? 

- Dentro das áreas em que se prevê que irá incidir a negociação propriamente dita, 
quais os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão ser objeto 
de alterações substantivas (por ordem de importância) por força da saída do RU?  

- Quais os interesses do Reino Unido na negociação dos elementos identificados na 
resposta 2 e de que forma podem conflituar com os interesses nacionais, numa 
perspetiva de identificação dos nossos interesses defensivos, ofensivos e 
estratégicos ao longo da negociação que se avizinha? 

- Na ótica da defesa, quais os casos/situações em que a saída do Reino Unido se 
pode traduzir num “benefício” para Portugal? 

- No âmbito da defesa, quais poderão ser as consequências para as áreas em causa 
de uma saída abrupta do Reino Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem 
qualquer acordo (hard brexit)? 

- Outros elementos adicionais que considera relevante para a preparação/condução 
desta negociação. 

                                                           
34 Theresa May, primeira-ministra Britânica, tem veiculado a intenção de iniciar os procedimentos formais até 
30 de Março de 2017 não se conseguindo, contudo, nesta fase, antecipar a duração e natureza das negociações, 
nem se será um soft ou hard Brexit. 
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3. Com base nos contributos recebidos, o MNE elaborará um documento 
consolidado/integrado, que identificará os principais impactos da saída do Reino Unido 
para os interesses de Portugal, e retirará as devidas conclusões gerais e operacionais.  

Pretende-se que o exercício final esteja concluído até ao final do ano de 2016/início 
do ano de 2017. Desta forma, quando se iniciarem as negociações entre a UE e o RU, 
será possível compreender e focar a importância, dimensão e alcance das posições 
negociais da União e do RU, que irão sendo sucessivamente apresentadas e 
negociadas. 

4. No quadro deste processo de coordenação interministerial, foi criada uma rede de 
pontos focais “Brexit”, a qual já reuniu duas vezes (24 de Outubro e 22 de 
novembro 2016), estando a próxima prevista entre o fim do Conselho Europeu de 15 
e 16 de Dezembro e o Natal. Estas reuniões são presididas pelo Sr. Embaixador João 
de Vallera (coordenador nacional). A representação do MDN é assegurada pela Prof. 
Doutora Ana Isabel Xavier, Subdiretora Geral da DGPDN. 

5. Face ao que precede, a DGPDN deu início a um processo de reflexão/consulta 
interna sobre os impactos em matéria de defesa da saída do Reino Unido da UE, 
tendo solicitado ao EMGFA, aos três ramos das Forças Armadas, à Direção 
Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) e ao Instituto da Defesa 
Nacional (IDN): 

i) Um ponto de situação sobre as relações bilaterais/cooperação operacional com o 
Reino Unido; 

ii) A apresentação de eventuais propostas futuras a desenvolver com o Reino Unido; 

iii) A resposta às seis (6) questões levantadas pelo MNE (segunda fase, após 
conhecimento do roteiro). 

Os contributos recebidos de todas as entidades, fruto da consulta interna efetuada, 
integram a proposta de resposta do Ministério da Defesa Nacional (ponto II), adaptada 
às seis questões apresentadas, tal como indicado pelo MNE em sede de Reunião de 
Pontos Focais.  

 

II – Contributo do Ministério da Defesa Nacional (MDN) 

 

Quais as áreas de competência do MDN em que a participação do Reino Unido é 
mais relevante para a União Europeia, ou seja, as áreas em que a saída tenha um 
impacto no funcionamento da UE? 

 

A avaliação de impacto sobre o processo de negociações a levar a cabo entre a União 
Europeia e o Reino Unido, na sequência do resultado do referendo de 23 de junho, 
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deve ser prioritariamente considerado no quadro multilateral35. Neste sentido, no 
que aos atos adotados no âmbito da política externa da UE diz respeito e que podem 
influenciar as negociações entre a UE e o RU, ressalvam-se cinco aspetos. 

Em primeiro lugar, o facto de, em 1997, no decurso do processo de negociações do 
Tratado de Lisboa, o Reino Unido ter invocado cláusulas de exclusão ou de não 
participação em quatro domínios de harmonização das políticas europeias: União 
Económica e Monetária; Acordo Schengen; Espaço de Segurança, Liberdade e Justiça 
e Carta dos Direitos Fundamentais. Considerando a crescente interceção entre a 
dimensão interna e externa de segurança, as implicações desta decisão têm impacto 
na participação na Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD)36 e domínios 
conexos. 

Em segundo, a evidência de que a PCSD é de natureza intergovernamental, 
retendo os respetivos poderes executivos dos Estados-membros a decisão soberana 
sobre os domínios da política externa, da segurança internacional e da cooperação no 
domínio da defesa (art. 4.1 e 4.2 do Tratado de Lisboa). De fato, os Estados-membros 
que tomam parte na PCSD encontram-se apenas obrigados pelo dever de “apoiar a 
política externa e de segurança ativamente e sem reserva no espírito de lealdade e 
solidariedade mútua” (art. 24-3 TUE).  

Em terceiro, a perceção das ameaças à segurança internacional, que reúne o 
consenso dos 28 no que respeita ao terrorismo, à radicalização, à ciber-ameaça e às 
ameaças hibridas, pelo que a ação cooperativa se deverá manter.  

Em quarto, as prioridades e nível de ambição constantes da Estratégia Global da 
União Europeia para a Política Externa e de Segurança (EUGS), conforme apresentada 
no Conselho Europeu de 28-29 de Junho, o seu Plano de Implementação, e algumas 
das propostas já apresentadas neste contexto (propostas de França e da Alemanha37) 
sinalizam uma intenção reativa de um núcleo europeu de vocação continental ao 
referendo britânico e ao seu resultado. 

Em quinto, o processo negocial no plano da defesa não pode, nem deve, confinar-se 
a uma conceção tradicional, da defesa militar considerando que os desafios da 
radicalização, do terrorismo, da ciber-ameaça, da resiliência, reconstrução e 
capacitação de estados e sociedades não são necessariamente desafios de índole 
militar, que reclamem o emprego estrito de capacidades militares para os mitigar. O 

                                                           
35 As consequências sobre o quadro bilateral das relações de defesa entre Portugal e o RU não se afiguram 
como significativas. O referendo destinou-se a aferir a posição do eleitorado britânico sobre a permanência na 
União Europeia, não antecipando qualquer revisão das relações ou acordos bilaterais com países aliados que 
integram a União Europeia. 
36 É nosso entendimento que a decisão de opting out do RU teve implicações sobre a participação do RU na 
PCSD, ainda para mais num contexto de interação crescente da dimensão interna e externa da segurança. 
37 Referimo-nos às propostas recentemente circuladas por FR e DE no quadro da EUGS, a saber “Revitalizing 
CSDP towards a comprehensive, realistic and credible Defence in the EU” (11.09.2016); “Niveau d’ambition de 
l’UE: approche française” (11.10.2016); “EU Global strategy follow up: implementation plan on security and 
defence” (15.10.2016). 
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desenvolvimento de sinergias civis e militares para fazer face a crises 
externas (na conceção europeia vigente de join-up approach, combinando o interno 
e o externo e o civil e o militar) e a facilitação de meios materiais e humanos no apoio 
a outras organizações, nomeadamente ONU e NATO, marcarão o contexto 
internacional imediato em que as negociações decorrerão. 

Face ao que precede, as cinco áreas que o MDN identificou em matéria de defesa com 
potenciais implicações do Brexit são cinco:  

1. Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD); 

2. Instituições; 

3. Financiamento/Orçamento; 

4. Projetos da Agência Europeia de Defesa (EDA); 

5. Cooperação UE-NATO; 

As mesmas serão detalhadas no próximo ponto.  

Dentro das áreas em que se prevê que irá incidir a negociação propriamente dita, 
quais os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão ser objeto 
de alterações substantivas (por ordem de importância) por força da saída do RU? 

 

1. Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD):  

A UE perderá um potencial contribuidor operacional para a PCSD, com capacidade 
dissuasora nuclear, mas também um dos principais objetores ao seu desenvolvimento 
e maior integração.  

De facto, com a saída do RU configura-se a hipótese de uma adaptação do modelo de 
governação no seio da PCSD que, mantendo o seu desenho intergovernamental, 
poderá tender a privilegiar a liderança por parte de um grupo forte de Estados-
membros na área da defesa.  

A sua saída pode pressupor, também, a inexistência de uma voz sólida na oposição 
ao desenvolvimento de uma estrutura militar no seio da UE, através de um reforço da 
“militarização” da PCSD.  

No âmbito da PCSD prevêem-se, assim, (eventuais) consequências nas seguintes 
áreas:   

a) Missões e Operações PCSD;  

b)Âmbito das missões de Petersberg;  

c) Implementação do Headline Goal;  

d) Operacionalização da Cooperação Estruturada Permanente. 

a) Missões e operações PCSD 
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Pese embora o seu peso específico e reputação internacional enquanto ator militar, 
na última década, a participação britânica em missões e operações PCSD tem sido 
residual, uma vez que tem vindo a optar por um maior empenhamento na NATO e por 
um reforço das relações bilaterais no quadro da defesa.  

Não obstante, tem contribuído de forma regular para os EU Battlegroups, bem como 
com forças e meios para o EU Military Rapid Response Mechanism.  

Tendo como referência o Military Balance 201638, O Reino Unido participa, ou 
participou, nas seguintes operações PCSD: 

− EUFOR ALTHEA (Bósnia-Herzegovina): 31 elementos; 

− EUTM Mali (Mali): 26 elementos; 

− EUNAVFORMED/Sophia (Mediterrâneo): 1 FFGHM; 

− EUTM Somália (Somália): 5 elementos. 

Estes números podem considerar-se residuais, tendo em conta que o RU é o Estado-
Membro com maiores recursos em termos de meios e capacidades militares de toda 
a UE. De facto, o RU dispõe de um total de 154,700 ativos, dos quais 88.300 do 
exército, 32,500 da Marinha e 33,900 da Força Aérea. 84,000 estão na Reserva39. 

Prevê-se, assim, que o impacto da saída do RU, no que respeita ao seu apoio e 
participação efetiva em Operações da PCSD seja menor do que o inicialmente 
estimado e, em certa medida, até mesmo residual, embora se reconheça uma redução 
muito significativa da capacidade instalada.  

No plano do desenvolvimento e harmonização de capacidades, a saída do Reino Unido 
não deverá agravar as limitações que se observam em relação às capacidades militares 
da União, podendo até incentivar o reforço da cooperação bilateral entre Estados-
membros estratégica e tecnologicamente capacitados e com indústrias de defesa 
competitivas.  

Por outro lado, antevê-se que o RU continue a contribuir para algumas missões e 
operações PCSD, na qualidade de Estado terceiro, à semelhança do que sucede 
atualmente com vários Estados terceiros, como a Noruega ou a Geórgia. 
Informalmente40, já foi referido ser intenção do RU continuar a contribuir com meios 
e equipamentos para as missões PCSD, não se prevendo alterações, nem mudanças 
significativas a esse nível, dado tratar-se, sobretudo, de uma questão de índole 
estratégica.  

O impacto da saída do RU sobre a PCSD, aproveitadas as possibilidades que o edifício 
legislativo europeu permite, será mais de natureza simbólica do que efetiva, perdendo 
a União Europeia a presença de um potencial ator militar nesse contexto e de um 

                                                           
38 Vide https://www.iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/the-military-balance-2016-d6c9 (última 
consulta a 27/11/2016) 
39 Fonte: Military Balance 2016 
40 Encontro na DGPDN com o Desk officer do Reino Unido para Portugal a 8 de Novembro de 2016. 
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contribuinte efetivo para a tão revalorizada abordagem abrangente (comprehensive 
approach) da União Europeia. De fato, o RU dispõe de uma longa e testada experiência 
de cooperação trans-setorial, interministerial e interdepartamental no que respeita a 
prevenção, estabilização e resolução de crises e conflitos. No caso britânico, esta 
“abordagem abrangente” materializa-se quer na arquitetura da administração central 
e executiva do Estado britânico, quer na sua política externa, de segurança, defesa, 
de cooperação e ajuda ao desenvolvimento.  

 

b) Missões de Petersberg  

Prevêem-se dificuldades acrescidas em relação ao apoio dado pelo Reino Unido no 
quadro das missões de paz, da reforma do sector de segurança, da ajuda ao 
desenvolvimento e do contributo britânico para o Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento e Fundos Fiduciários regionais geridos pela Comissão Europeia.  

A saída britânica poderá provocar um aumento redistributivo dos contributos 
nacionais, desde logo para o Fundo Europeu para o Desenvolvimento, essencial ao 
alcance de uma situação de paz sustentável em situações de crise e fragilidade pós-
conflito, com consequências sobre o apoio europeu a missões de apoio à paz.  

 

c) High Level Goal 

A implementação do High Level Goal não deverá ser afetada pela saída do RU podendo 
os seus objetivos e compromissos em matéria de capacidades ser concretizados a 26, 
considerando que, em 1999, o nível de ambição política, estratégica e operacional 
inerente àquela iniciativa foi acordado entre 15 Estados-membros. O RU poderá 
continuar a tomar parte em missões e operações da União Europeia como Estado 
terceiro (à semelhança do que acontece com a Turquia, EUA, Noruega e Ucrânia) e a 
contribuir para iniciativas de agregação e partilha de capacidades (Pooling&Sharing).   

 

d) Operacionalização da Cooperação Estruturada Permanente (CEP) 

Desde a sua formalização pelo Tratado de Lisboa, este mecanismo41 mereceu a 
oposição do RU. A sua saída poderá potenciar uma cooperação mais estreita entre os 
Estados participantes estrategicamente mais capacitados e com maior experiência 

                                                           
41 O Tratado de Lisboa introduziu a possibilidade de determinados países de União Europeia (UE) reforçarem a 
sua colaboração no domínio militar através da criação de uma cooperação estruturada permanente [do artigo 
42.°, n.° 6 e do artigo 46.° do Tratado da União Europeia (TUE)]. Para tal, os países interessados deverão 
preencher duas condições principais previstas no protocolo n.° 10 anexo ao Tratado: desenvolver capacidades 
de defesa de forma intensiva através do reforço contribuições nacionais e da sua participação em forças 
multinacionais, nos principais programas europeus de equipamento e na atividade da Agência de Defesa 
Europeia no domínio do desenvolvimento das capacidades de defesa, da investigação, da aquisição e do 
armamento; dispor de capacidade para, até 2010, fornecer unidades de combate, bem como apoio logístico 
para as atividades referidas no artigo 43.° do TUE, num prazo de 5 a 30 dias, em caso de necessidade durante 
um período de 30 a 120 dias. 
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expedicionária. A extensão da CEP à área da defesa tem vindo, inclusive, a ser objeto 
de impulso, como demonstra a proposta franco-alemã de aprofundamento da 
integração da defesa europeia, apresentada em Junho de 2016.  

O mesmo impulso integracionista poderá ser afirmado em relação ao acionamento da 
cooperação reforçada (CR)42, em áreas que não são de competência exclusiva da UE 
como é o caso da PESC e PCSD, por parte de grupo de Estados-membros (mínimo 9), 
que manifestem essa vontade e disponham de capacidades para o efeito, contornando 
o requisito da decisão por unanimidade.  

Portugal deverá, em relação a estes dois mecanismos (CEP e CR), apostar em áreas 
de intervenção, competências e capacidades que lhe proporcionem vantagem 
competitiva em relação a outros Estados-membros, em particular no que respeita à 
fronteira sul da União. 

 

2. Instituições  

A saída do RU da UE irá notar-se de forma significativa na sua ausência da estrutura 
política e militar permanente de gestão de crises, e do respetivo processo de decisão: 

(1) Nos órgãos com representação nacional: Comité Político e de 
Segurança (PSC); Comité Militar (EUMC) e o Comité para os Aspetos Civis da Gestão 
de Crises (CIVCOM). 

(2) Nos órgãos de planeamento: Estado-Maior Militar da UE (EUMS); 
Direção de Planeamento e Gestão de Crises (CMPD). 

(3) Nas Agências: Agência Europeia de defesa (EDA), Centro de Satélites 
Europeu (EUSC), Instituto da UE para Estudos de Segurança (EU ISS), e Colégio 
Europeu de Segurança e Defesa (EUSDC). 

 

3. Financiamento/Orçamento 

Estima-se uma maior repercussão a nível financeiro prevendo-se, regra geral, uma 
revisão em alta das contribuições dos Estados-Membros, e necessariamente de 
Portugal, a vários níveis: orçamento da EDA; Mecanismo Athena43; SATCEN, entre 
outros. 

 

 

Relativamente ao Orçamento da EDA:  

                                                           
42 A cooperação reforçada permite aos Estados-membros mais ambiciosos aprofundarem a cooperação entre si, 
deixando a porta aberta aos outros Estados-membros que venham a participar ulteriormente. 
43 O contributo do RU corresponderá a cerca de 17,7% do orçamento do mecanismo de ATHENA. 
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− Entre 2004 e 2013, o RU contribuiu com 14.1208% do orçamento da EDA, sendo o 
3º maior contribuinte. No mesmo período, a contribuição de PT representou 1.2679%. 

− O orçamento da EDA para 2017 incluiu o contributo do Reino Unido, nos termos 
habituais.  

− Não sendo previsíveis alterações significativas ao orçamento desta Agência, poder-
se-á considerar expetável que o contributo do RU venha a ser “diluído” pelos restantes 
EM participantes, desconhecendo-se, todavia, em que proporção. Um dos cenários 
possíveis é o ajustamento orçamental da EDA à contribuição dos 26 Estados Membros 
(a Dinamarca não participa), de acordo com a percentagem do PIB de cada um; 

− De qualquer forma, a verificar-se, é altamente provável que o contributo nacional 
para o orçamento da EDA aumente44. 

 

4. Projetos da Agência Europeia de Defesa (EDA) (desenvolvimento de 
capacidades, promoção de aquisições conjuntas, integração de mercados e 
investigação na área da defesa europeia)  

A eventual saída da UE de um importante contribuinte europeu aconselhará a um 
melhor desenvolvimento de uma estratégia industrial e defesa europeia, que permita 
uma cooperação mais estruturada no quadro da defesa, contrariando a tendência 
fragmentária para a satisfação de prioridades nacionais em matéria de aquisições.  

O RU, tal como referido, contribui com cerca de 14% para o orçamento da EDA. 
Enquanto país detentor de indústrias de armamento, é tão interdependente quanto 
outros da internacionalização das indústrias de defesa. A manutenção de capacidade 
concorrencial é incompatível com a adoção de uma posição isolacionista e 
protecionista. Em contrapartida, a crescente adaptação do mercado europeu ao 
desenvolvimento de capacidades e tecnologias civis e militares, poderá dar-lhe uma 
vantagem competitiva no que respeita ao desenvolvimento de capacidades de duplo-
uso, a que o Reino Unido não quererá ficar alheio. A isto acresce a manutenção do 
seu programa de dissuasão nuclear, a construção de um novo porta-aviões e a 
aquisição de novas aeronaves de combate F-35 e o consequente impacto que terão 
sobre o orçamento de defesa britânico, pelo que práticas colaborativas e “joint 
ventures” no sector das indústrias de defesa serão aconselháveis.  

O RU poderá, mediante um acordo de associação consensualizado entre os 26 estados 
participantes na EDA (Dinamarca não participa na componente de defesa europeia), 
continuar a tomar parte em projetos colaborativos no apoio a uma base industrial e 
tecnológica de defesa europeia podendo mesmo mitigar a possibilidade de lhe serem 
impostas barreiras comerciais em matéria de exportação de tecnologias e 
equipamentos, ao mesmo tempo que poderá beneficiar de isenções e incentivos fiscais 
para projetos colaborativos desenvolvidos pela Agência Europeia. Uma revisão da 

                                                           
44 Recorde-se que o contributo de Portugal em 2016 perfez um total de 378.803,62 (342.161,79 euros + 
contribuição adicional de 36. 641,83 euros) 
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“Carta de Intenções” sobre o Acordo-Quadro assinado em 2000 e aberto aos outros 
Estados europeus, compromete o RU, França, Alemanha, Itália, Espanha e Suécia a 
atuarem como fórum cooperativo em estreita coordenação com a AED, o que poderia 
incentivar o RU a dar continuidade à sua participação em projetos da Agência. Ao 
abrigo da Declaração de Cooperação UE-NATO a continuação da promoção de 
contatos entre o NATO Allied Command Transformation (no qual o RU toma parte) e 
a célula da AED poderá incrementar a confiança e fomentar a troca de conhecimento 
especializado e de informação entre as duas organizações. 

No que respeita às capacidades, sabe-se de antemão que o RU continuará a 
participar nos projetos em curso e só entrará em novos com a concordância dos 
restantes Estados-Membros e se existir um Acordo Administrativo, tal como sucede 
com a Suíça ou a Noruega, por exemplo. Assim, dever-se-á aguardar pelo início das 
negociações para se conhecer em que moldes a UE desenvolverá futuras parcerias 
com o RU. 

Para além disso, a saída do Reino Unido pode aumentar a fragmentação na base 
tecnológica e industrial de defesa europeia (BTIDE) perante uma situação difícil 
de persi. Importa relembrar que a maioria da produção de defesa é efetuada nos 6 
países (França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido) que 
assinaram uma “carta de intenções” para criar o enquadramento para o que viria a 
ser a BTIDE. Duas diretivas posteriores (2009/43/EC e a 2009/81/EC) que constituem 
hoje a coluna vertebral do sistema e regulam os procedimentos para a obtenção de 
licenças de produção, definiram os procedimentos contratuais e as normas que 
minimizam a discriminação e aumentam a transparência neste mercado tão sensível. 

Por outro lado, irá também ter impacto no investimento em Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) visto que, no quadro da Agência Europeia de Defesa, PT e 
RU (UK) participam nos seguintes projetos:   

a)  European Strategic Multi-Role Tanker Transport Initiative (MRTT) 

A EDA procura uma abordagem global na área do reabastecimento de aeronaves em 
voo, com três objetivos fundamentais, aumentar a capacidade geral, redução da 
dispersão da frota e otimização dos recursos disponíveis.  

LOI assinada.  

Liderança: EDA 

Participantes: BE, DE, ES, EL,FI, FR, HU, IT, LU, NL, PO, PT , UK+ NO 

b) Military Implementation of SESAR (MIOS) 

Implementação do programa Single European Sky/Single Air Traffic Management 
Research com a criação de uma “célula SESAR”. 

PA assinado. Em execução. 

Liderança: EDA 
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Participantes: AT, BE, BG, HR, CZ, EE, EL, FI, FR, DE, IT, LV, LT, LX, NL, PL, PT, SK, 
SI, ES, SE, UK 

c) Maritime Surveillance Networking - Adaptive Maintenance (MARSUR II) 

A rede MARSUR possibilita a partilha de informação, seja no modo básico como no 
automatizado. 

Portugal deu indicação de se encontrar pronto a assinar o PA. Já existe Despacho 
Ministerial, porém não se chegando a consenso entre os EMs do anterior PA, foi 
decidido readaptar o projeto criando assim o MARSUR II. 

Liderança: EDA 

Participantes: BE, CY, DE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, NL, PL, PT, SE, UK + NO  

d) EU SATCOM Market  

Âmbito: Projeto ligado às comunicações por satélite aumentando as oportunidades de 
contratação conjunta de serviços e repetivo fortalecimento da capacidade nacional. 

PA assinado. Em execução. 

Liderança: EDA 

Participantes:  AT, BE, CY, DE, EL, FI, FR, IT, LU, PL, PT,RO, UK 

Custos: Sem custos 

e) Portugal tem o estatuto de observador no programa “Space Surveillance and 
Tracking – SST” e o Reino Unido integra o consórcio. 

 

Capacidades 

Relativamente ao Desenvolvimento de Capacidades, o RU participa nos seguintes 
projectos da EDA: Helicopter Training and Qualification; Medium Transport 
Helicopters; Helicopter Safety; Armoured Wheeled Vehicles; Protected Transport 
Vehicles; Soldier Systems; Military Studies; C-IED and EOD; Surface Combattant 
Vessels; Auxiliary Ships - Logistic Support; Deployable Field Camp Solutions. 

No que refere a projetos de Pooling & Sharing, o RU participa nos mesmos que 
Portugal, ou seja: Airworthiness; Ammunition Qualification ENNSA; Defence Test & 
Evaluation Base; Air to Air Refuelling, European Air Transport Fleet (EATF) Training 
Activities EATT EAATTC EATIC EATS; Governmental Satellite Communications 
(GOVSATCOM); Helicopter Exercise Programme (HEP); Maritime Surveillance 
(MARSUR) Networking; Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). 

O “encargo” do RU em termos de unidades e órgãos a disponibilizar para o Catálogo 
de Forças da UE, corresponde a cerca de 20% do total.  

 

5. Cooperação UE-NATO 
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A questão da cooperação UE-NATO assume, agora, ainda maior importância 
aguardando-se a implementação da Declaração de Varsóvia (julho 2016).  

A saída do RU da UE poderá influenciar uma aproximação e maior empenhamento na 
sua relação cooperativa com a NATO. Da mesma forma, o recurso ao mecanismo 
Berlim Plus, facilitador do acesso a estruturas NATO de comando, controlo, 
informações e comunicações por parte da UE não deverá ser afetado, dado o apoio 
do atual executivo britânico conservador, reiterado pelos EUA no decurso da Cimeira 
de Varsóvia de Julho, em abono de iniciativas cooperativas que complementem e 
reforcem a defesa europeia e transatlântica.  

Enquadrada pela “Declaração UE-NATO sobre a PCSD”, a constituição de uma célula 
de planeamento e condução de operações PCSD dentro do SHAPE, em ligação com o 
Comité Militar da UE, bem como a presença de oficiais de ligação NATO no Estado-
maior da União Europeia, em Bruxelas, poderá facilitar uma continuada presença de 
militares e de outros peritos britânicos no planeamento e condução de missões e 
operações PCSD.  

 

Quais os interesses do Reino Unido na negociação dos elementos identificados na 
resposta 2 e de que forma podem conflituar com os interesses nacionais, numa 
perspetiva de identificação dos nossos interesses defensivos, ofensivos e 
estratégicos ao longo da negociação que se avizinha? 

 

No quadro da UE 

O resultado do referendo britânico, à primeira vista, implicaria um enfraquecimento 
dos meios militares da UE, dado tratar-se da saída do EM com maior volume de 
capacidades disponíveis. No entanto, paradoxalmente, o impacto na área da 
defesa deverá ser bem menor em termos práticos, dado o efetivo do RU nas 
operações da UE ser tradicionalmente muito reduzido.  

O mesmo se prevê que venha a suceder em relação à Política Comum de Segurança 
e Defesa (PCSD), política relativamente à qual o Reino Unido sempre mostrou muitas 
reservas e uma participação muito cautelosa, tendo em conta as capacidades e meios 
que dispõe e a sua postura relativamente à NATO.    

Por outro lado, a participação do RU em missões e operações PCSD, tal como referido 
supra, consubstanciou-se, segundo os últimos dados disponibilizados pelo Military 
Balance 2016, em cerca de 62 elementos, número que se pode considerar residual 
tendo em conta que o Reino Unido é o EM com maiores recursos em termos de meios 
e capacidades militares de toda a UE. 

De ressalvar ainda que a eventual saída do RU pode eliminar a resistência que sempre 
manifestou quando se procurou conferir um papel estratégico autónomo à UE, ainda 
que em complementaridade com a NATO. A principal voz de “contrapoder” 
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relativamente ao reforço da Defesa no seio da UE deixará de se fazer sentir. Não 
podemos, contudo, deixar de assinalar que, em certas situações, a posição britânica 
tem permitido um “equilíbrio” desejável45, o qual previsivelmente também deixará de 
estar presente. 

Assim, a saída do RU deixará necessariamente um vazio e, simultaneamente, um 
espaço a ocupar, como já se verificou, aliás, com as iniciativas franco-alemãs46 e 
também da Espanha e da Itália, no quadro da implementação da Estratégia Global da 
EU. 

 

No quadro nacional  

Ao nível da Cooperação bilateral entre Portugal e o Reino Unido, no domínio da defesa, 
e tendo em consideração os contributos recebidos da consulta interna efetuada junto 
do EMGFA, dos Ramos e da DGRDN, não se identificam, nesta fase, consequências do 
Brexit, prevendo-se que a cooperação bilateral entre ambos os países se continue a 
desenvolver nos mesmos moldes e com os resultados positivos alcançados como até 
ao momento.      

Salientam-se, contudo, algumas áreas que podem suscitar motivo de 
preocupação, a saber:  

 

a) Repercussões Financeiras 

A saída do Reino Unido terá, provavelmente, repercussões em termos financeiros para 
os restantes Estados-Membros, prevendo-se uma revisão em alta das contribuições 
dos EM, e necessariamente de Portugal, em matéria de defesa (EDA, SATCEN, Athena, 
entre outros), situação que merecerá um especial cuidado por parte de Portugal. 

 

 

b) Cooperação na área da hidrografia 

No âmbito da área das ciências do mar, o Instituto Hidrográfico (IH) mantém um 
Protocolo de cooperação técnica no âmbito da cartografia com o UKHO (United 
Kingdom Hydrographic Office), o qual não será afetado com o Brexit, sendo de esperar 
a manutenção do relacionamento institucional. Contudo, merece algum cuidado, os 
projetos de investigação financiados por programas europeus onde haja parceiros 
britânicos, atenta a necessidade de garantir o respetivo financiamento até ao final do 

                                                           
45 Saliente-se a título de exemplo a dimensão financeira, quando o RU se manifesta contra qualquer aumento 
do orçamento da EDA, ou nas suas posições contra um QG europeu. 
46 Para além do salientado na nota de rodapé 4, recorde-se a proposta franco-alemã de criação de um QG 
permanente em Bruxelas para planeamento e condução de Operações PCSD, bem como outras iniciativas como 
a criação de um semestre europeu de defesa.  
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projeto para evitar quaisquer atrasos na sua conclusão. O IH participa em dois 
consórcios europeus com parceiros ingleses (Seadatacloud e o Emodnet).  

 

c) Cooperação na área da logística do material militar 

A manutenção da cadeia logística de apoio à esquadra, nomeadamente aos 
helicópteros Lynx da MP, poderá ser afetada pelo Brexit pela forma como ficarem 
definidas as necessárias tramitações dos processos de importação e exportação de 
bens, com especial relevância para o regime alfandegário, sendo desejável que não 
sejam criadas barreiras demasiadamente protetoras e que dificultem as trocas 
comerciais deste tipo de material militar excecionalmente especializado e apenas 
fornecido por empresas britânicas.  

 

d) Cooperação em Projetos em curso  

A área das capacidades deverá ser alvo de especial atenção, dado o impacto negativo 
que qualquer rotura do Reino Unido implicaria nos projetos em curso. Tal como 
referido, Portugal e o Reino Unido, no quadro da Agência Europeia de Defesa, 
participam em projetos em comum, a saber: European Strategic Multi-Role Tanker 
Transport Initiative (MRTT); Military Implementation of SESAR (MIOS); Maritime 
Surveillance Networking - Adaptive Maintenance (MARSUR II) ; EU SATCOM Market; 
e Space Surveillance and Tracking – SST (neste, PT tem o estatuto de observador e o 
Reino Unido integra o consórcio). Acresce uma preocupação no enquadramento dos 
programas da EDA, em que Portugal está bastante envolvido, nomeadamente, o 
European Air Transport Command (EATC) e o Helicopter Exercise Programme (HEP). 
Um possível Hard Brexit por parte do RU, poderá de algum modo comprometer a 
continuidade ou o modus operandi destes programas, especialmente o HEP, que é 
"liderado" pelo RU. 

 

 

 

 

Na ótica da defesa, quais os casos/situações em que a saída do Reino Unido 
se pode traduzir num “benefício” para Portugal? 

 

a) Operações Marítimas/ Northwood 

A Operação Atalanta de segurança marítima e combate à pirataria no oceano índico 
viu recentemente ser aprovada a sua extensão até final de 2018. Esta operação é 
comandada a partir do HQ EUNAVFOR em Northwood, Reino Unido. Com a saída do 
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RU é expetável a transferência deste Quartel-General para o território de outro Estado-
Membro.  

Esta situação pode configurar uma oportunidade para outros Estados-membros 
ponderarem candidatar-se a acolher uma estrutura de comando, com as mesmas 
características da britânica. Neste contexto, importa recordar que, para além do RU, 
a França, Itália, Grécia e Alemanha manifestaram no passado a intenção de 
disponibilizar quartéis-generais para operações PCSD. Acresce que, 
independentemente do futuro da Operação Atalanta, poderá ser necessário manter 
um Comando Operacional para operações marítimas.  

Portugal poderá ter interesse em avaliar politicamente a viabilidade de uma 
candidatura, na eventualidade de se cumprirem uma série de pressupostos e 
requisitos que, nesta fase, se afiguram prematuros para qualquer decisão futura. 
Ressalva-se, contudo, o facto de esta questão não ter sido ainda analisada 
aprofundadamente no quadro das estruturas do Ministério da Defesa Nacional. 

 

b) Manning 

A médio prazo, a saída do RU de órgãos das instituições europeias, deixará vagas as 
posições ocupadas por funcionários britânicos destacados no Serviço Europeu de Ação 
Externa, Comissão Europeia, Comité Militar e Estado-Maior da União Europeia.  

Portugal poderá ter interesse em considerar o reforço da representação nacional 
nessas instâncias europeias, bem como a presença nas estruturas militares da UE, 
em função dos cargos em apreço, alocando peritos com efetivo conhecimento das 
estruturas, processos e oportunidades, que o projeto de segurança e defesa europeu 
poderá oferecer a uma empenhada participação de Portugal. 

 

c) Indústria de Defesa 

Em matéria de Indústria de Defesa, e assumindo um eventual reforço da Defesa no 
seio da UE, a qual implicará o desenvolvimento de mais e melhores capacidades, 
considera-se estar perante uma janela de oportunidade à participação da Indústria 
de Defesa Nacional em projetos europeus no quadro da Base Industrial e 
Tecnológica de Defesa Europeia. 

 

No âmbito da defesa, quais poderão ser as consequências para as áreas em causa 
de uma saída abrupta do Reino Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem 
qualquer acordo (hard brexit)? 

 

Desde que se garantam as boas práticas de negociação ao nível bilateral já existente 
e se garantam os objetivos daí decorrentes, o efeito da saída do RU da UE, soft ou 
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hard, sobretudo ao nível bilateral, não se antevê significativo. De facto, antevêem-se 
consequências pouco expressivas para Portugal, não sendo previsível que a saída do 
RU afete a cooperação com Portugal no quadro bilateral da defesa, preservando-se a 
atual orientação decorrente do Memorando de Entendimento celebrado em 2010, que 
promove o encontro de Estados-maiores, participação em ações de formação e treino, 
troca de informação, bem como noutros projetos de interesse mútuo.  

O nosso entendimento é que, a nível multilateral, a saída do Reino Unido representa, 
em primeira instância, um enfraquecimento da PESC e da PCSD. Recorde-se que o RU 
é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma 
potência nuclear e uma das quatro maiores e mais bem equipadas forças armadas 
europeias. Como Estado-Membro, foi um dos que mais influenciou a formulação e 
concretização da política externa da UE viabilizando as intervenções militares nesse 
plano. Por conseguinte, antecipa-se que a sua saída represente um enfraquecimento 
da UE, ao nível estrutural, de decisão, e de capacidades militares e civis, gerando 
contudo novos desafios e oportunidades à UE e aos seus EM. 

Assim, o Brexit levará à necessidade de um maior esforço dos restantes EM, para 
prover os recursos materiais, financeiros e humanos, necessários para a afirmação da 
UE como ator estratégico credível do sistema internacional. O Reino Unido continuará 
a ser membro da NATO e, caso a UE enverede por um rumo diferente da perspetiva 
britânica do que deverá ser a PCSD (onde o RU, tal como referido continuará a manter 
interesse), a relação UE-NATO poderá deteriorar-se, sobretudo se houver 
sobreposição de interesses de ambas as organizações.  

Neste mesmo sentido, importa também acompanhar com a devida atenção a posição 
americana face às pretensões de desenvolvimento da PCSD por parte da UE. Apesar 
de ultimamente ter-se registado ma maior convergência nas políticas de defesa entre 
França, Alemanha, Reino Unido e, consequentemente, os EUA (os quais gostariam 
que a Europa se tornasse mais autónoma no domínio da Defesa), não resulta como 
evidente que os americanos se sintam confortáveis com as intenções da UE.  

Importa aguardar por desenvolvimentos posteriores e procurar antever se o discurso  

britânico se irá manter, sabendo-se que o Reino Unido está muito próximo dos EUA. 

Face ao que precede, Portugal deverá acompanhar de perto os próximos 
desenvolvimentos da Cooperação UE-NATO, atento ao interesse nacional em ambas 
organizações sobretudo nas relações com os EM e Aliados que não pertençam a ambas 
organizações, nomeadamente acompanhando a posição americana sobre o assunto.  

 

Outros elementos adicionais que o MDN considera relevante para a 
preparação/condução desta negociação. 
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A cooperação bilateral entre Portugal e o Reino Unido na área da defesa entre ambos 
os países é regulada pelo Memorando de Entendimento celebrado entre o Governo da 
República Portuguesa e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
em matéria de cooperação no domínio da defesa, assinado em Lisboa, em 29 de 
janeiro de 2010.  

Tendo por principal objetivo o estabelecimento de princípios gerais e procedimentos 
de cooperação em matéria de segurança e defesa entre ambos os países, o 
Memorando prevê que os participantes cooperem nas seguintes atividades: visitas 
oficiais; reuniões de trabalho, troca de experiências e consultas, programas de treino 
e de formação, participação em exercícios, participação em conferências, simpósios e 
seminários, troca de informações, documentação e projetos de pesquisa de interesse 
mútuo.  

Assim, e em suma, é nosso entendimento que o relacionamento bilateral na área da 
defesa com o Reino Unido seja mantido ou até reforçado e que o processo de 
negociação da sua saída seja assente na cooperação e mútuo entendimento, de modo 
a evitar uma maior fragmentação da PCSD, o que vulnerabilizaria a segurança 
europeia e a sua credibilidade no seio da União e fora dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Administração Interna 
 

O presente contributo considera a situação muito específica da atual participação do 
Reino Unido no Espaço Liberdade, Segurança e Justiça em função do Protocolo 21 
bem como em particular quanto ao Acervo de Schengen integrado no União Europeia 
(Protocolo 19).  

 

1. Identificação das áreas de competência em que a participação do Reino 
Unido é mais relevante para a União Europeia, ou seja, as áreas em que a 
sua saída tenha um impacto no funcionamento da UE.  
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Nas áreas de atuação do Ministério da Administração Interna (MAI), o BREXIT terá 
consequências previsíveis nos seguintes domínios:  

A. Fronteiras e livre circulação de pessoas e de trabalhadores;  

B. Questões migratórias;  

C. Cooperação policial.  

 

Sem prejuízo de serem estas as áreas fundamentais a considerar no exercício de 
antecipação da negociação e do impacto futuro do BREXIT, o presente contributo, 
inclui também algumas considerações sobre os domínios da segurança rodoviária e da 
proteção civil.  

 

A. Fronteiras e da livre circulação de pessoas e de trabalhadores (SEF)  

O BREXIT irá afetar as fronteiras do Reino Unido, uma vez que será necessário o 
controlo documental de passageiros que entram no território através das fronteiras 
aéreas ou marítimas, provenientes de aeronaves ou navios originários da UE, 
mormente os passageiros de ferries da UE oriundos da Irlanda e da França.  

A Irlanda do Norte (entidade politicamente distinta da República da Irlanda), será a 
única fronteira terrestre do Reino Unido, e somente a única fronteira terrestre exterior 
da UE em relação ao Reino Unido,  

O Governo da República da Irlanda tem vindo a manifestar vontade em manter uma 
política de fronteiras abertas, mormente a Área de Circulação Comum (Common Travel 
Area) instituída desde os anos 20, e que implica, uma circulação de cidadãos britânicos 
e irlandeses entre os dois Estados sem submissão a passaporte, mas também uma 
efectiva cooperação bilateral nas questões da imigração e do controlo de fronteiras 
(Amendment Order de 1975). Até agora, o Reino Unido não se tem oposto à 
manutenção da referida Área de Circulação Comum, recusando renunciar à mesma. 

Entre 20.000 a 30.000 pessoas atravessam quotidianamente a fronteira entre a 
Irlanda do Norte e a República da Irlanda e a questão que se coloca é: como é que 
se fará o controlo de entrada de cidadãos nacionais da UE que residam na Irlanda, se 
a União Europeia chamar a si a negociação desta fronteira terrestre externa com o 
Reino Unido. É acima de tudo um Dossier europeu e não um dossier para as 
autoridades irlandesas (não obstante a possibilidade do regresso da fronteira poder 
reavivar tensões e a própria paz alcançada na Irlanda do Norte).  

Questão igualmente delicada é a do Estatuto de Gibraltar/ El Peñon onde nunca existiu 
um controlo formal de fronteiras.  

Território de soberania britânica há mais de 300 anos (desde 1713, pelo Tratado de 
Utrecht), com 33.000 habitantes, Gibraltar não faz parte da União Aduaneira, nem da 
Zona Euro ou do Espaço Schengen, sendo o controlo entre a “La Línea de la 
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Concepción”, no extremo sul de Espanha e o território espanhol, efectuado pelas 
autoridades espanholas. A ameaça de fechar a fronteira após o BREXIT terá graves 
consequências quer para os espanhóis que lá trabalham, quer para os turistas, base 
da economia de Gibraltar. Aliás, as tensões em vários domínios são habituais, desde 
as pescas até à gestão de uma parte da pista do aeroporto. Espanha apenas aceita 
uma solução que passe pela co-soberania britânico-espanhola, durante um período 
limitado, até à restituição de Gibraltar. Por seu turno, as autoridades de Gibraltar estão 
legitimadas a manter o status quo e que incluí conservar o acesso ao Mercado Comum 
Europeu e o estatuto de paraíso fiscal.  

Como é do conhecimento geral, o Reino Unido e a República da Irlanda não aplicam 
as disposições Schengen, conservando o direito de controlar as pessoas nas suas 
fronteiras e de não integrar na sua legislação nacional as disposições da UE relativas 
a Vistos, Asilo (com exceção do regulamento Dublin, no qual participa, mas já não nas 
diretivas relativas à segunda fase Sistema Europeu Comum de Asilo nem nas recentes 
decisões relativas a Recolocação e Imigração), e Migração Legal. Não obstante, e 
ainda que não participe na cooperação relativa a controlos nas fronteiras, o Reino 
Unido acolhe determinadas disposições do Acervo de Schengen, nomeadamente 
aquelas que se referem à instalação e utilização do Sistema de Informação Schengen 
(SIS), no desenvolvimento SISII e, parcialmente, no âmbito da cooperação policial e 
avaliação Schengen. Assim, não pertencendo o Reino Unido à zona Schengen, será 
necessário equacionar a necessidade de um documento de identificação que os 
habilite a viajar, permanecer e trabalhar na UE.  

Sendo o BREXIT efetivo, e consoante as modalidades que venham a ser negociadas 
entre a União Europeia e o Reino Unido, poderá ser necessário ou não a emissão de 
visto para esse efeito, o que, de acordo com o princípio da reciprocidade, significa 
dizer que um cidadão do Reino Unido que trabalhe num país da UE terá de obter um 
Visto de Trabalho.  

Atualmente e ao abrigo das disposições do art.º. 3.º, n.º 2, do Tratado da União 
Europeia (TUE); art.º. 4.º, n.º 2, al. a), e artigos 20.º, 26.º e 45.º a 48.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), bem como da Directiva n.º 
2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril (transposta em 
Portugal pela Lei n.º 37/2006, de 09 de Agosto), relativa ao direito de livre circulação 
e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território dos 
Estados-Membros, do Regulamento (UE) n.º 492/2011 relativo à livre circulação dos 
trabalhadores na União, do Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social e do Regulamento (CE) n.º 987/2009 que estabelece 
as suas modalidades de aplicação, ou seja de uma das liberdades fundamentais do 
Mercado Comum, existem quase 3 milhões de cidadãos de outros países da UE a 
residir e/ou trabalhar no Reino Unido, a maioria de nacionalidade Polaca, e cerca de 
1,2 milhões de britânicos a residirem em países da UE. 

De acordo com a legislação comunitária, os mesmos podem residir até 3 meses 
incondicionalmente, ou a partir dos 3 meses se estiverem a trabalhar por conta 
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própria, por conta de outrem, na qualidade de estudantes ou aposentados ou ainda, 
não estando em nenhuma destas categorias, se detiverem recursos que lhes permitam 
residir.  

Com efeito, a lei comunitária prevê, que a haver restrições ao direito de entrada e ao 
direito de residência apenas podem ocorrer com fundamento em razões de ordem 
pública, de segurança pública ou de saúde pública.  

Caso o Reino Unido obtenha um acordo que lhe permita fazer parte no Mercado Único, 
e partindo do pressuposto que as liberdades fundamentais da União Europeia sejam 
consideradas indivisíveis no processo de negociação para o BREXIT, a probabilidade é 
que se mantenha a livre circulação de pessoas, ainda que possam existir algumas 
restrições relacionadas com as autorizações para trabalho, bem como relativamente a 
algumas nacionalidades (Polónia e Lituânia) e graus de qualificação. Isto na medida 
em que não parece provável que o Reino Unido seja considerado como país terceiro 
tout court. 

Não se concretizando tal acordo, um eventual cenário pós-BREXIT poderá contemplar 
distinções entre várias categorias de europeus a residirem no Reino Unido, ou seja: 
(i) os que já adquiriram o direito a residência permanente no Reino Unido (os nacionais 
da UE que o adquiriram automaticamente após 5 anos de residência contínua) e que 
provavelmente irão obter uma autorização para a residência por tempo 
indeterminado; (ii) os que residem legalmente no reino Unido, mas sem direito a 
residência permanente, mas aos quais provavelmente se garantirá que possam 
permanecer (de modo a que seja aplicada a reciprocidade em relação aos cidadãos 
britânicos em igual situação) e, por fim; (iii) os europeus que pretendam residir no 
Reino Unido depois do BREXIT, e que deverão cumprir os requisitos da legislação 
nacional (ainda que não se saiba quais vão ser em concreto).  

Em termos pragmáticos, convém não esquecer que muitos sectores da economia 
designadamente o agrícola, dependem de mão-de-obra de baixo custo de cidadãos 
da UE, pelo que limitando a entrada a europeus, teriam de entrar mais imigrantes de 
outros países.  

Assim, em termos de impacto do BREXIT na União, haverá um efeito significativo nos 
países que são as principais fontes de imigração para o Reino Unido, como a Polónia, 
podendo existir um eventual impacto positivo nas competências e na oferta de mão-
de-obra, mas negativamente nas remessas. Poderá, ainda, haver um impacto indireto 
em outros países, caso a imigração para o Reino Unido seja, por força das 
circunstâncias desviada para um outro Estado-Membro. Parece claro que 
consequências económicas dependerão também da escala e da composição desses 
fluxos migratórios.  

O maior risco para o resto da UE, é que as restrições do Reino Unido aumentem a 
hostilidade em relação à imigração em outros Estados-membros, tanto por causa da 
imigração quanto do impacto das políticas do Reino Unido no debate político. As 
preocupações já são altas em vários Estados-membros.  
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No entanto, existe uma diferença importante entre o Reino Unido e outros Estados-
Membros, no Reino Unido, a questão dominante é a imigração intra-UE, enquanto em 
outros países é sobretudo a imigração extra-UE. 

 

B. Questões migratórias (SEF e IGAI)  

Sendo a imigração uma das questões relevantes para os apologistas do BREXIT 
(discordantes, designadamente, quanto à forma como a UE têm estado a gerir a actual 
crise migratória), as obrigações do Reino Unido nesta matéria, decorrem em grande 
parte não da UE mas sim de Tratados Internacionais, tais como a Convenção das 
Nações Unidas sobre Refugiados e a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos 
(ECHR). Ora, dos cerca de 300.000 imigrantes que, por ano, entram no Reino Unido, 
a maior componente da imigração não é proveniente de países da UE, mas sim 
originária do Paquistão e do Subcontinente Indiano e, por regra, reside no país ao 
abrigo do direito ao reagrupamento familiar, previsto no art. 8.º da ECHR.  

Ainda no que concerne à questão migratória, o acordo bilateral de Touquet, celebrado 
fora do quadro da UE, entre a França e o Reino Unido (4 de Fevereiro de 2003), definiu 
a política migratória e a cooperação transfronteiriça, fixando as fronteiras e os 
respectivos controlos entre aqueles dois países (em particular, das saídas do 
continente em direcção às Ilhas Britânicas). No plano prático, o Acordo de Touquet 
veio generalizar os controlos efectuados por agentes britânicos em território francês 
e vice-versa. Deste modo, agentes britânicos estão presentes nas estações de Paris-
Gare du Nord, Calais-Fréthun, Lille-Europe e nos portos de Calais, Bolonha e 
Dunquerque, enquanto agentes franceses estão presentes nas estações de Londres, 
Waterloo, Londres Saint-Pancras, Ebbsfleet, Ashford e no porto de Douvres. O art. 7.º 
do Acordo de Touquet estatui que, se as pessoas virem recusada a entrada no Estado 
de chegada/ destino, ou se decidirem não se submeterem aos controlos de fronteira 
desse Estado, as autoridades do Estado de partida não podem recusar o retorno 
destas ao seu território. Assim, por força deste artigo é imposto ao Estado-Parte que 
acolhe um migrante no seu território (mormente, em trânsito), de o receber 
novamente se o outro Estado-Parte recusar a sua entrada, ou se aquele decidir não 
se submeter ao controlo fronteiriço do Estado-Parte de destino. O Estado-Parte que é 
obrigado a acolher, não poderá impor quaisquer obrigações ao outro, apenas retendo 
os migrantes indesejados ao abrigo da sua legislação nacional.  

Caso o Reino Unido não venha a celebrar acordos relativos à circulação de pessoas 
com a União Europeia, o BREXIT poderá vir a acarretar uma massiva sobrecarga 
burocrática e logística no controlo de fronteiras dos cerca de 37 milhões de 
estrangeiros, que em cada ano visitam as Ilhas Britânicas, com consequências diretas 
no controlo de fronteiras em outros EM. 

Relativamente às consequências do BREXIT para os refugiados e requerentes de asilo, 
a política do Reino Unido não tem sido particularmente solidária com a maioria das 
políticas de asilo da UE, por exemplo no que concerne à integração de 60 000 
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requerentes de asilo provenientes da Grécia e Itália, nos Estados-Membros. A 
excepção é o Regulamento de Dublin, que prevê o reenvio dos requerentes de asilo 
para os países onde foram registados à entrada na EU, com o BREXIT, será pouco 
provável que os Estados-Membros continuem a aceitar tais transferências 
provenientes do Reino Unido.  

Tarefa espinhosa será também a negociação em matéria de política migratória e de 
asilo com os diferentes Estados-Membros da UE face á previsível perda de influência 
da UE na celebração de parcerias com determinados países de origem, cruciais na 
redução dos fluxos migratórios tal como o Paquistão e a Nigéria, onde o Reino Unido 
goza de particular influência histórica.  

Para os requerentes de protecção internacional, o BREXIT apresentará uma alteração 
da paisagem política de consequências imprevisíveis, não só no Reino Unido mas 
também na restante Europa, podendo o BREXIT resultar na necessidade de 
endurecimento de posições em matéria migratória. Deste modo, é toda uma Política 
de Asilo que está em risco.  

Acentuando-se a vertente conservadora do Governo Britânico, previsivelmente haverá 
implicações em termos de direitos dos requerentes de asilo que já se encontram no 
Reino Unido. Theresa May (1.ª Ministra desde 13 de Julho de 2016), enquanto 
Secretária de Estado do Interior chegou a apelar à denúncia da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem 13 de Julho de 2016.  

Ora, a Convenção constituí um reforço do direito de recurso e das protecções jurídicas 
de que beneficiam os requerentes de asilo, pelo que é legítimo concluir que, deixando 
a mesma de se aplicar, o actual Estatuto de Refugiado no Reino Unido possa vir a ser 
alterado.  

Para além disso, em matéria de asilo, os Estados-Membros encontram-se ligados por 
Directivas Europeias que garantem a harmonização de padrões mínimos em matéria 
de acolhimento de refugiados e de procedimentos de asilo. Na prática, a pressão da 
crise migratória e a reticência de alguns Estados-Membros em partilhar, mais 
equitativamente, a responsabilidade em relação aos Estados-Membros situados na 
primeira linha (na medida em que as iniciativas que mais se destacaram, foram 
adoptadas de modo individual, por alguns países designadamente a Alemanha, França 
e Portugal), demonstra o início de uma mutação.  

A IGAI identificou, o quadro das migrações, como área na qual poderá haver alguma 
consequência da saída do Reino Unido, o domínio específico da Diretiva de Retorno, 
de 2008, transposta para o ordenamento jurídico interno em 2012, e o sistema de 
monitorização estabelecido no quadro desta, pelo qual a IGAI é responsável. 

 

C. Cooperação Policial  

Perspetiva GNR: Vislumbram-se algumas dificuldades em matéria de fiscalização do 
cumprimento das regras do Código da Estrada, designadamente no que respeita à 
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notificação de condutor infrator que, sendo proveniente do Reino Unido, ao circular 
com o veículo de sua propriedade, ou de matrícula do seu país de origem, cometa 
uma das infrações previstas na Diretiva nº 2011/82/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro. Diretiva transposta para o ordenamento jurídico nacional 
através da publicação da Lei nº 4/2014, de 07 de Fevereiro. 

 

Perspetiva PSP: A principal preocupação será a forma como será afetada a cooperação 
policial, em especial na troca de informação policial com o Reino Unido, 
nomeadamente em matérias como o Terrorismo e Criminalidade, e também na 
celeridade de ativação dos diversos mecanismos de cooperação operacional, 
nomeadamente pelo facto do Reino Unido deixar de participar, enquanto Estado-
Membro, em alguns Grupos de Trabalho (ex: Grupo de Trabalho Terrorismo). No 
entanto, tudo dependerá da reconfiguração da cooperação policial a ser efetuada 
entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido. 

Por outro lado, o Reino Unido tem assumido um papel relevante na dinamização de 
boas práticas em prol de um modelo europeu de segurança dos eventos desportivos, 
motivados pela experiência e aprendizagem resultante de um contexto marcado por 
desafios e desastres na gestão de multidões e outros aspetos de safety, a par de 
episódios frequentes de violência associada ao desporto – ao nível nacional e 
internacional (ex.: Incêndio de Bradford City, Desastres de Ibrox Park e Hillsborough; 
a nível internacional, Heysel Park, FIFA World Cup 1998 e UEFA EURO 2000).  

O Reino Unido tem sido o dinamizador de diversos projetos e iniciativas nesta área 
(ex: Pan European Football Police Training Project) e, enquanto membro da UE, 
participa nas reuniões do Grupo de Aplicação da Lei e do subgrupo MSE- Major Sports 
Events/Grandes Eventos Desportivos (anteriormente designado FSE - Football safety 
and security Experts Group). Por um lado, o BREXIT implicará desde logo a não 
participação do Reino Unido nos referidos grupos de trabalho, por outro lado implicará 
a sua não participação como driver/organizador ou beneficiário em iniciativas e 
projetos financiados pela UE em prol do desenvolvimento da segurança dos eventos 
desportivos.  

Quanto ao designado Think Tank Pan-Europeu de peritos de segurança no futebol, 
não obstante as origens deste grupo de reflexão, continua a assumir-se como um 
grupo informal de desenvolvimento de boas práticas e troca de experiências entre os 
países, contando com a participação habitual de vários países da UE, bem como de 
países terceiros, como é o caso da Suíça, Noruega e, mais recentemente, da Rússia. 
Como tal, não se afigura, neste caso, qualquer limitação à continuidade da 
participação do Reino Unido neste grupo de reflexão. De resto o Reino Unido terá 
condições para continuar a ser parte ativa no desenvolvimento dos modelos de 
segurança dos eventos desportivos, quer participando nas reuniões do Think Tank, 
quer através da sua representação no Conselho da Europa, em particular no Comité 
permanente de acompanhamento da “Convenção Europeia sobre a Violência e os 



113 

 

excessos dos espectadores por ocasião das manifestações desportivas e 
nomeadamente em jogos de futebol”. 

No que se refere à troca de informações e cooperação operacional, considera-se que 
as alterações poderão não ser significativas. Tendo sido um dos primeiros países a 
estabelecer um Ponto Nacional de Informações sobre Futebol (PNIF) – UK Football 
Policing Unit – antes ainda da decisão do Conselho da UE (2002/348/JAI, de 25ABR), 
o Reino Unido deverá pretender manter a sua atividade nesta área e a querer 
participar ativamente na rede PNIF, se tal lhe for permitido. De resto, a rede PNIF 
tem-se expandido nos últimos anos para além do espaço da UE, o que resulta do 
reconhecimento desta boa prática por parte de diversos países terceiros, entre os 
quais Noruega, Rússia, Suíça, Sérvia, Turquia, Ucrânia, facilitando a troca de 
informações, com recurso a formulários próprios e ao website reservado aos PNIF, 
bem como no estabelecimento de cooperação operacional e assistência mútua no 
âmbito de eventos desportivos.  

Salvaguardando o respeito pelo quadro legal específico de cada país, em especial no 
que se refere à troca de dados pessoais, a troca de informação quantitativa e 
qualitativa, assim como a prestação de apoio operacional aquando dos eventos, tem-
se realizado de forma idêntica para a generalidade dos países que compõem a rede 
PNIF, sejam ou não Estados Membros da UE.  

Há, contudo, uma exceção que importa destacar, resultante da legislação nacional: 
deixará de ser possível a comunicação ao PNIF do Reino Unido da aplicação de 
Banning Orders / medidas de interdição de acesso a recintos desportivos aplicadas em 
Portugal. O artigo 38º da Lei 39/2009, de 30 de junho, alterada e republicada pela Lei 
52/2013, de 25 de julho, refere que as medidas de coação e as penas acessórias de 
interdição de acesso a recintos desportivos são comunicadas ao ponto nacional de 
informações sobre futebol,” tendo em vista (…) a comunicação da decisão judicial 
portuguesa de aplicação de pena às autoridades policiais e judiciárias de outro Estado 
membro da UE. 

Considera-se que, quanto ao resto, os termos da troca de informações e cooperação 
poderá vir a manter-se-ão em linha com o que acontece atualmente com países como 
a Suíça e a Noruega, se tal ficar salvaguardado no processo negocial.  

Finalmente, na área específica do controlo de armas e explosivos, no domínio das 
atividades em que a PSP participa a nível europeu, o Reino Unido é co-driver da 
prioridade FIREARMS, no âmbito do projeto EMPACT, pelo que será necessário 
encontrar outro país para o efeito. O RU lidera ainda 4 ações operacionais que se 
prevê serem realizadas em 2017, pelo que pode temer-se pelo sucesso das 
mesmas.Também no âmbito do EFE – Firearms European Experts Group, o RU 
assume-se como Chairmam deste importante grupo, pelo que terá de se encontrar 
um substituto. O Reino Unido é ainda um utilizador dos sistemas balísticos da 
INTERPOL, pelo que não conflituando com a UE, não se preveem grandes impactos 
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com o BREXIT, mantendo-se a sua participação e ação no âmbito de tais sistemas, 
nomeadamente no iArms e IBIS.  

No entanto, já ao nível do SIS II, o carregamento de informação sobre armas, pode 
ficar comprometido. 

 

Perspetiva do SEF: Relativamente à cooperação policial, as dificuldades não se 
resumem apenas ao Reino Unido. A Irlanda do Norte, através do Police Service of 
Northern Ireland (PSNI) partilha correntemente informação com outras forças de 
segurança europeias e acede às bases de dados da Europol, participando em equipas 
de investigação conjuntas, bem como na emissão e cumprimento de Mandados de 
Detenção Europeus.  

O futuro destes acordos e estruturas implementadas com benefícios mútuos 
permanecem ainda obscuros podendo obrigar à renegociação com cada Estado-
Membro, ou acordos de associação com determinadas agências europeias o que 
implicará sempre um envolvimento limitado.  

Já quanto ao reconhecimento de decisões em matéria penal (em particular, no que 
concerne ao Mandado de Detenção Europeu), e às equipas conjuntas de investigação 
(equipas comuns de inquérito – ECE´s ou JIT´s), o divórcio será inevitável.  

Apesar de ser geralmente aceite que a cooperação policial com as autoridades 
britânicas produz resultados mitigados, ainda assim o Reino Unido tem participado nas 
medidas mais significativas no âmbito da cooperação policial, nomeadamente no 
Sistema de Informação Schengen e nas Decisões de Prüm, bem como participa na 
Europol e na Eurojust.  

Ainda que seja possível que o Reino Unido renegocie os termos de uma cooperação 
ao nível da partilha de informação policial e da extradição (em termos idênticos à 
Noruega ou à Islândia), a experiência tem vindo a demonstrar que os países fora da 
União Europeia, após um normalmente longo período de negociações, apenas 
conseguem obter uma participação limitada (por exemplo, através de oficiais de 
ligação na Europol), e que, se por exemplo, o Reino Unido continuar a não aplicar 
integralmente a legislação de protecção de dados, tal poderá prejudicar ou a restringir 
a transferência de dados policiais a partir dos Estados-Membros (pelo menos terá de 
seguir vias mais formais).  

A questão da proteção de dados é a que mais releva nesta matéria, não só porque o 
Parlamento Europeu dificilmente aprovará a partilha de informação policial com um 
país fora da UE que não aplique integralmente o regime/ requisitos de proteção de 
dados pessoais da EU, como também tal matéria não está sujeita a negociação, em 
virtude da sua previsão na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Por 
isso é previsível que o BREXIT venha a reduzir significativamente a cooperação 
criminal e em matéria policial, entre a UE e o Reino Unido. 
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Mas convém fazer a distinção entre a informação que é partilhada. No que respeita à 
troca de informação sobre registos de passageiros e de informação financeira 
relacionada com alegados terroristas, a União Europeia celebrou Acordos com países 
fora da União Europeia (EUA, Canadá e Austrália), pelo que é de prever que o mesmo 
venha a acontecer com o Reino Unido.  

O principal problema coloca-se assim quanto à partilha de informação sobre registos 
criminais, e de informação de natureza policial, muito importante para o Reino Unido, 
enquanto um dos principais utilizadores do sistema europeu. Nesta matéria, mesmo 
na eventualidade da celebração de um acordo de assistência mútua em matéria penal, 
o resultado será inevitavelmente de âmbito mais limitado quando comparado com o 
presente, pelas razões atrás invocadas sobre proteção de dados.  

Convém assinalar que o impacto do BREXIT poderá vir a ressentir-se no financiamento 
de programas comunitários como a Frontex (ainda que o Reino Unido não participe 
nesta Agência Europeia), numa altura em que o orçamento comunitário e dos Estados-
Membros enfrenta fortes constrangimentos.  

Assim sendo, parece evidente que a área mais afetada pelo BREXIT será a da 
cooperação judicial, não apenas pela perda de acesso ao Sistema de Informação 
Schengen, ao Mandado de Detenção Europeu e às equipas conjuntas de investigação 
(JIT´s), mas também a outras iniciativas no seguimento dos programas de Tampere, 
Haia e Estocolmo.  

Deste modo, no atual contexto migratório, o BREXIT configura-se como uma nova 
fonte de incerteza para a segurança ao nível das fronteiras e da cooperação policial e 
judiciária em matéria penal, e ninguém podendo antever-se o que realmente poderá 
vir suceder.  

Contudo o paradoxo de um BREXIT impulsionado pelo pretexto de reconstruir uma 
hipotética soberania securitária perdida do Reino Unido, não deixará de significar um 
retrocesso e uma ameaça à segurança europeia. 

Outras áreas: Ao nível da segurança rodoviária, Portugal não dispõe de nenhum 
instrumento bilateral com o Reino Unido no que concerne à cooperação em matéria 
de segurança rodoviária. No entanto, subsiste o mecanismo do intercâmbio 
transfronteiriço de informações relacionadas com infrações rodoviárias, introduzido 
pela Diretiva 2011/82/EU, à qual o Reino Unido não estava vinculado, não a tendo 
transposto, tendo Portugal procedido à sua transposição mediante a Lei n.º 4/2014, 
de 7 de fevereiro. Atendendo a que a Diretiva 2011/82/UE foi anulada pelo Tribunal 
de Justiça, no âmbito do processo C-43/12, sucedeu-lhe a Diretiva UE 2015/413 (em 
fase de transposição por Portugal), sendo que a ANSR não dispõe de informação sobre 
qual a posição do Reino Unido no que concerne à nova Diretiva, uma vez que a 
mesma, no seu considerando 29, atribui aos países que não estavam vinculados à 
anterior Diretiva, um prazo adicional para o fazerem. 

No domínio da proteção civil, o Reino Unido é o principal destino da emigração 
portuguesa à data de hoje, e existe uma comunidade portuguesa naquele país de 
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cerca de 250 mil (mononacionais) ascendendo a 400/500 mil no total. A proteção e a 
segurança dos cidadãos portugueses naquele território é uma preocupação 
permanente da Autoridade Nacional de Proteção Civil.  

Neste contexto, e em matéria de Proteção Civil, a articulação entre PT e UK assenta 
no Mecanismo de Proteção Civil da União, Mecanismo este que não é destinado apenas 
aos Estados-Membros da União. Assim, a saída do Reino Unido da UE não implicará 
necessariamente a saída deste Mecanismo, e nesse sentido, se tal vier a acontecer, 
não existirá qualquer impacto, porquanto UK poderá continuar a participar neste 
Mecanismo enquanto país terceiro. Por outro lado, importa ressalvar que o 
financiamento em torno de projectos co-financiados pela UE, nos quais o Reino Unido 
e Portugal participam como parceiros, poderá sofrer limitações. Exemplo disso é o 
caso do projeto U-SCORE II (Cidades Resilientes) que terá início em janeiro de 2017 
por um período de dois anos, envolvendo a ANPC e as cidades de Manchester e da 
Amadora. Com o BREXIT, a rede que já está constituída para implementação de Planos 
de Ação no âmbito da resiliência local poderá vir a ser afetada. 

 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do Reino Unido.  

 

Perspetiva Sistema de Segurança Interna e Gabinete Nacional do SIRENE: No âmbito 
da Cooperação Policial, haverá necessidade de celebração de Acordos Internacionais 
entre o UK e a UE que permitam ao UK permanecer no Espaço Schengen (como Estado 
associado) continuando a criar indicações SIS, designadamente nos termos dos artigos 
26.º, 32º, 34º, 36º e 38º da Decisão SIS II, e a trocar formulários com base nas 
mesmas, dando cumprimento às indicações nacionais inseridas pelos Estados 
Schengen; caso tal não seja possível (permanência do UK no Espaço Schengen) 
deverá ser assegurado um quadro de Cooperação Policial com este país, o mais 
próximo possível do que existe atualmente. 

Perspetiva SEF:  

 Quadro jurídico aplicável  à livre circulação de pessoas e de trabalhadores 
(identificado na resposta à primeira questão);  

 Acervo da Uni ão Europeia aplicável às fronteiras internas e externas da União 
Europeia;  

 Legislaç ão comunitária aplicável à cooperação policial  

 Nas matérias de Asilo Reino Unido n ão participou na segunda fase do sistema comum 
de asilo, na Diretiva Procedimentos, Diretiva Qualificação, Diretiva Acolhimento, nem 
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nas recentes decisões referentes à recolocação. Participa nos regulamentos de Dublin, 
Easo, Eurodac, e Diretiva de Proteção Temporária e Retorno.  

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha.  

 

Perspetiva SSI e SIRENE: O UK deverá previsivelmente continuar a ter um interesse 
grande em manter a Cooperação Policial nos termos o mais próximo possível do 
quadro atual, no sentido de rentabilizar e justificar os custos económicos que este país 
teve que suportar recentemente, para poder aderir a parte do Acervo Schengen, e 
também para manter os benefícios que retira desta Cooperação Policial com os 
Estados da zona Schengen. 

Perspetiva GNR: Poderá ser considerado um quadro de exceção para o Reino Unido 
continuar a poder interagir com bases de dados Europeias, nomeadamente:  

- O Sistema SIS II no que diz respeito a objetos furtados, pessoas procuradas, pessoas 
suspeitas de terrorismo, etc. Neste aspeto deverá ter-se em conta a não participação 
do RU no processo de regulamentação do espaço Schengen, e eventuais 
condicionamentos à participação do RU em grupos de trabalho associados.  

- O Sistema PRUM no respeitante a impressões digitais, DNA e matrículas, etc.  

Do ponto de vista institucional, no que toca à partilha de informações, não se espera 
que o BREXIT tenha impactos negativos assinaláveis quer no quadro europeu quer no 
quadro extracomunitário, dado a existência de diversos mecanismos de cooperação 
internacional, onde se destaca a EUROPOL, a EUROJUST e a INTERPOL, que 
asseguram a partilha de informação entre países da União Europeia e destes com 
países terceiros.  

No âmbito da Formação e Treino Judicial e Policial no espaço Europeu não devendo 
ser comprometidos ações formativas planeadas com foco nacional, mas ao invés disso 
aproveitar para reforçar o papel de Portugal nestes domínios.  

Deve continuar-se a garantir o mútuo reconhecimento das investigações criminais 
(recolha de prova, entrevista de testemunhas, etc) especialmente quando a 
investigação é de natureza transnacional e em que Portugal seja uma dos 
intervenientes. 

Deverá ser garantido a ocupação, por outros estados membros da UE (Portugal), dos 
cargos e funções ocupadas por cidadãos Ingleses em diversas instâncias europeias 
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entre as quais a EUROPOL ou a CEPOL de modo a garantir o seu normal 
funcionamento.  

Com a saída do Reino Unido haverá um menor financiamento de projetos relacionados 
com a Intelligence e Contra-Terrorismo no Espaço Europeu de acordo com projetos 
em curso neste domínio, devendo garantir-se outras vias de investimento 
especialmente de forma a não comprometer os projetos nacionais em curso.  

Deverá garantir-se, no âmbito dos assuntos criminais, a continuidade de alguns 
procedimentos, nomeadamente os pedidos de detenção europeus (European Arrest 
Warrant -EAJp) e respetivos processos de extradição e o mútuo reconhecimento das 
investigações criminais (recolha de prova, entrevista de testemunhas, etc) 
especialmente quando a investigação é de natureza transnacional.  

Importará garantir o não retrocesso da harmonização legal que foi desenvolvida no 
quadro europeu, procurando-se a reformulação de tratados em matéria de direito 
internacional, na área criminal e da intelligence que já existiam do antecedente, 
devendo-se também manter os mecanismos de pedidos de assistência legal mútua.  

Por outro lado, deverão ser consideradas, com a saída do Reino Unido, as implicações 
que isso trará nos recentes acordos de cooperação entre a UE e a OTAN, organizações 
de que Portugal faz parte, nomeadamente no que concerne à Cooperação em matérias 
de migração, aos apectos relacionados com a Defesa e Cibersegurança, ao 
desenvolvimento de Capacidades de Interoperabilidade ao nível dos vários sistemas 
de defesa e ainda na realização de exercícios conjuntos. 

Perspetiva PSP: Poderá antecipar-se que haverá interesse por parte do Reino Unido 
em manter as mesmas regras e o melhor nível de participação, mediante acordo de 
país terceiro, com os direitos/deveres equivalentes dos Estados membro.  

Perspetiva SEF: Em relação aos interesses previsíveis do Reino Unido, cf. resposta à 
primeira questão. No que se refere aos interesses nacionais (defensivos, ofensivos e 
estratégicos), apontam-se os seguintes:  

Ao nível das fronteiras e da livre circulação de pessoas e de trabalhadores, o impacto 
da saída do Reino Unido da União Europeia dependerá muito do estatuto que vier a 
ser negociado.  

Não obstante é previsível que o maior impacto para Portugal tenha a ver com a 
importante comunidade portuguesa a residir e a trabalhar no Reino Unido (e a também 
importante comunidade britânica a residir em Portugal). Se o BREXIT for efectivo, 
poderá vir a ser necessária a emissão de vistos – residência, estudo, trabalho, etc, 
dependendo do regime de reciprocidade que venha ou não a ser negociado 
bilateralmente entre o Reino Unido e Portugal.  

Para além disso, obrigará à revisão da documentação de cidadãos britânicos a residir 
em Portugal.  

Por outro lado, irão emergir outros aspectos de ordem prática, no que diz respeito à 
gestão dos fluxos de passageiros nos locais autorizados de entrada, designadamente 
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no Aeroporto de Faro, em particular no período de verão IATA. Não sendo um país 
Schengen, os seus voos serão sujeitos a controlo de fronteiras. Num panorama mais 
pessimista, em que o Reino Unido seja considerado como um país terceiro, atendendo 
a que anualmente passam pelas fronteiras portuguesas um número superior a 2 
milhões de cidadãos nacionais desse país, em especial no Algarve, tal quadro vai 
claramente traduzir-se num exponencial aumento dos movimentos de fronteira, com 
implicações diretas ao nível de posições de controlo do SEF.  

Os impactos operacionais passam pela impossibilidade de uso das E-Gates no Algarve 
e na eventual necessidade de aposição de carimbo nos passaportes. Ainda assim a 
necessidade de visto para os cidadãos do Reino Unido não se afigura, por enquanto, 
como expectável. 

Em suma, o BREXIT terá sempre um efeito significativo nos países que são as 
principais fontes de imigração para o Reino Unido, podendo vir a verificar-se um desvio 
da imigração portuguesa.  

No campo da cooperação policial, ao nível da partilha de informação e da extradição, 
os atuais instrumentos terão que ser renegociados, sendo previsível chegar-se a uma 
participação limitada que poderá restringir a transferência de dados policiais e 
consequentemente a cooperação policial.  

Existem ainda outros impactos possíveis em termos da atual arquitetura europeia das 
migrações, nomeadamente ao nível da participação nos mecanismos e nas agências 
europeias para implementação dessa mesma política. 

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal  

 

Não se vislumbram, nesta fase, potenciais benefícios na área de atuação do MAI. 

 

5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
BREXIT”).  

 

Perspetiva SSI e SIRENE: Na área da Cooperação Policial, um “hard BREXIT” poderá 
ter consequências ao nível da investigação de crimes de natureza transnacional e da 
detenção de suspeitos nacionais que se refugiem no UK e vice-versa, obrigando neste 
último caso à emissão de Mandados de detenção internacionais. Esta situação poderá 
causar problemas de segurança para a comunidade de cidadãos nacionais que vivem 
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no U.K., e para a comunidade de cidadãos do U.K. que residem em Portugal, cujo 
bem-estar e segurança deverão ser sempre acautelados.  

Perspetiva PSP: Caso se verifique uma saída abrupta, as matérias específicas 
identificadas nas questões anteriores, passarão a ser tratadas como se de um país 
terceiro se tratasse, pelo que não se antecipam impactos significativos, considerando 
os mecanismos de cooperação alternativos já identificados.  

Perspetiva SEF: Ainda que na presente fase seja praticamente imprevisível antever 
qual será a configuração final e tomando as muito recentes declarações da 1.ª Ministra 
Britânica a favor da opção “hard BREXIT” como destinadas a “consumo interno” é de 
considerar como remota a hipótese da saída abrupta, desde logo porque se trata da 
5.ª maior economia mundial e o que isso releva quer para o Reino Unido, quer para a 
União Europeia o que, em termos pragmáticos, torna impensável a inexistência de um 
Acordo de mútuo relacionamento decorrente da eventual falta de unanimidade dos 
Estados-Membros quanto aos termos e condições da saída do Reino Unido, na medida 
em que todos sairiam prejudicados, a começar pelo próprio Reino Unido.  

Em termos históricos este não é o primeiro país comunitário a desvincular-se, ainda 
que seja até agora o pioneiro na invocação do art. 50.º do Tratado da União Europeia 
(Tratado de Lisboa). A Gronelândia (autónoma da Dinamarca desde 1975), votou a 
sua saída da CEE em 1982, tido sido ratificada em 1985, sendo hoje considerada como 
um território ultramarino associado à União Europeia, após firmar vários tratados com 
a UE (através dos quais mantém determinadas isenções aduaneiras), e este será 
certamente o cenário mais previsível. 

 

6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, solicitam-se elementos adicionais 
que entenda relevantes para a preparação/condução desta negociação.  

 

Nada a referir nesta fase. 
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Ministério da Justiça 
 

Enquadramento 

No quadro da preparação das negociações de saída do Reino Unido da União Europeia 
o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros solicitou que fosse iniciada uma 
coordenação interministerial com o propósito, por um lado, de assegurar a coerência 
do posicionamento dos vários departamentos de Estado face ao exterior, muito em 
especial na União Europeia e nos contactos com as entidades britânicas, e, por outro 
lado, com o objetivo de proceder à identificação do acervo da UE em que se entenda 
existirem interesses nacionais que deverão ser salvaguardados. 

Neste contexto, foi circulado um questionário com as principais questões sobre as 
quais se pretendem elementos de resposta dos vários Ministérios com o propósito de 
identificar e analisar o acervo da União nos pontos suscetíveis de afetar os interesses 
nacionais para que, quando se iniciarem as negociações, se possa melhor 
compreender e focar a importância, dimensão e alcance das posições negociais, da 
União e do RU, que irão sendo apresentadas. 

No sentido de preparar a resposta ao solicitado pelo MNE, foram consultados os vários 
serviços e entidades na esfera da Justiça, tendo sido recebidos contributos da Polícia 
Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal, Conselho Superior da Magistratura, 
Instituto nacional de Propriedade Intelectual, Procuradoria-Geral da República e 
Direção-Geral da Administração da Justiça. 

 

1. Identificação das áreas de competência desse Ministério em que a 
participação do Reino Unido é mais relevante para a União Europeia, ou 
seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no funcionamento da 
UE.  

 

I - Cooperação policial  

II - Cooperação judiciária em matéria civil e comercial  

III - Cooperação judiciária em matéria penal  

IV- Propriedade industrial  

V - Registo informação criminal 
 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do RU.  
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I - Cooperação policial  

a) Troca de informação policial: Presentemente, a troca de informação policial é feita 
bilateralmente através do canal “Europol”. Com o Brexit, essa troca apenas existirá se 
vier a ser autorizada a assinatura de Acordo Operacional entre a Agência e o Reino 
Unido, como Estado terceiro (a assinatura de acordos estratégicos ou operacionais 
pela Europol, encontra-se subordinada a determinações de política externa emitidas 
por Bruxelas).  

Na área de combate ao crime, em particular no que toca às comunicações, o Brexit 
não terá um impacto significativo, pois uma vez abandonado o canal Europol, 
continuará a haver uma alternativa segura para as comunicações: o Sistema Interpol.  

O potencial prejuízo para a União respeita, em particular, à troca de informações e 
resultará somente se o Reino Unido deixar de estar obrigado pelo princípio da 
disponibilidade – seja ou não autorizado Acordo Operacional com a Europol, pois 
deixará de existir a obrigatoriedade legal de facultar à Europol “os dados e informação 
necessários ao exercício das funções desta”. A diminuição da troca de informações 
criminais com o Reino Unido poderá ter reflexos no combate ao crime nos Estados-
membros da União Europeia em áreas como o terrorismo, o tráfico de estupefacientes 
e o branqueamento de capitais. 

b) Unidades de Informação Financeira (UIF): Estas Unidades também existem fora do 
contexto da União. Ainda assim, poderá ficar prejudicada a troca de dados com as 
Unidades dos Estados-membros que usam a FIU.NET como via de comunicação, já 
que a mesma é atualmente suportada pelas linhas seguras Europol e usa a aplicação 
SIENA. No entanto, como referido acima, se assinado Acordo Operacional entre Reino 
Unido e Europol, o Reino Unido poderá usar o Sistema como veículo de comunicação 
bilateral com outras UIF’s (atual situação da Suíça).  

Além disso, a informação bilateral com o Reino Unido, poderá ser feita através do 
canal do Grupo Egmont de FIUs.  

c) Gabinetes de Recuperação de Activos (Asset’s Recovery Offices/ARO’s): Estes 
Gabinetes foram criados no âmbito da União Europeia. Acredita-se que por acordo 
com a União, o ARO britânico poderá continuar a pertencer a esta rede. A título de 
exemplo, nota-se que a Noruega prossegue as atividades relativas à recuperação de 
ativos no âmbito da UIF.  

d) Mandato de Detenção Europeu (MDE): Poderá ser acordada a utilização pelo Reino 
Unido do MDE e da continuação da ligação ao Sistema de Informação Shengen. 
Contudo, a ligação não é determinante, estando sempre previsto o uso do canal 
Interpol para os Estados que apliquem MDE e estejam impossibilitados de usar o SIS 
(Irlanda e Chipre). 

 

II - Cooperação judiciária em matéria civil e comercial  
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A União Europeia dispõe hoje de um largo número de instrumentos na área de 
cooperação judiciária civil e comercial, essenciais no domínio do direito europeu civil, 
comercial e da família (v.anexo 1). 

Como elemento específico à área em questão, cabe referir que de acordo com o 
Protocolo 21 relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda em relação ao Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça (em seguida, “Protocolo 21”) estes Estados-membros 
não participam na adoção pelo Conselho das medidas propostas em aplicação do 
Título V, da Parte III do TFUE. Assim sendo, de acordo com o artigo 3.º do aludido 
Protocolo 21, o Reino Unido pode no prazo de 3 meses depois de apresentação de 
uma proposta, notificar por escrito o Presidente do Conselho de que deseja participar 
na adoção e na aplicação da medida proposta. Se fizer essa notificação não pode 
posteriormente exercer o opt out. 

Ainda assim, nota-se que das 23 medidas legislativas tomadas nesta área, apenas 5 
delas não contam com o opt in do Reino Unido, o que é demonstrativo do forte 
interesse do Reino Unido nestes instrumentos.  

Do acervo existente nesta área, salientam-se os seguintes instrumentos considerados 
fundamentais para a cooperação judiciária: 

 Regulamento (UE) n. º 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução 
de decisões em matéria civil e comercial (Regulamento Bruxelas I reformulação).  

 Regulamento  (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003, relativo 
à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial 
e em matéria de responsabilidade parental e que revoga o Regulamento (CE) n.º 
1347/2000.  

 Regulamento (C E) n.º 4/2009 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008,relativo à 
competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução das decisões e à 
cooperação em matéria de obrigações alimentares.  

 Regulamento (CE) n. º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
novembro de 2007, relativo à citação e à notificação dos atos judiciais e extrajudiciais 
em matérias civil e comercial nos Estados-Membros (citação e notificação de atos) e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 1348/2000 do Conselho. 

 Regulamen to (CE) n.º 1206/2001 do Conselho, de 28 de maio de 2001, relativo à 
cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de 
provas em matéria civil ou comercial. 

Refere-se ainda que no âmbito da União Europeia, a aplicação dos instrumentos legais 
que sustentam a cooperação dos órgãos jurisdicionais e dos operadores da Justiça é 
apoiada pela Rede Judiciária em Matéria Civil e Comercial, pelo que o Brexit implicará 
também, em princípio, a saída do Reino Unido desta Rede.   

Nesta área de atuação, o Brexit irá provocar a alteração da base legal que, à presente 
data, suporta a troca de pedidos de cooperação jurídica e judiciária com os Estados-
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membros. Assim, perante o recuo na aplicação dos instrumentos legais que sustentam 
a cooperação dos órgãos jurisdicionais e dos operadores da justiça na União Europeia, 
apoiados na Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial e na jurisprudência 
do Tribunal de Justiça da União Europeia, assistir-se-á à repristinação dos 
instrumentos legais firmados no seio da Conferência da Haia de Direito Internacional 
Privado e da Organização das Nações Unidas (vigentes nas relações entre Estados 
Terceiros à União Europeia entre si, incluindo os demais Estados europeus, e entre 
Estados da União-Europeia e Estados Terceiros europeus). 

À exceção do Regulamento Bruxelas I reformulação, as matérias cobertas pelos 
instrumentos acima mencionados são também reguladas por outras Convenções 
internacionais: 

  Convenção relativa à Competência, à Lei aplicável, ao Reconhecimento, à Execução 
e à Cooperação em matéria de Responsabilidade parental e de medidas de Proteção 
das Crianças, concluída na Haia, em 19 de outubro de 1996;  

 Convenç ão sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e 
de outros Membros da Família, concluída na Haia, em 23 de novembro de 2007;  

 Convenç ão sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças, concluída na 
Haia, em 25 de outubro de 1980.  

 Convenç ão sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria Civil ou 
Comercial, concluída na Haia, em 18 de março de 1970;  

 Convenç ão Relativa à Citação e à Notificação no Estrangeiro dos Atos Judiciais e 
Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial, concluída na Haia, em 15 de novembro de 
1965.  

Concluindo, perante este quadro, é expectável que na ausência de um acordo 
específico entre o Reino Unido e a União Europeia que autorize a possibilidade da 
vigência do acervo da União, Portugal terá de se socorrer de outros instrumentos 
internacionais que permitam responder às necessidades sentidas nesta área, que pela 
sua natureza, tem um impacto muito significativo no dia-a-dia dos cidadãos e das 
empresas europeias e que tem evoluído no sentido de uma cada vez maior redução 
dos trâmites necessários, por exemplo, para o reconhecimento de uma decisão seja 
do foro comercial ou de consumidores, ou de sentenças no domínio do direito da 
família (cobrança de alimentos e direitos de visita) com inegáveis vantagens para 
todos os Estados-membros. 

 

III - Cooperação judiciária em matéria penal  

A União Europeia dispõe hoje de um conjunto de instrumentos de cooperação na área 
penal, sendo que o Reino Unido transpôs para a sua ordem jurídica interna, ou é parte, 
no caso das Convenções, dos seguintes instrumentos de cooperação judiciária: 
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 Convenç ão Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo de 2000 entre os Estados-membros 
da União Europeia (Convenção 2000);  

 Protocolo Adicional  à Convenção Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo de 2000 entre 
os Estados-membros da União Europeia (2001);  

 Decis ão-Quadro 2002/584/JAI sobre o Mandado de Detenção Europeu;  

 Decis ão-Quadro 2003/577/JAI, relativa à execução na União Europeia das decisões 
de congelamento de bens ou de provas;  

 Decis ão-Quadro 2009/299/JAI que reforça os direitos processuais das pessoas e 
promove a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo no que se refere às 
decisões proferidas na ausência do arguido;  

 Decis ão-Quadro 2005/214/JAI relativa à aplicação do princípio do reconhecimento 
mútuo às sanções pecuniárias;  

 Decis ão-Quadro 2005/783/JAI relativa à aplicação do princípio do reconhecimento 
mútuo às decisões de perda;  

 Decis ão-Quadro 2008/909/JAI relativa à aplicação do princípio do reconhecimento 
mútuo às sentenças em matéria penal que imponham penas ou outras medidas 
privativas de liberdade para efeitos da execução dessas sentenças na União Europeia;  

 Decis ão-Quadro 2009/315/JAI relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio 
de informações extraídas do registo criminal entre os Estados-Membros;  

 Decis ão-Quadro 2009/829/JAI relativa à aplicação, entre os Estados-Membros da 
União Europeia, do princípio do reconhecimento mútuo às decisões sobre medidas de 
controlo, em alternativa à prisão preventiva;  

 Decis ão-Quadro 2011/99/EU relativa à decisão europeia de proteção.  

Espera-se que com o acionamento do artigo 50.º do Tratado da União Europeia, o 
governo Britânico proponha a Great Repeal Bill que se destina a revogar o European 
Communities Act de 1972 (o qual permitiu ao Reino Unido aderir à então Comunidade 
Económica Europeia) e incorporar todo o direito da União na sua lei interna.  

Ao contrário do que acontece no contexto da cooperação judiciária civil, em que a 
maioria dos instrumentos legislativos são regulamentos, de aplicação direta e imediata 
na ordem jurídica dos Estados-membros, no que respeita à cooperação penal a maioria 
dos instrumentos são Decisões-Quadro e Diretivas, cuja incorporação com a legislação 
interna já acontece e como tal, em princípio, a legislação interna que transpôs aqueles 
instrumentos permanecerá válida apesar da revogação do European Communities Act.  

Contudo, a verdade é que tais instrumentos que permitem uma rápida e facilitada 
cooperação entre as autoridades judiciárias do Reino Unido e Portugal foram adotadas 
pelos Estados-membros tendo por base premissas, princípios e garantias que deixarão 
de existir relativamente a um país que deixa de estar sujeito às obrigações dos 
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Tratados. Tal é o caso do reconhecimento mútuo, pedra angular da cooperação 
judiciária e do princípio da confiança mútua, que está na base daquele.  

Todos os mencionados instrumentos foram aprovados pelos Estados-membros no 
pressuposto de que todos estariam obrigados e sujeitos aos mesmos princípios na sua 
aplicação e que eventuais alterações só poderiam ocorrer e ter lugar segundo 
procedimento de decisão consagrado nos Tratados. Daí, e nomeadamente os 
procedimentos simplificados que estabelecem a não verificação da dupla incriminação 
numa lista alargada de infrações, a utilização de formulários, a dispensa de tradução 
das decisões em alguns casos.  

Deixando o Reino Unido de estar sujeito aos Tratados e à jurisdição do Tribunal de 
Justiça, dificilmente se compreende como poderá a sua lei interna servir de base à 
cooperação judiciária com os Estados-membros da União Europeia. 

O problema poderia ser ultrapassado através da celebração de acordos bilaterais entre 
Portugal e o Reino Unido nas áreas que atualmente estão abrangidas pelos 
instrumentos de cooperação supra mencionados. No entanto, tendo em conta as 
competências externas da União Europeia, os Estados-membros apenas podem 
exercer essa faculdade na medida em que a União Europeia não o tenha feito ou tenha 
decidido não o fazer. Ora, tendo em conta que nesta área já existe um conjunto de 
instrumentos legislativos da União muito significativo, a competência de Portugal para 
assumir compromissos internacionais será muito limitada. 

Assim, afigura-se que a solução mais viável no imediato, será a aplicação das 
Convenções internacionais na matéria, como sejam as Convenções do Conselho da 
Europa nas quais o Reino Unido, e, no caso, Portugal seja parte, como é o caso da 
Convenção Europeia sobre Transferência de Pessoas Condenadas Convenção Europeia 
sobre o Auxílio Judiciário Mútuo e a Convenção Europeia sobre Extradição. 

 

IV - Propriedade Industrial 

A propriedade industrial incide sobre a proteção jurídica de patentes, de marcas, de 
desenhos ou modelos, de denominações de origem e de indicações geográficas. Esta 
proteção pode ser assegurada a nível nacional (Código da Propriedade Industrial), ao 
nível internacional (acordos geridos pela OMPI) e ao nível da União Europeia (diversos 
regulamentos que abaixo se identificam). Apenas quanto a este último haverá 
repercussão do Brexit. 

a) Acervo em matéria de marcas, desenhos ou modelos, denominações de origem e 
indicações geográficas:  

A atribuição destes direitos de propriedade industrial através de um título unitário 
concedido de forma centralizada na União Europeia é objeto de regulamentação 
comunitária em que não se estabelece qualquer particularidade em relação ao Reino 
Unido (Regulamentos (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2015, 6/2002, de 12 de dezembro de 2001, 1151/2012 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, 1308/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 1306/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 110/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008).  

b) Acervo em matéria de Patentes:  

Trata-se de uma área da Propriedade Industrial em que a harmonização que resultou 
da regulamentação do sistema unitário de patentes europeias (Regulamentos (CE) n.º 
1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro de 2012, e 
1260/2012 do Conselho, de 17 de Dezembro de 2012) não foi ainda efetivada, 
aguardando-se pela ratificação, por parte de um conjunto de países (incluindo o Reino 
Unido), do Acordo Internacional que cria o Tribunal Unificado de Patentes (TUP).  

Aqui neste ponto cabe sublinhar expressamente que a entrada em vigor do Acordo 
TUP se encontra dependente da ratificação do mesmo pelo Reino Unido. 

 

V – Registo de identificação criminal 

A saída do Reino Unido terá impacto na alteração da base legal para a troca de 
informações sobre antecedentes criminais e, consequentemente, no modelo 
atualmente em uso para essa troca de informações. Atualmente a troca de 
informações sobre antecedentes criminais com o Reino Unido é regida pela Decisão-
Quadro 2009/315/JAI, de 26 de Fevereiro de 2009 e assenta num sistema de 
informação europeu sobre registos criminais (ECRIS) regulado pela Decisão do 
Conselho 2009/316/JAI, de 6 de Abril de 2009.  

É uma troca de informações sistemática e regular relativamente às condenações de 
nacionais de Estados-Membros e assenta num sistema eletrónico padronizado que liga 
todos os Estados-Membros.  

Com a saída do Reino Unido, inexistindo acordo específico, a troca de informações 
com este país apenas poderá assentar nas disposições da Convenção Europeia de 
Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, de 1959 (artigos 13.º e 22.º), tornando-se 
numa troca de informações periódica, assente na mera remessa de elementos de 
informação nos termos que forem entendidos como mais adequados por cada uma 
das partes e com algumas limitações no acesso à informação. 
 

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha.  
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I - Cooperação policial 

Nesta área haverão repercussões de ordem prática, mas existem mecanismos de 
compensação satisfatórios. Espera-se que as vantagens para o Reino Unido na partilha 
de informação estejam em paridade, ou mesmo ultrapassem as colhidas pelos 
Estados-membros, pelo que é espectável que o fluxo de informação se mantenha. 
Fazendo uma análise meramente técnica, considera-se que a saída do Reino Unido 
poderá importar maior prejuízo para o Reino Unido, do que para Portugal. 

 

II - Cooperação judiciária em matéria civil e comercial  

Tendo em conta o nível de integração existente e a importância de alguns dos 
instrumentos vigentes na área da cooperação judiciária, tanto o Reino Unido como 
Portugal terão o mesmo interesse em encontrar alternativas ao presente acervo 
legislativo da União, não apenas pela constatação da importância e necessidade destes 
instrumentos numa Europa em que as pessoas se deslocam cada vez mais, seja para 
comprar produtos ou serviços, para trabalhar, estudar, casar ou passar a sua reforma, 
mas também pelo facto de, em virtude do Protocolo 21, o Reino Unido apenas 
participar naqueles instrumentos que considera particularmente úteis e relevantes. 

 

III - Cooperação judiciária em matéria penal  

Em termos de cooperação judiciária internacional em matéria penal, a saída do Reino 
Unido poderá significar a negociação de algum instrumento bilateral específico, 
embora se possa recorrer a instrumentos convencionais aprovados pelo Conselho da 
Europa em matéria de extradição ou de auxílio judiciário mútuo, bem como de 
transferência de pessoas condenadas. Outras convenções aprovadas no contexto das 
Nações Unidas podem também ser utilizadas para ultrapassar a impossibilidade de 
aplicação dos normativos da União Europeia. 

 

 

 

IV - Propriedade Industrial  

a) Interesses do Reino Unido em matéria de marcas, desenhos ou modelos, 
denominações de origem e indicações geográficas concedidos à escala da União 
Europeia:  

Com a saída do Reino Unido da UE estes títulos de registo unitários deixarão de 
produzir efeitos em território britânico, pelo que se antevê que o país possa tentar 
defender a permanência nos vários sistemas unitários de registo, de modo a que os 
seus cidadãos e empresas continuem a beneficiar da possibilidade de requerer, através 
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de um só pedido de registo, de marcas, desenhos ou modelos, denominações de 
origem e indicações geográficas para vigorar automaticamente em todos os países da 
UE, sem ter que se deslocar individualmente a cada país. 

Não se crê existir conflito com os interesses nacionais, sendo inclusivamente do 
interesse de Portugal que os utilizadores nacionais possam também, através dos 
sistemas unitários de registo, estender a proteção dos seus direitos ao território do 
Reino Unido, sem que para tal tenham que utilizar o respetivo sistema nacional de 
registo. 
 

b) Patentes:  

A saída do Reino Unido da UE não terá repercussão ao nível das patentes europeias 
“clássicas”, já que a Organização Europeia de Patentes é uma organização 
internacional em que o Reino Unido poderá ter assento independentemente de se 
tratar ou não de um Estado-membro da UE. Já no que toca às patentes europeias com 
efeito unitário, a saída do Reino Unido poderá ter repercussões negativas do ponto de 
vista da atratividade do sistema que se encontra em fase de implementação, quer 
para as empresas europeias, quer para as empresas extra europeias, sendo que o 
alcance concedido a uma patente unitária deixará de abarcar o território daquele país. 
Atentos os benefícios que o sistema da patente europeia com efeito unitário comporta 
para a indústria e para o sistema de inovação em geral, pode esperar-se da parte do 
Reino Unido – país que, saliente-se, foi escolhido para acolher uma das divisões do 
futuro tribunal unificado de patentes - uma tentativa de permanecer no sistema, 
mesmo sem a qualidade de Estado Membro da UE. Também neste particular não se 
crê existir conflito com os interesses nacionais, sendo do interesse de Portugal que os 
utilizadores nacionais possam também, através do futuro sistema unitário de patente, 
estender a proteção das suas invenções ao território do Reino Unido, sem que para 
tal tenham que utilizar o respetivo sistema nacional de registo. 

 

V - Registo informação criminal  

A obtenção de informações sobre condenações criminais dos nacionais do Reino Unido 
proferidas noutros Estados é de fundamental importância para o regular 
funcionamento da justiça naquele país na medida em que, de acordo com a legislação 
britânica, esses antecedentes criminais devem ser sempre relevados por ocasião de 
um procedimento criminal nacional, sendo do conhecimento destes serviços ser muito 
grande a pressão das autoridades judiciárias britânicas sobre a respetiva autoridade 
nacional em matéria de registo criminal no sentido de poderem dispor em tempo 
oportuno de toda a informação relevante sobre os cidadãos britânicos. 

Considerando o elevado número de cidadãos do Reino Unido que residem 
habitualmente fora do país, ou que se deslocam habitualmente para fora do Reino 
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Unido, a existência de um modelo de troca sistemática e eletrónica desta informação 
é de grande importância para o Reino Unido.  

Por outro lado, no que respeita ao acesso à informação sobre os nacionais de outros 
Estados-Membros que estejam a ser investigados ou julgados no Reino Unido, o 
acesso à informação nos termos da Convenção Europeia de 1959 acima mencionada 
terá um conteúdo mais restrito do que o atualmente obtido com base na 
regulamentação da União-Europeia, uma vez que, de acordo com esta última, os 
Estados-Membros devem conservar todas as condenações dos seus nacionais 
proferidas por outros Estados-Membros, de acordo com as regras do Estado da 
condenação, com o objetivo de as poder disponibilizar enquanto se mantiverem 
vigentes nesse Estado, ao passo que nos termos da Convenção Europeia a 
disponibilização da informação rege-se pelas regras e prazos de conservação do 
Estado da nacionalidade.  

Acresce a circunstância de o respetivo registo criminal do Reino Unido possuir uma 
natureza eminentemente policial, integrando um vasto conjunto de informações sobre 
os titulares de registo que sofrerá limitações consideráveis se não mantiver um sistema 
de acesso às informações dos outros Estados-Membros que seja eficaz e rápido. 

Isto é, a perda dos atuais mecanismos de troca de informações com os restantes 
Estados-Membros da União-Europeia será inevitavelmente uma questão de grande 
importância para o Reino Unido. 

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal.  

 

Nas várias áreas acima identificadas não se vislumbram benefícios para Portugal com 
a saída do Reino Unido da UE. 

 

 

5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”).  

 

I - Cooperação policial  

Nesta área, uma saída abruta do Reino Unido irá impedir a negociação de um acordo 
de saída que clarifique em que termos a cooperação policial deverá ter lugar.  
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II - Cooperação judiciária em matéria civil e comercial  

Com um “hard Brexit” será de esperar um impacto indesejável ao nível da atuação 
dos órgãos jurisdicionais, das autoridades/entidades centrais e dos profissionais da 
justiça, derivado da incerteza quanto à legalidade dos trâmites que abruptamente 
passassem a ser regidos por uma base legal (como o acervo convencional da Haia) 
que, transcendendo as regras de direito internacional privado, foi afastada por atos 
da União Europeia para permitir a paz jurídica num sistema de cooperação judiciária 
orientado pelo princípio do reconhecimento mútuo.  

 

III – Cooperação judiciária em matéria penal  

A saída abrupta do Reino Unido irá previsivelmente implicar, pelo menos enquanto 
não se estabilizar o impacto dessa saída, algumas dificuldades na tramitação e no 
cumprimento de pedidos de cooperação e também da definição da base jurídica que 
permita o cumprimento desses pedidos.  

 

IV - Propriedade Industrial  

Para as áreas já identificadas, uma saída abrupta do Reino Unido da União será 
desvantajosa do ponto de vista das vantagens que os sistemas unitários de registo de 
direitos de propriedade industrial oferecem às empresas nacionais e às europeias em 
geral, na medida em que deixam de contar com a possibilidade de estender a proteção 
dos seus direitos àquele território através de sistemas centralizados que oferecem 
inúmeras vantagens do ponto de vista da simplificação de procedimentos e dos custos 
de proteção. 

 

V- Registo de informação criminal  

Nesta área, a diferença entre uma saída rápida ou lenta assenta apenas na existência 
ou inexistência de um eventual acordo que mantenha o Reino Unido no atual sistema 
europeu de informação sobre registos criminais. 

Sem acordo, a troca de informações com o Reino Unido reger-se-á pelos mecanismos 
que regem a troca de informações com Estados Terceiros à União-Europeia (vd., 
supra, nº 3)  

Com eventual acordo, poderão ser previstos mecanismos específicos para manter um 
status privilegiado de troca de informações entre os Estados-Membros e o Reino Unido 
após o Brexit. 

 

6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
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adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação.  

 

Nada específico a assinalar. 
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Ministro Adjunto 

 

I. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE.  

 

O Ministro Adjunto tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar uma política 
global e coordenada nas áreas das autarquias locais e da cidadania e da igualdade 
(nesta se incluindo o acolhimento e integração de migrantes/refugiados), bem como 
acompanhar as medidas de caráter interministerial de execução do Programa do 
Governo. 

 

II. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do RU. 

 

Não foram identificados, à data, elementos específicos e concretos do acervo europeu 
a alterar. 

 

III. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 

 

Uma das áreas onde a saída do Reino Unido da UE poderá ter impacto em Portugal 
(como nos demais Estados-Membros) será ao nível dos programas de recolocação de 
refugiados no âmbito da Agenda Europeia para as Migrações. A União Europeia tem 
defendido que o esforço de acolhimento dos cidadãos refugiados deverá ser 
proporcional à capacidade de cada Estado-membro, pelo que, apesar de a saída do 
Reino Unido da UE levantar algumas questões neste domínio, importará assegurar o 
cumprimento das suas obrigações internacionais, nomeadamente ao nível da proteção 
internacional de cidadãos refugiados. 
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Ao nível de demais riscos em matéria de cidadania e igualdade, importará 
acompanhar, de forma atenta, o surgimento de eventuais manifestações xenófobas e 
racistas, evitando por um lado o efeito de contágio e por outro, eventuais reações que 
se manifestem na UE face a cidadãos britânicos.  

Importará ainda assegurar, na eventualidade de negociações de um Acordo que 
assegure a livre circulação de pessoas, a manutenção do respeito integral pelas 
liberdades e direitos consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. 

 

IV. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 

Analisando potenciais benefícios para Portugal face à saída do Reino Unido, e no que 
diz respeito à concorrência internacional pelo recrutamento de imigrantes qualificados, 
face às boas práticas portuguesas nos domínios do acolhimento e integração, para 
além de fatores geográficos e contexto político, Portugal poderia beneficiar do efeito 
desvio com vista à captação de talentos. Nesse domínio, o Plano Estratégico para as 
Migrações já prevê a promoção da atração e mobilidade no ensino superior.  

 

V. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 

 

O Brexit e a eventual existência (ou criação) de dificuldades de acesso ao mercado de 
trabalho no Reino Unido poderão suscitar uma menor integração e/ou situações de 
desemprego e retorno de cidadãos nacionais que residem e ou trabalham no RU. Tal 
situação poderá levar à necessidade de um aprofundamento da ação social (apoios 
sociais de emergência, apoio à habitação, ação social escolar), desde logo por parte 
das autarquias locais que possuem, em regra, programas próprios de ação social, e 
constituem a primeira linha de contacto com os cidadãos. 

Refira-se conforme questão já suscitada (e em acompanhamento) pelo Ministério da 
Saúde, a necessidade de aferir o modo de acesso dos cidadãos britânicos a residir em 
Portugal aos cuidados de saúde, atualmente regulado por um acordo bilateral, o qual 
poderá ser revisto / revogado num contexto do Brexit, caso em que esses cidadãos 
poderão aceder ao SNS nas mesmas condições dos demais cidadãos (havendo que 
acautelar a bilateralidade do acordo quanto aos cidadãos portugueses a residir no 
Reino Unido). 
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VI. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

Considera-se necessário ter em conta o recálculo, em termos estatísticos, do PIB per 
capita médio da UE após o Brexit, atenta a relevância deste indicador para efeitos de 
acesso das regiões NUT II portuguesas aos fundos europeus. 

Não constituindo matéria diretamente acompanhada pelo Ministro Adjunto, e se tratar 
de uma matéria indiretamente conexa com o Brexit, sugere-se uma atenção reforçada 
ao processo de negociação da proposta de Diretiva Blue Card, que visa melhorar a 
capacidade da UE para atrair e conservar os nacionais de países terceiros altamente 
qualificados, propondo-se estender esta possibilidade aos cidadãos refugiados. 
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Ministério da Cultura 

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE.  

 

a) Área da Mobilidade dos Artistas 

b) Programa Europa Criativa 

c) Área da Comunicação Social 

 

2- Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do RU. 

 

a) Mobilidade dos artistas e dos profissionais da Cultura 

A questão da mobilidade dos artistas é uma das mais significativas na área da Cultura. 
O desenvolvimento da cooperação cultural e artística, através da mobilidade (tours, 
festivais, bienais, programas de intercâmbio de artistas, residências, etc.) gera 
grandes benefícios tanto para os artistas como para os decisores políticos, e contribui 
para um reposicionamento da imagem do país (es) no cenário internacional. Tem 
ainda consequências económicas relevantes: abre portas para empresas e para a 
promoção da economia criativa nacional, promove a competitividade das indústrias 
culturais e criativas europeias nos mercados internacionais, promove a diversidade 
cultural e linguística, impulsiona a criação de emprego.  

Cientes de que Portugal defenderá a indivisibilidade do princípio das quartas 
liberdades de circulação não podemos, contudo, deixar de manifestar esta 
preocupação, perspectivando o cenário dos entraves que eventualmente possam vir a 
ser criados à liberdade de movimentação dos artistas e profissionais da cultura. 

 

 b) Europa Criativa  

No que concerne o Programa Europa Criativa (o único programa comunitário de apoio 
aos setores cultural e criativo), salienta-se antes de mais a questão do impacto no 
orçamento do quadro 2021-2027 que a saída de um contribuinte líquido da UE poderá 
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ter. Note-se que o orçamento do Programa Europa Criativa é de apenas 1.462,7 
milhões de Euros para o quadro 2014-2020. 

 Uma diminuição deste valor orçamental, de sempre tão difícil negociação, terá 
necessariamente um impacto negativo na estratégia de internacionalização dos 
agentes culturais portugueses e da cultura portuguesa (da arte cinematográfica à 
literatura, das artes performativas às artes digitais e visuais). De referir que a 
capacidade de circulação europeia norteia a avaliação dos projectos e que apenas um 
Programa Comunitário (naturalmente com um orçamento expressivo) poderá 
prosseguir tal objectivo de forma eficaz. 

– Implicações no Subprograma Cultura: Uma vez que o Subprograma Cultura do 
Programa Europa Criativa tem como critério de elegibilidade o estabelecimento de 
parcerias transnacionais, salienta-se, ainda no curso do quadro 2014-2020, o 
ajustamento que o Programa terá que sofrer, por forma a solucionar a questão do co-
financiamento aos agentes culturais do Reino Unido ( RU) envolvidos em parcerias em 
curso (em alguns casos com entidades portuguesas), de maneira a não comprometer 
a execução dos projectos.  

– Implicações no Subprograma MEDIA: No que diz respeito ao Subprograma MEDIA, 
a saída de um país de elevada capacidade de produção audiovisual acarreta muitos 
mais danos e prejuízos do que vantagens. O mercado cinematográfico e audiovisual 
do Reino Unido tem uma dimensão extraordinariamente importante para a UE e o 
facto de o RU deixar de ser um país participante no Programa Europa Criativa MEDIA 
acarretará perdas bastante significativas na circulação de obras audiovisuais 
europeias. Relembra-se, a título de exemplo, que o apoio do Programa Europa Criativa 
MEDIA à Distribuição Cinematográfica tem como objectivo a circulação transnacional 
das obras audiovisuais europeias e, perder esse território, ou, de forma mais rigorosa, 
dificultar a circulação de obras audiovisuais europeias num território com a dimensão 
do RU terá impactos negativos de monta para o cinema europeu e, desde logo, para 
o cinema português. Acresce a esta situação o facto de o RU ser um território fértil 
para as co-produções e onde a produção de audiovisual, nomeadamente TV, 
apresenta níveis de qualidade inquestionáveis e com resultados significativos. 

 

c) Implicações na área da Comunicação Social 

Não é previsível que a saída do Reino Unido da União Europeia venha a ter um efeito 
relevante no panorama da comunicação social Portuguesa. Na verdade, não se 
conhecem exportações de valor significativo das empresas de comunicação social 
nacionais para aquele mercado. Uma eventual oneração, ou dificultação por qualquer 
outra via, das importações provenientes daquele mercado poderia ter algum efeito 
positivo, pois poderia permitir alguma substituição de importações por conteúdos e 
serviços nacionais, mas não é previsível que tal venha a suceder, pelo menos em valor 
relevante. 
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3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 

 

Nada a referir 

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 

Área da Comunicação Social- efeitos “positivos” 

Atendendo às regras relativas à circulação dos serviços e ao estabelecimento da 
jurisdição, bem como ao facto de o Reino Unido ser utilizado por diversos fornecedores 
externos ao mercado europeu como plataforma para operarem neste, é previsível que, 
dependendo dos termos do acordo de saída que vier a ser celebrado, muitos serviços 
se deslocalizem para outros Estados Membros. Não é espectável que Portugal seja um 
dos Estados Membros selecionados, pois outros, como a Irlanda, o Luxemburgo ou os 
Países Baixos, estão melhor posicionados para o efeito. Se tal sucedesse, os efeitos 
seriam, no essencial, positivos, pois exigiria a contratação de alguns serviços em 
Portugal, se mais não fosse, ao nível da assessoria jurídica. 

O estabelecimento de novos serviços em Portugal acarretaria um aumento do volume 
de trabalho e, consequentemente, de custos para a Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC), pois seria chamada a exercer as suas atividades de 
supervisão, fiscalização e regulação sobre mais serviços televisivos, bem como mais 
serviços audiovisuais a pedido e, no futuro próximo, sobre serviços em linha de 
partilha de vídeo. Todavia, este aumento de custos teria como contrapartida um 
aumento de receitas (entre outras, taxas de registo, administrativas, supervisão e 
regulação). 
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5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 

A concretização de um “hard Brexit” terá um impacto negativo, designadamente, 
porque poderá acarretar a criação de obstáculos efectivos à mobilidades dos 
profissionais da cultura, em áreas como os vistos e a segurança social. 

Como atrás referido trará, certamente, as maiores dificuldades aos parceiros nacionais 
no Programa Europa Criativa, na necessidade que têm de se associar, também, a 
parceiros ingleses. 

 

6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

Nada a referir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
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Âmbito 

O mapeamento dos interesses nacionais na área governativa da ciência, tecnologia e 
ensino superior que decorrem da saída do Reino Unido da União Europeia, solicitado 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, procurará antever, na substância e em cada 
domínio, as consequências os potenciais riscos e impactos para o sistema científico e 
tecnológico nacional. O relatório caracteriza os contextos de ensino superior e de 
investigação em Portugal e no Reino Unido, identificando os elementos de acervo da 
União Europeia com participação do Reino Unido e analisando de que forma os 
interesses nacionais podem ser afetados pelas negociações da sua saída.  

Portugal enquadra-se no conjunte de países com maior exposição aos impactos da 
saída do Reino Unido. Nos domínios do ensino superior e da ciência, o impacto 
esperado, dependente do acordo a definir entre o Reino Unido e a União Europeia, 
decorrerá num quadro temporal identificado a curto/médio prazo, em particular no 
plano da atracão, ingresso e mobilidade de estudantes, docentes e investigadores e 
no domínio da colaboração científica internacional, designadamente em matérias 
como os financiamentos para a investigação (ex. Programa Horizonte 2020).  

 

Termos de referência 

1. Assegurar o compromisso nacional e europeu do “no notification, no negotiation” no 
âmbito das atividades desenvolvidas na área governativa da ciência, tecnologia e 
ensino superior.  

2. Fixar o plano de ação e de informação na defesa das quatro liberdades de circulação. 

3. Garantir que Reino Unido não fique, após a saída, numa posição mais vantajosa do 
que a atual. 

4. Estimular a criação de condições para a manutenção de um relacionamento bilateral 
próximo e saudável com o Reino Unido, nomeadamente em matéria de diplomacia 
científica. 

5. Articular o processo de internacionalização do sistema nacional de ciência, tecnologia 
e ensino superior no conjunto das políticas públicas para a internacionalização, 
contemplando as especificidades da relação histórica e atual entre Portugal e o Reino 
Unido. 

6. Valorizar os processos de circulação de conhecimento em contextos de 
democratização do acesso conhecimento e à formação, em especial através da 
qualificação de recursos humanos e da assunção de práticas e estratégias de ciência 
aberta, em detrimento da implementação de estratégias que conduzam ao “brain  
drain”. 
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7. Garantir condições para a expansão do sistema científico e de ensino superior 
português no plano da transferência de conhecimento e exportação de serviços para 
o Reino Unido. 

8. Promover os princípios e modelos de mobilidade consagrados nas bases fundacionais 
da União Europeia, e particularmente consubstanciados no âmbito do programa 
Erasmus. 

9. Aumentar a capacidade de atração de estudantes, docentes e investigadores 
britânicos para as instituições de ensino superior e instituições científicas portuguesas, 
assim como a participação de empresas em projetos de investigação e de cooperação 
tecnológica- 

10. Reforçar e estimular as colaborações internacionais com o Reino Unido no plano do 
ensino superior e da investigação, adotando novos modelos de cooperação 
institucional e reforçando a presença portuguesas em redes e infraestruturas de 
investigação, agências e programas científicos. 

11. Apoiar as redes/comunidades de cooperação académica, científica e empresarial, 
reforçando, em estreita articulação com o MNE, as suas dinâmicas de solidariedade e 
de interlocução junto da diáspora portuguesa, dos estudantes, docentes, 
investigadores e staff académico e científico. 
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Áreas de Competência  

 

Ensino Superior 

 
Áreas Público-alvo Entidades  

PT 

Impacto 

UE 

Ingresso e 

frequência 

Estudantes Direcção-Geral do ensino Superior; 

Instituições de Ensino Superior 

Moderado 

Propinas Estudantes Instituições de Ensino Superior Moderado 

Bolsas e Apoios Estudantes Direcção-Geral do ensino Superior; 

Instituições de Ensino Superior; 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Moderado 

Vistos Estudantes e 

docentes 

Direcção-Geral do ensino Superior; 

Instituições de Ensino Superior; 

Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

Ministério da Administração Interna 

Elevado 

Reconhecimento 

de graus 

académicos 

Estudantes e 

docentes 

Direcção-Geral do Ensino Superior; 

Instituições de Ensino Superior 

Baixo 

Reconhecimento 

de qualificações 

profissionais 

Estudantes Direcção-Geral do Ensino Superior Elevado 

 

Mobilidade Estudantes, 

docentes, 

pessoal não 

docente 

Agência Nacional Erasmus+; Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia  

Elevado 

 

Contexto 

O enquadramento jurídico atualmente vigente no Reino Unido relativamente ao 
ingresso e frequência de estudantes de ensino superior, reconhecimento de graus 
académicos e qualificações profissionais encontra-se de acordo com as normas 
europeias por força da aplicação interna dos Tratados e das Diretivas comunitárias. 

Nos termos dos Tratados ratificados pelo Reino Unido, o direito da UE continua a 
ser-lhe plenamente aplicável enquanto for membro da União. Nos termos do n.º 3 
do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, “os Tratados apenas deixam de ser aplicáveis 
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ao Estado em causa a partir da data de entrada em vigor do acordo de saída ou, 
na falta deste, dois anos após a notificação” da sua intenção. 

Sendo um dos principais destinos para os estudantes internacionais, apenas atrás 
dos Estados Unidos, em números absolutos, e da Austrália, em números relativos, 
o Reino Unido é o país com maior número de estudantes portugueses. No ano letivo 
de 2014/2015, encontravam-se 2 730 estudantes portugueses a estudar no Reino 
Unido47, o que constitui um aumento de 7,9% relativamente aos dados de 2013: 

 

Tabela 1 – Top 10 dos países com estudantes portugueses, 2013  

País N.º de estudantes portugueses 

Reino Unido 2 2521 

Espanha 1 776 

França 1 659 

Estados Unidos da América 887 

Brasil 785 

Alemanha 595 

Holanda 446 

República Checa 412 

Suíça 256 

Bélgica 246 

Fonte: UNESCO Institute for Statistics 

 

 

O número de estudantes provenientes do Reino Unido que se encontrava a estudar 
em Portugal, no ano letivo de 2015/201648, fixava-se nos 235, com a seguinte 
distribuição: 

 

                                                           
47 Fonte: Higher Education Statistics Agency 
48 Fonte: DGEEC  
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Tabela 2 – Número de estudantes provenientes do Reino Unido a 
estudar em Portugal, 2015/2016 

235 

Em mobilidade de crédito 115 

 

Por Género 

Homem 99 

Mulher 134 

Por Tipo de Ensino 

Universitário 202 

Politécnico 33 

Por Formação 

 

 

TeSP 1 

Licenciatura 165 

Especialização pós-licenciatura 1 

Mestrado 31 

Mestrado Integrado 23 

Doutoramento 23 

Fonte: DGEEC 

 

 

Distribuição por grupo CNAEF 

Agricultura  3  

Artes e Humanidades  118  

Ciências Sociais, Comércio e Direito  66  



148 

 

Ciências, Matemática e Informática  11  

Desconhecido ou não especificado  3  

Educação  1  

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção  20  

Saúde e Proteção Social  9  

Serviços  4  

Fonte: DGEEC 

 

 

Complementarmente, identifica-se o número de diplomas em Portugal com 
nacionalidade britânica, para o ano letivo de 2014/2015: 

 

 

Tabela 3 – Número de diplomados com nacionalidade britânica, 
2014/2015 

 

29 

Por Género 

Homem 13 

Mulher 16 

Por Tipo de Ensino 

Universitário 20 

Politécnico 9 

Por Formação 

CET 1 

Licenciatura 11 

Licenciatura de mestrado integrado 3 
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Mestrado 10 

Mestrado Integrado 1 

Doutoramento 3 

 

Ao nível do programa Erasmus, o impacto da saída do Reino Unido poderá incidir 
sobre as parcerias no ensino escolar (KA 101 e 219), as mobilidades e parcerias no 
ensino e formação profissionais (KA 102, 116 e 202), e sobretudo a mobilidade no 
ensino superior (KA 103), especialmente na área da Enfermagem. 

Em 2015, 381 estudantes portugueses estudaram no reino Unido ao abrigo deste 
programa. Por sua vez, e para o mesmo ano, Portugal recebeu 299 estudantes. 

A participação no programa Erasmus não se encontra, no entanto, sujeita à 
condição de membro da União Europeia. Com efeito, 5 países participam no 
programa sem fazerem parte da União: Macedónia, Islândia, Liechtenstein, Noruega 
e Turquia. No entanto, o Reino Unido poderá não conseguir manter a adesão 
desejada no Programa caso coloque restrições a Liberdade de circulação com a UE, 
tal como aconteceu recentemente com a Suíça. 

Os fundos atualmente existentes para parcerias do Ensino Superior (K203) são 
relativamente limitados (menos de 1 milhão de euros), o que explica a existência 
de apenas uma parceria identificada para o ano de 2015. 

 

 

Tabela 4 – Mobilidade Erasmus, 2014-2016  

 

Mobilidade PT - UK UK - PT 

 

2014 

KA101  137 2 

KA102  207 318 

KA103 448 204 

KA104 6 0 

2015 

KA101 90 1 

KA102 131 369 
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KA103 381 299 

KA104 10 0 

2016 

KA101 95 s/d 

KA102 216 s/d 

KA103 s/d s/d 

KA104 14 s/d 

KA116 75 s/d 

Fonte: Agência Nacional Erasmus+  

 

Tabela 5 – Parcerias com parceiros do Reino Unido, 2014-2015 (Agência 
Nacional Erasmus +) 

Ano Parceria N.º 

2014 

KA200 4 

KA201 20 

KA202 1 

2015 

KA201 2 

KA202 2 

KA203 1 

KA219 21 

Fonte: Agência Nacional Erasmus+  

 

 

 

 

 

Ao nível da docência e da investigação, no ano letivo de 2014/2015, encontravam-
se 1 005 académicos portugueses em território britânico. 
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Em Portugal, para o mesmo período, encontravam-se 107 docentes com 
nacionalidade britânica: 

 

Ano N.º de docentes 

2001/2002 136 

2002/2003 137 

2003/2004 134 

2004/2005 131 

2005/2006 128 

2006/2007 121 

2007/2008 126 

2008/2009 111 

2009/2010 128 

2010/2011 137 

2011/2012 128 

2012/2013 108 

2013/2014 102 

2014/2015 107 

2015/2016 104 

Fonte: DGEEC 

 

 

 

 

 

 

Ciência 
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Áreas Público-alvo Entidades 

PT 

Impacto 

UE 

Fundos Comunitários49 Estudantes; investigadores; 

instituições científicas 

Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia; ANI; Instituições de 

Ensino Superior 

Elevado 

Investimento50 Instituições científicas; 

empresas 

Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia; ANI; Instituições de 

Ensino Superior 

Moderado 

Infraestruturas de 

investigação 

Instituições científicas Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia; ANI; Instituições de 

Ensino Superior 

Moderado 

Redes de investigação 

/ universitárias 

Investigadores; instituições 

científicas 

Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia; ANI; Instituições de 

Ensino Superior 

Moderado 

Mobilidade Investigadores Agência Nacional Erasmus +; 

Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia 

Elevado 

 
 

Contexto 

A política de investigação é uma competência partilhada entre a União Europeia 
(EU) e os Estados-Membros, pelo que a saída do Reino Unido da União Europeia 
terá um forte impacto no Espaço Europeu de Investigação (ERA).  

O Reino Unido é um dos Estados Membros que mais beneficia do financiamento 
comunitário para atividades de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D&I). 
Não é por isso uma surpresa que o Governo Britânico, e a Primeira Ministra Theresa 
May, em particular, já tenham referido no rescaldo do referendo que irão continuar 
a colaborar com os parceiros europeus em grandes iniciativas de ciência, 
investigação e tecnologia, não estando totalmente afastada a possibilidade do Reino 
Unido poder contribuir no futuro para o orçamento dos futuros Programas Quadro 
de I&D&I. 

                                                           
49 Horizonte 2020; Competitiveness for Enterprises and Small and Medium Size Enterprises (COSME); 
Erasmus+; Health Programme; Life Programme; Connecting Europe Facility; European Regional 
Development Fund (ERDF); European Social Fund. 
50 European Investment Fund/ European Fund for Strategic Investment. 
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Segundo dados do UK Office of National Statistics (ONS), durante o período de 
2007-2013 o Reino Unido contribuiu com 5.4 biliões de euros para o financiamento 
do 7º Programa Quadro de I&D, ao mesmo tempo que recebeu 8.8 biliões de euros 
da União Europeia para atividades de I&D&I, ie, a quarta maior contribuição 
registrada na UE.51 

Em termos de financiamento I&D concedido numa base concorrencial, no período 
de 2007 a 2013, ie 7º Programa-Quadro de I&D da UE, o Reino Unido foi o segundo 
maior beneficiário após a Alemanha, assegurando 6,9 mil milhões de euros de um 
total de 55,4 mil milhões. Segundo dados do Department for Business, Innovation 
and Skills, o Reino Unido já tinha recebido em Março de 2016, 15.4% do 
financiamento atribuído pelo Programa Horizon 2020, ie níveis de financiamento 
semelhantes aos registrados durante o período 2007-2013. 52 

Por outro lado, o Reino Unido é ainda o país da UE com o maior número bolsas 
Marie Curie e de bolsas atribuídas pelo European Research Council (ERC). Das 6 
223 bolsas de investigação concedidas desde 2007 pelo ERC, 1 364 foram atribuídas 
a investigadores sediados no Reino Unido., ie, 22% do total, bem acima da 
Alemanha (15%) e da França (13%). Acresce ainda que 60% dos artigos científicos 
produzidos no Reino Unidos são escritos com parceiros da UE53. 

As instituições de investigação e de ensino superior portuguesas têm profundos 
vínculos de colaboração com instituições britânicas, nomeadamente no que 
concerne às colaborações estabelecidas ao abrigo dos Programas Quadros 
Europeus de Investigação e Desenvolvimento. Deste modo, analisando os dados 
relativos aos países com que são estabelecidas colaborações por entidades 
nacionais no âmbito de projetos aprovados nos Programa-Quadro, registra-se que 
desde o 6º PQ que o Reino Unido se encontra sempre no segundo ou terceiro lugar, 
apenas precedido pela Alemanha e sempre disputando a posição com a Espanha. 
Neste PQ, 1 553 equipas nacionais estabeleceram colaborações com o Reino Unido 
no âmbito de 573 projetos, enquanto no 7º PQ (2007-2013) esses números 
passaram para 2 046 equipas em 944 projetos. Já a participação conjunta ao abrigo 
do atual Programa Horizon 2020 (2014-2020), e com recurso a dados de junho de 

                                                           
51  

 Leaving the European Union: Funding for Universities and Scientific Research, House of Lords Library Note, Outubro 

2016 
52  Idem  
53 https://www.nytimes.com/2016/10/18/business/international/brexit-may-hurt-britain-where-it-thrives-science-

and-research.html?_r=0 
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2016, haviam sido já estabelecidas colaborações com entidades do Reino Unido 
envolvendo 728 equipas nacionais em 313 projetos. 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia tinha, em julho de 2016, 247 bolsas de 
doutoramento ou pós-doutoramento ativas com a participação de uma instituição 
científica do Reino Unido, o que representa cerca de 3% do total das bolsas de 
formação avançada ativas na FCT. A área das Ciências da Vida e da Saúde é a mais 
representada, com 70 bolsas ativas, seguida da área de Ciências Sociais e 
Humanidades, com 53 bolsas. 
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Impacto da saída do Reino Unido para o sistema de ensino superior e de 
ciência do Reino Unido 

 

A confirmação dada pela Primeira Ministra Theresa May de que o Brexit implica a 
saída do Reino Unido do Mercado Único Europeu foi acolhida com muita ansiedade 
pelas instituições de ensino superior britânicas. O setor contribui anualmente com 
cerca de 73 biliões de libras para a economia do país (2.8% do PIB) e contribui com 
757,000 empregos (2.7% do mercado de trabalho). 

 

O número de estudantes que procuram o Reino Unido (428 724) é superior ao 
número de estudantes que deixam o Reino Unido para estudar no exterior (30 
338)54. Nos mestrados e doutoramentos, 15% dos cerca de 1,3 milhões de 
estudantes internacionais inscritos nestes programas escolheram o Reino Unido. 
Destes, 24,6% são oriundos da Ásia, com particular destaque para a China.55  

 

 

                                                           
54 UNESCO Institute for Statistics 
55 OCDE, Education at a Glance 2016 
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O número de estudantes provenientes de fora da União Europeia a estudar no Reino 
Unido é superior ao número de estudantes oriundos da EU 

• 310 000 estudantes oriundos de países externos à União Europeia 
• 125 000 estudantes provenientes da União Europeia 
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O número de estudantes internacionais nas universidades do Reino Unido desceu 
em 2016, pela primeira vez nos últimos cinco anos. Segundo dados da UCAS, esta 
evolução caracterizou-se pela diminuição do número de candidaturas e redução das 
taxas de aceitação relativamente aos estudantes candidatos de fora da União 
Europeia, bem como pelo aumento de 7% dos estudantes oriundos da UE.Salienta-
se, ainda, que esta evolução ocorreu em paralelo com a da diminuição do ingresso 
de estudantes com contextos económicos mais desfavoráveis. 

Atualmente, os estudantes da União Europeia que se encontram a estudar no Reino 
Unido pagam o mesmo valor de propina que os cidadãos britânicos, 
aproximadamente 11 500 euros, e são elegíveis para o sistema de bolsas e de 
apoios. Os estudantes internacionais (de fora da UE) têm propinas mais elevadas, 
estimadas em mais de 25 000 euros. As instituições de ensino superior britânicas 
recebem cerca de 4,2 biliões de libras em propinas de estudantes internacionais. 

Num inquérito realizado junto das instituições de ensino superior britânicas, 
promovido pela House of Commons Education Committee, estas instituições 
identificavam as temáticas da regulação e dos vistos como os principais desafios 
inerentes à saída do Reino Unido da União Europeia.  

O Governo britânico anunciou logo em Outubro de 2016 que os estudantes 
nacionais de países da UE que se candidatassem a vagas na Inglaterra no ano letivo 
de 2017-18 continuariam a ser elegíveis para a concessão de empréstimos e 
subsídios (grants). O mesmo foi também confirmado pelos Ministros responsáveis 
pelo ensino superior na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. No entanto, as 
dúvidas persistem sobre a forma como os estudantes nacionais dos países da UE 
irão passar a ser classificados após o Brexit e os impactos dessas alterações no 
orçamento das universidades. O ‘Russell Group of research-intensive universities’ 
tem vindo a acompanhar esta ‘preocupação’  e constata uma grande apreensão por 
parte dos seus membros relativamente ao decréscimo do número de estudantes e 
de pessoal docente dos países EU, referindo como exemplo a Universidade de 
Cambridge, que terá registrado um decréscimo de 17% de candidaturas de 
nacionais EU para o ano académico 2017-2018. 

No âmbito do programa Erasmus+, a participação do Reino Unido tem figurado no 
topo dos países da UE. Foram concedidos 79 milhões de euros em bolsas de estudo, 
formação e voluntariado a estudantes, docentes e não docentes no ano letivo de 
2013/2014. Do ponto de vista da caracterização sociocultural da população britânica 
que se enquadra no plano de ação da área governativa da ciência, tecnologia e 
ensino superior, um relatório recente sobre o impacto do programa Erasmus refere 
que que 88% dos britânicos que realizaram Erasmus sentem-se europeus, sendo 
que 84% demonstraram uma posição favorável relativamente à Europa. 

O corpo académico das instituições de ensino superior do Reino Unido tem também 
uma forte percentagem de pessoas estrangeiras, 28%. Deste valor, 16% é 
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proveniente do Reino Unido, e 12% de fora da União Europeia.56 Um inquérito 
recente da da University and College Union57 divulgado a 9 de Janeiro, revela que 
mais de 42% dos inquiridos reportaram que estavam a considerar sair do Reino 
Unido, referindo o acesso reduzido ao financiamento, como uma das causas. 
Metade dos inquiridos reportaram ainda que “they know of academics who have 
lost access to research funding as a direct result of the Brexit vote”. 

 

 

 
 

                                                           
56 Fonte: Universities UK; HESA 2016 
57 https://www.ucu.org.uk/article/8584/Academics-survey-shows-little-support-for-HE-Bill-amid-Brexit-brain-drain-

fears?utm_source=lyr-ucu-members&utm_medium=email&utm_campaign=members&utm_term=__all-he-

members&utm_content=UCU+update:+Brexit+and+the+Higher+Education+Bill 
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A importância das contribuições e do papel do Reino Unido para o desenvolvimento 
científico e tecnológico na Europa e no Mundo não pode também ser negligenciada. 

Para além de representar cerca de 1/3 de toda a produção científica mundial, sendo 
também o país da União Europeia com mais bolsas do European Research Council 
(representando 22% do total de bolsas), tem um volume de financiamento 
estimado em 644 milhões de euros, sendo que 11% do financiamento é proveniente 
da União Europeia. 

Importa ainda referir que o Reino Unido está envolvido em 353 dos 515 projetos 
aprovados ao abrigo do H2020 com participação nacional, ie 68,5% dos projetos 
têm parceiros britânicos. As áreas com maior número de projetos conjuntos 
aprovados são as de Tecnologias de Informação e Comunicação e o programa Marie 
Skłodowska-Curie, com 39 projetos cada, seguidas da área de Nanotecnologias, 
Materiais avançados, Biotecnologias, Fabrico e Transformação avançados (32) e de 
Infraestruturas (30). É ainda relevante referir que dos 353 projetos que contam 
com parceiros dos dois países, 40 foram coordenados por entidades nacionais, e 63 
por entidades do Reino Unido. 
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Tendo por base os impactos acima descritos para ensino superior e ciência do Reino 
Unido, é expectável que o governo britânico procure assegurar durante a 
negociação com as instâncias Europeias58 as seguintes posições: 

• Assegurar o acesso permanente a fontes de financiamento europeias como o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os seus sucessores (como solicitado por 
mais de 38 000 signatários de uma petição eletrónica parlamentar); 

• Assegurar a captação de recursos humanos altamente qualificados – em 
especial manter a atratividade do Reino Unido para os investigadores da UE, 
ao mesmo tempo que proporcionam garantias para aqueles que já trabalham 
no país; 

• Assegurar a colaboração, liderança e influência do Reio Unido - para que os 
investigadores do Reino Unido possam continuar a fazer parte de projetos 
multinacionais, continuando a influenciar a agenda de investigação da UE.  

• Garantir a manutenção da legislação Europeia que facilite a colaboração no 
domínio da investigação e assegurar o acesso aos resultados de investigação 
com parceiros europeus; 

• Garantir o acesso dos investigadores britânicos às infraestruturas de 
investigação europeias localizadas noutros países da EU e a manutenção em 
território britânico das infraestruturas europeias já existentes.  

                                                           
58 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/502/50202.htm 
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Mapeamento de impactos  

O impacto do Brexit para o sistema de ciência, tecnologia e ensino superior está 
naturalmente dependente dos resultados das negociações entre o Reino Unido e a 
União Europeia e das políticas, nomeadamente ao nível da imigração e segurança, 
que o Reino Unido pretenda implementar. Não ignorando outros fatores de 
competitividade do sistema de ensino superior no Reino Unido, se as políticas 
implementadas forem restritivas da liberdade de circulação no espaço europeu, 
outros países europeus, incluindo Portugal, poderão assumir uma dinâmica de 
atração de estudantes e investigadores que atualmente optam pelo Reino Unido. 
Importa, no entanto, notar que as instituições de ensino superior no Reino Unido 
estão conscientes destes riscos e trabalharão para que a posição internacional das 
instituições se mantenha. As principais instituições de ensino superior identificam a 
internacionalização do ensino e da investigação, nas suas diferentes dimensões, 
como um dos fatores-chave para o seu sucesso. Importa por isso que a as 
Instituições de Ensino Superior Portuguesas estejam atentas ao evoluir da situação 
e que desenvolvam estratégias que promovam a atração destes estudantes, em 
particular. 

Uma das decisões mais relevantes será ́o estatuto que os estudantes de estados-
membros da União Europeu terão no Reino Unido, e vice-versa: no caso de serem 
considerados estudantes internacionais, com os custos de frequência cobrados aos 
estudantes internacionais, poderemos assistir a alterações muito relevantes ao nível 
dos padrões de mobilidade. No que respeita ao programa Erasmus e ao fluxo de 
estudantes e docentes estrangeiros, o posicionamento britânico não é ainda claro, 
ainda que se percecione uma dinâmica de subordinação face à estratégia de 
controlo da imigração.  

O impacto no recrutamento de docentes e investigadores nas instituições de ensino 
superior e de investigação britânicos também se advém problemático, caso estas 
não consigam recrutar facilmente nacionais do Espaço Económico Europeu após o 
Brexit. Presentemente 14% de senior lectures nas universidades britânicas são 
nacionais do EEU aos quais se acrescem mais 10% de for do EEU. Segundo um 
artigo do New York Times cerca de 30 000 cientistas dos Estados Membros da União 
Europeia estão atualmente a exercer funções em universidades britânicas, ie, 
equivalente a 20% dos docentes e investigadores.59  

As Instituições de Ensino Superior e centros de investigação portugueses poderão 
também beneficiar da saída de investigadores e docentes das instituições britânicas, 
contudo, e tal como para a captação de estudantes, a competição por recursos 

                                                           
59 https://www.nytimes.com/2016/10/18/business/international/brexit-may-hurt-britain-where-it-thrives-science-

and-research.html?_r=0 
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altamente qualificados vais ser muito grande e as condições oferecidas terão ser 
apelativas à escala internacional. 

No processo pré-negocial, será também importante aferir o papel que o Reino Unido 
assumirá em programas como o Erasmus+ ou o Horizonte 2020. No discurso de 17 
de janeiro, a PM Theresa May, manifestou vontade política no sentido da condução 
de um processo negocial diferenciado para a área da ciência e da inovação, 
afirmando que “We will welcome agreement to continue to collaborate with our 
European partners on major science, research and technology initiatives”. Além das 
questões orçamentais, o Reino Unido tem sido parte ativa no desenvolvimento 
destes programas e dos seus quadros de referencia. Esta será,́ portanto, uma 
questão essencial, uma vez que a participação ou a ausência de participação do 
Reino Unido poderá ́ alterar a natureza dos programas e a geometria das 
colaborações que hoje se estabelecem. 

É provável que o Reino Unido pretenda continuar a ser membro associado do 
Espaço Europeu da Investigação, tal como a Noruega e a Suíça, a fim de continuar 
a participar nos programas-quadro (PQ) de I&D da UE. Com o estatuto de “Estado 
Associado” o Reino Unido teria que atribuir na mesma uma porção do seu PIB ao 
orçamento de investigação europeu e deixaria de ter um papel decisor. Os termos 
exatos deste estatuto são sempre acordados caso a caso, mas o sucesso desta 
negociação vais sempre depender da posição adotada pelo Reino Unido 
quanto à livre circulação de pessoas e políticas migratórias. 

Enquanto o Reino Unido se mantiver membro da UE o acesso das instituições 
britânicas ao financiamento do H2020 continuará, em teoria, inalterado. O Governo 
veio publicamente garantir o apoio às instituições britânicas parceiras de projetos 
H2020 (já) aprovados até 202060, mas a partir dessa data não existem certezas. O 
acesso ao financiamento proveniente do H2020 terminará quando o Reino Unido 
deixar de contribuir para o orçamento comunitário, o que vai suceder quando o país 
deixar a EU. 

Pode assim concluir-se que o Reino Unido é um nó importante nas redes de 
colaboração europeias dos investigadores portugueses, apenas precedido pela 
Alemanha, com uma importância semelhante à da Espanha, e superior à da França 
e Itália, pelo que o impacto da saída das Reino Unido do Espaço Europeu da 
Investigação vai ter consequências para o desenvolvimento de parcerias 
internacionais. 

O Reino Unido61 acolhe atualmente a sede de seis infraestruturas de investigação 
pan-europeias: 

• High Power Laser Energy Research Facility (HiPER) – localizado em Harwell, 
Oxfordshire (Central Laser Facility) 

                                                           
60 https://www.gov.uk/government/news/chancellor-philip-hammond-guarantees-eu-funding-beyond-date-uk-

leaves-the-eu 
61 UK research and the European Union The role of the EU in funding UK research,  The Royal Society, 2015 
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• ELIXIR (European Life-science Infrastructure for Biological Information) – 
localizado em Hinxton   

•  Integrated Structural Biology Infrastructure (INSTRUCT) – localizado em 
Oxford 

•  Infrastructure for Systems Biology-Europe (ISBE) – localizado em Londres 
(Imperial College)  

• Square Kilometre Array (SKA) – Manchester (Jodrell Bank) 
• European Social Survey (ESS ERIC) – localizado em Londres (City 

University) 

 

Das 13 infraestruturas de investigação implementadas no contexto do European 
Research Infrastructure Consortium (ERIC), a única com sede no Reino Unido é o 
European Social Survey , na qual Portugal participa desde 2002. Existem ainda duas 
propostas de novas infraestruturas ERIC em preparação com liderança do Reino 
Unido, a Infrastructure for Systems Biology – Europe (ISBE) e a INSTRUCT - 
Infrastructure for structural Biology. Destas, Portugal está envolvido apenas na 
INSTRUCT. 

Para a constituição de um consórcio ERIC é necessário pelo menos a participação 
de três Estados Membros da EU. Por outro lado, a sede do consórcio ERIC tem de 
estar localizada num Estado Membro EU ou num país associado ao Programa 
Quadro de I&D&I62. Deste modo, o Brexit coloca em causa a localização da sede de 
algumas destas infraestruturas no Reino Unido, pelo que poderá ocorrer a 
deslocalização destes sedes para os Estados membros da EU, à semelhança da 
discussão já em curso para as Agências Europeias sediadas no Reino Unido 
(European Medicines Agency e a European Banking Auhtority) podendo trazer 
benefícios para Portugal, mas tal dependerá do processo negocial conseguido pelo 
governo britânico. 

Por fim, uma nota relativa ao impacto do BREXIT no sector espacial britânico, uma 
vez que o artigo 189 do TFEU (revisto em 2017 no Tratado de Lisboa ) concedeu à 
União Europeia, pela primeira vez, competências explicitas para o espaço. Segundo 
o jornal Financial Times63, a indústria espacial britânica tem motivos para 
preocupação com a saída do país da UE uma vez que as principais iniciativas 
espaciais europeias como o Sistema de Navegação de Satélite Galileu (10b biliões 
de euros) e o Programa Copernicus de Observação da Terra (6 biliões de euros) 
são financiados maioritariamente através do orçamento comunitário, sendo que o 
acesso da indústria/ investigadores britânicos a este tipo de programas e iniciativas 
poderá deixar de estar acautelada após o brexit.  

                                                           
62 Council Regulation (EC) No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research 

Infrastructure Consortium (ERIC) 

 
63 https://www.ft.com/content/1f0d22c2-6619-11e6-8310-ecf0bddad227 
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O Reino Unido acolhe ainda as seguintes infraestruturas Galileo: Galileo Security 
Monitoring Center- GMSC, em Swanwick e duas Galileo Sensor Stations- GSS, nas 
ilhas Falkland e Ascensão. Segundo decisão do Conselho de 2009, nenhuma 
infraestrutura Galileo pode ficar localizada fora do território da EU, pelo que se 
coloca a questão da relocalização do GMSC. Relativamente às GSS, a situação é 
menos clara pois no âmbito do PRS (Public Regulated Service), e na eventualidade 
de existência de componentes encriptados, será necessário recorrer a um acordo 
de segurança, tal como sucede com a Noruega, caso a EU queira evitar a deslocação 
de equipamento.  
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Áreas Hipóteses Risco / impacto Impacto Observações 

Acesso/ingresso 

Diminuição do número de estudantes 

portugueses no Reino Unido 

 

 

Elevado Prejudicial 

Estimativa de diminuição de 57% do 

número de estudantes provenientes da 

União Europeia64 

Desvalorização da libra (base 10%) poderá 

levar a aumento de 9% de ingresso de 

estudantes internacionais no primeiro ano. 

 

Diminuição do número de estudantes de 

países EU no Reino Unido Elevado Vantajoso 

 

Atração de estudantes para as Instituições 

de ensino superior nacionais  

Diminuição do número de estudantes 

britânicos em Portugal. Ingresso através de 

concurso especial 

Moderado Prejudicial 

 

                                                           
64 The determinants of international demand of UK higher education (Gavan Conlon, Rohit Ladher, Maike Halterbeck), Higher Education Policy Institute 
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Aumento de oportunidades de atração de 

estudantes no mercado asiático 

Baixo Vantajoso 

 

Propinas 

Aumento do valor das propinas para 

estudantes portugueses (UE), passando a 

ser abrangidos pelos valores existentes 

para estudantes internacionais (fora da 

UE), com exceção para os estudantes 

inseridos em programas de mobilidade. 

Elevado Prejudicial 

Estimativas, tendo como pressuposto um 

aumento de 10% no valor das propinas, 

apontam para diminuição do número de 

inscrições de 1ºano na ordem dos 5,5% 

para os estudantes da União Europeia 

Bolsas/apoios 

Restrição no acesso a bolsas de estudo e 

ao sistema de empréstimos 

Elevado Prejudicial 
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Vistos 

Restrições à livre circulação de pessoas, 

tornando obrigatória a emissão de vistos 

para estudo (estudantes) ou trabalho 

(docentes/investigadores). Elevado Prejudicial 

 

Reconhecimento 

de qualificações 

profissionais 

Possibilidade de não reconhecimento das 

qualificações profissionais para cidadãos 

portugueses (UE) no âmbito da Diretiva de 

Reconhecimento das Qualificações 

Profissionais (Diretiva 2005/36/CE)65. 

Moderado Prejudicial 

A saída do Reino Unido pode prever a 

continuidade da aplicação destas regras 

caso se mantenha no mercado único ou se 

fizer um acordo para tal.  

 

Erasmus 

Diminuição do número de estudantes, 

docentes e pessoal não docente 

portugueses em programas de mobilidade 

Erasmus + para o Reino Unido 

Moderado Prejudicial 

 

Diminuição do número de estudantes, 

docentes e pessoal não docente do Reino 

Unido em programas de mobilidade 

Erasmus + para Portugal 

Moderado Prejudicial 

 

Diminuição do número de parcerias com o 

Reino Unido, nomeadamente através dos 

fundos para parcerias do Ensino Superior 

(KA 203) 

Moderado Prejudicial 

 

                                                           
65 Esta diretiva estabelece regras relativas ao reconhecimento mútuo das qualificações profissionais entre a UE, os países do EEE não pertencentes à UE e a Suíça. 
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Diminuição da comparticipação financeira 

britânica no Programa Erasmus + 
Elevado Prejudicial 

 

Quebra nas parcerias e contratos 

atualmente em vigor 
Baixo Prejudicial 

 

Colaboração 

internacional 

Diminuição do número de parcerias de 

investigação com o Reino Unido  
Moderado Prejudicial 

 

Horizonte 2020 

Diminuição / quebra comparticipação 

financeira britânica no Programa Horizonte 

2020 

Moderado Prejudicial 

Governo britânico assegurou o 

financiamento dos projetos até 2020 e 

manifestou vontade para colaborar através 

de “welcome agreement”. 

Anunciou ainda a criação de um “Industrial 

Strategy Challenge Fund”, contemplando 2 

biliões de libras para investimento em I&D 

até 2020 

Infraestruturas 

Oportunidades na substituição do país-

sede de infraestruturas de investigação e 

redes europeias Baixo Vantajoso 

BREXIT coloca em causa a localização da 

sede de infraestruturas europeias no Reino 

Unido e Portugal poderá beneficiar com a 

potencial deslocalização das sedes das 

mesmas para os Estados Membros da EU  
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Escala: 

Baixo / Vantajoso  

Moderado  

Elevado / Prejudicial  
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Ministério da Educação 

 

I – Enquadramento 

 

A. Quadro jurídico-institucional 

Do ponto de vista jurídico-institucional, a saída de um Estado-membro da UE é 
concretizada pela via da cláusula de retirada do artigo 50º do Tratado da União 
Europeia (TUE), cuja natureza “constitucional” o torna na única forma prevista para o 
efeito. Dado o seu caráter excecional, o recurso a esse artigo só poderá ocorrer nos 
seus exatos termos, sem interpretações analógicas ou extensivas. 

Mais em concreto, o processo de saída do Reino Unido da UE compreende dois 
momentos fundamentais: a negociação do acordo de saída, nos termos do artigo 50º 
TUE; a negociação, após a formalização da saída, do quadro de relacionamento futuro 
com a UE.  

A partir do momento em que o Governo britânico invoca o artigo 50º, notificando 
formalmente o Conselho Europeu da intenção de saída, o Reino Unido e a UE 
negoceiam o acordo que fixará as condições da saída (tendo em conta o quadro das 
futuras relações com a UE).  

Até à data sabe-se apenas que o RU pretende acionar o artigo 50º até ao final de 
março de 2017. Da parte da UE, essas negociações deverão ser conduzidas pela 
Comissão, segundo diretrizes do Conselho Europeu e mandato negocial do Conselho, 
que autorizará (por decisão) a abertura das negociações, designará os negociadores, 
acompanhará o processo negocial e validará os resultados.  

O acordo de retirada será depois celebrado em nome da União pelo Conselho, 
deliberando por “super maioria qualificada” (72% dos EM, representando 65% da 
população), após aprovação do Parlamento Europeu. Não há necessidade de 
ratificação desse acordo por parte dos Estados-membros. 

Para evitar lacunas ou vazios jurídicos (enquanto não é concluído o acordo que rege 
o novo quadro de relacionamento), poderá ser necessário um acordo específico 
adicional em torno de certas medidas de transição e de substituição (parte das quais 
poderão estar incluídas no acordo de saída ou retirada), dadas as enormes ligações e 
interdependências criadas pela pertença do ex Estado-membro à UE (no caso do Reino 
Unido, durante mais de 40 anos). 

Antevê-se que o país que pretende sair fique bastante condicionado pelos termos do 
artigo 50º: tem dois anos para chegar a acordo com os demais Estados-Membros 
(prazo extensível apenas por decisão unânime do Conselho Europeu); não participa 
nas deliberações e decisões do Conselho Europeu e do Conselho que lhe digam 
respeito; e embora continue a ser membro da UE até que o acordo de retirada esteja 
concluído (participando os seus representantes nos conselhos de ministros e grupos 
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de trabalho ou nas sessões do Parlamento Europeu), a sua capacidade de influenciar 
o funcionamento da UE e a tomada de decisões fica forçosamente limitada. 

O Reino Unido deixa de ser membro da UE (os Tratados deixam de se lhe aplicar) a 
partir da data de entrada em vigor do acordo de saída, ou, na falta deste, dois anos 
após a notificação inicial (caso este em que se arrisca a ficar fora da UE sem garantias 
de acesso ao Mercado Único). 

O acordo de retirada deverá ser acompanhado de alterações pontuais aos Tratados, 
através do processo de revisão dos Tratados previsto no artigo 48º TUE (já que o 
artigo 50º TUE não prevê que o acordo de retirada possa conter disposições de 
alteração aos Tratados da UE). 

  

B. Princípios de referência / enquadradores 

De forma a garantir a necessária articulação num processo com a importância e o 
impacto do Brexit, é importante que haja uma concertação de posições entre o MNE, 
os demais Ministérios e os Governos Regionais, em torno de linhas comuns ou 
princípios enquadradores a seguir. Esses princípios incluem os constantes da 
Declaração aprovada pelos 27 Chefes de Estado ou Governo em 29 de junho, à 
margem do Conselho Europeu, a saber: 

12. Do ponto de vista jurídico-institucional, a saída do Reino Unido da UE deve 
ser feita com recurso ao procedimento do artigo 50º TUE, única base jurídico-
constitucional prevista nos Tratados para a saída de um Estado-membro.  

13. Não deverá haver qualquer tipo de negociação até que seja notificada a 
intenção de saída (“no notification, no negotiation”). Ou seja, devem ser evitadas 
quaisquer negociações, mesmo informais, antes do início formal do processo. É 
bastante importante que a UE mantenha uma posição negocial coesa e de unidade, 
devendo os Estados-membros abster-se de negociar bilateralmente condições de 
relacionamento especiais, passíveis de minarem essa unidade.  

14. Acima de tudo é fundamental que não haja brechas na posição negocial de 
que o acesso ao Mercado Único implica a aceitação do princípio fundamental das 
quatro liberdades de circulação, uno e indivisível. Devemos bater-nos pelo princípio 
de que a liberdade de circulação, nas suas quatro componentes, seja um pré-requisito 
para o acesso ao Mercado Único. Do ponto de vista dos nossos interesses, só a defesa 
desta indissociabilidade permitirá que o Reino Unido mantenha os fortes laços 
económicos com a UE (e, consequentemente, com Portugal), sem que a comunidade 
portuguesa, presente e futura, no Reino Unido deixe de beneficiar das vantagens da 
livre circulação de pessoas; para além, claro, do grave e indesejável precedente que 
criaria no sistema comunitário. 

15. Será importante garantir um equilíbrio entre direitos e obrigações e que o 
Reino Unido não fique, após a saída, numa posição mais vantajosa do que a atual, 
pois tal desvalorizaria o estatuto de Estado-Membro e aumentaria a tentação de outros 
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seguirem o mesmo caminho (num perigoso efeito de contágio que se poderia estender 
a EMs como Dinamarca ou Países-Baixos). 

16. É interesse nacional que o Reino Unido venha a ter um relacionamento o mais 
próximo possível com a UE. Da nossa parte, estamos empenhados em manter um 
relacionamento bilateral forte, como tem sido historicamente o caso. 

 

C. Cenários negociais 

Segundo a PM britânica, Theresa May, o Reino Unido deverá acionar o artigo 50º do 
TUE até ao final de março de 2017. Desconhece-se, no entanto, a forma que revestirá 
a saída da União:  

− se será traduzida num “soft Brexit” (mantendo o pleno acesso ao Mercado Único, 
com eventuais especificidades relativas a certas políticas); 

− ou, pelo contrário, num “hard Brexit” (traduzido numa saída britânica do Mercado 
Único, com posterior negociação de um acordo de comércio amplo e ambicioso).  

Sendo o Reino Unido membro da União Europeia desde 1973 existe uma 
integração/interligação com os demais Estados-membros sem comparação com 
qualquer outro país terceiro. Neste quadro, será difícil – senão mesmo irrealista – 
tentar aplicar integralmente modelos pré-existentes do relacionamento da União 
Europeia com países terceiros. A saída do Reino Unido da UE criará assim um modelo 
de relacionamento novo. 

No caso de um “soft Brexit”, o acordo de “saída” do Reino Unido deverá ser, muito 
provavelmente um modelo “feito à medida”, que atenderá aos mais de 40 anos de 
participação desse país numa Comunidade Económica e à sua evolução, de CEE a UE, 
e que preservará laços de proximidade e de forte participação do RU na União 
Europeia.  

No caso de um “hard Brexit”, as modalidades de participação/acesso do Reino Unido 
no Mercado Interno (e o cumprimento das quatro liberdades de circulação – muito em 
particular a liberdade de circulação de pessoas/trabalhadores), a saída da União 
Aduaneira e a não participação em Programas serão, sem dúvida, grandes questões, 
como também o problema da participação no orçamento da União.  

 

II – O mapeamento dos interesses nacionais: as questões para análise 

Em ambas as situações acima descritas importa identificar, em cada domínio, os 
principais elementos de acervo que se antecipa desde já que, pela sua importância 
para a União Europeia e para o Reino Unido, irão ser objeto de negociação, e nestes 
muito em particular os que poderão afetar os interesses portugueses, defensivos e 
ofensivos (uma consequência evidente será o impacto no orçamento da União da saída 
de um contribuinte líquido, questão transversal a todos os setores). 
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O objetivo deste exercício será assim o de procurar antever, na substância e em cada 
domínio, as consequências do Brexit.  

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE.  

 

Não existem áreas sectoriais sob tutela deste Ministério em que a saída do Reino Unido 
da União Europeia apresente impacto sobre o funcionamento desta.  

 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do RU. 

Pelas áreas sectoriais sob tutela deste Ministério não serem áreas de política 
comunitária, não implicam qualquer acervo comunitário que venha a ser alterado em 
função da previsível  saída do Reino Unido da União Europeia.  

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 

 

Não aplicável.  

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 

Não aplicável. 
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5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 

 

Respondido nos pontos 1 e 2 por este ponto não carecer, no âmbito dos setores 
tutelados por este Ministério, de adaptação face a uma saída abrupta do Reino Unido 
da União Europeia.  

 

6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

Apesar das áreas sectoriais sob tutela deste Ministério não serem políticas 
comunitárias, entendemos ser de exercer observação, durante a negociação da saída 
do Reino Unido da União Europeia e após esta se concretizar, sobre os dois temas 
seguintes:  

a) Assegurar a fluidez do processo de equivalências (no Reino Unido e em Portugal) 
de escolaridade de filhos de emigrantes nacionais no Reino Unido (quando emigram 
e, sendo o caso, quando regressam); 

b) Não prejudicar o reconhecimento do exercício profissional da profissão docente no 
Reino Unido por docentes nacionais. 

 

Sobre a alínea a); 

Verifica-se que, para efeitos de concessão de equivalência de habilitações obtidas no 
Reino Unido, o Brexit não tem qualquer impacto. A legislação em vigor (Decreto-Lei 
n.º 227/2005, de 28 de dezembro) não atribui aos países da União Europeia condições 
especiais nesta matéria. 

Nomeadamente, Tendo em consideração o enunciado no documento anexo, bem 
como o facto de a legislação que enquadra o regime de concessão de equivalência de 
habilitações estrangeiras ao sistema educativo português se encontrar em processo 
de revisão e atualização, afigura-se-nos desejável e oportuno a apresentação de uma 
proposta de acordo, com vista ao estabelecimento de um sistema de reconhecimento 
das habilitações entre os dois países, para além da obtenção de informação atualizada 
sobre o seu sistema educativo. 

Anexamos documento com informação mais detalhada em matéria de equivalências, 
para que possa, eventualmente, ser considerada nos contactos posteriores. 
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Sobre a alínea b); 

No que diz respeito à alínea b) “Regime de reconhecimento e de exercício 
profissional da profissão docente no Reino Unido por docentes nacionais, 
incluindo estimativa de número de docentes nesta situação”, salienta-se o 
seguinte: 

i) O reconhecimento da qualificação profissional para a docência é efetuado 
ao abrigo da Diretiva Comunitária 2005/36/CE de 7 de setembro, que se 
encontra regulamentado em Portugal pela Portaria 967/2009, de 25 de 
agosto, desconhecendo estes serviços os procedimentos específicos desse 
processo no Reino Unido. 

ii) Chegam com regularidade à Direção Geral da Administração Escolar, 
através da aplicação informática do Sistema de Informação do Mercado 
Interno («Regulamento IMI»)  que facilita a comunicação entre as entidades 
homólogas de cada Estado Membro, perguntas sobre a qualificação 
profissional de docentes que solicitam ao Reino Unido o reconhecimento da 
sua qualificação profissional para a docência. A este propósito, a DGAE, 
desde 31 de agosto, de 2014 confirmou a qualificação profissional para a 
docência de 154 docentes. 

iii) No entanto, apesar das respostas dadas, confirmando a qualificação 
profissional de docentes, obtida em Portugal, não existe conhecimento sobre 
se os requerentes fixaram a sua atividade profissional enquanto docentes 
no Reino Unido. 
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ANEXO – EQUIVALÊNCIAS ENTRE O REINO UNIDO E PORTUGAL 

BREXIT - EQUIVALÊNCIAS ENTRE O REINO UNIDO E PORTUGAL 

 

De acordo com o superiormente solicitado através de mensagem eletrónica de 
24/10/2016, pelo Gabinete do Senhor Ministro da Educação, sobre o assunto 
mencionado em epígrafe, cumpre informar o seguinte: 

Analisado o documento emitido pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus, do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros (07.10.2016), verifica-se que, para efeitos de 
concessão de equivalência de habilitações obtidas no Reino Unido, o Brexit não tem 
qualquer impacto. 

A legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 227/2005, de 28 de dezembro) não atribui aos 
países da União Europeia condições especiais nesta matéria. 

Não obstante, enuncia-se de seguida informação sobre a concessão de equivalências 
estrangeiras em Portugal. 

O regime de concessão de equivalência de habilitações de sistemas educativos 
estrangeiros a habilitações do sistema educativo português ao nível do ensino básico 
e secundário encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 227/2005, de 28 de dezembro, 
com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 9/2006, de 6 de 
fevereiro.  

Conforme estabelecido no seu artigo 2.º – Âmbito, as equivalências podem ser 
requeridas por cidadãos portugueses e estrangeiros que comprovem ser titulares de 
habilitações de sistemas educativos estrangeiros adquiridas em estabelecimentos de 
ensino público ou privados estrangeiros, sediados ou não em Portugal. As suas 
disposições são também aplicáveis aos: (a) programas de mobilidade objeto de 
acordos específicos em matéria de equivalência de habilitações; e (b) estudos e 
diplomas de cursos com programas próprios certificados por instituições universitárias 
de países terceiros ou por organizações internacionais não-governamentais, obtidos 
no estrangeiro, ou em Portugal, em escolas do ensino particular e cooperativo não 
superior. 

Nos artigos 3.º e 4.º do mesmo diploma são estabelecidos os princípios gerais, assim 
como os critérios aplicáveis em matéria de concessão de equivalências, os quais 
sumariamente se enunciam de seguida: 

 

Princípios gerais 

- A equivalência de habilitações pressupõe paralelismo na formação, concluída com 
aproveitamento, não sendo exigível a integral semelhança de estruturas curriculares 
e de conteúdos programáticos; 
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- A equivalência pode respeitar a um ano curricular completo (ensino básico e 
secundário) ou a determinada disciplina de qualquer curso previsto no sistema 
educativo vigente (3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário); 

a) Ensino básico – a equivalência é concedida sem atribuição de classificação (exceto 
se o requerente o solicitar para efeitos de concurso); 

b) Ensino secundário – a equivalência é concedida com atribuição de classificação; 

- A atribuição de classificação é calculada por conversão das classificações de origem, 
com observância do regime legal em vigor em matéria de avaliação para os ensinos 
básico e secundário e de acesso ao ensino superior; 

- A concessão de equivalência não dispensa o seu titular do cumprimento das 
condições exigidas para efeitos de acesso ao ensino superior ou para o exercício de 
uma profissão; 

 

Critérios para concessão de equivalência: 

- O número de anos concluídos com aproveitamento no sistema educativo de origem; 

- Curso ou a natureza da formação; 

- A equivalência é concedida a um ano de escolaridade (concluído com 
aproveitamento); 

- Equivalência por disciplina – é efetuada em conformidade com o respetivo programa 
curricular, tendo como referência as competências essenciais e as aprendizagens 
estruturantes. 

As equivalências de habilitações obtidas no Reino Unido são requeridas diretamente 
nos estabelecimentos de ensino básico ou secundário públicos ou de ensino particular 
e cooperativo dotados de autonomia pedagógica, através da utilização, obrigatória, 
do modelo de requerimento constante no anexo I ao Decreto-Lei n.º 227/2005, de 28 
de dezembro. O requerimento e os documentos comprovativos das habilitações são 
entregues no estabelecimento de ensino que o requerente pretende frequentar ou no 
estabelecimento de ensino da área de residência em território nacional. 

Em caso de dúvida, o pedido de equivalência é remetido à Direção-Geral da Educação 
(DGE), com parecer devidamente fundamentado, pelos diferentes estabelecimentos 
de ensino. 

 

Procedimentos 

Relativamente aos procedimentos a observar em matéria de instrução dos pedidos de 
equivalência de habilitações estrangeiras é tido em consideração o disposto no artigo 
7.º - Instrução do pedido do Decreto-Lei n.º 227/2005, de 28 de dezembro, em 
particular o estabelecido no seu ponto 2 que passamos a transcrever: O requerimento 
é acompanhado de documentos comprovativos das habilitações, devidamente 
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traduzidos, quando redigidos em língua estrangeira, e autenticados pela embaixada 
ou consulado de Portugal, ou pela embaixada e consulado do país estrangeiro em 
Portugal, ou com a apostilha para os países que aderiram à Convenção de Haia, de 5 
de Outubro de 1961, ratificada pelo Decreto-Lei n.º 48450, publicado no Diário do 
Governo, 1.ª Série, n.º 148, de 24 de Junho de 1968. 

Para os países que aderiram à Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961, como é 
o caso do Reino Unido, a confirmação da autenticidade/veracidade dos documentos 
comprovativos de habilitações literárias [Diplomas ou Certificado(s) de habilitações do 
ano(s) concluído(s) com aproveitamento e respetivas classificações ou média final, 
quando se tratar de habitações de ensino secundário] deve ser realizada com a  
Apostila. 

Para efeitos de concessão de equivalência de habilitações obtidas no Reino Unido são 
aplicadas as tabelas que se encontram publicadas no Anexo VIII da Portaria n.º 
224/2006, de 8 de março: 

i) Tabela A – Tabela comparativa entre os sistemas dos ensinos básico e secundário; 

ii) Tabelas B – Tabelas de conversão dos sistemas de classificação. 

 

Constrangimentos 

A diferença existente entre o sistema educativo do Reino Unido (com um total de 13 
anos de escolaridade, onde os alunos ingressam no Year 1 com 5 anos de idade) e o 
Português (com um total de 12 anos de escolaridade, onde os alunos ingressam, regra 
geral, aos 6 anos de idade no 1.º ano do 1.º Ciclo) tem causado bastantes 
constrangimentos no que respeita à concessão de equivalências. 

Esta questão torna-se mais complexa, em particular no caso de alunos de 
nacionalidade portuguesa que emigram com os seus pais para o Reino Unido por 
curtos períodos de tempo, pelas razões seguintes: 

i) Ao ingressaram no sistema educativo britânico é tida em conta, prioritariamente, a 
idade dos alunos e não as habilitações anteriormente obtidas no nosso país. Daqui 
resulta que os alunos são normalmente posicionados em anos de escolaridade 
superiores àquele que frequentariam em Portugal (p. ex., um(a) aluno(a) que tenha 
frequentado em Portugal o 5.º ano de escolaridade pode integrar o year 7 do sistema 
educativo britânico).  

ii) Pela análise dos documentos que têm chegado ao conhecimento da DGE, parece 
não haver lugar a qualquer tipo de equivalência e/ou reconhecimento das habilitações 
adquiridas em Portugal; do mesmo modo, parece não ser tido em conta o facto de os 
alunos não terem tido aprovação no último ano de escolaridade frequentado no nosso 
país, ou se ingressam a meio do ano letivo; 

iii) Por regra, não são emitidos documentos comprovativos da conclusão, com 
aproveitamento, das habilitações obtidas naquele país (p. ex., certificados de 
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frequência e/ou conclusão de habilitações a nível da escolaridade obrigatória 
britânica), situação que também dificulta a concessão de equivalência por parte dos 
estabelecimentos de ensino; 

iv) Outro dos constrangimentos situa-se ao nível da confirmação da 
autenticidade/veracidade dos documentos comprovativos de habilitações obtidas no 
Reino Unido. Os pais dos alunos recusam-se, muitas vezes, a apostilar os documentos 
(o seu custo é mais elevado naquele país do que em Portugal), procedimento que se 
encontra contemplado na legislação portuguesa, pelo que os processos de 
equivalência demoram muito tempo a serem concluídos, ficando os alunos em situação 
de matrícula condicional; 

v) Para além das situações acima enunciadas, e não menos importante, é ainda de 
salientar a natureza e a diversidade de oferta educativa e formativa do sistema 
britânico, incluindo de natureza vocacional e profissional; a utilização de diferentes 
sistemas de classificação/avaliação; a diversidade de ofertas formativas existentes em 
cada um dos países que constituem esta união política. 

Tendo em consideração o anteriormente enunciado, bem como o facto de a legislação 
que enquadra o regime de concessão de equivalência de habilitações estrangeiras ao 
sistema educativo português se encontrar em processo de revisão e atualização, 
afigura-se-nos desejável e oportuno a apresentação de uma proposta de acordo, com 
vista ao estabelecimento de um sistema de reconhecimento das habilitações entre os 
dois países, para além da obtenção de informação atualizada sobre o seu sistema 
educativo. 
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Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE.  

 

Cabe ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, entre outras, 
definir, promover e executar as políticas de emprego, de formação profissional, de 
relações laborais e condições de trabalho, e de solidariedade e segurança social.  

 

1.1. Coordenação Regimes de Segurança Social 

Na área da coordenação dos regimes de segurança social, estabelecida pelos 
Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e n.º 987/2009, a saída do Reino Unido não terá 
propriamente grande impacto no funcionamento da UE, para além dos aspetos 
institucionais horizontais e do equilíbrio de posições entre Estados-Membros.  

Na verdade, a saída de um Estado como o Reino Unido, que constitui um dos principais 
destinos de trabalhadores de outros Estados-Membros, poderá ter grande impacto, 
sim, nos direitos sociais desses trabalhadores (direitos adquiridos ou em curso de 
aquisição) e, em consequência, nas transferências dos montantes inerentes a esses 
direitos para os Estados-Membros de origem dos mesmos trabalhadores. 

 

1.2. Formação profissional 

Salienta-se a posição nacional como parceiro da Rede EURES (European Employment 
Service), esta rede de cooperação visa facilitar a livre circulação de trabalhadores 
dentro da UE/EEE/Suíça, assumindo um papel importante na prestação de serviços de 
informação, recrutamento e colocação. É coordenada pela Direção Geral do Emprego, 
Assuntos Sociais e Inclusão, da Comissão Europeia.  

No âmbito das atividades do EURES Portugal, o Reino Unido é um dos países sobre o 
qual se registam mais pedidos de esclarecimento sobre as suas condições de vida e 
de trabalho e sobre as suas oportunidades de emprego. Com efeito, o Reino Unido é 
um dos destinos preferidos dos portugueses e um dos países que tem acolhido, 
também via ofertas EURES, grande número de profissionais portugueses qualificados 
em áreas diversificadas, nomeadamente, engenharia, saúde, restauração e TIC.  

O Brexit poderá, eventualmente, implicar algumas alterações ao nível do interesse dos 
portugueses em se deslocarem para este país e, consequentemente, ao nível da 
satisfação de eventuais ofertas de emprego. Com efeito, ainda que o Reino Unido 
aceite participar no Mercado Único, cumprindo as quatro liberdades de circulação e 
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mantendo as mesmas oportunidades de emprego, os portugueses podem, numa fase 
inicial, estar mais apreensivos e sem motivação para aceitar esta deslocação. Por outro 
lado, se o Reino Unido se distanciar completamente da UE, tal originará o seu 
completo afastamento do EURES. 

 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do RU. 

 

2.1. Coordenação Regimes de Segurança Social 

Uma das áreas de competência do MTSSS em que se prevê haver negociação deverá 
ser a coordenação europeia dos regimes de segurança social estabelecida nos 
Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e n.º 987/2009, na medida em que a mesma (artigo 
48.º TFUE) constitui um mecanismo de concretização e facilitação da livre circulação 
de trabalhadores (artigo 45.º TFUE). 

Em caso de soft Brexit, com pleno acesso do Reino Unido ao Mercado Único e inerente 
aceitação do princípio da livre circulação nas suas quatro componentes, o Reino Unido 
tentará negociar algumas especificidades no quadro da coordenação de regimes de 
segurança social, uma vez que as matérias da livre circulação e das prestações sociais 
constituíram precisamente aspetos determinantes no resultado do referendo. Por 
outro lado, as medidas restritivas neste domínio constantes do Acordo de Fevereiro 
de 2016 poderão constituir um precedente, do ponto de vista material, já que os 
restantes Estados-Membros deram o seu acordo, muito embora seja certo que esse 
acordo foi obtido com o objetivo de assegurar a permanência do Reino Unido na UE. 

Importa realçar que, independentemente da saída do Reino Unido, aguarda-se a 
proposta de revisão do Regulamento (CE) n.º 883/2004, que a Comissão deveria ter 
apresentado entre 2014 e 2015, mas que a mudança de Comissão, primeiro, e as 
negociações com o Reino Unido, depois (tendo em vista o acordo de Fevereiro de 
2016), adiaram. Entretanto, a mesma proposta estava agora prevista para 25 de 
Outubro do corrente ano, no âmbito do Pacote de Mobilidade, mas foi novamente 
adiada, na sequência do debate de orientação realizado pelo colégio de comissários 
no dia 12 de Outubro último.  

De acordo com a informação a que temos tido acesso, a Comissão receia que a mesma 
proposta possa contribuir para uma maior divisão entre Estados-Membros, face ao 
momento político presente, em geral, e incluindo, em concreto, o processo de saída 
do Reino Unido. Por essas razões e embora a proposta conste do seu programa de 
trabalho para 2016, a Comissão não se comprometeu com nova data. 
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Com base na mesma informação, julgamos que a proposta será minimalista, contendo 
algumas alterações em matéria de desemprego, prestações familiares, destacamento 
e cuidados de longa duração, mas com o objetivo principal de clarificar/simplificar 
certas regras e procurar igualmente algum equilíbrio financeiro entre Estados-
Membros em certos domínios, designadamente em matéria de desemprego, sem 
alterar os grandes princípios vigentes. 

No entanto, a discussão no Conselho não será fácil, antevendo-se posições muito 
fortes (e muita pressão) de certos Estados-Membros ou blocos de Estados-Membros, 
fundamentalmente em matéria de destacamento e de prestações familiares, que 
apresentarão certamente propostas muito mais restritivas. Face aos interesses 
opostos de outros Estados-Membros, a obtenção de maioria qualificada será difícil e a 
discussão poderá prolongar-se no tempo, decorrendo em simultâneo com o processo 
de saída do Reino Unido, o que explicará os receios da Comissão. 

Neste contexto, importa referir que o Reino Unido não tem deixado de vincar que 
continua a ser um Estado-membro e que, nessa qualidade, participará na negociação 
de todos os atos legislativos da UE. Tentará, assim, influenciar o debate no sentido de 
obter “por dentro” a melhor solução para os seus interesses (partilhados, aliás, com 
outros Estados-Membros), em caso precisamente de ”soft Brexit”.  

Em caso de hard Brexit, remetemos a resposta para a questão 5. 

 

2.2. Formação Profissional 

O atual quadro legislativo existente na UE permite a livre circulação de pessoas entre 
os seus Estados Membros, facto que permite aos portugueses residir e trabalhar 
também no Reino Unido, ainda que cumprindo alguns requisitos mínimos, como dispor 
de meios de subsistência suficientes para o interessado e para os membros da sua 
família. Este é um acervo importantíssimo para Portugal, na medida em que ao 
desburocratizar a deslocação e facilitar a residência, o exercício profissional ou a 
frequência de formação, o Reino Unido permite novas aprendizagens, consolidação de 
conhecimentos e desenvolvimento de carreiras profissionais. É, pois, importante que 
Portugal continue a manter uma relação saudável com o Reino Unido, salvaguardando 
os direitos fundamentais e as escolhas dos cidadãos/trabalhadores portugueses. 

 

2.3. Emprego e Relações de Trabalho 

A livre circulação de trabalhadores confere a todos os cidadãos o direito de se 
deslocarem para outro Estado-Membro para aí trabalhar e, em consequência, residir 
e protege-os contra discriminações no emprego, na remuneração e demais condições 
de trabalho relativamente aos nacionais desse Estado-Membro. 

Em contrapartida, a liberdade de prestação de serviços dá às empresas o direito de 
prestarem serviços noutro Estado-Membro. Para o efeito, podem enviar («destacar») 
os seus próprios trabalhadores, numa base temporária, para o outro Estado-Membro, 
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a fim de aí realizarem o trabalho necessário à prestação de serviços. Os trabalhadores 
destacados nesta aceção são abrangidos pela Diretiva 96/71/CE. 

A base jurídica relativa à Livre Circulação de Trabalhadores assenta, sobretudo, nas 
seguintes disposições: 

• Tratado da União Europeia, artigos 3º n.º 2, 4º n.º 2 alínea a); 

• Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, artigos 20º, 26º e 45º a 48º; 

• Diretiva 2004/38/CE relativa ao direito de livre circulação e residência dos Cidadãos 
da União e das suas famílias no território dos Estados Membro; 

• Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia; 

• Regulamento (CE) nº 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança 
social; 

• Regulamento (CE) nº 987/2009, que estabelece as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 883/2004. 

A Livre Circulação de Trabalhadores constitui um dos princípios fundadores da própria 
União Europeia, e cumulativamente é um direito fundamental dos trabalhadores, 
estabelecido no artigo 45º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que 
prevê a abolição de qualquer forma de discriminação com base na nacionalidade dos 
trabalhadores dos Estados-Membro, em matérias de emprego, remuneração e 
condições de trabalho, incluindo a contratação, o despedimento, a remuneração, 
formação profissional e medidas de reconversão profissional.  

Isto traduz-se na faculdade de um cidadão de um Estado-Membro gozar dos mesmos 
benefícios sociais, fiscais ou no acesso à habitação que os trabalhadores nacionais, 
bem como igualdade de tratamento no que concerne ao exercício dos direitos 
sindicais. 

Nas situações em que há uma cessação do exercício da atividade profissional, a 
Diretiva 2004/38/CE prevê o direito de permanência no país de acolhimento, por um 
período superior a seis meses, desde que exista uma procura ativa de emprego.  

Embora o artigo 14º, n.º 4, alínea b), da Diretiva preveja uma proibição da expulsão 
de cidadãos europeus desempregados desde que continuem a procurar emprego, o 
artigo 24º, n.º 2 permite expressamente que um Estado-Membro recuse conceder 
assistência social aos cidadãos da União Europeia cujo direito de residência esteja 
unicamente baseado nesta disposição de não expulsão.  

Por último, o artigo 35.º da Diretiva confere aos Estados-Membro a faculdade de, em 
caso de abuso ou de fraude, retirar quaisquer direitos conferidos pela mesma. 

Convém ressalvar que durante um período de transição após a adesão, podem ser 
aplicadas aos novos Estados-Membro determinadas condições que restringem a livre 
circulação dos trabalhadores com origem ou destino nestes Estados-Membro. Tais 
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restrições não são, obviamente, aplicáveis às viagens ao estrangeiro nem às atividades 
profissionais independentes, podendo diferir de um Estado-Membro para outro.  

No sentido de melhorar a mobilidade dos trabalhadores, destacam-se: 

• Um cartão europeu de seguro de saúde; 

• Uma diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços; 

• A coordenação dos regimes de segurança social em virtude do Regulamento (CE) 
n.º 883/2004 e do Regulamento (CE) n.º 987/2009 que estabelece as suas 
modalidades de execução; 

• A adoção da Diretiva 2014/50/UE relativa aos requisitos mínimos para uma maior 
mobilidade dos trabalhadores entre os Estados-Membro, mediante a melhoria da 
aquisição e manutenção dos direitos a pensão complementar; 

• A adoção da Diretiva 2014/54/UE relativa a medidas destinadas a facilitar o exercício 
dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de 
trabalhadores, que prevê especificamente novos meios de recurso para os 
trabalhadores vítimas de discriminação, incluindo a conciliação e a mediação, e meios 
de tutela a criar em cada Estado-Membro com a missão de fornecer assistência jurídica 
ou outro tipo de assistência independente aos trabalhadores da UE e de atuar como 
ponto de contacto em relação a pontos de contacto equivalentes noutros Estados-
Membro, a fim de cooperar e partilhar informações relevantes. 

No que diz respeito aos trabalhadores independentes e aos profissionais ou às pessoas 
coletivas, na aceção do artigo 54.º do TFUE, que operem legalmente num Estado-
Membro, há a referir que os mesmos podem:  

• Exercer uma atividade económica estável e contínua noutro Estado-Membro 
(liberdade de estabelecimento: artigo 49.º do TFUE); 

• Oferecer e prestar os seus serviços noutros Estados-Membros, a título temporário, 
permanecendo no seu país de origem (liberdade de prestação de serviços: artigo 56.º 
do TFUE).  

Há uma supressão das discriminações com base na nacionalidade, que se aplica à 
liberdade de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços, de modo a que 
estas ocorram efetivamente, nomeadamente na adoção de medidas que facilitem o 
seu exercício, incluindo a harmonização das regulamentações nacionais de acesso ou 
o seu reconhecimento mútuo. 

Relativamente ao destacamento de trabalhadores, na aceção da Diretiva 
Comunitária 96/71/CE, entende-se que é trabalhador destacado qualquer trabalhador 
que, por um período limitado, trabalhe no território de um Estado-Membro diferente 
do Estado-Membro onde habitualmente exerce a sua atividade. Esta diretiva 
estabelece um conjunto de termos e condições de emprego que devem ser cumpridos 
pelo prestador de serviço no Estado-Membro onde decorre o destacamento, a fim de 
garantir a proteção mínima dos trabalhadores destacados. 
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A diretiva é aplicável às empresas que destacam um trabalhador temporariamente 
para um Estado-Membro diferente do Estado cujo ordenamento jurídico rege a relação 
de trabalho, abrangendo três situações transfronteiras: 

• Destacamento no âmbito de um contrato celebrado entre a empresa que procede 
ao destacamento e o destinatário da prestação de serviços; 

• Destacamento para um estabelecimento ou uma empresa do grupo situados no 
território de outro Estado-Membro (“transferências no quadro da empresa”); 

• Destacamento de um trabalhador, por uma empresa de trabalho temporário ou uma 
empresa que põe o trabalhador à disposição, para uma empresa utilizadora 
estabelecida noutro Estado-Membro, desde que, nos três casos, exista uma relação 
de trabalho entre a empresa que procede ao destacamento e o trabalhador destacado 
durante o período de destacamento. 

O núcleo essencial de condições de trabalho e emprego a respeitar, tal como definido 
no artigo 3.º, n.º 1, da diretiva, inclui: 

• Períodos máximos de trabalho e períodos mínimos de descanso; 

• Duração mínima das férias anuais remuneradas; 

• Remunerações salariais mínimas, incluindo as bonificações relativas a horas 
extraordinárias (não se aplica aos regimes complementares voluntários de reforma); 

• Condições de disponibilização dos trabalhadores, nomeadamente por empresas de 
trabalho temporário; 

• Saúde, segurança e higiene no local de trabalho; 

• Medidas de proteção aplicáveis às condições de trabalho e emprego das mulheres 
grávidas e puérperas, das crianças e dos jovens; 

• Igualdade de tratamento entre homens e mulheres, bem como outras disposições 
em matéria de não-discriminação. 

O destacamento de trabalhadores em território português está consagrado nos artigos 
6.º e 7.º do Código do Trabalho, e pressupõe que o trabalhador, contratado por um 
empregador estabelecido noutro Estado-Membro e enquanto durar o contrato de 
trabalho, preste a sua atividade em território português num estabelecimento do 
empregador, ou em execução de contrato celebrado entre o empregador e o 
beneficiário da atividade, ainda que em regime de trabalho temporário. 

O trabalhador destacado tem direito às mesmas condições de trabalho dos nacionais 
do país de destino, se estas forem mais favoráveis, nomeadamente no que diz respeito 
a: duração máxima do tempo de trabalho, períodos mínimos de descanso, férias, 
retribuição mínima e pagamento de trabalho suplementar, segurança e saúde no 
trabalho, proteção na parentalidade, igualdade de tratamento e não discriminação. 
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A retribuição mínima integra os subsídios ou abonos atribuídos ao trabalhador por 
causa do destacamento que não constituam reembolso de despesas efetuadas, 
nomeadamente com viagens, alojamento e alimentação. 

No que diz respeito ao reconhecimento das qualificações profissionais, há a 
referir que, apesar de o cidadão da União Europeia poder exercer livremente a sua 
profissão em qualquer Estado-Membro, a sua aplicação nem sempre é regra.  

O sistema de reconhecimento das qualificações profissionais propõe-se conferir maior 
flexibilidade aos mercados de trabalho e incentivar um reconhecimento mais 
automático das qualificações. 

 A Diretiva 2005/36/CE, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, 
consolida e atualiza 15 diretivas que abrangem praticamente todas as regras de 
reconhecimento e estabelece elementos como a carteira profissional europeia e a 
avaliação mútua das profissões regulamentadas. 

O reconhecimento mútuo no seio da União Europeia é, hoje em dia, quase automático, 
ao abrigo das normas estabelecidas em relação a todas as profissões regulamentadas, 
não havendo necessidade de legislação setorial derivada específica.  

O Estado-Membro de acolhimento não pode recusar o acesso à atividade considerada, 
se o requerente dispuser de qualificações que permitam esse acesso no país de 
origem. Ainda assim, se a duração da formação recebida for inferior à do Estado-
Membro de acolhimento, esse pode exigir, adicionalmente, experiência profissional 
com uma determinada duração. Pode ainda, caso a formação seja muito diferente, 
exigir um estágio de adaptação ou uma prova de aptidão, à escolha do requerente, 
exceto se a atividade exigir o conhecimento do Direito nacional. 

Nestes termos, as implicações da saída do Reino Unido da União Europeia poderão ter 
impacto nas disposições legais e situações supramencionadas, podendo criar situações 
de desigualdades relativamente aos trabalhadores portugueses no Reino Unido ou 
trabalhadores do Reino Unido em Portugal. 

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 

3.1. Coordenação Regimes de Segurança Social 

Em princípio, o Reino Unido tentará encontrar mecanismos que lhe permitam 
beneficiar de exceções próximas daquelas que obteve com o Acordo de Fevereiro de 
2016, que poderá constituir um precedente. É verdade que esse Acordo, como já se 
referiu, foi obtido com o objetivo de assegurar a permanência do Reino Unido na UE 
e caducou com o resultado do referendo, mas também é verdade que todos os aspetos 
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do mesmo Acordo se aplicavam a todos os Estados-Membros e não apenas ao Reino 
Unido, o que nos leva a recear que essa seja novamente uma forma possível de a UE 
reagir às exigências britânicas. 

Recorda-se o conteúdo desse Acordo de Fevereiro de 2016 no âmbito da negociação: 

• Sob proposta da Comissão, o Conselho poderia autorizar um Estado-Membro 
(qualquer um) a limitar, na medida do necessário, o acesso às prestações não 
contributivas ligadas ao trabalho (in-work benefits) por um período total não superior 
a 4 anos a contar do início da relação de trabalho; 

• A limitação deveria ser gradual, partindo de uma exclusão completa inicial e 
aumentando progressivamente o acesso às prestações, para ter em conta ligação 
crescente do trabalhador ao mercado de trabalho do Estado-Membro de acolhimento 
- aplicável aos trabalhadores recém-chegados durante 7 anos;  

• A Comissão apresentaria uma proposta de alteração do Regulamento (CE) n.º 
883/2004, prevendo a possibilidade de indexação do montante das prestações 
familiares às “condições” do Estado-Membro onde os filhos residem (nível de vida e 
nível das prestações familiares por filhos a cargo aplicáveis nesse Estado-Membro); 
essa possibilidade aplicar-se-ia, até 2020, apenas a novos pedidos; após 2020, todos 
os Estados-Membros poderiam alargar esse regime a todos os trabalhadores que já 
estavam a beneficiar da exportação. 

Tendo em conta que alguns Estados-Membros partilham os mesmos interesses, não 
é de menosprezar o risco de, em caso de soft Brexit, a UE vir a adotar um regime 
semelhante ao compromisso de Fevereiro de 2016, levando a um retrocesso nos 
direitos garantidos atualmente pelos Regulamentos europeus de coordenação de 
segurança social, ou seja, para todos os Estados-Membros e não apenas para o Reino 
Unido. 

 

3.2. Formação Profissional 

Uma das matérias mais discutidas durante os últimos anos no Reino Unido, que 
dominou os debates que antecederam o referendum e que também o originaram, foi 
a da imigração.  

Um dos interesses do Reino Unido assenta na redução do número de imigrantes pelo 
que se prevê uma maior burocratização nos procedimentos de entrada neste país. 
Importa que Portugal defenda os interesses dos seus cidadãos, quer os que lá 
residam, no sentido de manterem os direitos já adquiridos, quer os que tencionam 
uma deslocação futura. 

 

3.3. Emprego e Relações de Trabalho 

Os princípios da Igualdade de Tratamento bem como o da Livre Circulação deverão 
ser respeitados aquando de um eventual acordo. Dever-se-á, ainda, ter em conta a 
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situação dos cidadãos europeus no Reino Unido, bem como rever a situação dos 
britânicos que vivem nos outros 27 países e definir o futuro dos britânicos que 
trabalham nas instituições europeias. 

Uma efetiva saída do Reino Unido da União Europeia alterará os equilíbrios de poder 
intraeuropeus, marcando uma viragem que obrigará Portugal a concentrar-se nas suas 
relações com a Alemanha e com a Espanha. Portugal deverá continuar a ter em 
atenção um quadro bilateral, na sua relação histórica com o Reino Unido, nos seus 
interesses económicos e na necessidade de proteger as comunidades emigrantes no 
Reino Unido, onde a diáspora portuguesa ocupa um lugar cimeiro, uma vez que nos 
anos da aplicação do programa da Troika, o Reino Unido passou a ser o principal 
destino dos portugueses que deixaram Portugal à procura de emprego ou de 
valorização profissional. 

Considerando o atual quadro legislativo existente na União Europeia, a livre circulação 
de pessoas entre os seus Estados-Membro permite, por exemplo, que um cidadão 
Português resida e trabalhe noutro país da União Europeia (e.g., Reino Unido), 
cumprindo, apenas e para tal efeito, com alguns requisitos mínimos. 

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 

4.1. Coordenação Regimes de Segurança Social 

Em princípio, não se anteveem benefícios diretos para Portugal, tendo em conta a 
importante comunidade portuguesa no Reino Unido e os fluxos migratórios mais 
recentes para aquele país, que continuam em crescimento. 

Em sede de segurança social há a referir que entre Portugal e o Reino Unido foi 
celebrada uma convenção sobre segurança social, em vigor desde 1/10/1979, que 
continua a aplicar-se nas relações com as ilhas britânicas de Man, Jersey, Guernesey, 
Alderney, Herm e Jethou, que não integram o território da UE, a qual, a não ser que 
viesse a ser denunciada pelo Reino Unido, se aplicaria a todo o território, caso da 
saída da UE não resultasse a proteção dos trabalhadores portugueses. Esta convenção 
poderá constituir uma mais-valia em sede de negociação bilateral para outras áreas 
de atividade. 

 

5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 
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5.1. Coordenação Regimes de Segurança Social 

Neste caso, os Regulamentos da União Europeia sobre coordenação de segurança 
social deixariam de se aplicar, de todo, nas relações entre os dois países, com claro 
prejuízo para os trabalhadores portugueses no Reino Unido. 

Muito embora Portugal e o Reino Unido tenham celebrado uma convenção sobre 
segurança social, em vigor desde 1/10/1979, que continua a aplicar-se nas relações 
com as ilhas britânicas de Man, Jersey, Guernesey, Alderney, Herm e Jethou, que não 
integram o território da UE, e que, caso não viesse a ser denunciada pelo Reino Unido, 
se aplicaria a todo o respetivo território, garantindo alguma continuidade na proteção 
dos direitos sociais (principalmente quanto a futuros direitos a pensões), a verdade é 
que, não só o seu âmbito de aplicação é mais limitado do que o dos Regulamentos, 
como o próprio Estado português assume encargos financeiros no quadro do Serviço 
Nacional de Saúde relativamente aos trabalhadores portugueses no Reino Unido em 
estada temporária em Portugal e aos pensionistas portugueses daquele país com 
residência em Portugal, sem qualquer mecanismo de compensação como o que vigora 
no quadro do direito da UE.  

Por outro lado, naturalmente, a mesma Convenção não confere qualquer direito de 
livre circulação. 

Além disso, não se pode ignorar o risco de fundo de o próprio Reino Unido, em caso 
de hard Brexit, não estar interessado em fazer negociações bilaterais com todos os 
países em matéria de livre circulação e direitos sociais, principalmente, ou, pelo 
menos, prioritariamente, com aqueles em que já existe um acordo de segurança 
social, ainda que limitado. 

 

5.2. Formação Profissional 

Conforme indicámos no final da questão 1, uma saída abrupta do Reino Unido poderia 
implicar o seu completo afastamento das intervenções no âmbito do EURES, com a 
consequente ausência de ofertas de emprego dirigidas aos candidatos portugueses. 

 

 

 

5.3. Emprego e Relações de Trabalho 

A saída abrupta do Reino Unido da União Europeia poderá ter como consequência 
imediata o fim da livre circulação de trabalhadores com esse país.  

Considerando que eventuais empresas possam ter adotado estruturas Ibéricas com 
orgânicas de gestão transversais a toda a Europa (com base em Londres), num pós-
Brexit muitas destas empresas poderão ver-se obrigadas a reorganizar os seus planos 
de atuação para o mercado Europeu. 
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6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

6.1. Coordenação Regimes de Segurança Social 

Relevante para esta negociação será o facto de residir em Portugal uma importante 
comunidade britânica, sendo que o Reino Unido, em 2015, passou a ser a sétima 
comunidade estrangeira mais relevante (17.981 indivíduos), após Brasil, Cabo Verde, 
Ucrânia, Roménia, China e Angola, por esta ordem, com um crescimento de 4%, tendo 
a comunidade britânica sido uma das comunidades estrangeiras que registou em 2015 
um aumento do número de residentes e admitindo-se que a tendência se mantenha. 

A maioria destes cidadãos britânicos reside no sul do país e é constituída por 
pensionistas, sendo que, entre os 60 e os 65 anos de idade, pelo menos, auferem 
uma pensão privada, não abrangida pelos Regulamentos de coordenação de 
segurança social da UE, tendo acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) na 
qualidade de residentes, em condições de igualdade de tratamento com os cidadãos 
nacionais, sem que o Estado português seja compensado financeiramente por esses 
encargos, o que só se verifica habitualmente quando os cidadãos britânicos adquirem 
uma pensão estatal (65 anos).  

Deixando de se aplicar a regulamentação europeia, estes cidadãos britânicos poderiam 
ter de passar a suportar aqueles encargos, ou a subscrever um seguro privado. No 
entanto, a nossa posição tem aqui alguma fragilidade, devido quer à amplitude da 
própria legislação interna (lei de bases da saúde) quer à política de atração fiscal para 
residentes estrangeiros. 
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Ministério da Saúde 

 

Após levantamento das implicações do Brexit na área da saúde, como solicitado, e 
sem prejuízo de continuarmos a tentar estabilizar informação (no tocante a números 
de Recursos Humanos, por exemplo, mas também a outras áreas), podemos afirmar: 

 

O INSA (Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge) manifestou a 
necessidade de se manter o status quo em matéria de investigação, sugerindo um 
papel para o Reino Unido idêntico ao detido pelos países do Espaço Económico 
Europeu + Suíça, quer pelo know-how adquirido quer pela circulação, entre os 
restantes EM da UE e o Reino Unido de pessoas, dados, materiais biológicos e não 
biológicos  (assegurando o mútuo interesse de formação e de controlo estratégico de 
políticas de saúde pública).  

No que respeita à avaliação externa da qualidade dos testes genéticos, o UkNEQAS é 
a referência em toda a Europa, pelo que, com a saída do Reino Unido, os sistemas de 
qualidade deixarão de reconhecer estas avaliações e tal poderá vir a ser prejudicial 
para todo o sistema.  

 

Quanto à ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde), as posições 
podem ser resumidas desta forma: 

Ainda não há dados finais sobre o número de profissionais a exercer funções no RU; 
quanto aos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica estima-se que possam estar em 
funções, entre 2015 e 2016, cerca de 600 profissionais (261 pedidos de 
reconhecimento de qualificações para o RU em 2016 e 443 pedidos para o RU em 
2015); 

Quanto à vantagem negocial que este profissionais podem constituir, refira-se que 
com o Brexit deixa de haver enquadramento legal para a emissão de declarações desta 
natureza com destino para o RU, o que poderá, por si só, ser desmotivador da saída 
de profissionais para aquele país. No entanto, e independentemente da emissão de 
uma declaração, o RU poderá continuar interessado em recrutar profissionais de saúde 
portugueses. Importa ponderar esta questão.  

No que respeita à faturação de cuidados de saúde, o Acordo de 2004 pode ser 
denunciado por qualquer uma das partes com seis meses de antecedência. De 
qualquer modo, previa-se já a alteração da operacionalização do Acordo a partir do 
momento em que o Reino Unido iniciasse a apresentação dos seus créditos por 
despesas efetivas. Portugal também se encontra a preparar a passagem de custos 
fixos para despesas efetivas, no que diz respeito à faturação dos residentes. Refira-se 
que os cidadãos do RU em situação de estada em Portugal, serão considerado como 
“Independentes” para efeitos de responsabilidade financeira sobre os encargos 
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gerados com a prestação de cuidados, tendo por isso que efetuar a liquidação da 
despesas faturada de acordo com a Tabela de Preços em vigor para entidades 
terceiras. Em situação de residência legal, cumprindo a legislação de residência para 
cidadãos estrangeiros, terão acesso ao SNS nas exatas condições que os nacionais 
têm. Os cidadãos portugueses terão que se sujeitar à legislação do Reino Unido para 
a estada e residência enquanto cidadãos estrangeiros nesse país.  

A ACSS sugere negociar-se a prestação de cuidados de saúde em situação de 
reciprocidade, podendo aplicar-se o mecanismo existente nos Regulamentos 
Comunitários, ou seja, a prestação de cuidados de saúde em situação de estada ou 
de residência, nas mesmas condições que aos nacionais, através da apresentação de 
um atestado de direito. Desta forma poder-se-ia negociar de forma idêntica em relação 
aos nossos nacionais no Reino Unido. 
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Ministério do Planeamento e das Infraestruturas 

 

A) VERTENTE FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO 
(FEEI) 

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE.  

 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 

 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do RU. 

 

Não se tratando de uma questão de negociação de acervo, convirá, no entanto, referir 
que o principal impacto do BREXIT decorre das suas inevitáveis repercussões no 
orçamento da União Europeia e, consequentemente, na verba disponível para os FEEI.  

Contudo, existe ainda grande incerteza sobre a dimensão do possível impacto da 
saída, nomeadamente, pelas seguintes razões: 

- o Reino Unido é o segundo maior contribuinte líquido; 

- isto apesar do rebate inglês, o qual, a anular-se, terá impacto nas contribuições de 
muitos outros EM, que tinham rebates interligados com o rebate inglês; 

- o resultado final para um futuro orçamento da UE é ainda uma incógnita, porque tal 
depende do acordo que vier a ser negociado com o Reino Unido. 

De qualquer modo, antevê-se um risco efetivo de redução das dotações para os FEEI.   

Por outro lado, dentro do envelope financeiro dos FEEI, a dimensão da dotação que 
Portugal tem recebido para as suas regiões menos desenvolvidas poderá vir a ser 
reduzida. 

Isto resulta do próprio tipo de fórmula de cálculo estabelecida para fazer a distribuição 
das dotações entre as regiões da UE, essencialmente baseada nos valores do PIB per 
capita em paridades de poder de compra, em que quanto menor é o PIB per capita 
maior será a intensidade de apoio financeiro. 
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Ora, com a saída do Reino Unido, o nível de PIB per capita médio da UE irá reduzir-
se (visto que o Reino Unido tem um PIB per capita superior à média comunitária) e, 
por conseguinte, em termos relativos, o PIB per capita das regiões portuguesas 
aumentará em relação à média comunitária. 

Por essa via, as regiões portuguesas mais desfavorecidas passarão a ter uma 
intensidade de apoio menor. 

Note-se que, para além da alteração relevante do quadro de negociação do próximo 
orçamento da UE, existe ainda a grande incerteza sobre o impacto no quadro 
financeiro plurianual em vigor 2014-2020, assumindo que a saída se efetiva antes do 
término deste, como tudo indicia se o pedido do Reino Unido se processar até março 
de 2017, conforme foi anunciado pelo governo britânico. 

 

B) VERTENTE AVIAÇÃO CIVIL – Contributo da Autoridade Nacional para a 
Aviação Civil (ANAC) 

 

1. Identificação das áreas em que a participação do Reino Unido é mais 
relevante para a União Europeia, ou seja as áreas em que a sua saída tenha 
um impacto no funcionamento da EU. 

 

Indicam-se as áreas de competência desta Autoridade onde, previsivelmente, serão 
sentidos os reflexos do Brexit: 

Transporte aéreo de passageiros, carga e correio, nas vertentes jurídica, 
segurança operacional (safety), security, regulação económica e ambiente. 

1. Transações comerciais (exportações/importações); 

2. Contratos de aluguer de aeronaves; 

3. Deslocalização de bases operacionais ou alteração de sede das empresas de 
transporte aéreo nacionais ou britânicas; 

4. Reconhecimento de licenças e certificados; 

5. Acesso ao mercado de transportadoras aéreas: acesso à atividade, acordos 
bilaterais sobre serviços aéreos e arranjos comerciais, conectividade; 

6. Normas de base comuns em Segurança (Security) da aviação civil; 

7. Facilitação do transporte aéreo (salvaguardando as competências de outras 
autoridades); 

8. Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE). 
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2. Uma vez conhecidas as áreas, sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar (…) quais os elementos 
específicos e concretos do acervo da UE que deverão ser previsivelmente 
objeto de alterações substantivas por força da saída do Reino Unido 

 

Transporte aéreo de passageiros, carga e correio, nas vertentes jurídica, 
segurança operacional (safety), security, regulação económica e ambiente 

a. Transações comerciais (exportações/importações) – Os indicadores de transporte 
aéreo que caracterizam as relações entre PT e RU identificam o RU como o principal 
mercado internacional de origem/destino em termos de número de serviços aéreos 
(13%) e passageiros transportados (16,5%). O segmento de transporte de carga 
representa cerca de 3,5% do total nacional. Os fluxos comerciais atuais assentam no 
pressuposto da livre circulação de bens e serviços e no livre acesso das empresas ao 
mercado interno da aviação. Neste sentido a alteração deste pressuposto põe em 
causa todo o status quo das transações comerciais atualmente existentes. 

b. Contratos de aluguer de aeronaves – aprovação de contratos de leasing que 
envolvam transportadoras do RU, nos mesmos termos exigidos a países terceiros, 
podendo o RU implementar regras mais restritivas do que as regras atualmente 
aplicadas pela UE. Esta situação terá impacto nas transportadoras aéreas de PT, na 
medida em que o recurso a esta figura abrange várias transportadoras aéreas 
nacionais que operam neste regime – (wet lease out/ wet lease in). 

c. Deslocalização de bases operacionais ou alteração de sede das empresas de 
transporte aéreo nacionais ou britânicas – Dada a importância crescente de 
transportadoras aéreas europeias com bases operacionais em vários EM, a saída do 
RU da UE poderá implicar dificuldades acrescidas na aplicação harmonizada de normas 
de supervisão das operações dessas mesmas transportadoras aéreas, podendo tal 
situação constituir um incentivo à deslocalização de bases operacionais, para fora do 
RU, ou, até mesmo, de alteração da sede social dessas empresas, as quais 
previsivelmente não integrarão o mercado interno de aviação. O mesmo poderá 
ocorrer no caso de empresas do RU sediadas em PT, cuja operação estará dependente 
de títulos e certificados idênticos aos que são emitidos para países terceiros, 
importando uma reavaliação das condições da sua emissão e a emissão de novos 
títulos. 

d. Reconhecimento de licenças e certificados – relativamente a estes elementos, 
salienta-se que o BREXIT terá como consequência, o não reconhecimento automático 
de licenças e certificados de pessoal aeronáutico e de organizações da UE. 

e. Acesso ao mercado de transportadoras aéreas: acesso à atividade, acordos 
bilaterais sobre serviços aéreos e arranjos comerciais, conectividade – O exercício da 
atividade de transporte aéreo de passageiros, carga e correio, pressupõe a titularidade 
de uma licença de exploração, emitida ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1008/2008, 
do Parlamento Europeu e do Conselho. Tal situação garante um controlo da 
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conformidade de todas as transportadoras aéreas da UE com os requisitos legais 
previstos na regulamentação comunitária, garantindo a aplicação de normas comuns 
e afastando a aplicação diferente de normas a nível nacional, evitando, desta forma, 
a distorção da concorrência no mercado interno da aviação por transportadoras 
comunitárias. A saída do RU da UE poderá ter impacto ao nível das operações de 
transporte aéreo, incluindo em regime de partilha de código, em rotas com países 
terceiros com escalas intermédias no RU, uma vez que o acesso aquele mercado deixa 
de ser liberalizado.  

A não participação do RU no espaço único de aviação cria a necessidade de 
revisão/renegociação do Acordo entre o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte e o Governo de Portugal sobre Serviços Aéreos através dos Territórios 
Britânico e Português, assinado, em Lisboa, em 6 de dezembro de 1945, e ratificado 
em 21 de maio de 1946 de modo a criar o enquadramento que permita a realização 
de serviços aéreos entre os dois Estados e, entre estes e Estados Terceiros. 

Há ainda dúvidas sobre a posição do RU enquanto parte nos Acordos Globais sobre 
Serviços Aéreos celebrados entre a União Europeia, os seus Estados Membros com 
países terceiros, como sejam os Acordos com os EUA, Canadá, Marrocos, etc.. 

O mercado britânico é o principal mercado internacional de origem/destino em termos 
de número de serviços aéreos e número de passageiros transportados. Os serviços 
aéreos mais afetados serão aqueles realizados entre dois pontos situados na UE (Ex. 
Lisboa-Madrid) ou entre dois pontos situados no território de Portugal (ex. Lisboa-
Funchal). A Easyjet é atualmente responsável por 7,5% do tráfego doméstico e por 
27% do tráfego entre Lisboa e o Funchal. 

Esta questão assume especial relevância se tivermos em conta a representatividade 
do tráfego transportado por transportadoras aéreas detentoras de licença de 
exploração emitida pelo RU, para as infraestruturas aeroportuárias nacionais e entre 
estas. A título de exemplo, a Easyjet transporta cerca de 28,5% do tráfego entre RU 
e Portugal, sendo a representatividade do conjunto das transportadoras do RU, no 
total de passageiros das infraestruturas aeroportuárias nacionais, próximo dos 15%. 
Ademais, a Easyjet representa também, atualmente, uma fatia relevante do tráfego 
doméstico entre o Continente e as Regiões Autónomas. 

No que respeita à conectividade, tal como já referido, a transportadora de baixo custo 
Easyjet assegura cerca de 28,5% do tráfego entre o RU e Portugal, assumindo um 
papel importante em termos de conectividade ponto-a-ponto, não tendo, contudo, 
grande reflexo na conectividade indireta ao não garantir a transferência de/para outro 
voo ponto – a - ponto. 

f. Normas de base comuns em Segurança (Security) da aviação civil - No contexto de 
um hard Brexit, o RU poderá ser considerado um “país terceiro”, ou seja, um país que 
aplica medidas de segurança equivalentes às normas de base comuns, aplicando-se, 
assim, o “one stop security” – as medidas de segurança da aviação civil aplicadas no 
RU são reconhecidas para efeitos de voos de transferência nos aeroportos da UE, sem 
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necessidade de rastreio de segurança, de pessoas e bens nos aeroportos de 
transferência. Importa ressalvar que o conceito de “país terceiro” já existe e é aplicado 
no âmbito das atuais normas de base comuns em segurança da aviação civil. 

g. Facilitação do transporte aéreo – não se afigura impacto relevante para os 
interesses nacionais, salvaguardando-se as demais competências de outras 
autoridades nacionais relevantes para a avaliação do impacto de um hard Brexit para 
PT. 

h. Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) - não sendo a ANAC a autoridade 
competente nesta matéria (a APA é a Autoridade com competência na gestão do 
dossier ambiente), não poderemos deixar de salientar os potenciais impactos na 
estrutura de custos das transportadoras aéreas comunitárias, em virtude da alteração 
do âmbito de cobertura e da consequente diminuição do número de licenças de 
emissão a atribuir. 

Num cenário Hard Brexit os operadores aéreos que operem voos de, e para o RU, 
deixarão de ter a obrigatoriedade de devolver as licenças de emissão correspondentes 
àquela atividade, considerando a cobertura atual do regime do Comercio Europeu de 
Licenças de Emissão (CELE). 

No âmbito do CELE, verifica-se assim a necessidade de reavaliar o acervo comunitário 
e a negociação de um Acordo Bilateral com o RU, que venha a permitir a ligação do 
CELE com um futuro regime de controlo de emissões concebido para a aviação no RU. 

 

3. Para cada um dos casos acima identificados (…) quais os interesses do 
Reino Unido na negociação e de que forma podem conflituar com os 
interesses nacionais (…) 

 

a. Transações comerciais (exportações/importações) – presume-se que a este nível 
haja convergência de interesses entre RU e PT, com vista à manutenção da 
estabilidade das transações comerciais atualmente existentes. 

b. Contratos de aluguer de aeronaves – RU terá interesse em manter o status quo 
(pese embora lhe passe a assistir a prerrogativa de impor condições mais restritivas 
do que as que hoje existem no âmbito da UE), uma vez que o aluguer de aeronaves 
constitui uma área de negócios explorada pelas suas transportadoras. Não se 
vislumbra qualquer conflito, uma vez que algumas transportadoras de PT são clientes 
desse mercado. 

c. Deslocalização de bases operacionais ou alteração de sede das empresas de 
transporte aéreo nacionais ou britânicas – RU poderá ter interesse na possível 
deslocalização de bases operacionais de transportadoras aéreas de outros EM (PT tem 
empresas nestas circunstâncias), uma vez que tal poderá constituir uma oportunidade 
de negócio para as suas transportadoras. Esta situação poderá ser conflituante com 
os interesses de PT. 
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d. Reconhecimento de licenças e certificados – O interesse de PT será de procurar 
assegurar que as licenças e certificados emitidos ao pessoal aeronáutico em PT 
continuem válidos no RU após o Brexit (existe um número significativo de cidadãos 
portugueses a trabalhar no RU com base no reconhecimento dos certificados ao abrigo 
da legislação UE). Tal situação poderá dar origem à existência de interesses 
conflituantes no mercado de trabalho, caso o RU pretenda a saída destes profissionais 
do mercado de trabalho inglês. A mesma preocupação manifesta-se relativamente a 
empresas de manutenção que prestem serviços a transportadoras aéreas do RU. 

e. Acesso ao mercado de transportadoras aéreas: acesso à atividade, acordos 
bilaterais sobre serviços aéreos e arranjos comerciais, conectividade – A saída do RU 
da UE poderá ter impacto ao nível das operações de transporte aéreo, incluindo em 
regime de partilha de código, em rotas com países terceiros com escalas intermédias 
no RU, uma vez que o acesso aquele mercado deixa de ser liberalizado. Tal situação 
aliada ao facto de o RU não participar no espaço único de aviação cria a necessidade 
de revisão/renegociação de instrumentos de direito internacional público, 
designadamente acordos sobre serviços aéreos que sustentem a atual rede de oferta 
de serviços de transporte aéreo, e os interesses de transportadoras do RU, PT e Países 
Terceiros. 

Presume-se que o interesse de RU nesta matéria, seja o de manter o status quo, o 
que será coincidente com os interesses de PT. 

f. Normas de base comuns em Segurança (Security) da aviação civil - É prerrogativa 
dos EM aplicar, ou não aplicar, o “one stop security” para os países terceiros. Assim, 
e tendo por base um hard Brexit, é relevante ter em conta qual a posição da UE quanto 
à eventual aplicação do “one stop security” ao RU, ou seja, caso a UE, no âmbito da 
PESD e da PESC, vier a considerar o RU como um país terceiro que não aplica medidas 
de segurança equivalentes às normas de base comuns em segurança da aviação civil, 
é necessário que PT defenda os interesses nacionais na forma de não acrescerem, 
para os aeroportos e transportadoras aéreas nacionais, mais medidas de segurança, 
para além das previstas nas atuais normas de base comuns, com impacto significativo 
nas vertentes operacionais e de facilitação, com inerente impacto económico. 

Não obstante esta possibilidade, não se afigura provável este cenário, tendo em conta 
que o RU é um dos principais promotores da génese das atuais normas de base 
comuns em segurança da aviação civil, sendo igualmente um promotor da avaliação 
da ameaça, do risco e das vulnerabilidades do espaço europeu, entenda-se UE. 

Contudo, precisamente pelo caráter promotor do RU nos vetores da ameaça, do risco 
e das vulnerabilidades, e tendo por base um hard Brexit, podem afigurar-se exigências 
aos EM, por parte do RU, na forma de medidas adicionais de segurança para os voos 
com destino ao seu território. Esta possibilidade advém do ponto fulcral que originou 
o Brexit, i.e. a livre circulação de pessoas na UE no corrente contexto de tendências 
migratórias. 
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Acresce, ainda, o facto de o RU deter, atualmente, um conhecimento muito 
significativo da ameaça, risco e vulnerabilidades para a segurança da aviação civil em 
países terceiros (em concreto, no continente Africano e no Médio Oriente, em 
específico na zona do levante) sob a sua esfera de influência politica e estratégica, 
com significativo impacto na estrutura técnica das normas de base comuns. Assim, 
um hard brexit afigura-se como contrário aos interesses da segurança da aviação civil 
dos EM e de PT, em particular, na medida em que os interesses do RU se poderão 
sobrepor aos demais.  

No contexto de um soft Brexit, não se afigura impacto para os interesses nacionais, 
ressalvando-se, apenas, as políticas estratégicas da UE que serão alvo de negociação 
com o RU, sendo de especial interesse a PESD e a PESC, pelas razões acima descritas. 
No âmbito das políticas, é importante acompanhar qual o entendimento do RU, em 
matéria de ameaça, risco e vulnerabilidades, das fronteiras externas da UE, com 
consequente impacto em matéria de segurança da aviação civil dos EM e de PT. 

Acresce que a aplicação de medidas adicionais de segurança (security) aos voos, 
originários da UE para o RU, cria um impacto significativo em termos operacionais e 
económicos para os aeroportos e transportadoras aéreas nacionais. Assim, entende-
se como valor acrescentado para os interesses nacionais a defesa de um soft Brexit, 
ou, no caso de um hard Brexit, o desenvolvimento de Acordos bilaterais com o RU, 
permitindo a manutenção do atual status quo em matéria de segurança (security) da 
aviação civil. 

g. Facilitação do transporte aéreo – não se afigura impacto relevante. 

h. Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) – atendendo ao acordo 
internacional recentemente alcançado no âmbito da OACI não se perspetiva que RU 
assuma particular interesse na sua manutenção no CELE. 

 

 

4. Identificar quais os casos em que a saída do Reino Unido se possa, 
eventualmente, traduzir num “benefício” para Portugal 

 

No âmbito do sistema da aviação civil um benefício que PT poderá retirar do BREXIT, 
será a saída de empresas britânicas baseadas ou sedeadas em PT que poderá, em 
termos de mercado de aviação propriamente dito, ser benéfico para empresas 
portuguesas. Não obstante, não se considera que de uma eventual perda da 
concorrência de empresas britânicas resultem ganhos absolutos de bem-estar em 
geral, nomeadamente atento o facto de uma maior concorrência se traduzir numa 
maior oferta e em preços mais baixos para o consumidor. 

Refira-se ainda que não se considera advirem vantagens ao nível do mercado de 
trabalho e fiscal. 
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Um outro potencial benefício poderá ser PT ser considerada a opção mais viável, 
estratégica e geograficamente, para que as transportadoras aéreas de RU se 
estabeleçam no âmbito do mercado interno da UE, à semelhança do que sucedeu com 
o licenciamento do regime de fractional ownership da Netjets em PT. 

 

5. Consequências de um “hard Brexit” 

 

A principal consequência do hard Brexit será a inviabilização imediata do 
funcionamento de todo o mercado da aviação civil entre PT e RU só recuperável com 
negociações bilaterais futuras, reconhecimentos mútuos e encontro de interesses 
comuns, o que só produzirá os seus efeitos ao fim de alguns anos.  
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Ministério da Economia 

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE.  

 

A influência no Reino Unido (RU) no processo de integração da União Europeia tem, 
historicamente, sido relevante. Nas áreas de competência do Ministério da Economia, 
são de salientar: 
 
• Mercado Interno 
O RU tem manifestado, ao longo dos anos, uma grande prioridade no processo de 
alargamento e aprofundamento das regras do mercado interno. O processo de criação 
de um mercado económico único Europeu em pleno funcionamento, assente 
essencialmente, na eliminação das barreiras ao comércio de bens e serviços, tem sido 
um elemento tónico na intervenção do RU no processo da UE. Sem prejuízo de outras 
áreas prioritárias identificadas, no quadro de diversas negociações das revisões dos 
Tratados, o enfoque no aperfeiçoamento do Mercado Interno da UE tem sido 
assinalado como prioritário por Londres. 
Neste âmbito, mais especificamente, o domínio do comércio de Serviços, a 
preocupação na eliminação de barreiras ao comércio de bens e, mais recentemente, 
uma preocupação na promoção da indústria Europeia tem sido sinalizado pelo RU 
como áreas de grande relevo. 
Adicionalmente, o RU tem sido um dos principais catalisadores e promotores de uma 
abordagem ambiciosa no domínio da legislação Europeia, nomeadamente no quadro 
do Better Regulation. 
 
• Política Comercial 

O RU, enquanto país que segue tradicionalmente uma abordagem mais favorável à 
abertura e liberalização dos mercados internacionais, tem sido uma força promotora 
de uma política comercial externa ambiciosa no seio da UE. Esta postura é evidente 
nos domínios bilateral, plurilateral e multilateral, particularmente num contexto de 
terciarização da economia.  
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• Inovação 

Decorrente da elevada performance do RU no quadro da Investigação, captando 
centros e talentos em centros de investigação nos diversos polos de investigação, a 
capacidade de desenvolver a investigação como elemento indutor da inovação, tem 
permitido o RU assumir uma posição líder nesta área. Não só pela elevada capacidade 
de alavancar financiamento dos Programas Quadro dedicado à Investigação e 
Inovação (atualmente o Horizonte2020), como pelo efeito subsequente de conseguir 
comercializar produtos e serviços inovadores. 
Todavia, o impacto do BREXIT sobre a ciência e inovação, quer no próprio Reino 
Unido, quer na União Europeia, dependerá fortemente do tipo de relação que resultar 
entre as duas partes neste processo. É provável que o Reino Unido pretenda manter-
se como um membro associado do espaço europeu de investigação (ERA), como a 
sucede atualmente com a Noruega e com a Suíça, a fim de continuar a participar nos 
Programas-Quadro da UE. No entanto, um eventual acordo de cooperação para cada 
Programa-Quadro terá de ser negociado separadamente, especialmente se o Reino 
Unido não vier a integrar o espaço económico europeu (EEE); tal poderá implicar uma 
negociação difícil, como sucedeu com a Suíça que, após o reforço das suas próprias 
leis de imigração em 2014, viu a UE limitar os seus direitos de participação no âmbito 
do Horizonte 2020. Mesmo o acesso aos Fundos Estruturais, que tem uma forte 
componente orientada para a promoção da inovação empresarial, ficará fora do 
alcance do Reino Unido. Logo, estes constrangimentos poderão incitar empresas 
internacionais a reduzir os seus planos de investir em II&D no Reino Unido, 
reorientando as suas prioridades de fixação para outros Estados-membros da UE, em 
particular aqueles que prosseguem ativamente políticas públicas de apoio à inovação, 
investigação e criação de novas empresas disruptivas (startup’s). Para além da 
vertente de investimento empresarial, o próprio movimento de investigadores, 
principalmente académicos, entre o Reino Unido e o resto da Europa, poderá ser 
igualmente inibido e menos atraente, devido ao maior sentimento anti-imigração que 
se instalou no país.  
Para além dos aspetos enunciados, no âmbito da inovação, importará aferir que 
impacto terá o BREXIT sobre os direitos de propriedade intelectual (em particular no 
que se refere à aplicação ou reconhecimento do sistema pan-europeu de patentes), a 
proteção de dados (há o risco da Comissão Europeia não considerar o Reino Unido 
como país terceiro seguro caso aquele país deixe de reconhecer na legislação interna 
o novo Regulamento de proteção de dados da UE. Nesse caso, todas as empresas que 
operam na UE terão de rever os fluxos de dados pessoais e correspondentes soluções 
de exportação, na medida em que desejem que tais dados sejam transferidos para o 
Reino Unido), ou as vendas de produtos e serviços em linha/online (questiona-se até 
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que ponto as empresas do Reino Unido terão de continuar a cumprir as disposições 
decorrentes da transposição de diretivas europeias tais como a 2011/83/UE, ou dos 
regulamentos sobre a resolução de litígios de consumo em linha, sobre o pagamento 
de sobretaxas ou sobre informação cancelamento e taxas adicionais, referente aos 
direitos do consumidor, legislação com grande incidência no comércio eletrónico). 
 
• Concorrência 

Neste quadro, a saída do Reino Unido do âmbito dos Tratados sobre concorrência, 
poderá potenciar, não só um desrespeito não sancionado pelas regras Europeias na 
área de concorrência, como criará um elemento desequilibrador entre empresas da 
UE e do RU, oferecendo a Londres uma maior flexibilidade de políticas públicas, 
nomeadamente através de regras mais ligeiras nos auxílios de Estado, que podem 
levar a uma maior competitividade artificial das empresas do RU em detrimento das 
empresas da UE. 
Importa ainda referir que, apesar de não integrar o universo das competências 
exclusivas da UE, o Turismo irá, certamente, ser um setor afetado, das muitas áreas 
conexas serem objeto de potencial revisão, nomeadamente pelos domínios do 
Mercado Interno e das liberdades de circulação. 
 
2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do RU. 

 
Num cenário de necessidade de alteração do acervo da UE, de salientar: 
 
• Política Comercial 
Enquanto membro da UE, o RU participa na política comercial comum e é uma parte 
importante do mercado a que os parceiros procuram ter acesso quando negoceiam 
acordos comerciais com a UE. Por força, nomeadamente, das listas de compromissos 
e direitos aduaneiros específicos que enquadram acordos bilaterais e plurilaterais 
negociados pela UE, este é parte integrante dos mesmos, pelo que há que analisar 
quanto às consequências da sua retirada destes acordos, o que inevitavelmente 
resultará da sua saída da UE. Neste sentido, remete-se para o documento em anexo, 
que contem análise mais aprofundada sobre essas mesmas consequências, em 
especial para Portugal. 
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Problema ainda mais complexo é o caso da Organização Mundial de Comércio, onde 
o RU é membro de pleno direito, mas onde a sua pauta aduaneira em bens e os seus 
compromissos em serviços se encontram integrados nas listas da UE. Neste quadro, 
há que ponderar quais serão as consequências da retirada do RU das listas e pauta 
da UE com o objetivo de constituir uma lista e pauta autónoma. 
 
• Liberdade de circulação 
Alterações às regras no domínio da liberdade de circulação de pessoas, terão 
eventuais impactos nas restantes liberdades, nomeadamente ao nível da prestação de 
Serviços, que importa identificar. 
 
• Orçamento da UE e dos Programas Europeus em curso 
Com a saída do Reino Unido em pleno ciclo plurianual dos Programas Quadro, haverá 
necessidade de reajustar os orçamentos dos referidos envelopes financeiros, seja na 
perspetiva de reforço proporcional pelos EM, seja através da redução proporcional dos 
envelopes existentes. 
 
3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 
 
No âmbito da política comercial, os interesses nacionais (ofensivos e defensivos) na 
negociação de um eventual acordo comercial da UE com o RU estarão dependentes, 
por definição, da abrangência do acordo referente à sua saída. Em especial, dependerá 
do tipo de acesso que este acordo facultar ao mercado único da UE, incluindo as 
quatro liberdades de circulação de bens, serviços, capital e pessoas. 
No documento em anexo tecem-se algumas considerações mais aprofundadas sobre 
o comércio de bens, tendo em conta as tendências correntes em termos de trocas 
comerciais do RU. O resultado desta análise, neste momento, aponta para um 
interesse português na não imposição de direitos aduaneiros significativos em algumas 
linhas pautais onde o RU é um mercado importante, bem como na manutenção de 
legislação que não fomente obstáculos regulatórios internos. 
O documento anexo aborda também em maior detalhe o comércio em serviços, 
centrando-se na importância que alguns setores têm para o comércio entre Portugal 
e o RU. Há que assinalar que os serviços estão particularmente dependentes do regime 
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regulatório que se vier a adotar em cada um dos parceiros (Portugal-UE-RU), 
nomeadamente no que diz respeito a uma das questões mais debatidas no curso da 
campanha para o BREXIT – a circulação de pessoas – pelo efeito que pode ter na 
mobilidade de prestadores de serviço. 
Finalmente, o documento olha também para possíveis consequências nos fluxos de 
investimento direto estrangeiro entre Portugal e o RU. Volta-se a sublinhar a 
importância do regime de saída a ser negociado para se poder determinar os efeitos 
nestes fluxos, que têm uma importância transversal nos dois pontos anteriormente 
citados, nomeadamente no que diz respeito ao estabelecimento de empresas e de 
prestadores de serviços nos territórios em questão. 
 
4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 
Numa perspetiva de captação do investimento do RU para Portugal, recorde-se que o 
RU é o segundo maior investidor europeu e o 4º para Portugal, representando 7,3% 
do IDE. Uma alteração dos destinos do investimento do país, designadamente porque 
as negociações se protelam por demasiado tempo ou porque indiciam um nível de 
integração menos profunda, por exemplo, poderá afetar a tendência crescente que 
vinha sendo definida em termos de acumulado de investimento em Portugal. Todavia, 
é igualmente possível a situação inversa, ou seja, o reforço do investimento nos 
Estados Membros, designadamente aqueles com os quais o relacionamento seja 
maior. Pensamos, inter alia, nas situações em que as empresas sediadas ou com 
atividade efetiva no RU (britânicas ou não) considerem mais benéfico, tendo em conta 
as novas regras, estabelecerem-se no território continental ou adquirirem 
participações em empresas nesse território como forma de manterem o acesso ao 
mercado comum nas condições que vigoram atualmente. 
Afigura-se igualmente preponderantes as condições internas que Portugal consiga 
oferecer aos investidores, não diretamente relacionadas com o processo de retirada 
da UE. Referimo-nos ao nível de crescimento económico do país, a estabilidade do 
ambiente do investimento, nomeadamente do regime fiscal, os níveis de inflação, 
entre outros facilitadores de investimento. A propósito, refira-se que não existe entre 
Portugal e o RU um instrumento bilateral de proteção de investimento (os 
denominados BIT’s ). Ainda que ambas as partes venham a manifestar interesse em 
negociar um acordo deste género, tal estaria dependente da prévia autorização da 
Comissão e do estatuto que o RU venha a ter com a UE. 
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Em todo o caso, a saída do RU poderá significar uma oportunidade para Portugal, 
importando, pois, definir uma estratégia de promoção de investimento específica para 
o BREXIT, mas que considere para além do capital britânico o capital de outros países 
que pretendam deslocalizar os seus investimentos. 
Portugal poderá ainda captar empresas e indústrias atualmente sediados no RU, dada 
a sua localização geográfica, clima, mão-de-obra qualificada e custo da mesma. 
Por outro lado, o exercício do BREXIT poder-se-á revestir, igualmente, como uma 
oportunidade relevante no processo de captação de talentos, designadamente aqueles 
promotores de inovação de intuito mais comercial. Neste âmbito, exercício de 
promoção empresarial e tecnológica, como é o caso do WebSummit, poder-se-ão 
constituir como elementos-chave para esta captação. 
Adicionalmente, atento o caráter disruptivo do BREXIT, muitas empresas sediadas no 
RU com sede-raíz66, poderão ter que se movimentar internacionalmente e procurar 
sede que tenham oferta competitiva a nível global. Neste quadro, Portugal 
(nomeadamente a zona da Grande Lisboa) tem uma oferta qualitativa e quantitativa 
apreciável no âmbito das em termos de serviços partilhados, que poderão oferecer 
economia de escala a estas empresas com culturas enraizadas, logo, com perspetiva 
de médio-longo prazo. 
 
5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
BREXIT”). 

 
O RU deixaria de ter qualquer tipo de acesso preferencial ao mercado único e às quatro 
liberdades de circulação – bens, serviços, pessoas e capitais. Deixaria também de ter 
de aceitar as políticas comuns e toda a legislação europeia.  
Significaria que as trocas de bens entre o RU e a UE passariam a estar sujeitas a 
direitos aduaneiros (Pauta Aduaneira Comum, da parte da UE, e pauta própria a ser 
definida pelo RU junto da OMC), a controlos de fronteira e a regulamentos técnicos 
diferenciados, causando atrasos e impondo custos ao comércio.  
O RU deixaria de aplicar a Pauta Aduaneira Comum da UE às importações de bens 
oriundas de países terceiros, passando a aplicar a sua própria pauta. Passaria a ter 
autonomia para negociar acordos comerciais com esses mesmos países terceiros, mas 
o seu poder negocial e a sua importância enquanto parceiro comercial para esses 
países seria inferior ao atual.  

                                                           
66 Empresas inseridas no mercado internacional, mas com sede fixa num território há mais de 10 anos e, 
adicionalmente, aculturada e integrada na sociedade local. 
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Quanto aos serviços e ao investimento, este modelo alteraria por completo as atuais 
relações entre o RU e a UE, o que seria negativo para ambos, prevendo-se forte 
instabilidade nos mercados financeiros.  
O facto de o RU vir a ganhar a tão proclamada liberdade (total) de regular e deixar de 
contribuir para o Orçamento da UE, faz com que este modelo vá ao encontro dos 
argumentos dos defensores do BREXIT, parecendo porém inconsistente com a 
abordagem liberal ao comércio que tem caracterizo este país. Seria o modelo que mais 
alteraria o atual contexto das relações comerciais e de investimento do RU com a UE, 
esperando-se que viesse a ter um impacto negativo significativo nas respetivas 
economias. 
 
6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

Reflexão ainda em curso/desenvolvimento. 
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ANEXO 

 

O Brexit e as suas consequências para Portugal  
no âmbito da Política Comercial 

 
 

1. Enquadramento 

 
No dia 23 de Junho de 2016, realizou-se um referendo nacional no RU no sentido de 
questionar a população sobre a permanência, ou não, daquele país na União Europeia. 
O resultado final do referendo apurado indicou que os cidadãos britânicos votaram a 
favor da saída da UE, vencendo a campanha pelo Brexit. 
Contrariando a tendência que as sondagens nos dias anteriores deixavam antever, a 
contagem da votação no referendo de 23 de junho indicou a vitória do Brexit com 
52% dos votos. Na diferenciação do voto em conformidade com faixas etárias, 
condição socioeconómica, importa sublinhar a disparidade a nível parcial/regional: os 
resultados na Escócia e na Irlanda do Norte revelaram uma maioria regional sólida a 
favor da manutenção, o que poderá levar a eventuais situações de instabilidade 
político-administrativa no médio prazo, considerando as diversas 
manifestações/declarações pró-europeístas dessas regiões. 
Com o resultado do referendo desfavorável às pretensões do Primeiro-Ministro, David 
Cameron apresentou a sua demissão, referindo que a decisão de invocar o artigo 
50.º67 do Tratado da União Europeia (TUE), que levará à saída do RU da UE, seria da 
responsabilidade do elemento do Partido Conservador que o substituísse naquelas 
funções. 

                                                           
67 Segundo o disposto no Artigo 50º do TUE, “1. Qualquer Estado-Membro pode decidir, em conformidade com 
as respetivas normas constitucionais, retirar-se da União. 2. Qualquer Estado-Membro que decida retirar-se da 
União notifica a sua intenção ao Conselho Europeu. Em função das orientações do Conselho Europeu, a União 
negocia e celebra com esse Estado um acordo que estabeleça as condições da sua saída, tendo em conta o 
quadro das suas futuras relações com a União. Esse acordo é negociado nos termos do nº3 do artigo 218º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O acordo é celebrado em nome da União pelo Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, após aprovação do Parlamento Europeu. 3. Os Tratados deixam de ser 
aplicáveis ao Estado em causa a partir da data de entrada em vigor do acordo de saída ou, na falta deste, dois 
anos após a notificação referida no nº 2, a menos que o Conselho Europeu, com o acordo do Estado-Membro 
em causa, decida, por unanimidade, prorrogar esse prazo. 4. Para efeitos dos nºs 2 e 3, o membro do Conselho 
Europeu e do Conselho que representa o Estado- Membro que pretende retirar-se da União não participa nas 
deliberações nem nas decisões do Conselho Europeu e do Conselho que lhe digam respeito. A maioria qualificada 
é definida nos termos da alínea b) do nº 3 do artigo 238º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
5. Se um Estado que se tenha retirado da União voltar a pedir a adesão, é aplicável a esse pedido o processo 
referido no artigo 49º.” 
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A 13 de julho, Theresa May é apontada pelo Partido Conservador como nova Primeira-
Ministra, podendo-se ainda identificar que, pela composição do seu Gabinete, com a 
inclusão de Boris Johnsson, um dos principais defensores da saída, como Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e a nomeação de David Davis como equivalente a Secretário 
de Estado para as relações com a UE, a que os ingleses designam por Minister for 
Brexit, a orientação eurocética ficou reforçada no Governo Britânico. 
Face a este enquadramento, ter-se-á que desenvolver: i) no contexto da UE; ii) 
ajustado às diferentes vertentes do interesse nacional britânico; iii) e com base nos 
diferentes interesses dos restantes Estados-Membros, uma nova e complexa etapa no 
processo de construção da UE, que se revestirá de enorme complexidade para todos 
os participantes. 
 
1.1. Procedimento da secessão 

Segundo o articulado do TUE, qualquer Estado-Membro (EM) poderá retirar-se da UE 
mediante uma notificação formal ao Conselho Europeu (CE). Após esta notificação, o 
Conselho Europeu, reunido com a exceção do Estado Membro cessionário, determina, 
por unanimidade, as orientações/guidelines para a Comissão Europeia negociar o 
acordo de saída. 
Este acordo só terá validade quando for assumido por ambas as partes (UE e RU). 
Para a UE assumir o acordo, terá que, cumulativamente, obter: i) aprovação por 
maioria qualificada reforçada no Conselho; ii) aprovação, por maioria simples, no 
Parlamento Europeu68. 
Sobre a aplicação dos Tratados ao RU, continuarão a ser integral e plenamente 
aplicados, mantendo-se a plena vigência/vínculo até à entrada em vigor do acordo de 
saída. 
Não se encontra perfeitamente claro qual a forma que deverá assumir o acordo UE-
RU. Sendo certo que terá que incorporar os compromissos respeitantes aos 
mecanismos de saída, desvinculação pelo RU da UE e da nova coexistência de fontes 
de direito diferenciadas, não é garantido que o mesmo tenha que incorporar 
disposições do futuro enquadramento legal bilateral. Assim, poder-se-ão verificar duas 
negociações simultâneas/paralelas, uma sobre as disposições de saída e outra que 
definirá o enquadramento jurídico da relação bilateral UE/RU. 
 
 
 

                                                           
68 Ainda não se encontra cabalmente clarificado se os Membros do Parlamento Europeu eleitos pelo RU poderão 
participar na votação, sendo que, à priori, poderão, dado que o RU ainda será um EM da UE, não havendo 
nenhuma disposição em contrário nos Tratados, o que é o caso no Conselho. 
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1.2. Sequência negocial 

Segundo as disposições do Art.º 50.º TUE, após a formalização da notificação por 
parte de um Estado-Membro, o prazo disponibilizado é de dois anos para negociar os 
moldes da sua saída. Durante este período, o Estado que tiver submetido esta 
notificação fica impedido de tomar parte nas discussões e votações sobre o processo. 
No entanto, o prazo de dois anos poderá ser prorrogado (sem mínimos ou máximos 
possíveis), mediante decisão unânime do CE. 
Caso não seja aprovada esta prorrogação, findos os dois anos após a notificação, o 
EM é automaticamente excluído da UE, cessando todos os novos deveres e obrigações 
a partir dessa data, estando o relacionamento bilateral coberto pelos acordos bilaterais 
firmados e pelos acordos internacionais de que os EM da UE e o RU façam parte. A 
nível económico, o relacionamento UE-RU situar-se-á ao nível de cláusula de Nação 
Mais Favorecida da OMC. 
Após a formalização do pedido de saída, iniciar-se-ão as negociações entre o RU e a 
UE, cujo modelo deverá ter dois pilares diferenciados: o pilar acordo de saída e o pilar 
que definirá o formato do relacionamento futuro entre o RU e a UE. Poderão ambos 
constar num único acordo ou assumirem a forma de acordos distintos, sendo que, 
nesta opção, só está vinculado aos calendários do art.º 50 o acordo de saída, ou seja, 
o primeiro pilar. 
Assim, este acordo de saída, conforme o referido artigo do TUE, deverá estar concluído 
num prazo de dois anos. Findo esse prazo, e caso não haja uma extensão do prazo 
aprovada por unanimidade no seio do CE, a aplicação dos Tratados Europeus cessa 
no RU, cessando consigo os possíveis acordos que estejam em negociação. 
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Com base na metodologia acima referida, os calendários da negociação dependem do 
RU, designadamente, do ato de notificação formal. Ora, de acordo com a Primeira-
Ministra britânica, essa notificação deverá ocorrer até ao final do primeiro trimestre 
de 2017. No entanto, até que tal se verifique o RU manter-se-á como membro de 
pleno direito da União. Considerando o processo de notificação e respetiva negociação 
de saída e do modelo das futuras relações entre o RU e a UE, podemos esquematizar 
o processo da seguinte forma: 
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Na sequência da esperada notificação prevista no artigo 50.º, o modelo das relações 
terá de ser definido em paralelo às negociações do acordo de saída. Os possíveis 
modelos que têm sido referidos, por think tanks, comunicação social, entre outros, 
assumem características muito distintas, com diferentes níveis de impacto sobre os 
fluxos comerciais e de investimento, quer entre a UE e o RU, quer entre o RU e 
Portugal, e mesmo na relação que o RU mantém com o Resto do Mundo. 
Não existindo ainda uma definição clara quanto aos contornos da negociação e, 
concretamente, à posição que o RU assumirá neste âmbito, qualquer exercício 
prospetivo quanto aos impactos dos possíveis cenários a nível económico afigura-se 
ainda prematuro. 
Sendo uma situação inédita no processo de construção Europeu, e por tal, é provável 
que conte com momentos complexos e nublosos durante o contexto negocial, pelo 
que importa antecipar cenários no sentido de definir o posicionamento de Portugal e 
assegurar a defesa do interesse nacional neste contexto. 
 
 
 
2. Relações Económicas do Reino Unido69 

 

2.1. Comportamento da libra esterlina 
As futuras relações económicas do RU, qualquer que seja a solução adotada para a 
sua saída da UE, serão fortemente influenciadas pelo comportamento da libra esterlina 
(GBP), em especial em relação ao euro (EUR) e ao dólar americano (USD), com os 
quais concorre nos mercados internacionais como moeda forte. Daí se considerar 
importante analisar esse mesmo comportamento, ao longo de todo o ano de 2016, e 
avaliar da sua relação com o nível de contentamento e segurança dos investidores 
quanto à saída do RU da UE, no âmbito do referendo Brexit. 
 

                                                           
69 Para a análise das diferentes componentes da Balança Corrente, no ponto 1.2., foram utilizados os dados 
estatísticos disponíveis, que se encontram no EUROSTAT. Já para a análise do comportamento da Balança 
Comercial de Bens e de Serviços, nos pontos 1.3. e 1.4., foram utilizados dados estatísticos do ITC – 
International Trade Center, uma vez que permitem um maior detalhe na dita análise. Muito embora existam 
algumas discrepâncias entre os dados estatísticos das duas fontes, não se considera que tal afete a exatidão 
metodológica, as tendências identificadas ou as conclusões retiradas. 
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Os gráficos anteriores foram construídos a partir das cotações diárias da GBP em 
relação ao EUR e ao USD, desde o início do ano de 2016, procurando ilustrar a 
evolução dessas cotações e, mais importante ainda, a sua tendência. 
Até ao referendo Brexit, realizado a 23 de junho, verifica-se que a GBP registou um 
comportamento relativamente estável face ao EUR e ao USD. Na semana que 
antecedeu a votação do dito referendo, a GBP registou, inclusive, uma valorização 
face a estas moedas (no dia da votação, 1 GBP valia 0,7669 EUR e 0,6758 USD), 
refletindo a confiança dos investidores quanto a um resultado do referendo favorável 
à continuidade do RU na UE. Após serem conhecidos os resultados oficiais da votação, 
a 24 de junho, a GBP registou uma desvalorização acentuada face ao EUR (1 GBP 
passou a valer 0,8161 EUR) e ao USD (1 GBP passou a valer 0,6758 USD), refletindo 
o sentimento de descontentamento e insegurança dos investidores quanto ao clima 
de instabilidade que se adivinhava. 
Esta tendência de desvalorização da GBP manteve-se no resto do ano, tendo-se 
agravado abruptamente após as declarações da primeira-ministra britânica, no início 
de outubro. Theresa May garantiu que seria iniciado o respetivo processo de saída da 
UE até março de 2017, admitindo não ter dúvidas quanto ao mandato que recebeu 
dos eleitores britânicos, não só quanto à inevitabilidade de saída da UE, como quanto 
à necessidade de reassumir o controlo sobre as fronteiras (ou seja, atendendo ao 
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quadro jurídico europeu, RU fora do mercado único). Esta insistência no que tem sido 
denominado "hard Brexit", levou os investidores a manifestarem novamente os seus 
receios quanto a uma saída do RU da UE nestes termos tão drásticos. A GBP voltou a 
cair, perdendo valor face ao EUR (mínimo do ano e dos últimos anos, a 13 de outubro, 
1 GBP valia 0,9046 EUR) e face ao USD (mínimo do ano e dos últimos anos, a 17 de 
outubro, 1 GBP valia 0,8227 USD). 
Os principais analistas económicos têm vindo a repetir os seus receios quanto a uma 
GBP fraca, entendendo que a tendência de desvalorização é um sinal inequívoco de 
que os investidores não têm confiança na economia britânica prós-Brexit. A incerteza 
e a intranquilidade quanto ao modelo de saída que será seguido pelo governo 
britânico, da qual dependerá a perda ou não da liberdade de circulação de capitais, 
poderá levar à fuga de investidores e também dos principais bancos e agências 
financeiras a operarem presentemente na city de Londres, num esforço para minimizar 
os riscos de perda de clientes.  
Todas estas variáveis terão necessariamente um impacto direto sobre a cotação da 
GBP, mas não serão as únicas. Haverá que ter em consideração que o Reino Unido 
tem a possibilidade de contrariar esta tendência de desvalorização da GBP através de 
medidas políticas que promovam o crescimento da economia, seja de índole monetária 
(por exemplo, reduzindo taxas de juro de modo a melhorar as condições de 
financiamento das famílias e das empresas ou aumentando a liquidez na economia), 
seja de índole orçamental (nomeadamente através do lançamento de investimentos 
públicos). Não obstante, atendendo à tendência que se vem registando ao longo de 
2016, o mais provável é que quanto mais radical for o modelo de saída do RU da UE, 
maior será o risco de instabilidade dos mercados financeiros e de desconfiança dos 
operadores económicos e, consequentemente, maior será o risco de desvalorização 
da GBP. 
O Governo britânico tem vindo a minimizar este efeito, afirmando que a desvalorização 
da GBP, ao reduzir os preços dos produtos exportados, torna esses produtos mais 
competitivos no mercado global e consequentemente estimula o crescimento da 
economia britânica. Mas isso só será positivo se os ganhos em termos das quantidades 
exportadas forem suficientes para contrabalançar a outra face da moeda, isto é, os 
custos acrescidos das importações. 
Por um lado, não se antevê que o RU tenha capacidade para aumentar a produção 
interna de modo a substituir as importações encarecidas, pelo menos não no curto 
prazo. Um aumento dos preços das importações britânicas irá repercutir-se num 
aumento da inflação70, pelo que mantendo-se estáveis os salários nominais será 

                                                           
70 Banco de Inglaterra previu aumentos da inflação na ordem dos 2%, para 2017, e de 2,4%, para 2018 e 2019. 
National Institute of Economic and Social Research (NIESR) prevê um aumento de 4% da inflação, para 2017, 
o que se refletirá no rendimento real das famílias, que prevê possa contrair 0,5% em 2017. The Economist 
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expectável que venham a ocorrer decréscimos nos salários reais e no rendimento 
disponível dos britânicos, com efeitos negativos em termos de consumo privado, 
considerado o principal motor da economia. 
Por outro lado, a desvalorização da moeda só será favorável aos exportadores 
britânicos cujos produtos não incluam um peso significativo de componentes 
importadas. Nos casos em que o peso dessas componentes importadas for elevado, o 
aumento dos preços de importação acabarão por se repercutir também nos preços 
das exportações, reduzindo a sua competitividade. 
Quanto às exportações nacionais com destino ao RU, antevê-se que esta provável 
desvalorização da GBP face ao euro venha a ter um impacto relevante, quer em termos 
de volume, quer de valor. Primeiro, porque os bens e serviços nacionais serão mais 
caros para os consumidores britânicos, tornando-os menos competitivos naquele 
mercado71. Segundo, porque a perda de poder de compra por parte dos britânicos 
reduzirá a sua propensão para o consumo, em especial dos produtos importados. A 
conjugação destas duas tendências regressivas deverá resultar numa redução do valor 
total das exportações das empresas nacionais para o RU, que se espera seja tanto 
mais elevada quanto maior for a desvalorização sofrida pela GBP. 

 
2.2. Balança Corrente 
A balança corrente regista as exportações e as importações de bens e de serviços 
(balança comercial), os rendimentos de quem trabalha ou investe (rendimentos 
primários72) e as transferências correntes (rendimentos secundários73) que o país 
recebe e paga ao resto do mundo. O saldo da balança corrente mostra se o país está 
a conseguir reduzir o endividamento face ao exterior (saldo positivo ou excedente 
corrente) ou se está a agravar o endividamento externo (saldo negativo ou défice 
corrente). 
 
 

                                                           

Intelligence Unit prevê que a taxa média de inflação deverá sofrer um agravamento em 2016 e 2017, fixando-
se em 0,7% e 2,8%, respetivamente. 
71 Relembre-se que este aumento do preço dos bens e serviços nacionais decorrerá, não apenas de uma 
desvalorização da GBP, mas também do levantamento de barreiras pautais e não pautais agora inexistentes. 
72 A balança do Rendimento primário engloba os rendimentos obtidos por quem participa diretamente na 
produção (p.ex remunerações dos trabalhadores, lucros, dividendos ou juros), os subsídios e impostos sobre 
produtos, produção ou rendas, rendimentos recebidos do exterior (p.ex. dividendos de quem investe em ações 
de empresas estrangeiras) e os rendimentos pago ao exterior (p.ex. juros que o Estado paga a não residentes 
que investem em títulos de dívida pública) 
73 A balança do Rendimento Secundário engloba as transferências como as remessas de emigrantes ou de 
imigrantes, os impostos sobre o rendimento ou o património, as contribuições e prestações sociais, os prémios 
e indemnizações de seguros e outras transferências correntes entre os Estados Membros e a União Europeia. 
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A balança corrente do RU tem registado um saldo negativo, não apenas nos últimos 
dois anos, como também em todos os anos da última década (de 2005 a 2015). Para 
além disso, esse saldo negativo tem vindo a agravar-se nos últimos 5 anos (2011 a 
2015), tendo atingido o seu valor máximo em 2015, conforme quadro acima. Por 
conseguinte, podemos concluir que o RU tem vindo a registar um agravamento do 
seu endividamento externo nos últimos anos. 
Têm contribuído negativamente para este défice da Balança Corrente: (i) o comércio 
de bens, que nos últimos 5 anos registou uma balança deficitária (análise mais 
detalhada no ponto 1.2.); (ii) o rendimento primário, que desde 2012 regista uma 
balança negativa, invertendo tendência positiva de anos anteriores, quer pelo 
decréscimo dos rendimentos gerados internamente e dos rendimentos recebidos do 
exterior, quer também pelo aumento dos rendimentos pagos ao exterior; (iii) o 
rendimento secundário, que em todos os anos da última década regista uma balança 
negativa. Contribuindo com um comportamento positivo para a balança corrente, 
apenas a componente do comércio de serviços, a qual regista um excedente desde 
2005 (análise mais detalhada no ponto 1.3.). 
Tomando como referência o ano de 2015, o RU destaca-se com o pior desempenho, 
em termos de balança corrente em valor absoluto, quando comparado com os 
restantes EM da UE28, conforme facilmente se visualiza no mapa seguinte. 
Com um défice da balança corrente no valor de -138.019 Milhões de euros, o RU 
regista o único défice com valores abaixo dos -75.000 Milhões de euros. Em segundo 
e terceiro lugar, embora já distantes, encontram-se a França e a Polónia, 
respetivamente, com défices de -4352 Milhões de euros e -2654 Milhões de euros. 
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Inversamente, o RU destaca-se com o melhor desempenho, em termos da balança 
comercial de serviços em valor absoluto, comparativamente aos restantes parceiros 
da UE28, conforme mapa seguinte. 
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Com um excedente da balança comercial de serviços no valor de 120.794 Milhões de 
euros, foi em 2015 o único EM com um saldo acima do limiar dos 50.000 Milhões de 
euros. Seguiram-se, embora distantes, a Espanha com (47.973 Milhões de euros) e o 
Luxemburgo (20.358 Milhões de euros).  
Estes dados estatísticos confirmam que a economia do RU é fortemente tercializada, 
sendo os serviços – como por exemplo banca, seguros e serviços prestados por 
empresas – os principais contribuidores para o PIB britânico, o que se reflete 
naturalmente nos seus fluxos comerciais. 
 
2.3. Comércio de bens 
O RU assume um papel relevante no comércio internacional de bens, ocupando em 
2015 a 9º posição no ranking mundial enquanto exportador (representando 2,9% dos 
bens transacionados à escala mundial) e a 5ª posição enquanto importador 
(absorvendo 3,8% dos bens transacionadas à escala mundial). Isto não obstante o 
comércio de bens vir a perder alguma relevância relativamente ao comércio de 
serviços, resultado da forte terciarização da economia do RU. 
 

 
Nos últimos 5 anos, a balança comercial de bens do RU tem sido negativa. Em 2015, 
verificou-se mesmo um agravamento do défice da sua balança comercial de bens 
(6,7% em relação a 2014). Muito embora as exportações tenham registado um 
aumento de 9,2%, tal não foi suficiente para neutralizar o também aumento das 
importações de 8,5%. 
É interessante constatar que, para o RU, os Estados Membros da UE têm quase a 
mesma importância do que os parceiros comerciais extra-UE, quer enquanto clientes, 
quer enquanto fornecedores de bens, conforme se visualiza nos gráficos seguintes. O 
mercado intra-UE absorve menos de metade dos produtos exportados pelo RU, tendo 
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inclusive diminuído a sua importância de 2014 (47,3%) para 2015 (43,8%). Por sua 
vez, os Estados Membros da UE são a origem de mais de metade dos produtos 
importados pelo RU, tendência que registou um ligeiro aumento de 2014 (54,6%) 
para 2015 (55,1%). 
 

 
 
Os 10 principais clientes do RU nos dois últimos anos, identificados no quadro abaixo, 
representaram cerca de 64% das exportações de bens do RU. Os maiores clientes 
intra-UE são a Alemanha, a França e a Holanda, absorvendo mais de 1/5 das 
exportações de bens do RU (embora quota tenha reduzido de 23,7% em 2014 para 
21,5% em 2015). Portugal estabilizou a sua posição enquanto 35º cliente do RU, 
mantendo quota de 0,4%. 

 

Os  
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Os maiores clientes extra-UE são os EUA (aumento da quota em mais de dois p.p., 
reforçando a 1.ª posição), a Suíça (reforço da quota, de 6,9% para 7,3%, passando 
da 4ª para a 3ª posição) e a China (aumento da quota, de 5,1% para 5,9%, passando 
da 7ª para a 4ª posição). Conjuntamente, absorvem cerca de ¼ do total das 
exportações de bens do RU. 
Os 10 principais fornecedores do RU nos dois últimos anos, seguidamente 
identificados, representaram 64% a 65% das importações de bens do RU. Os maiores 
fornecedores intra-UE são a Alemanha, a Holanda e a França, responsáveis por cerca 
de 28% das importações de bens do RU. Salientar que os principais fornecedores 
intra-UE do RU são também os seus principais clientes. Portugal aumentou a sua quota 
de 0,5% para 0,6%, subindo da 32ª posição para a 30ª enquanto fornecedor do RU. 
 

 
Os maiores fornecedores extra-UE são a China (aumento da quota, de 9,2% para 
10%, consolidando a 2ª posição), os EUA (aumento da quota, de 8,4% para 9,2%, 
mantendo a 3ª posição) e a Noruega (decréscimo da quota, de 4% para 3%, descendo 
da 8ª para a 10ª posição), sendo responsáveis por cerca de 22% das importações de 
bens do RU. 
Relembre-se que o RU, enquanto membro da UE, é parte integrante dos vários 
acordos de comércio livre da UE, em vigor e em negociação, incluindo com muitos dos 
seus principais parceiros extra-UE (caso da Suíça, da Noruega e dos EUA). Ao 
concretizar a sua saída da UE, e em particular do Espaço Económico Europeu, o RU 
deixará de ser parte integrante desses acordos, pondo em causa o atual acesso 
preferencial a estes mercados. 
Em termos de estrutura, as exportações do RU concentram-se em alguns grupos de 
produtos, que individualmente representam mais de 5% do total das exportações e 
conjuntamente representam mais de metade: máquinas e aparelhos mecânicos; 
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pérolas, pedras e metais preciosos; veículos automóveis; produtos farmacêuticos; 
combustíveis; máquinas e aparelhos elétricos. De salientar que, de 2014 para 2015, 
as exportações do RU registaram aumentos em todos estes grupos de produtos, com 
exceção dos combustíveis, que sofreram um decréscimo acentuado de 28,5%. 
 
 

 
 
 
Quanto às importações do RU, também aqui se verifica uma concentração em alguns 
grupos de produtos, representando individualmente mais de 5% do total das 
importações e conjuntamente mais de metade. Importante salientar que são 
precisamente os mesmo grupos de produtos onde se concentram também as 
exportações, embora com pesos relativos diversos: veículos automóveis; máquinas e 
aparelhos mecânicos; máquinas e aparelhos elétricos; combustíveis; produtos 
farmacêuticos; pérolas, pedras e metais preciosos. Comparativamente a 2014, as 
importações do RU cresceram em todos estes grupos de produtos, sendo a única 
exceção os combustíveis, que registaram um decréscimo significativo de 24,7%. 
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Por último, referir que alguns dos grupos de produtos de tradicional interesse para as 
exportações nacionais assumem um peso bastante mais reduzido (entre 0,8% e 2,1%) 
na estrutura das importações do RU. Não obstante, o comportamento das importações 
britânicas desses mesmos grupos de produtos foi positivo no último ano. São os casos 
de: vestuário de malha (+14%) e de tecido (+16%); artigos de ferro e aço (+7,7%); 
bebidas, em especial os vinhos (+11,2%); borracha (+2,6%); calçado (+21%). 
 
2.4. Comércio de serviços 
 
2.4.1. A importância dos serviços no comércio do RU 
O RU é uma das principais potências comerciais do mundo, bem como um centro 
financeiro à escala global. É a terceira maior economia da UE (a seguir à Alemanha e 
à França) e o setor dos serviços – como por exemplo o caso da banca, dos seguros e 
dos serviços prestados por empresas – é o principal contribuidor para o crescimento 
do Produto Interno Bruto britânico. A manufatura74, não obstante tenha perdido 
importância relativamente a outros setores, conta ainda assim para 10% do produto 
total75. 

 

                                                           
74 Nos dados estatísticos inclui-se uma estimativa feita do valor acrescentado a produtos que foram 
transformados noutros produtos (manufaturados) no RU. 
75 De acordo com o CIA World Factbook 
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Como a tabela anterior demonstra, a balança comercial em serviços do RU é 
claramente positiva, uma consequência natural da organização da sua economia, 
muito centrada no setor terciário. Em termos gerais espera-se que este saldo diminua 
com a saída do RU da UE por duas ordens de razões. Antes de mais, e estando 
dependente do modelo a adotar pelo país na saída, espera-se que exista, pelo menos 
num primeiro momento e por comparação com os níveis habituais, uma diminuição 
considerável do comércio com a UE. Em segundo lugar, pelo menos uma parte do 
comércio do RU em serviços (por exemplo, em serviços financeiros) encontra-se ligada 
à possibilidade de acesso ao mercado da UE. 
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Do quadro acima podemos retirar que não parece ser do interesse do RU sair da UE, 
que é o seu principal parceiro comercial. Tendo em conta que a realidade política torna 
esta opção virtualmente inviável, temos a concluir que é do interesse do RU manter 
uma situação tão próxima do status quo em termos de integração económica quanto 
a sua dimensão política permitir. O teor do segundo maior parceiro não é, 
evidentemente, indiferente. Os EUA e o RU têm uma relação de colaboração 
privilegiada e, na medida em que algo é previsível na saída do RU, ainda mais quando 
se acrescentem as eleições americanas, é de esperar que um novo Presidente queira 
garantir que esta relação se mantém. 
Tendo dito isto, há dois pormenores importantes a fazer a esta afirmação. O primeiro 
é que não é claro em que medida a relação dos EUA com o RU influencia as relações 
dos EUA com a UE. Assim, muitas das trocas que passam pelo RU podem apenas 
tratar-se de trocas com o mercado comum, onde o país de estabelecimento escolhido 
foi o RU por proximidades culturais ou jurídicas. Neste caso, pode ocorrer que 
empresas americanas (e não só) reduzam significativamente o seu fluxo de trocas ao 
se estabelecerem num outro país da UE. Neste caso, haverá uma perda de mercado 
do lado da UE, mas que será menos significativa. Por outro lado, onde estivermos de 
facto a falar de serviços onde o RU tem uma vantagem comparativa significativa, a 
UE pode vir a sofrer ainda mais com a perda do mercado do RU. Na prática, é difícil 
destrinçar em que medida estamos num caso ou no outro, em particular sem se saber 
qual a opção escolhida para a saída do RU. 
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Este quadro já é mais esclarecedor em diversos aspetos. Antes de mais, sublinhar que 
a UE exporta mais para o RU do que importa, o que não é particularmente 
surpreendente, não pela dimensão da UE (visto estarmos a falar de percentagens) 
mas sim pelo facto de esta, na verdade, integrar mercados muito variados, e que 
portanto são, se considerados individualmente, competitivos num número mais 
alargado de setores – i.e., a diferença não é só quantitativa, mas também qualitativa. 
Em segundo lugar, a importância dos EUA como país de origem não é tão relevante 
como é enquanto país de destino. Embora não se possam tirar conclusões definitivas 
sem analisar o peso da relação comercial EUA-RU, podemos pelo menos especular 
(dada a pura dimensão dos mercados em causa) que o RU não será nem de perto tão 
importante para os EUA como os EUA são para o RU. Seguindo a mesma lógica, os 
EUA atribuirão maior importância à UE do que ao RU, salvo as possibilidades já 
anteriormente assinaladas. 
Finalmente, cabe também mencionar as declarações de caráter político do Presidente 
Obama de que um RU fora da UE iria para o fim da lista de países prioritários para a 
negociação de acordos de comércio livre76. 
Ainda que estas declarações venham a ser temperadas com uma perspetiva diferente 
pela próxima administração americana, podemos deduzir que refletem parcialmente a 
perspetiva da atual. Dizemos parcialmente porque estas declarações foram feitas no 

                                                           
76 Asthana, A. and Mason, R. (2016) Barack Obama: Brexit would put UK ‘back of the queue’ for trade talks. 
Available at: 
https://www.theguardian.com/politics/2016/apr/22/barack-obama-brexit-uk-back-of-queue-for-trade-talks 
(Accessed: 29 September 2016). 
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quadro de um pré-referendo, quando a prioridade americana passava por, antes de 
mais, manter o RU no mercado único. 
 

 
 
Pouco haverá a acrescentar neste quadro. Novamente um lugar cimeiro para os 
serviços de turismo seguido por outros serviços. Facilmente se explica a dimensão do 
setor do turismo e do transporte, tendo em conta a dimensão do mercado. 
Consideramos que para aqui se podem transpor as considerações que acima se 
fizeram sobre os obstáculos que o setor do turismo pode vir a enfrentar caso sejam 
impostas limitações na fronteira à mobilidade de pessoas. 
Já quanto aos outros serviços, pouco é de admirar, visto ser reconhecida a 
necessidade que o RU tem de profissionais qualificados em diversos setores. O caráter 
diverso desta categoria torna-a difícil de isolar e projetar. No entanto, evidentemente 
será constituído por profissionais pouco qualificados, ou qualificados 
em setores onde o RU seja deficitário (como os enfermeiros, no caso dos serviços de 
saúde), pelo que, na medida em que for constituído por mão-de-obra, espera-se que 
sofra de alguma forma com a saída da UE, podendo também dar-se uma mera 
diversão de comércio para outros países – conforme a solução de saída apresentada. 
Finalmente, chama-se à atenção para o caso dos serviços financeiros, que ainda assim 
têm um peso não negligenciável devido ao caráter do próprio setor. 
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Aqui os serviços financeiros assumem já um papel de destaque, apenas abaixo da 
categoria de outros serviços. Tendo em conta o papel que Londres assume como 
centro financeiro mundial, isto não é de estranhar, sobretudo se adicionarmos a 
rubrica referente a seguros e pensões, que poderão conter outros serviços financeiros 
adicionais (a atividade seguradora, pelo menos). É de sublinhar, no entanto, que o 
acesso ao mercado único é considerado um fator fundamental na importância daquela 
praça financeira, algo que vai ser testado com o processo de saída, na medida em que 
se veja (ou não) uma deslocação de instituições financeiras para o continente europeu, 
e uma perda geral de importância para outras praças concorrentes. 
Finalmente, no que toca aos outros serviços, cabe-nos tecer as considerações opostas. 
Presumivelmente estamos a falar de serviços onde exista um excesso no RU e onde 
tenham uma vantagem comparativa. Tendo em conta o caráter do mercado, estima-
se que se estejam sobretudo a falar de serviços de consultoria, serviços jurídicos e 
serviços ligados à exportação (formação, instalação, etc.). 
 
2.5. Investimento 
É inegável a importância do RU enquanto investidor e enquanto recetor de 
investimento. A constatação vale não apenas no quadro da UE, onde quase sempre 
se encontra em posições cimeiras, mas igualmente no contexto mundial. 
No papel de investidor, o desempenho do país, todavia, difere significativamente 
conforme analisados os fluxos de investimento ou os acumulados. 
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Para a análise dos quadros abaixo, importa ter presente que o princípio direcional 
reflete a direção ou influência do investimento e que “origem” corresponderá à 
entidade donde provem o investimento enquanto que “destino” será o lugar recetor 
do mesmo. 
 

 
 
Com 1.538 milhões de dólares de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) acumulado 
no exterior, em 2015 (-2,3% do que em 2014), o RU representa 6,1% do IDE 
mundial77, peso que aumentou relativamente ao detido no início da década (4,4%), 
mas decresceu se realizada apenas ponderação na União Europeia, onde em 2015 
revela cerca de metade do que significava em 2010, cerca de 32%. Não obstante a 
relevância enquanto investidor, o país não integra o top 20 das economias que mais 
investiram em 2015 ou sequer em 2014. Na verdade, os fluxos de IDE para o exterior 
são negativos nos últimos três anos (com especial queda em 2014), pese embora 
registem alguma recuperação face ao ano anterior. Ainda assim, o país destaca-se 
frequentemente como financiador nas listas dos 10 maiores projetos de raiz 
(“greenfield projects”) em várias regiões78. 
 

                                                           
77 O peso de Portugal, em 2015, enquanto investidor, no mundo, é de 0.3% e na União Europeia é de 0.7%, 
tendo aumentado ligeiramente face a 2010 em ambos os casos. 
78 A título meramente exemplificativo, prevêem-se investimentos na ordem dos 5000 milhões de dólares, em 
minérios, na Mongólia, pelo grupo Rio Tinto, 1048 milhões no Cazaquistão, em carvão, petróleo e gás natural, 
pela CompactGTL ou 183 milhões em hotelaria, na Papua Nova Guiné, pelo grupo Inter Continental Hotels Group 
(IHG), segundo Relatório Mundial do Investimento da UNCTAD, baseado em informações do Financial Times 
Ltd, fDi Markets (disponível em www.fDimarkets.com). 
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Considerando a distribuição geográfica do IDE britânico, em termos de acumulado, 
em 2014, o RU liderava o “stock” de IDE no continente africano, sendo o 6º investidor 
na Ásia (o primeiro da UE), o 4º na América Latina (o segundo da UE, depois de 
Espanha, que ocupava o 2º lugar) e o 6º nas designadas “economias de transição” (o 
4º da UE). Note-se que, em todas estas regiões, o valor acumulado do investimento 
do RU aumentou de 2009 para 2014. 
Quando analisada a sua posição no contexto europeu, o RU cedeu o primeiro lugar à 
Alemanha, que em 2015 cifrou o seu acumulado de IDE no exterior em 1.812 milhões 
de dólares (mais 274 do que o RU)79. É, contudo, o principal investidor em “greenfield 
projects”. 
Um indicador demonstrativo da importância do RU nesta área é o de que os seus 
investidores foram os maiores utilizadores do mecanismo de resolução de litígios 
investidor-Estado (ISDS), com 10 dos 70 casos conhecidos em 2015. Seguiram-se a 
Alemanha, o Luxemburgo e a Holanda, todos com 9 casos. Se considerarmos o 
acumulado de processos desde 1984, a posição do RU na ordenação geral dos países 
de origem dos investidores em ISDS desce para 3º lugar, depois dos EUA e da 
Holanda. 
Enquanto destino de investimento, conforme decorre dos dois quadros infra, o RU 
recebeu menos 24,6% de fluxos de investimento em 2015 face a 2014, razão pela 
qual desceu no ranking mundial das 20 maiores economias recetoras de IDE, de 7º 
lugar para 12º lugar, respetivamente. Em rigor, os fluxos de investimento foram os 
mais baixos dos últimos 5 anos, nunca se tendo voltado a atingir o pique de 2010 
(58.200 milhões). Assim, não se estranha que o peso relativo do RU enquanto destino 
de fluxos de investimento na UE e no mundo, tenha sofrido um decréscimo na 
proporção da metade de 2014 para 2015, significando hoje 9%, no primeiro caso, e 
2,2%, no segundo. 
 

 
 

                                                           
79 Em termos de fluxos de IDE, Holanda, Irlanda e Alemanha foram os EM que mais investiram, pela ordem 
indicada. 
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Em sentido contrário apontam os dados referentes ao acumulado de IDE no RU, os 
quais não só apresentam variação positiva de 2014 para 2015 (37,9%) como refletem 
a estabilidade do peso relativo do país como recetor de investimento – RU acolhe 
5,8% do acumulado de investimento do mundo e 18,8% da UE14. Aliás, no contexto 
da UE, o país foi o principal destino de IDE de entre os Estados-Membros nos últimos 
2 anos seguido da Alemanha e da França. 
 

 
 
Segundo dados do World Investment Report (2016), o volume das compras por 
Fusões e Aquisições transfronteiriças no RU quase duplicou em 2015, fixando-se em 
71 mil milhões de dólares. Entre os principais setores encontram-se os produtos 
farmacêuticos (17 mil milhões) e o imobiliário (12 mil milhões), com forte participação 
dos chineses neste último. Também os fluxos de ações e lucros reinvestidos 
apresentaram um comportamento muito positivo, com ganhos de 31%, o que se 
deveu ao robusto desempenho económico do país, principalmente se comparado com 
outras economias europeias. Não obstante, o fluxo total de IDE no país decresceu 
25% (de cerca de 52 para 40 mil milhões de dólares), devido a uma queda nos 
empréstimos intra-empresas. 
Em termos prospetivos, importa frisar que as Agências de Promoção de Investimento 
(IPA, no inglês) consideram o RU como uma das principais fontes e destinos de 
investimento para o triénio 2016-2018, assumindo a 3ª e 4ª posição ao nível mundial, 
respetivamente, e a primeira ao nível da UE, em qualquer dos casos, seguido da 
Alemanha80. 
 Em todo o caso, como bem sinalizado pelo Relatório Mundial do Investimento da 
UNCTAD, as repercussões do Brexit, mesmo enquanto mera probabilidade, afetarão, 
por certo, o peso do país enquanto destino de IDE, em 2016 e depois disso81. 
 

                                                           
80 Segundo o Relatório Mundial do Investimento da UNCTAD, com base no IPA Survey, da mesma instituição. 
81 “Uncertainty over whether the United Kingdom will exit the EU is also likely to weigh on FDI to the country 
in 2016 – and beyond, if a “Brexit” materializes”, in World Investment Report (2016), p. 70. 



231 

 

O raciocínio é extensível ao investimento com origem no RU. Isto porque, como 
facilmente se compreenderá, numa área como o investimento, em que a 
previsibilidade e a estabilidade são decisivas, a incerteza sobre como serão reguladas 
as relações económicas (e não só) entre o RU e a UE e entre o RU e o Resto do Mundo, 
aliada ao fator tempo, incontornável no processo de tamanha complexidade, 
condicionarão o comportamento dos agentes económicos, mormente dos investidores. 
 
3. Relações Económicas entre Portugal do Reino Unido 
 
3.1. Comércio de bens 
O raciocínio é extensível ao investimento com origem no RU. Isto porque, como 
facilmente se compreenderá, numa área como o investimento, em que a 
previsibilidade e a estabilidade são decisivas, a incerteza sobre como serão reguladas 
as relações económicas (e não só) entre o RU e a UE e entre o RU e o Resto do Mundo, 
aliada ao fator tempo, incontornável no processo de tamanha complexidade, 
condicionarão o comportamento dos agentes económicos, mormente dos investidores. 
 

 
 
Considerando os dados já existentes para o período de janeiro-junho de 2016, e face 
a período homólogo de 2015, é possível confirmar que as exportações nacionais com 
destino ao RU mantêm tendência de crescimento (+9,2%) e que as importações 
nacionais oriundas do RU sofreram uma contração (-4,3%), resultando o saldo da 
balança de bens e taxa de cobertura mais favoráveis para Portugal. 
Esta tendência positiva dos fluxos de comércio de bens com o RU é ainda mais 
relevante atendendo à posição e quota do RU no total daqueles fluxos nacionais 
Tomando como referência o ano de 2015, o RU absorveu 6,7% do total das 
exportações nacionais de bens (mais 0,6 p.p. face a 2014), subindo a sua posição 
para nosso 4.º maior cliente, e foi responsável por 3,1% do total das importações 
nacionais de bens (igual em 2014), mantendo-se como o nosso 6º maior fornecedor. 
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Em termos de importância para as exportações nacionais, o RU apenas é ultrapassado 
pela Espanha (1º cliente, absorvendo ¼ das nossas exportações), pela França e 
Alemanha (2º e 3º cliente, individualmente absorvendo cerca de 12% das nossas 
exportações). Quanto aos operadores económicos portugueses que exportam para o 
RU, passaram de 2617 em 2014 para 3713 em 2015, o que traduz um acréscimo de 
41,5%. Os dados estatísticos já disponíveis para o período janeiro-junho de 2016 
confirmam a tendência positiva das relações comerciais de Portugal com o RU, 
registando um aumento da quota do RU no total das nossas exportações de bens em 
0,5 p.p. 
Os grupos de produtos que têm assumido um maior peso nas exportações nacionais 
com destino ao RU (acima dos 5%), responsáveis por cerca de 67% do total dessas 
exportações, são: máquinas e aparelhos (em especial quadros/cabinas/armários para 
comando ou distribuição elétrica, radares e aparelhos de 
radionavegação/radiotelecomando, fios/cabos/fibra ótica/condutores, partes de 
motores de explosão ou diesel); veículos e outro material de transporte 
(maioritariamente partes e acessórios e automóveis de passageiros e mistos); 
vestuário (em especial camisolas de malha, roupa de cama, mesa, toucador ou 
cozinha, fatos/conjuntos/peças de tecido para mulher e homem); metais comuns 
(maioritariamente construções, fios, barras, telas ou outros de ferro ao aço); 
alimentares (maioritariamente vinhos, charutos/cigarros/cigarrilhas e conserva de 
tomate); plásticos e borracha (em especial pneus novos e obras várias de plásticos); 
químicos (em especial medicamentos). 
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De salientar que, de 2014 para 2015, as exportações nacionais para o RU registaram 
aumentos na maioria destes grupos de produtos com maior peso – 24,5% para 
máquinas e aparelhos, 15,8% para veículos, 10,2% para metais, 11,2% para 
químicos, 8,6% para alimentares, 7,1% para plásticos e borracha - sendo a única 
exceção o vestuário, que registou um ligeiro decréscimo (-1,8%). Em relação aos 
restantes grupos de produtos, salientar que apenas os combustíveis e as peles e 
couros registaram um decréscimo (-40,1% e - 8,6% respetivamente) no valor das 
exportações para o RU, enquanto todos os restantes registaram aumentos (máximo 
de 45,4% para os instrumentos de ótica e precisão; mínimo de 1,7% para calçado). 
No período de janeiro-junho de 2016, e face a período homólogo de 2015, e 
acompanhando a tendência do total das exportações, estes grupos de produtos de 
maior importância na estrutura das exportações nacionais para o RU assinalam um 
comportamento globalmente positivo – 32,3% para máquinas e aparelhos, 16,2% 
para químicos, 14,9% para veículos, 7,7% para metais, 7,6% para plásticos e 
borracha, 0,06% para vestuário - embora haja a assinalar o decréscimo dos 
alimentares (-1,6%). Em relação aos restantes grupos de produtos, salientar a 
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tendência fortemente regressiva dos combustíveis, que neste período de janeiro-junho 
de 2016, e face a período homólogo de 2015, sofreram uma quebra de 43,6%. 
Também com um comportamento negativo, temos a madeira e cortiça (-24%) e as 
pastas e o papel (-19,6%). Em compensação, assinala-se o comportamento positivo 
dos químicos (+16,2%), dos minerais e minérios (+14,6%) e dos instrumentos de 
ótica e precisão (+26,7%). 
Também interessante será analisar a importância do RU, enquanto cliente, para cada 
um destes grupos de produtos exportados, tendo como referência a sua quota no total 
das exportações nacionais do quadro 17. 
 

 
 

Considerando os anos de 2014 e 2015, verifica-se que os grupos de produtos para os 
quais o mercado do RU assumiu maior importância enquanto cliente – com quotas 
superiores à média global, de 6,1% e 6,7%, respetivamente – foram de dois tipos: os 
de peso relevante no total das nossas exportações para o RU, como máquinas e 
aparelhos, veículos e outro material de transporte, vestuário, produtos alimentares e 
químicos; mas também os de peso menos significativo, que tiveram no mercado 
britânico um cliente preferencial, como instrumentos de ótica e precisão, calçado, 
matérias têxteis e madeira e cortiça. Por conseguinte, os grupos de produtos para os 
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quais o mercado do RU assumiu menor importância enquanto cliente – com quotas 
inferiores à média global – foram também dois tipos: os de peso menos significativo 
no total das nossas exportações para o RU, como peles e couro, combustíveis, 
produtos agrícolas, minerais e minérios; mas também os de peso significativo, que 
tiveram no mercado britânico um cliente pouco relevante, como metais comuns e dos 
plásticos e borracha. 
Quanto às importações nacionais com origem no RU, verifica-se uma forte 
concentração em apenas 4 grupos de produtos, individualmente responsáveis por 
mais de 10% do total e cumulativamente representando 63% desse total: químicos 
(maioritariamente medicamentos, sangue/plasma, reagentes e agentes orgânicos de 
superfície), veículos (em especial veículos de transporte de passageiros e peças e 
acessórios), máquinas e aparelhos (em especial telefones, máquinas de 
processamento de dados, circuitos integrados, discos/cartões de memória), metais 
comuns (maioritariamente desperdícios de ferro ou aço e aço inoxidável em lingotes 
ou outras formas). 
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De 2014 para 2015, os principais grupos de importações nacionais oriundas do RU 
registaram comportamentos muito distintos: acréscimo significativo para veículos 
(+23,5%), pequeno acréscimo para químicos (+1,5%), pequeno decréscimo para 
máquinas e aparelhos (-2,1%), decréscimo significativo para metais (-21,5%). Em 
relação aos restantes grupos de produtos, há a salientar: o aumento registado no 
valor das importações de produtos agrícolas (+40,9%), das pastas e do papel 
(+26,4%) e do vestuário (+30,4%); em sentido contrário, o decréscimo do valor das 
importações de madeiras e cortiça (-37,8%), calçado (-25,1%), combustíveis (-
24,3%) e peles e couros (-18,2%). 
Este comportamento variável mantém-se no período de janeiro-junho de 2016, 
quando comparado com o período homólogo de 2015. Dos grupos de produtos de 
maior importância na estrutura das importações nacionais oriundas do RU: veículos 
mantêm a tendência crescente (+24%); metais mantêm a tendência decrescente (-
21,5%), químicos (-3,7%) e máquinas e aparelhos (+5,6%) revertem as anteriores 
tendências decrescentes. Quanto aos restantes grupos de produtos: mantêm/agravam 
a tendência decrescente os combustíveis (-64,2%) e as peles e couros (-25,2%); 
regridem as pastas e o papel (-19,1%); recuperam o calçado (+137,6%) e a madeira 
e cortiça (+10%); mantém a tendência crescente o vestuário (+25,1%).  
À semelhança do que se fez anteriormente relativamente às exportações, será ainda 
de analisar a importância do RU, enquanto fornecedor, para cada um destes grupos 
de produtos importados, tendo como referência a sua quota no total das importações 
nacionais do quadro 17. 
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Considerando os anos de 2014 e 2015, verifica-se que os grupos de produtos para os 
quais o RU assumiu maior importância enquanto fornecedor – com quotas superiores 
à média global, de 3,1% em ambos os anos – – foram de dois tipos: os de peso 
relevante no total das nossas importações do RU, caso dos químicos, veículos e outro 
material de transporte, máquinas e aparelhos e metais comuns; mas também os de 
peso menos significativo, que tiveram no mercado britânico um fornecedor 
preferencial, caso dos minérios e minerais e das pastas e papel. Já os grupos de 
produtos para os quais o RU assumiu menor importância enquanto fornecedor – com 
quotas inferiores à média global – corresponderam a grupos de 
peso menos significativo no total das nossas importações do RU, destacando-se 
madeira e cortiça e calçado, com quotas inferiores a 1%. 
Face ao atual (e histórico) forte relacionamento comercial entre Portugal e o RU, é 
expectável que a futura saída do RU da UE venha a afetar significativamente esse 
relacionamento, refletindo-se numa tendência regressiva dos fluxos de comércio. 
Sendo a balança comercial de bens francamente positiva para Portugal, e dada a 
importância do RU enquanto mercado cliente, os efeitos esperados serão tanto mais 
negativos quanto mais grave for a imposição de barreiras pautais e não pautais, 
atualmente inexistentes, à entrada dos produtos nacionais no mercado britânico. 
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Atendendo aos modelos possíveis para o futuro relacionamento do RU com a UE, o 
impacto sobre o relacionamento bilateral de bens com Portugal poderá ser mais ou 
menos penalizador para os interesses nacionais, ofensivo e defensivos. Saliente-se 
que esses interesses centram-se, não apenas nos produtos de maior 
representatividade no total dos fluxos comerciais de Portugal com o RU, mas também 
nos produtos que, embora menos representativos, têm no RU um parceiro 
preferencial, seja como cliente, seja como fornecedor, o qual poderá condicionar em 
grande medida a sustentabilidade dos respetivos sectores produtivos. 
Certo é que nenhum dos cenários em causa permitirá manter o mesmo nível de 
integração económica atualmente existente. O impacto irá depender, em grande 
parte, do nível de liberalização pautal que será assegurado aos produtos de maior 
interesse ofensivo nacional, mas também da maior ou menor aproximação 
regulamentar. Por último, haverá ainda que equacionar os efeitos indiretos nos fluxos 
de comércio de bens de Portugal, quer para o RU, quer para a UE-27, decorrentes do 
abandono (ou não) da Pauta Aduaneira Comum por parte do RU e que poderão 
aumentar a concorrência à produção dos setores ofensivos nacionais. 
 
3.2. Comércio de serviços 
Olhando para a balança comercial entre Portugal e o RU, parece-nos que existe um 
saldo positivo para Portugal em evidente expansão. No seguimento do previamente 
explicitado, espera-se que este sofra com a saída do RU, em termos absolutos – devido 
à redução dos fluxos – mas não necessariamente em termos relativos, devido ao tipo 
de serviços que podem ser mais afetados. 
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O que foi acima dito para o saldo da balança comercial PT-RU é igualmente válido 
para a quota do RU no comércio internacional de serviços. Não obstante o contributo 
seja apreciável, espera-se que este seja negativamente afetado pela saída do RU, não 
obstante algumas circunstâncias de relevo, como se verá no quadro seguinte. 
 

 
 
Este quadro é extremamente importante ainda que não particularmente 
surpreendente. Por um lado, mais de metade das importações do RU para Portugal 
têm a ver com viagens e turismo – com praticamente um quarto ligado a serviços de 
transporte, aos quais estão umbilicalmente ligados – e têm vindo a aumentar, tal como 
se tem registado neste setor em geral. Novamente, estará dependente do acordo que 
se chegar com o RU e qual o regime que se estabelecer para a entrada dos cidadãos 
daquele país na UE. De recordar, aliás, que a imigração de cidadãos da UE para o RU 
foi uma das questões mais contenciosas durante a campanha para o referendo, e 
portanto a atual liderança está sob forte pressão da opinião pública para dar resultados 
visíveis no que diz respeito à limitação da circulação de pessoas. Por outro lado, 
devemos limitar as conjeturas apenas aos elementos em comum entre turismo e 
imigração. Quaisquer limitações à liberdade de estabelecimento, cidadania ou 
residência num determinado país são razoavelmente indiferentes para o setor turístico 
(salvo se estivermos a falar do estabelecimento de uma empresa de turismo, claro 
está). Os maiores problemas surgirão dependendo do regime que se venha impor para 
entrada, como por exemplo a exigência de vistos ou outros requisitos. 
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O setor ‘outros serviços’ é um setor extremamente geral, que abarca diversos serviços 
prestados por empresas (prestados de forma comercial, portanto) e que nesta 
classificação parece significativo precisamente pela sua abrangência – incluindo tudo 
desde serviços de consultoria, a serviços jurídicos e de saúde. 
Finalmente destacamos o setor das TIC, que ocupam uma quota não negligenciável 
dos fluxos. Quanto este setor terá a perder com a saída do RU é ambíguo. Por um 
lado, evidentemente limita o seu potencial de crescimento se os investidores e 
prestadores de serviços ficarem impedidos de entrar no RU para se estabelecer e 
buscar clientes. Por outro lado, estamos a falar de um setor que está pouco sujeito a 
barreiras físicas, pelo que o reflexo pode vir a ser mínimo. Isto tendo em conta que a 
legislação europeia (e, portanto, a britânica) neste setor é extremamente aberta 
mesmo relativamente a países com os quais a UE não tem nenhum acordo comercial, 
pelo que é provável que, em qualquer uma das situações, o regime permaneça 
significativamente inalterado no imediato. Tendo dito isto, existe sempre o risco de o 
RU adotar medidas, a posteriori, que sejam mais restritivas da liberdade de 
estabelecimento de empresas, da prestação de serviços de forma transfronteiriça e da 
mobilidade de pessoas. Enquanto os dois primeiros casos se preveem como pouco 
prováveis – na medida em que o tendencial posicionamento britânico para maior 
liberalização e abertura seja guia – a terceira está sujeita a limitações política já 
mencionadas, e que não se pode perentoriamente afirmar não serem contagiosas. 
 

 
 



241 

 

Neste caso deparamo-nos com um cenário algo diferente, e seguramente mais 
equilibrado. O setor das viagens continua a ocupar um lugar cimeiro, mas já não de 
destaque – o que se explica pela dimensão do mercado de destino – imediatamente 
seguido pelas categorias ‘outros serviços’ e ´transporte’, às quais se aplica o mesmo 
raciocínio que anteriormente enunciado. 
No setor das TIC o cenário é igualmente misto, pois infelizmente o número não 
discrimina o tipo de serviço. Se considerarmos que a importação se dê em áreas que 
podem ser substituídas pelo mercado português, eventuais limitações (a existirem) 
podem ser favoráveis no sentido de poderem aumentar a quota de mercado das 
empresas portuguesas. No entanto, se alternativas pouco viáveis existirem a nível 
nacional, a perda dos contributos britânicos para a cadeia de valor poderá ter de ser 
substituída com alternativas de outros países (por exemplo, outros Estados Membros) 
a preços em princípio superiores (resultantes de menor concorrência) e sem benefícios 
para as empresas, consumidores e economia nacional. 
 
3.3. Investimento 
Relativamente à situação portuguesa, da análise dos fluxos de Investimento Direto 
Português para o exterior (IDPE) e os fluxos entrados em Portugal (IDE), vertidos nos 
quadros 22 e 23, respetivamente, poder-se-á referir que o IDPE, no seu conjunto, 
aumentou 47,5% de 2014 para 2015. Esta variação foi ainda mais notória no que 
respeita ao IDPE para outros Estados Membros (cerca de 180%).  
 
Inversamente, nos restantes países do mundo, o IDPE decresceu significativamente, 
apresentando valores negativos no ano passado. Verificou-se, pois, uma 
deslocalização dos fluxos dos países extra UE para os Estados Membros. De notar que, 
apesar de tendencialmente positivos e crescentes, os fluxos para o Reino Unido 
mantém a sua importância relativa no contexto da União Europeia, oscilando entre 
0,1% e 3,2% do total de fluxos de Portugal para outros Estados Membros. 
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Nos últimos anos, Portugal tem vindo a consolidar a sua situação de captador de IDE, 
exceção feita a 2013, onde se sentiu um acentuado decréscimo dos fluxos de 
investimento. Ainda assim, no total, Portugal recebeu menos 5% em 2015 do que no 
ano anterior. Tal facto deveu-se à forte retração dos fluxos provenientes de países 
extra-UE (88%), que foi além do crescimento dos fluxos oriundos da UE. Por 
conseguinte, os fluxos de IDE em Portugal retomaram a sua estrutura tradicional, em 
que preponderam os fluxos da UE comparativamente a outras origens. Para a evolução 
positiva dos fluxos da UE, contribuíram os investimentos com origem no RU, com uma 
variação positiva de 19%. 
 

 
 

Na tentativa de avaliar as potenciais consequências do Brexit para Portugal, importa 
estudar o relacionamento das duas economias, preferencialmente com fundamento 
em dados tão atualizados quanto possível. Daí a análise e comparação do IDE e do 
IDPE entre os dois países, com informação referente ao primeiro semestre do ano em 
curso e o respetivo período homólogo de 2015. 
 

 
 
Os fluxos de Investimento Direto Português no RU (IDPE), durante o primeiro 
semestre de 2016, foram negativos. Nos últimos 5 anos, tal havia ocorrido apenas em 
2012 (-11,5 milhões de euros). Em contrapartida, a tendência dos fluxos de 
investimento provenientes do RU (IDE) passou a ser positiva em 2013, cifrando-se em 
632 milhões de euros no ano de 2015. Em qualquer dos sentidos, quando comparado 
o volume anual de fluxos em 2015 com uma previsão17 do volume para o ano em 
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curso, os dados parecem apontar para um abrandamento significativo dos fluxos entre 
os dois países. 
Conforme indicado no gráfico abaixo, em 2015, o Reino Unido foi o 4º maior investidor 
em Portugal, sendo que os três primeiros foram igualmente Estados Membros da UE. 
Como principais fontes de investimento em Portugal, extra-UE, surgem o Brasil, 
Angola e a Suíça, a par dos EUA (também com um peso de 1,6%). 
 

 
 
No que concerne ao destino do IDPE, o Reino Unido ocupa já a 6ª posição (com cerca 
de 3%) ou a 4ª (depois dos Países Baixos, de Espanha e do Luxemburgo), se 
considerados Estados Membros unicamente. 
De acordo com informação da AICEP, entre os setores com maior relevância, para 
efeitos de IDPE, destacam-se: energia (em especial as renováveis); TIC; aeronáutico; 
turismo; biotecnologia e o “cluster” da saúde; construção/hotelaria; e serviços de 
logística. 
Entre as empresas portuguesas com investimento no Reino Unido destacam-se: Alert 
Life Sciences Computing, Altitude Software, Amorim, BPI, Banco Finantia, Banco 
Santander Totta, BANIF, CGD, CIN, Coloep Portugal, Critical Software, Fladgate 
Partnership Vinhos, Frezite – Ferragens de Corte, Gatewit, Grupo Pestana, Grupo 
Salvador Caetano, José de Mello Saúde, Logoplaste, Martifer, Millenium BCP, Montepio 
Geral, Novo Banco, Outsystems, INAPA, Portucel, Quidgest, Science4You, Sociedade 
de Desenvolvimento da Madeira, SONAE, Topatlântico, TAP e Vicaima. 
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Por último, é relevante frisar a tendência para o aumento continuado do acumulado 
de IDE do RU em Portugal. Com efeito, a taxa de variação entre junho de 2016 e o 
período homólogo fixou-se em 10%, contrastando com a constância, e até ligeiro 
decréscimo (-1,4%), do IDPE no RU. 
Sem prejuízo da utilidade de um estudo mais detalhado sobre a composição do IDPE 
no RU e do IDE britânico em Portugal sobre a distribuição geográfica e setorial do IDE 
do RU para a Europa e o Resto do Mundo (dados, por ora, indisponíveis) podem 
arriscar-se algumas conclusões gerais sobre os impactos do Brexit para Portugal. 
Antes, porém, importará frisar que, outro dado sobremaneira importante prende-se 
com as opções que, entretanto, sejam conhecidas quanto ao modelo que regerá a 
saída e o futuro das relações entre RU, a União e os outros países e regiões do mundo 
– se algum dos 5 modelos que a seguir se descrevem, se um mix entre alguns deles, 
se algo de novo, sui generis, feito à medida. 
Numa perspetiva de captação do investimento do RU para Portugal, recorde-se que o 
RU é o segundo maior investidor europeu e o 4º para Portugal, representando 7,3% 
do IDE. Uma alteração dos destinos do investimento do país, designadamente porque 
as negociações se protelam por demasiado tempo ou porque indiciam um nível de 
integração menos profunda, por exemplo, poderá afetar a tendência crescente que 
vinha sendo definida em termos de acumulado de investimento em Portugal. Todavia, 
é igualmente possível a situação inversa, ou seja, o reforço do investimento nos 
Estados Membros, designadamente aqueles com os quais o relacionamento seja 
maior. Pensamos, inter alia, nas situações em que as empresas sediadas ou com 
atividade efetiva no RU (britânicas ou não) considerem mais benéfico, tendo em conta 
as novas regras, estabelecerem-se no território continental ou adquirirem 
participações em empresas nesse território como forma de manterem o acesso ao 
mercado comum nas condições que vigoram atualmente. 
Parecem-nos igualmente preponderantes as condições internas que Portugal consiga 
oferecer aos investidores, não diretamente relacionadas com o processo de retirada 
da UE. Referimo-nos ao nível de crescimento económico do país, a estabilidade do 
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ambiente do investimento, nomeadamente do regime fiscal, os níveis de inflação, 
outros facilitadores de investimento, etc. A propósito, refira-se que não existe entre 
Portugal e o RU um instrumento bilateral de proteção de investimento (os 
denominados BIT’s82). Ainda que ambas as partes venham a manifestar interesse em 
negociar um acordo deste género, tal estaria dependente da prévia autorização da 
Comissão e do estatuto que o RU terá na UE. 
Em todo o caso, a saída do RU poderá significar uma oportunidade para Portugal, 
importando, pois, definir uma estratégia de promoção de investimento específica para 
o Brexit, mas que considere para além do capital britânico o capital de outros países 
que pretendam deslocalizar os seus investimentos. 
Na tentativa de discorrer sobre o comportamento do IDPE num futuro próximo, dir-
se-á que a manutenção do RU como 6º destino do investimento português se encontra 
intimamente relacionada com o que for decidido ao nível do modelo de regulação das 
relações com a UE. Contrariamente ao IDE, mantendo-se tudo o resto constante, 
acreditamos que a relação será inversamente proporcional, i.e., quanto mais 
protecionista for a posição assumida pelo RU maior será a redução do investimento. 
Dito de outro modo, quanto menos profundo for o modelo de integração, menor será 
a atratividade do RU enquanto destino de investimento, pois a pertença ao mercado 
único constitui elemento essencial na maioria das decisões de investimento. 
Uma última nota para reforçar a importância da rapidez da conclusão do processo, 
bem como da transparência e estabilidade com que o mesmo é conduzido. Adiar a 
formalização do pedido de saída, ocultar as preferências quanto ao modelo a adotar 
(ou enviar sinais contraditórios ao mercado sobre as negociações), protelar o período 
de 2 anos para a conclusão do acordo de saída (que não definirá ainda, pelo menos 
em detalhe, o relacionamento comercial entre o RU e a UE e o Resto do Mundo, 
constituem elementos cruciais e com forte impacto nas decisões do investimento. Na 
verdade, ainda que o resultado das negociações resultasse na manutenção do “status 
quo” (hipótese meramente académica e que só para efeitos de raciocínio aqui se 
coloca), ter-se-ão entretanto tomado uma miríade de decisões de investimento, 
algumas das quais dificilmente irreversíveis, pelo que nada será como agora. 
 
 
 
 
 

4. Cenários possíveis para o Brexit 

                                                           
82 BIT – Bilateral Investment Treaty ou APPRI – Acordo de Promoção e Proteção Recíprocas de Investimento 
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4.1. Modelos de relacionamento económico entre a UE e o RU 

O impacto da saída do RU da UE está dependente de múltiplas variáveis, muitas delas 
ainda desconhecidas, sendo que o modelo de relacionamento económico a acordar 
entre a UE e o RU será indubitavelmente uma das principais. Dependendo do modelo 
de saída adotado, bem como da instabilidade decorrente do período de negociações 
com a UE, poderão existir impactos, oportunidades ou custos para as empresas 
nacionais (substituição de importações e de exportações, fluxos IDE/IDPE), quer no 
novo mercado intra-UE e nos fluxos bilaterais UE27-RU, quer em mercados de países 
terceiros. 
Ao sair da UE, o RU deixa de ser parte integrante dos acordos comerciais negociado 
pela União, pelo que terão de ser renegociados os acordos existentes. É possível que 
exista um impacto negativo dessa saída sobre as negociações em curso, uma vez que 
a UE terá perdido uma das economias mais relevantes para ganhar vantagem negocial 
e os seus parceiros sofrerão perdas no valor preferencial do acordo. Por outro lado, 
caso o RU entenda negociar acordos preferenciais com terceiros, dificilmente 
conseguirá obter resultados tão benéficos como os atuais, uma vez que negociará sem 
a ligação ao mercado da UE. Ou seja, estamos numa situação de mútua perda. 
Para além das trocas comerciais, os impactos do Brexit poderão ainda fazer-se sentir 
por outros canais como os fluxos de investimento estrangeiro ou mesmo através das 
políticas e regulamentações de natureza comercial. Importa não esquecer que uma 
saída do RU irá alterar o equilíbrio de forças entre tendências de maior liberalização e 
tendências mais protecionistas dentro do Conselho. 
Os modelos de relacionamento económico entre a UE e o RU que têm vindo a ser mais 
frequentemente equacionados por peritos nesta área são: 
 
- Acordo similar ao da UE/Noruega, no âmbito do Espaço Económico Europeu (EEE):  
O RU poderia aderir ao EEE, através da prévia adesão à Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA), assim conseguindo manter acesso pleno ao mercado único e 
às quatro liberdades de circulação – bens, serviços, pessoas e capitais - sem ter de 
aceitar as políticas comuns (por exemplo, as políticas comuns agrícola e pescas). Note-
se que esta adesão poderá vir a ser dificultada pela oposição da Noruega, sendo 
necessário haver unanimidade. 
Significaria que as trocas de bens entre o RU e a UE continuariam isentas de direitos 
aduaneiros, mas passariam a estar sujeitas a controlos de fronteira e procedimento 
aduaneiros atualmente inexistentes, com os inerentes atrasos e custos para os 
agentes económicos. 
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Mais, o RU deixaria de aplicar a Pauta Aduaneira Comum da UE às importações de 
bens oriundas de países terceiros, passando a aplicar a sua própria pauta. Passaria a 
ter autonomia para negociar acordos comerciais com esses países terceiros, mas o 
seu poder negocial e a sua importância enquanto parceiro comercial para esses países 
seria inferior ao atual. O mesmo se poderá dizer quanto à UE a 27, que perderia poder 
e influência no âmbito dos vários acordos comerciais em negociação ou a iniciar. 
Quanto aos serviços e ao investimento, este modelo manteria o mais possível o atual 
cenário das relações entre o RU e a UE, o que seria positivo para a UE, por manter a 
estabilidade dos mercados financeiros, e para o RU, atendendo à forte terciarização 
da sua economia e à correlação entre serviços financeiros e investimento captado. 
Porém, para poder manter acesso ao mercado único europeu, o RU seria obrigado a 
continuar a adotar as regras e os regulamentos da UE, de forma a manter-se a 
convergência regulamentar e a não prejudicar as trocas entre o RU e a UE. No entanto, 
o RU ficaria agora sem qualquer poder de influência no processo legislativo europeu 
e não ganharia a tão proclamada liberdade de regular. Não poderia, nomeadamente, 
impor medidas restritivas à imigração, o que foi um dos principais argumentos políticos 
de defesa do Brexit. De igual modo, continuaria a contribuir de forma significativa para 
o Orçamento da UE, o que foi também um dos argumentos dos defensores da saída 
da UE. 
Atendendo às pretensões britânicas de maior autonomia e liberdade de regular, e 
especial no que concerne à política de migração, este parece ser um modelo que o RU 
dificilmente adotará (relembre-se que os eurocéticos do RU manifestaram a sua recusa 
a este modelo). No entanto, seria o modelo que menos alteraria o atual contexto das 
relações comerciais e de investimento do RU com a UE, esperando-se que viesse a ter 
um impacto moderado nas respetivas economias. 
 
- União Aduaneira (UA), similar à Turquia: Neste modelo, o RU deixaria de ter acesso 
ao mercado único de bens, serviços, pessoas e capitais. O estabelecimento de uma 
UA entre o RU e a UE iria enquadrar apenas as trocas comerciais de bens, sendo que 
apenas os produtos abrangidos pelo acordo poderiam circular livremente no espaço 
dessa UA. Significaria que seriam evitados os direitos aduaneiros entre o RU e a UE 
relativamente a esses produtos, mas o nível de liberalização ficaria dependente da 
cobertura setorial a ser negociada (p.ex. a UA com a Turquia apenas cobre bens 
industriais). 
Adicionalmente, o RU continuaria a aplicar a Pauta Aduaneira Comum da UE às 
importações de bens oriundas de países terceiros, sem ter qualquer influência sobre 
a mesma e sem poder usufruir de eventuais preferenciais comerciais que a UE 
estabeleça com esses países terceiros. Muito embora o RU tivesse autonomia para 
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também negociar preferências comerciais com esses países, nada os obrigaria a 
aceder a tal. 
Tal como no modelo anterior, o RU teria autonomia para negociar acordos comerciais 
com países terceiros, mas o seu poder negocial e a sua importância enquanto parceiro 
comercial para esses países seriam inferiores aos atuais. 
Seria abolida a atual livre circulação de serviços e capitais entre o RU e a UE, alterando 
fortemente o atual ambiente de negócios e contribuindo para uma maior instabilidade 
dos mercados financeiros. Para o RU, seria espectável um impacto negativo no seu 
potencial exportador de serviços, em especial os serviços financeiros, bem como um 
desvio dos fluxos de investimento para outros centros financeiros europeus. 
Com a adoção deste modelo, o RU não seria abrangido por qualquer política comum 
ou legislação comunitária, à exceção dos regulamentos e regras europeias aplicáveis 
aos bens abrangidos pela UA, sem qualquer poder de influência no processo legislativo 
europeu quanto a estas matérias. 
Este modelo permitiria recuperar a tão desejada liberdade de regular em todas as 
restantes matérias, incluindo a polémica política de imigração. De igual modo, evitaria 
as contribuições do RU para o Orçamento da UE. 
Apresenta, portanto, características mistas, que tanto o aproximam (i.e. liberdade de 
regular na maior parte das matérias) como afastam (i.e. sem influencia na Pauta 
Aduaneira que seria obrigado a aplicar) dos argumentos de defesa do Brexit. 
 
- Acordo de Comércio Livre: Neste modelo, o RU deixaria de ter acesso ao mercado 
único de bens, serviços, pessoas e capitais. Deixaria de aplicar a Pauta Aduaneira 
Comum da UE às importações de bens oriundas de países terceiros, passando a aplicar 
a sua própria pauta. O país estaria livre para acordar ACL com diferentes partes de 
forma totalmente independente da UE (novamente se chama a atenção para a perda 
de poder negocial e de importância enquanto parceiro comercial). 
A sua relação com a UE seria também enquadrada por um ACL, sendo que o RU teria 
maior margem para tentar defender as suas sensibilidades e fazer vingar os seus 
interesses específicos no âmbito das negociações. 
No que se refere ao comércio de bens, este ACL incluiria as tradicionais preferências 
pautais, sendo que o nível de liberalização a ser conseguido dependeria da cobertura 
negociada. Poderia incluir também cláusulas respeitantes à simplificação do comércio 
entre as partes, que facilitariam as trocas e eliminariam potenciais barreiras. 
Para além dos bens, e à semelhança dos ACL de nova geração da UE, este poderia 
abranger outras áreas relacionadas com o comércio, nomeadamente serviços, 
investimento, propriedade intelectual, contratos públicos e barreiras técnicas. 
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Quanto aos serviços e investimento, e atendendo à sua importância para a estrutura 
produtiva e exportadora do país, seria expectável que o RU tentasse negociar 
compromissos o mais ambiciosos e abrangentes possível, tendo em vista uma maior 
estabilidade dos mercados financeiros e do seu posicionamento no mercado 
internacional. 
Com a adoção deste modelo, o RU não seria abrangido por qualquer política comum 
ou legislação comunitária. Em termos de regulamentação, passaria a haver crescentes 
divergências, com os naturais acréscimos de custos que prejudicam as trocas 
comerciais (e até o posicionamento do RU nas cadeias de valor globais). Por forma a 
minimizar estes custos, o RU procuraria, no âmbito das negociações do ACL 
com a UE, conseguir um equilíbrio entre profundidade dos compromissos a assumir e 
independência regulamentar. 
Por conseguinte, este modelo permitiria recuperar a tão desejada liberdade de regular 
em todas as matérias. De igual modo, evitaria as contribuições do RU para o 
Orçamento da UE. 
Este é, portanto, um dos modelos de saída que mais vai ao encontro dos argumentos 
defensores do Brexit, podendo assim considerar-se como um dos mais prováveis. 
 
- Acordo de comércio bilateral (ACB), similares aos existentes entre UE e Suíça: RU e 
a UE acordariam um conjunto de ACB, que regulassem o acesso aos respetivos 
mercados em setores específicos (p.ex. Suíça tem cerca de 100 em vigor, de complexa 
implementação). O RU teria de seguir as regras estabelecidas para os setores 
abrangidos por esses acordos, sendo que em alguns casos teria de adotar a legislação 
europeia para poder aceder ao mercado único. 
Para o RU, este aparenta ser um cenário altamente vantajoso, uma vez que poderá 
escolher os setores a serem abrangidos pelos ACB, e assim melhor defender os seus 
interesses específicos (defensivos e ofensivos). Para a UE, o facto de o âmbito destes 
ACB ser limitado, poderá não ser vantajoso, excluindo setores de interesse para o 
conjunto dos 27. 
Com esta solução de saída, o RU continuaria a contribuir para o orçamento 
comunitário, embora de forma mais reduzida e consignado ao Fundo de Coesão 
(projetos de apoio ao alargamento da UE). 
Em resumo, este modelo tem a vantagem de permitir escolher os setores a liberalizar, 
mas compromete embora apenas parcialmente, a tão desejada liberdade de regular. 
Mesmo assim, continua a ser um dos modelos mais plausíveis.  
 
- Abordagem baseada no princípio da Nação Mais Favorecida (NMF) da OMC, que tem 
vindo a ser designada por “hard Brexit”: O RU deixaria de ter qualquer tipo de acesso 
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preferencial ao mercado único e às quatro liberdades de circulação – bens, serviços, 
pessoas e capitais. Deixaria também de ter de aceitar as políticas comuns e 
toda a legislação europeia.  
Significaria que as trocas de bens entre o RU e a UE passariam a estar sujeitas a 
direitos aduaneiros (Pauta Aduaneira Comum, da parte da UE, e pauta própria a ser 
definida pelo RU junto da OMC), a controlos de fronteira e a regulamentos técnicos 
diferenciados, causando atrasos e impondo custos ao comércio. 
O RU deixaria de aplicar a Pauta Aduaneira Comum da UE às importações de bens 
oriundas de países terceiros, passando a aplicar a sua própria pauta. Passaria a ter 
autonomia para negociar acordos comerciais com esses mesmos países terceiros, mas 
o seu poder negocial e a sua importância enquanto parceiro comercial para esses 
países seria inferior ao atual. 
Quanto aos serviços e ao investimento, este modelo alteraria por completo as atuais 
relações entre o RU e a UE, o que seria negativo para ambos, prevendo-se forte 
instabilidade nos mercados financeiros. 
O facto de o RU vir a ganhar a tão proclamada liberdade (total) de regular e deixar de 
contribuir para o Orçamento da UE, faz com que este modelo vá ao encontro dos 
argumentos dos defensores do Brexit, parecendo porém inconsistente com a 
abordagem liberal ao comércio que tem caracterizado este país. 
Seria o modelo que mais alteraria o atual contexto das relações comerciais e de 
investimento do RU com a UE, esperando-se que viesse a ter um impacto negativo 
significativo nas respetivas economias. 
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Qualquer um dos modelos de saída expostos implicará um período longo de 
negociação, criando um clima de incerteza, com custos comerciais elevados quer para 
a UE, quer para o próprio RU. 
As características dos modelos referidos, com todas as suas vantagens e 
desvantagens, tornam altamente provável a adoção de um modelo ajustado (“taylor-
made”) às necessidades e interesses de todos. Não obstante, qualquer acordo 
alcançado, por mais ambicioso que seja, não será equivalente à manutenção do RU 
na UE. 
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Na perspetiva britânica, os diferentes modelos exercem uma maior (a verde) ou menor 
(a vermelho) atratividade, que se procura resumir no quadro seguinte:  
 

  

4.2. Nova Pauta Aduaneira do RU 

Em termos multilaterais, a saída do RU da UE implicará que este deixe de estar incluído 
nos acordos da OMC enquanto parte integrante do bloco europeu, pelo que terá de 
encetar negociações com os membros daquela organização com vista definir os seus 
compromissos individuais relativamente aos vários acordos vigentes daquela 
organização (direitos aduaneiros, quotas ou qualquer outra matéria relacionada com 
o comércio). 
Neste enquadramento, a adoção pelo RU de uma pauta aduaneira própria implicará, 
necessariamente, a modificação dos compromissos assumidos enquanto parte da UE. 
De acordo com o Artigo XXVIII do GATT de 1994, os membros da OMC estão 
autorizados a modificar ou retirar concessões, em termos de direitos aduaneiros, 
através de negociação e acordo com outros membros. Conforme ponto 1, “qualquer 
Parte Contratante poderá modificar ou retirar uma concessão (…), após uma 
negociação e um Acordo com qualquer Parte Contratante, com a qual esta concessão 
tiver sido negociada privativamente, bem como qualquer outra Parte Contratante cujo 
interesse como principal fornecedor for reconhecido pelas Partes Contratantes”.  
Mais ainda, conforme ponto 2 do supra citado artigo, no âmbito dessas negociações 
poderão ser admitidas ”compensações sobre outros produtos”, devendo os membros 
envolvidos esforçar-se por “manter um nível geral de concessões recíprocas e 
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mutuamente vantajosas não menos favorável para o comércio” do que aquele que 
resultava dos compromissos anteriores. Ou seja, terá o RU de dar início a negociações 
com todos os membros da OMC que tenham os ditos direitos de negociação 
relacionados com a sua pauta aduaneira, a fim de chegar a acordo quanto a um 
eventual ajustamento compensatório, nos casos em que aa sua nova pauta resulte 
num aumento dos direitos aduaneiros além do nível anteriormente vinculado enquanto 
parte da UE. 
Segundo afirmações do Diretor Geral da OMC, Roberto Azevêdo, essas negociações 
“terão que acontecer com todos os membros da OMC, com todos aqueles que a União 
Europeia tem preferência tarifária”. Alertou ainda que este “É um caso sem 
precedentes. Você terá pela primeira vez um membro da OMC que não tem uma lista 
de compromissos. Haverá a necessidade de negociar essa lista. E o resultado você 
nunca sabe”. 
No imediato, e pelo menos durante o período transitório das negociações de natureza 
comercial (quer com a UE, quer com a OMC), não será incorreto pressupor que o RU 
deverá replicar na sua nova pauta aduaneira os direitos aduaneiros da Pauta 
Aduaneira Comum, os quais seriam aplicados aos bens oriundos de todos os países 
terceiros, incluindo dos Estados Membros da UE. 
Esta nova pauta aduaneira do RU irá, naturalmente, afetar as nossas exportações de 
bens com destino ao mercado britânico. Tomando como referência os valores médios 
das exportações nacionais de bens para aquele mercado cliente, do período 2014-
2015, procurou-se antever de que forma estas seriam afetadas por essa nova pauta 
aduaneira do RU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme se visualiza no gráfico seguinte, apenas 1/5 (ou 21%) das exportações 
nacionais continuariam a entrar no mercado britânico isentas de direitos. Incluir-se-
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iam neste escalão uma pequena parte dos interesses ofensivos nacionais, caso de: 
máquinas e aparelhos (maioria das linhas pautais); químicos (incluindo 
medicamentos); metais comuns (exceção apenas alumínio); papel e pasta.  
 

  
No entanto, 4/5 (ou 79%) das exportações nacionais passariam a estar sujeitas a 
direitos, ad valorem ou específicos83, penalizando fortemente a sua competitividade 
no mercado do RU. Num escalão de direitos ad valorem mais baixos, até aos 5%, 
teríamos apenas 35% das exportações nacionais para o RU, incluindo alguns produtos 
de interesse ofensivo para Portugal, caso dos: plásticos; borracha; cortiça; obras de 
pedra. O escalão de direitos intermédios, entre os 5% e os 10%, passaria a enquadrar 
20% das nossas exportações para o RU, incluindo setores exportadores tradicionais, 
caso de alguns têxteis (incluindo os têxteis-lar) e alguns produtos cerâmicos.  
Já os escalões de direitos ad valorem mais elevados, acima dos 10%, enquadrariam 
38% das exportações nacionais, afetando um alargado leque de interesses ofensivos 
nacionais como: veículos automóveis, suas partes e acessórios, vidros, alguns 
cerâmicos, vestuário, conservas de tomate e conservas de sardinha, que passariam a 
suportar direitos entre os 10% e os 20%; conservas de atum e tabaco, que seriam 
sujeitos a picos pautais acima dos 20%. Quanto ao escalão de produtos sujeitos a 
direitos específicos, enquadraria cerca de 4% das nossas exportações, sendo a 
esmagadora maioria relativa a vinhos. 

                                                           
83 Quando os direitos são expressos em percentagem, tal significa que se trata de direitos aduaneiros ad 
valorem. Quando os direitos são expressos em euros por unidade (p.ex. quilo, tonelada, hectolitro), tal 
significa que se trata de direitos aduaneiros específicos. 
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Por outro lado, a aplicação da Pauta Aduaneira Comum às importações nacionais com 
origem no RU irá também ter consequência sobre o preço desses produtos, quer sejam 
de consumo, quer sejam matérias e materiais a incorporar no sistema produtivo 
nacional. Tomando novamente como referência o valor médio das importações 
nacionais de bens com origem no RU, do período 2014-2015, procurou-se também 
antever como seriam afetadas por passarem a estar sujeitas à Pauta Aduaneira 
Comum, conforme se procura ilustrar de forma simples no gráfico seguinte.  
 

  
 
Resulta evidente que 40% (cerca de 2/5) dos produtos britânicos importados por 
Portugal continuariam a entrar no mercado nacional isentos de direitos, incluindo-se 
neste escalão produtos de grande representatividade, caso dos químicos (incluindo os 
medicamentos), dos metais comuns, bem como de parte das máquinas e aparelhos.  
Num escalão de direitos baixos, até aos 5%, enquadrar-se-iam 26% das nossas 
importações, incluindo parte das máquinas e aparelhos, plásticos e borracha, metais 
comuns, mas principalmente os combustíveis minerais. O escalão de direitos 
intermédios, entre os 5% e os 10%, passaria a enquadrar 26% das nossasimportações 
oriundas do RU, a maioria reportando aos capítulos dos químicos, dos metais comuns 
e dos minérios e minerais. 
Já os escalões de direitos ad valorem mais elevados, acima dos 10%, enquadrariam 
30% das importações nacionais, afetando em especial: veículos automóveis, suas 
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partes e acessórios, que passariam a suportar direitos entre os 10% e os 20%; 
cigarros, que seriam sujeitos a picos pautais acima dos 20%. Por último, o escalão de 
produtos sujeitos a direitos específicos enquadraria cerca de 4% das nossas 
exportações, sendo a esmagadora maioria relativa a cereais (trigo e cevada), carne e 
preparados de carne.  
Este mesmo exercício poderá ser efetuado tomando como referência o valor médio 
das exportações de bens do RU para o conjunto dos ainda parceiros da UE, do período 
2014-2015, de modo a identificar os produtos que mais serão penalizados pela 
imposição de barreiras pautais e, por conseguinte, aqueles em que Portugal mais 
poderá vir a aproveitar a oportunidade criada pelo decréscimo da competitividade dos 
produtos britânicos no mercado intra-UE. 

 

 
 

 
Ressalta de forma imediata que cerca de 2/3 das exportações do RU para os países 
da UE continuariam a ter um acesso facilitado ao mercado intra-UE, uma vez que, ou 
continuariam isentos de direitos (caso de grande parte dos combustíveis, parte dos 
químicos incluindo farmacêuticos e das pedras e metais preciosos) ou seriam sujeitos 
a direitos baixos (caso da maioria das máquinas e aparelhos, plásticos, borracha e 
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obras de pedra, mas também algumas linhas pautais relevantes de metais, fios e fibras 
têxteis e material de transporte). 
Quanto aos escalões de direitos mais elevados e penalizadores: apenas 19% das 
exportações do RU teriam direitos aduaneiros entre os 5% e os 10%, incluindo-se 
aqui parte dos químicos (que não farmacêuticos), metais, cerâmicos, vidros, alguns 
fios e fibras têxteis e grande parte das linhas pautais de veículos (automóveis, barcos 
e aeronaves), suas partes e acessórios; somente 4% teria direitos entre os 10% e os 
20%, salientando-se os vidros, bem como a maioria do vestuário, dos têxteis-lar e do 
calçado; com direitos acimados 20% encontram-se valores de exportações pouco 
significativos face ao total das exportações britânicas (mas relevantes enquanto 
concorrentes dos produtos nacionais, como é o caso do tabaco). O escalão de 
produtos sujeitos a direitos específicos enquadraria cerca de 5% das exportações do 
RU para o mercado intra-UE, sendo a esmagadora maioria relativa a cereais (trigo e 
cevada) e produtos alimentares associados (pão, biscoitos), carne e preparados de 
carne, mas também laticínios e vinhos. 
Face ao perfil exportador de Portugal, assinale-se o potencial para o aumento da 
competitividade dos produtos nacionais face aos seus concorrentes britânicos no 
mercado intra-UE em relação aos produtos que ficarão sujeitos a direitos mais 
elevados, ou seja: cerâmicos e vidros; metais; veículos automóveis, suas partes e 
acessórios; vestuário; têxteis-lar; calçado; vinhos; tabaco. 
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Ministério do Ambiente 

 

A. Aspetos genéricos 

 

Ao longo dos anos, a União Europeia (UE) desenvolveu uma política ambiental comum, 
baseada na lógica de que muitas das questões ambientais têm caráter ou impacto 
transfronteiriço, e o crescimento do mercado interno levou à adoção de um conjunto 
de regras comuns (normas para produtos, licenças e fixação de objetivos), de modo 
a evitar as diferenças nacionais e as distorções de concorrência. Como grande, forte 
e unificado bloco, a União Europeia tem influenciado fortemente as negociações 
internacionais, em particular, na área do ambiente.  

A saída do Reino Unido (UK) deste grande bloco inevitavelmente terá consequências 
na área do ambiente para UK mas também para a UE, que serão maiores ou menores 
em função das diferentes opções – hard ou soft BREXIT.  

Neste momento, em que UK ainda não notificou a UE ao abrigo do art.º 50.º do 
Tratado da União Europeia (TUE), apenas se podem tecer algumas considerações 
sobre eventuais consequências do BREXIT na perspetiva do Reino Unido se manter 
relativamente próximo ou completamente afastado da UE. Naturalmente que na 
perspetiva do Reino Unido se manter próximo da UE as consequências serão mais 
ténues e haverá maior garantia do Reino Unido continuar a manter níveis elevados de 
proteção do ambiente que no caso de um maior corte nesse relacionamento.  

De um modo geral, na área do ambiente, a saída do Reino Unido, terá certamente um 
efeito nas relações negociais em que Portugal (PT) está envolvido. Fará reduzir o peso 
da União na cena internacional e, além disso, deixaremos de contar com a experiência 
e visão do Reino Unido nas negociações internas.  

 

B. Considerações gerais na área do ambiente 

 

Resíduos 

Admite-se que o sector dos resíduos em Portugal, não será significativamente 
influenciado pelo BREXIT, pese embora as relações comerciais que se estabeleceram 
em matéria de transferência transfronteiriça de resíduos.  

Nesse contexto específico, a interação que eventualmente deixará de ser feita no 
contexto do Regulamento Comunitário de transferência de resíduos passará a ser feita 
no âmbito Convenção Basileia, o que não prejudicará os movimentos transfronteiriços 
que decorrem entre ambos os países. Não havendo partilha de metas no 
enquadramento legislativo comunitário também neste âmbito não haverá uma 
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afetação ao nível do planeamento aprovado a nível nacional. Assim, não se antecipam 
nem prejuízos nem benefícios dignos de realce no contexto desta matéria. 

Importa, no entanto, dar a indicação de que, sendo o Reino Unido uma das principais 
origens de combustível derivado de resíduo (CDR) e sendo este o principal afluxo de 
resíduos para Portugal, é expectável que, devido ao BREXIT, este afluxo diminua pelo 
facto de o Reino Unido estar a acautelar a sua utilização interna.  

Neste contexto, os consumidores nacionais deste material terão necessariamente de 
procurar alternativas que poderão passar pela intensificação da procura interna de 
CDR – conduzindo a preços que permitam investir na sua afinação e qualidade – ou 
aumentar o consumo de combustíveis fósseis, com os consequentes impactos 
decorrentes da sua utilização. 

 

Preparação e resposta a emergências radiológicas e nucleares e proteção 
radiológica 

No que se refere à preparação e resposta a emergências radiológicas e nucleares e 
proteção radiológica, as relações decorrem no contexto do Tratado EURATOM, sendo 
que as implicações mais específicas estão detalhadas mais à frente na resposta às 
questões colocadas pela DGAE/MNE. 

 

Químicos 

Nos produtos químicos existirão implicações significativas, ou não fosse UK um dos 
EM que mais tem contribuído para a prossecução dos objetivos inerentes à 
implementação do Regulamento REACH (sobre registo, avaliação, autorização e 
restrição de produtos químicos) e sobre o Regulamento CLP (sobre classificação, 
rotulagem e embalagem de substâncias e misturas), e que mais compromissos tem 
assumido neste contexto, dado dispor de uma equipa altamente especializada em 
matéria de toxicologia, ecotoxicologia, exposição e avaliação de riscos. 

Assim, e muito embora PT não tenha uma relação privilegiada com UK nesta matéria, 
haverá com certeza um grande impacte nos trabalhos previstos e em curso no âmbito 
destes dois regulamentos. Por outro lado, sendo estes regulamentos essenciais à 
colocação no mercado de produtos químicos, caso UK opte por se excluir das 
obrigações nele previstas, haverá consequências em termos das trocas comerciais 
entre UK e EM, incluindo PT. 

 

Qualidade do ar 

Ao nível dos instrumentos de redução de poluentes para o ar importa destacar a 
diretiva relativa aos tetos nacionais de emissões, onde foram recentemente 
negociadas as metas de redução de poluentes para cada um dos EM, visando o 
objetivo comum de redução da mortalidade e morbilidade na União Europeia.  
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Esta nova diretiva, que entrará em vigor a 31 de dezembro de 2016, consagra os 
objetivos de redução para UK para 2020 e 2030. Para 2020 os valores de redução 
estão já estabelecidos no âmbito das emendas do Protocolo de Gotemburgo da 
CLRTAP - Convenção sobre poluição atmosférica transfronteira, pelo que a ratificação 
destas emendas será uma forma de vinculação. Os objetivos de redução de emissões 
de poluentes para a atmosfera para 2030, será um aspeto a acautelar no âmbito das 
negociações de saída do Reino Unido, tendo em conta que a negociação da diretiva 
tetos foi fechada com base num acordo de redução de 49,6% do impacte da poluição 
na saúde em 2030, o que significa um enorme esforço para os EM.  

 

Alterações climáticas 

A área onde se prevê maior impacto com a saída do Reino Unido é nas alterações 
climáticas, no caso em que UK venha a sair dos compromissos assumidos 
solidariamente entre a UE e os seus EM relativamente às metas de reduções de 
emissão, onde os impactos se sentirão ao nível da revisão do esforço de partilha das 
reduções de emissões e da dimensão do CELE, sendo UK o 2º maior emissor de GEE 
da UE. O cenário de saída do Reino Unido dos compromissos UE e EMs implicariam 
uma alteração significativa dos mesmos e a necessidade de rever as distribuições de 
esforços, não estando neste momento disponíveis indicações desse eventual impacte. 
Em qualquer caso, UK continua neste momento a negociar o pacote clima-energia 
como parte integrante da UE e dos seus compromissos. 

A nível das negociações internacionais, apesar de a União Europeia negociar em nome 
de todos os seus Estados-membros, o papel do Reino Unido, no seio da UE, é muito 
significativo. Não apenas porque UK disponibiliza, para o efeito, uma equipa de peritos 
que impactua pela quantidade e qualidade, mas também porque efetua campanhas 
de outreach muito eficazes junto de países terceiros, nomeadamente através de 
grupos de negociação informais com países parceiros da União Europeia (onde não 
estão todos os EM representados) e onde estão pequenos estados-ilha e africanos. 
Estes dois “ativos” fazem do Reino Unido em elemento essencial e muito influente da 
UE no contexto das negociações internacionais. 

 

C. Outras áreas no âmbito do MAMB 

 

Financiamento da UE nas áreas do MAMB 

No âmbito do MAMB não se identificaram projetos comuns entre UK e PT com 
financiamento da União Europeia, o que não exclui a possibilidade de existirem 
projetos de outros promotores no setor do ambiente, por exemplo na área da 
investigação e desenvolvimento.  

O setor do ambiente em Portugal beneficia do financiamento da UE no âmbito dos 
Fundos Europeus, nomeadamente através do POSEUR e do LIFE ou de outros 



261 

 

programas temáticos como o URBACT ou iniciativas como a Agenda Urbana da UE, 
cujas consequências para PT serão profundamente analisadas pelos ministérios 
competentes nas vertentes apoio ao desenvolvimento e coesão, orçamento e 
perspetivas financeiras.  

 

Transporte rodoviário de passageiros 

Com a saída do Reino Unido da UE não são expectáveis consequências para o sector 
do transporte internacional rodoviário de passageiros entre PT e UK dado ser um 
serviço praticamente inexistente.  

Após o BREXIT o transporte rodoviário entre PT e UK terá de ser regulado por um 
acordo bilateral, prevendo contingentação dos serviços a realizar. Tradicionalmente 
estes acordos bilaterais são aplicados ao transporte de mercadorias e de passageiros, 
mas, na prática, as autorizações anuais para o transporte de passageiros são em 
número reduzido ou inexistentes.  

 

D. Resposta às questões colocadas pela DGAE/MNE 

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE. 

 

No que se refere à preparação e resposta a emergências radiológicas e 
nucleares e proteção radiológica identificam-se todas as matérias relacionadas 
com o Tratado EURATOM. 

Em matéria de alterações climáticas a UE tem, para 2030, uma meta global de 
redução de emissões de gases com efeito de estufa de pelo menos 40% (com base 
em 1990). Esse objetivo tem de ser alcançado por duas vias, nas quais a participação 
do Reino Unido é particularmente relevante: (i) reduções de emissões no âmbito do 
mercado de carbono (CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissão); (ii) redução 
de emissões fora do mercado de carbono (ESD - Effort Sharing Decision). Não se 
consegue, neste momento, antever as implicações na dinâmica da alocação de 
esforços de redução de emissões pela saída do Reino Unido. 

A saída do Reino Unido terá, ainda, um impacto significativo ao nível da colocação no 
mercado de produtos químicos, face ao seu elevado grau de participação nos vários 
fora e procedimentos associados aos Regulamentos REACH e CLP e irá ter 
repercussões nas trocas comerciais entre UK e os outros EM. 
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2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de alterações 
substantivas por força da saída do Reino Unido. 

 

Agências 

A eventual participação de UK nas agências europeias do Ambiente (AEA) e dos 
Químicos (ECHA) serão, em princípio, objeto de negociação. A permanência do Reino 
Unido nas duas agências dependerá das opções – hard ou soft BREXIT, sendo óbvia 
a sua continuidade no caso do Reino Unido fazer parte do EEE, situação semelhante 
à da Noruega. Nota-se que a AEA, para além dos EM, acolhe a Islândia, o 
Liechtenstein, a Noruega, a Suíça e a Turquia, enquanto a ECHA acolhe apenas a 
Noruega. 

 

Conservação da natureza e biodiversidade 

São também possíveis alterações aos anexos das Diretivas Aves e Habitats, com os 
EM detentores de espécies e habitas também presentes no Reino Unido, 
designadamente as da faixa atlântica, a terem de dividir entre si a responsabilidade 
da conservação desses habitats e espécies, mas não nos parece que sejam assuntos 
relativamente aos quais a saída do Reino Unido tenha impacto no funcionamento da 
UE. 

 

Preparação e resposta a emergências radiológicas e nucleares e proteção 
radiológica 

Relativamente aos impactos do BREXIT em matéria de preparação e resposta a 
emergências radiológicas e nucleares e proteção radiológica pode dizer-se 
genericamente que serão sobre todas as matérias relacionadas com a aplicação do 
Tratado EURATOM. Em particular, a saída do Reino Unido do Sistema European 
Community Urgent Radiological Information Exchange (ECURIE) e da Plataforma 
European Radiological Data Exchange Platform (EURDEP), da associação European 
Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) e da Agência de Aprovisionamento e do 
Serviço de Salvaguardas da EURATOM poderá resultar em impactos na harmonização 
de regras e procedimentos especialmente em situações com repercussões 
transfronteiriças. 

O BREXIT poderá ter ainda impacto num eventual reconhecimento pela UE das 
associações Heads of European Radiological protection Competent Authorities 
(HERCA) e Western European Nuclear Regulators Association (WENRA), de que o 
Reino Unido faz parte, como “expert advisory groups”, à semelhança do ENSREG. 



263 

 

Por último, será de ter também em conta o impacto do BREXIT nos projetos de 
investigação e desenvolvimento, em curso e em preparação, financiados pela UE, onde 
UK tem participado ativamente. 

 

Alterações climáticas 

Em matéria de alterações climáticas serão objeto de alterações substantivas as 
questões de reduções de emissões no âmbito do mercado de carbono (CELE – 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão) e de redução de emissões fora do mercado 
de carbono (ESD - Effort Sharing Decision). Não se consegue, neste momento, 
antever as implicações na dinâmica da alocação de esforços de redução de emissões 
pela saída do Reino Unido. 

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 

 

Preparação e resposta a emergências radiológicas e nucleares e proteção 
radiológica 

Presentemente não temos qualquer informação sobre a possível posição do Reino 
Unido sobre o Tratado EURATOM. No entanto, e devido à natureza do mesmo, é 
expectável que as negociações sejam realizadas especificamente para este Tratado 
em particular. Não obstante, é possível especular que o Reino Unido queira manter 
um estatuto de país associado tanto ao EURDEP como ao ECURIE, à semelhança da 
Noruega. Esta manutenção não apresenta qualquer conflito com os interesses de 
Portugal, podendo até afigurar-se como vantajosa. 

 

Dossier CELE  

• No contexto da meta UE referida acima, a redução a alcançar até 2030, por via do 
CELE, é de 43% das emissões dos setores abrangidos pelo referido regime (exemplos: 
instalações industriais de combustão, papel, cerâmica, vidros, cimenteiras, refinarias, 
etc); 

• O CELE representa uma meta coletiva UE e não metas individuais por EM; 

• Este regime opera em 31 países (28 EM + Islândia, Liechtenstein e Noruega) e 
cobre cerca de 45% das emissões da UE; 
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• É um sistema de mercado e funciona sob o princípio “cap and trade”. Onde o “cap” 
é reduzido anualmente de forma a induzir a redução de emissões. Os operadores 
económicos (operadores de instalações e operadores de aeronave) recebem ou 
compram licenças de emissão que podem comercializar entre si; 

• O regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 
União foi criado pela Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Outubro. Esta Diretiva conta já com diversas alterações sendo que, em julho de 
2015, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de alteração à mesma, por 
forma a acomodar as novas metas de redução referidas anteriormente, a implementar 
no período 2021-2030, cujas negociações no Conselho, nomeadamente ao nível do 
Grupo Ambiente, estão em curso. 

Os impactos da saída do Reino Unido manifestar-se-ão de forma diversa, em função 
das opções que o país venha a tomar: 

• Caso UK opte por se manter associado ao esforço de redução da UE: pode ser 
estabelecido um “joint fulfilment agreement” entre EM e UK, que assumirá a forma de 
tratado internacional. É sob este tipo de regime que Islândia, Liechtenstein e Noruega 
participam no regime CELE. Implica alguma perda de capacidade negocial para UK, 
porque o pacote central é negociado intra-UE, sendo que países terceiros aderem à 
posteriori se assim o entenderem. 

• Caso UK opte por sair do CELE: sendo que o Reino Unido é o segundo maior emissor 
da UE a sua saída do mercado terá impacto significativo. As suas empresas deixarão 
de ser abrangidas pelo mercado de carbono UE. Significa que o “cap”, que foi calculado 
em função das emissões de toda a UE, deixará de ser proporcional às emissões; 
consequentemente haverá demasiadas licenças de emissão no mercado, o esforço de 
redução exigido aos operadores será menor e o sistema CELE sairá enfraquecido, com 
potencial repercussão do preço das licenças de emissão no sentido da sua descida. 
Neste contexto, poderá ser necessário rever o “cap”, solução que poderá encontrar 
resistência de EM como o Visegrad Group (PL, HU, CZ e SK). 

 

Dossier Effort Sharing/ Partilha de Esforços  

• No contexto da meta global UE para 2030, as metas a alcançar individualmente 
pelos EM nos setores económicos não abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças 
de Emissão (CELE) correspondem a uma redução, com base em 2005, de 30% das 
emissões dos setores que estão fora do mercado de carbono UE (setores não-CELE) 
– exemplos: setor transporte, agrícola, residencial, etc. 

• Este esforço de redução declina-se em metas individuais por EM, calculadas em 
função do PIB per-capita. 

• A Comissão Europeia (COM) apresentou 2 propostas legislativas para 
implementação da meta conjunta para os setores não-CELE, nomeadamente: 
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- Regulamento que estabelece metas e partilha de esforços entre Estados-Membros 
(julho 2016); 

- Regulamento para o setor de Uso de Solo, Alterações de Uso de Solo e Florestas 
(LULUCF) no quadro de políticas de Energia e Clima para o período 2021-2030 (julho 
2016). 

• Este Dossier tem ligação direta ao Acordo de Paris, dado que a maioria dos EM não 
pode ou não quer, por motivos jurídicos e políticos, avançar para a ratificação nacional 
sem antes saber qual o esforço de redução que lhe caberá – ou seja, só quando estiver 
concluída a negociação do Dossier Effort Sharing é que alguns EM poderão avançar 
para a ratificação do Acordo de Paris. Neste momento, já ratificaram 10 EM (nos quais 
se inclui Portugal) e a Comissão. 

• O alcance dos critérios para a entrada em vigor do Acordo deu-se no passado dia 5 
de Outubro, assim como a ratificação por parte da UE e de vários EM que permitiram 
o alcance dos mesmos. A Primeira-Ministra britânica, Theresa May, anunciou que 
ratificaria o Acordo de Paris até ao final deste ano. Sendo assim, UK irá ratificar o 
Acordo ainda enquanto EM da União Europeia e na base dos compromissos assumidos 
pelo grupo dos 28 EM e Comissão. 

• Numa situação em que seja ativado o artigo 50 do Tratado de Lisboa devem ser 
colocadas 2 questões: 

- A meta UE (de pelo menos 40% até 2030) mantém-se inalterada. Assim sendo a 
saída do Reino Unido da UE implicará o recálculo das metas individuais de cada EM, o 
que levará a atrasos na negociação do Dossier Effort Sharing, com consequências para 
a celeridade da ratificação do Acordo de Paris sobretudo para os EM que ainda não 
ratificaram o Acordo. De notar, que com a conclusão da negociação do Effort Sharing, 
a União Europeia ainda tem que enviar às Nações Unidas a divisão de 
responsabilidades entre a UE e EM para cumprimento da meta de acordo com o artigo 
4.16 do Acordo de Paris. Essa divisão de responsabilidades, advém sobretudo da 
conclusão da negociação do dossier Effort Sharing; 

- Por outro lado, se as metas individuais não forem alteradas, a UE terá que recalcular 
e acordar uma nova meta de reduções na qual não se encontra o Reino Unido. Essa 
meta “ajustada” terá que ser novamente objeto de ratificação por parte da UE a 
submeter ao Depositário dos Instrumentos de Ratificação. 

• UK poderá ainda optar por se manter associado ao esforço de redução da UE à 
semelhança do descrito para o CELE. 

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 
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Conservação da natureza e biodiversidade 

Previsivelmente o efeito resultante da saída do Reino Unido será favorável a Portugal 
nas questões em que não temos tradicionalmente interesses alinhados, como por 
exemplo, Acesso aos Recursos Genéticos e Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios 
Decorrentes da sua Utilização – contexto Regulamento 511/2014, Protocolo de Nagoia 
ou negociações BBNJ/UNCLOS (biological diversity beyond areas of national 
jurisdiction) – onde tradicionalmente o Reino Unido defende posições mais favoráveis 
aos utilizadores de recursos genéticos – e portanto resistente à regulação da utilização 
dos recursos genéticos – enquanto Portugal, país detentor de uma diversidade 
biológica relevante em contexto europeu, defende a regulação da utilização (e do 
acesso para além da jurisdição nacional – dentro de jurisdição é prerrogativa de cada 
Estado) como a forma adequada de assegurar a partilha justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos. 

 

5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 

 

No que se refere ao CELE, a saída do Reino Unido numa via “hard Brexit”, terá ainda 
impactes nas seguintes áreas: 

• Em caso de necessidade de alteração do “cap” supramencionado, tal poderá ter 
consequências ao nível dos montantes de licenças de emissão para venda em leilão 
pelos EM, podendo impactar negativamente nos montantes de PT; 

• No âmbito das instalações fixas, esta saída poderá ter ainda impacte na definição 
dos valores de benchmark a serem aplicados a todos os operadores dos EM, uma vez 
que os valores atualmente em vigor foram definidos pelas 10% instalações mais 
eficientes ao nível da UE (tendo os dados dos operadores UK sido considerados neste 
âmbito, desconhecendo-se, de momento, se o impacte desta saída será positiva ou 
negativa para os operadores nacionais); 

• A lista de setores sujeitos a um risco significativo de fugas de carbono; 

• No âmbito de aplicação do regime CELE no setor da aviação. Passando UK a estar 
fora da UE, os operadores de aeronave anteriormente geridos por este EM terão de 
ser redistribuídos pelos EM nos quais têm mais emissões, o que poderá significar um 
aumento do n.º de operadores a serem administrados por PT; 

• Capacitação dos grupos de trabalho técnicos no âmbito da Diretiva CELE, 
nomeadamente ao nível dos grupos de monitorização e reporte de emissões, grupo 
técnico do benchmark, task force aviação, etc., onde a intervenção deste EM têm sido 
muito ativa, liderando a grande maioria dos grupos técnicos informais. 
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• O efeito imediato do referendo do BREXIT foi a descida acentuada do preço das 
licenças de emissão. Pode ser preocupante o baixo custo das licenças de emissão, 
uma vez que pode conduzir a um aumento das emissões das instalações abrangidas 
pelo CELE, que ao invés de investirem em tecnologias de baixo carbono optem por 
adquirir essas licenças que têm de utilizar para compensar as suas emissões. 

 

6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

Nada a referir. 
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Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

 

Resposta ao Questionário MNE, enquadrando, quando possíveis os três 
grandes cenários enquadradores: situação de divórcio, disposições 
transitórias, relação de saída. 

Nestes três cenários consideramos que o fundamental será garantir a participação do 
Reino Unido no Mercado Interno. Na impossibilidade de se avançar neste sentido, 
passamos a identificar e a avaliar os efeitos do BREXIT nas grandes áreas que desde 
já identificamos.  

 

1. Áreas de competência em que a participação do Reino Unido é mais 
relevante para a União Europeia, em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE.  

 

a) O Comércio entre PT e o RU.  

PT é um exportador líquido para o RU. O valor das exportações no complexo 
agroflorestal situa-se em cerca de 20% do total da economia, contribuindo o sector 
agroalimentar com mais de 10%, os produções florestais com cerca de 9% e os 
produtos da pesca com pouco mais de 1% (consultar Anexo I). 

PT exporta, no complexo agroflorestal, pasta para papel, vinhos, em particular vinho 
do Porto, tomate transformado, peras, azeite, conservas de peixe, preparações 
diversas (das quais se destaca Ketchup e outros molhos de tomate) e é importador de 
bebidas alcoólicas (whiskies) e trigo.  

O Reino Unido representou, na média do quinquénio (2011-2015) o 5º destino das 
exportações nacionais dos setores agrícola, agroalimentar, do mar e da floresta, com 
um valor médio de 537 581 milhares de euros. O valor das exportações cresceu a uma 
taxa média de 12%, situando-se em 2015, nos 691 939 milhares de euros.  

a.1. - Direitos Aduaneiros – A aplicação de direitos pelo RU, num patamar idêntico aos 
aplicáveis na Pauta Aduaneira Comum, tornaria as nossas exportações 
excessivamente onerosas. 

A exportação de alguns produtos, pela sua diferenciação e implementação no mercado 
do R.U. poderão manter a preferência dos consumidores britânicos, como é o caso do 
Vinho do Porto ou, pelas suas características, as peras. 

Contudo, é nos vinhos que os direitos da pauta aduaneira comum são mais elevados 
e assumindo a forma de direitos específicos (valor por quantidade, normalmente 
associados a produtos com maior grau de transformação). 

a.2. - Barreiras Não Pautais – Incluem questões de natureza sanitária e fitossanitária 
(SPS e da Propriedade Intelectual (Indicações Geográficas/Denominações de Origem 
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Protegidas). A saída do RU implicando que o RU passe a beneficiar do estatuto de país 
terceiro, implicará alterações do acervo comunitário e a preparação de legislação pelo 
RU. 

a.3. - Desvalorização da Libra – que onera as exportações nacionais para o RU, aina 
que possa favorecer os exportadores da UE face a exportadores de países terceiros 
(desvalorização face ao dólar superior à desvalorização face ao euro) 

À partida desenham-se como potenciais consequências económicas de âmbito global 
para o RU: 

• A quebra no poder de compra dos consumidores do RU. 

• O aumento dos preços no consumidor. 

 

b) Relevância da manutenção do orçamento da Política Agrícola Comum 
(PAC).  

O Reino Unido (RU) é um contribuinte líquido para o orçamento da UE e para a PAC,84 
pelo que os ajustamentos decorrentes da sua saída vão colocar pressão sobre os 
atuais contribuintes ou sobre outros que potencialmente o venham a ser, de acordo 
com a nova ordem.  

Este efeito de ajustamento poderá fazer com que os EM contribuintes líquidos possam 
defender uma maior redução dos apoios da PAC em geral, em particular dos apoios 
ao Desenvolvimento Rural (enquanto variável de ajustamento) e numa menor 
convergência entre apoios dos EM do 1º pilar, em que são os principais beneficiários. 

Contudo se no futuro o R.U. quiser ter acesso ao Mercado único, terá que contribuir 
para o orçamento da PAC.  

Portanto, o impacto deriva do tipo de relação que se vier a estabelecer. 

 
 
 

                                                           
84 O RU é um contribuinte importante para o orçamento geral da UE, mas é menos o caso quando se trata da 
Política Agrícola Comum, em que é o menor contribuinte líquido. Fornece 10,5% do orçamento global da UE, 
mas uma análise mais precisa mostra que apenas fornece 5% das rubricas da PAC. Tomando 2013 como base, 
o Reino Unido recebeu € 3,9 bilhões através da PAC e contribuiu para a PAC por € 6,8 bilhões. 

Isto significa que, em termos financeiros, o impacto global de um orçamento Brexit sobre a PAC seria limitado 
a menos de 5% do orçamento da PAC - ou cerca de 2,9 mil milhões de euros por ano. Estes 5% poderiam ser 
equilibrados politicamente no caso de uma negociação financeira pós-Brexit, sabendo que o governo do Reino 
Unido tem sido tradicionalmente o principal defensor do grupo de países contribuintes líquidos, relutantes em 
manter o orçamento da PAC. 
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2 - Elementos específicos e concretos do acervo da UE, por ordem de 
importância, em cada uma das áreas. 

 

a) O Comércio entre PT e o RU.  

a.1. - Direitos Aduaneiros  

Nos principais produtos exportados por PT para o RU, se após o acordo de divórcio, 
não forem criadas as condições para um comércio isento de pagamentos de direitos, 
à semelhança do que sucede no mercado interno, haverá o risco de imposição de 
direitos pelo RU, que, a situarem-se a níveis semelhantes aos da UE, tornariam as 
nossas exportações excessivamente onerosas (consultar Anexo II com os direitos da 
pauta aduaneira comum para alguns dos nossos principais produtos exportados para 
o RU). 

a.2. - Barreiras não Pautais 

 Acervo comunitário no domínio da Propriedade Intelectual/Indicações Geográficas  

Vinhos  

Regulamento (CE) n. 607/2009, que estabelece normas de execução do Regulamento 
(CE) nº 479/2008 do Conselho, no que respeita às Denominações de Origem 
Protegidas e Indicações Geográficas protegidas, às menções tradicionais, à rotulagem 
e à apresentação de determinados produtos vitivinícolas. 

Géneros Alimentícios 

- Regulamento (UE) n.º 1151/2012 de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, prevê no seu artigo 
13.º a proteção das Denominações de Origem Protegida (DOP), Indicações 
Geográficas Protegidas (IGP) e Especialidades Tradicionais Garantidas (ETG); 

- Regulamento (CE) N.º 110/2008 de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, estabelece uma lista de indicações geográficas bem como um 
sistema de proteção destas indicações. 

 Acervo comunitário no domínio dos Produtos Biológicos  

- Regulamento (CE) n.º 1235/2008, estabelece os requisitos a cumprir pelos 
importadores, ou pelos seus representantes, de produtos biológicos a partir de países 
terceiros destinados a serem comercializados no mercado comunitário.  

- Regulamento (CE) N.º 889/2008 de 5 de Setembro de 2008 estabelece normas no 
que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo. 

 

 

 Barreiras SPS 
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Circulação de vegetais com o RU – No cenário mais negativo, poderão vir a ser 
estabelecidas restrições ao movimento de vegetais e partes de vegetais, situação que 
poderá afetar as nossas exportações de frutas e outros vegetais, com especial 
relevância para a pera rocha, dada a necessidade de inspeção fitossanitária e 
emissão de certificados fitossanitários. 

O RU poderá vir a impor requisitos fitossanitários mais exigentes face aos atualmente 
aplicáveis aos movimentos intracomunitários, em especial para os produtos agrícolas 
de importante produção para o RU, como é o caso da batata.  

Outros constrangimentos ao comércio  

Mesmo por parte dos comerciantes e retalhistas existe o risco de serem criados 
sistemas próprios de rotulagem e apresentação dos produtos, suscetíveis de acarretar 
maiores dificuldades aos operadores. 

Material Florestal - Conjunto de Diretivas comunitárias referentes à comercialização 
de materiais florestais de reprodução, de material lenhoso e de cortiça  

A circulação daqueles produtos, dentro da UE, é acompanhada de passaporte 
fitossanitário - uma etiqueta oficial, válida no interior da Comunidade. Para países 
terceiros o certificado fitossanitário é constituído pelo documento oficial contendo as 
informações definidas pela Convenção Fitossanitária Internacional (CFI).  

 B - Manutenção do Orçamento da PAC  

A revisão intercalar do QFP em curso, a preparação do QFP pós 2020, o exame 
intercalar da PAC e a reflexão já iniciada da PAC no pós 2020, terão que incluir e 
estabelecer os princípios que devem, neste tema, presidir após a notificação de saída 
do RU à UE.  

Assim, o acervo fundamental sobre o qual virão a incidir os efeitos Brexit consistirá na 
adaptação dos quatro Regulamentos da PAC85 do Parlamento Europeu e do Conselho 
e das dezenas de regulamentos de execução derivados, particularmente daqueles que 
contêm plafonds por EM que terão efeito na re-distribuição, dos quais se destacam os 
plafonds para o Desenvolvimento Rural e os Pagamentos Diretos, mas que também 
incluem os apoios via Organização Comum dos Mercados. 

O fundamental nesta matéria é se ocorrerá anulação do contributo do R.U. ou se 
haverá lugar a uma sua redistribuição pelos EM. 

 

                                                           
85 Pacote legislativo PAC: Regulamentos UE nº 1305, 1306, 1307 e 1308 de 2013 do PARLAMENTO EUROPEU E 
DO CONSELHO de 17 de dezembro de 2013 relativos, respetivamente, ao apoio ao desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento 
da Política Agrícola Comum, que estabelece regras para os Pagamentos Diretos aos agricultores ao abrigo de 
regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum e que estabelece uma Organização Comum dos 
Mercados dos Produtos Agrícolas. 
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3 - Antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino Unido na 
negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar com os 
interesses nacionais. 
 

Produtos Florestais - O UK é um grande importador de produtos florestais, pelo 
que a sua saída do mercado único terá consequências para os exportadores nacionais 
(madeira e papel e cartão). A aplicação de direitos ou a criação de legislação tipo 
FLEGT/UE iniciativa própria, é algo que poderá com grande probabilidade acontecer 
pois o UK foi o maior impulsionador desta legislação na UE.    

Indicações Geográficas - Está em causa a perda da proteção comunitária das 
Indicações Geográficas (IG) do RU86, com implicações no seu reconhecimento pela UE 
como IG de país terceiro. 

Reciprocamente as IG’s comunitárias no RU deixam de estar protegidas pelo que 
importa acautelar a sua proteção por um esquema de proteção similar ou alternativo 
(possibilidade de recurso à marca de certificação), dado que o UK não ratificou o 
Sistema de Lisboa (Acordo de Lisboa) para o Registo Internacional das Denominações 
de Origem (WIPO – World Intellectual Property Organization), pelo que este Acordo 
não pode ser invocado.  

Reconhecimento dos produtos biológicos nacionais no RU - Face ao estatuto 
de país terceiro do RU após o Brexit, PT deve apoiar a Comissão no sentido de 
promover o reconhecimento dos produtos biológicos comunitários no RU. O RU por 
sua vez deverá respeitar as regras de produção e controlo, com vista ao 
reconhecimento dos seus produtos pela UE.  

 

4 - Identificação em cada uma dessas matérias quais poderão ser os casos 
em que a saída do Reino Unido se possa eventualmente traduzir num 
“benefício” para Portugal. 

 

Importa que Portugal possa tirar partido de um posicionamento geoestratégico ímpar, 
no cruzamento de três continentes (Europa, América e África), o qual pode e deve 
poder capitalizar e valorizar em termos de dinâmica de desenvolvimento da sua política 
externa, promovendo o desenvolvimento de parcerias para a internacionalização dos 
produtos e empresas. 

                                                           
86 Estão em causa IG de produtos como carnes (14 IG), produtos à base de carne (5 IG) queijos (17 IG) ou 
pescado (15 IG). No que respeita às bebidas espirituosas referem-se as IG como por exemplo produtos como 
"Scotch Whisky" e "Somerset Cider Brandy". 
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De referir que um possível benefício poderá resultar do facto das empresas 
exportadoras nacionais passarem a poder utilizar, os apoios comunitários para a 
Promoção em Países Terceiros, no Reino Unido.  

Embora, como referido, a desvalorização da libra se traduza numa desvantagem para 
as nossas exportações, poderá, também, ser um benefício atendendo à vantagem 
comparativa dos nossos vinhos em termos de relação qualidade preço, face aos 
concorrentes europeus. 

Sendo o Reino Unido um importador líquido de alimentos, não é de descurar interesse 
no investimento direto em Portugal particularmente nos hortofrutícolas e Vinhos.  

  

5  -  Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 

Incerteza enorme sobre todas as componentes que intervêm no comércio colocando 
uma grande interrogação sobre o que poderá ser o desenho de um relacionamento 
futuro da UE com o RU.  

Questões de reajustamentos de contingentes e de avaliação das compensações 
comerciais concedidas por via dos vários alargamentos, poderão ter que ser dirimidas 
na OMC e ser de particular complexidade. 

No quadro atual é de prever, com a saída de 65 milhões de consumidores, possa haver 
mesmo excesso de oferta no Mercado Interno.  

 

6  -  Finalmente, e numa rúbrica à parte, apresentar elementos adicionais 
que entenda relevantes para a preparação/condução desta negociação. 
 
 A saída do RU da UE, tendo sido um dos maiores defensores da liberalização do 
comércio, poderá induzir a UE para uma abordagem mais protecionista e continental, 
no quadro das renegociações de políticas em curso o que a acontecer, nos poderia 
prejudicar atendendo à importância para PT dos destinos das nossas exportações, 
Angola e Brasil.  

 Adaptações do quadro decisório - Dado que a maioria das decisões se efetua por 
Maioria Qualificada, determinada pela regra da Dupla Maioria, implicando ter em conta 
simultaneamente a posição de 55 % dos Estados Membros, que representem, no 
mínimo, 65% da população total da UE, o seu ajustamento implicará uma nova 
ponderação do peso da população dos 27 Estados Membros na população Total da 
UE. Da mesma forma, para a Minoria de Bloqueio, dado que esta, para se constituir, 
tem que representar 35% da população da UE. 
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Anexo I – O COMÉRCIO AGRO-FLORESTAL PT- RU 

 

Uma análise do relacionamento comercial entre Portugal e o Reino Unido, no período 
2011 a 2015, revela que este mercado representou, para o conjunto dos setores 
agrícola, agroalimentar, mar e florestas, em termos de exportações, o 5.º destino, 
com um valor de cercan 538 Meuros/ano, cerca de 20 % do total exportado pela 
economia para aquele destino.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Total da Economia (1) 2011 2012 2013 2014 2015
média 

quinquénio

var. 

12/11

var. 

13/12

var. 

14/13

var. 

15/14

Exportações 2 232 833 2 386 034 2 612 563 2 943 891 3 358 920 2 706 848 7% 9% 13% 14%

Importações 1 969 238 1 674 240 1 675 668 1 817 923 1 899 548 1 807 323 -15% 0% 8% 4%

Saldo (exp-imp) +263 596 +711 794 +936 895 +1 125 968 +1 459 372 +899 525

Cobertura (exp/imp) 113% 143% 156% 162% 177% 150%

% total Exp PT-Mundo (2)  5,2% 5,3% 5,5% 6,1% 6,7% 5,8%

% total Imp PT-Mundo (3) 3,3% 3,0% 2,9% 3,1% 3,1% 3,1%

(2) Peso das Exp do total  da economia para Reino Unido nas Exp do total da economia para todos os países do Mundo

Evolução da balança comercial Portugal-Reino Unido 2011-2015 em milhares de euros

(1) Todos os produtos transacionados entre PT e Reino Unido

(3) Peso das Imp do total  da economia de Reino Unido nas Imp do total da economia de todos os países do Mundo
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Agro (1) + Mar + Florestas (AMF) 2011 2012 2013 2014 2015
média 

quinquénio

var. 

12/11

var. 

13/12

var. 

14/13

var. 

15/14

Exportações 434 534 458 630 498 023 604 778 691 939 537 581 6% 9% 21% 14%

Importações 225 905 197 693 208 372 208 909 249 225 218 021 -12% 5% 0% 19%

Saldo (exp-imp) +208 629 +260 937 +289 650 +395 869 +442 714 +319 560

Cobertura (exp/imp) 192% 232% 239% 289% 278% 247%

Exp AMF / Exp total economia (2) 19,5% 19,2% 19,1% 20,5% 20,6% 19,9%

Imp AMF / Imp total economia (3) 11,5% 11,8% 12,4% 11,5% 13,1% 12,1%

Exp AMF R. Unido / Exp AMF Mundo (4) 5,0% 5,1% 5,2% 6,1% 6,6% 5,6%

Imp AMF R. Unido / Imp AMF Mundo (5) 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 2,2% 2,0%

(4) Peso das Exp AMF para Reino Unido nas Exp AMF para todos os países do Mundo

(5) Peso das Imp AMF de Reino Unido nas Imp AMF de todos os países do Mundo

(1) Produtos agrícolas e agroalimentares

(3) Peso das Imp AMF nas Imp do total  da economia de Reino Unido

(2) Peso das Exp AMF nas Exp do total da economia para Reino Unido
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Agroalimentar (1) (AA) 2011 2012 2013 2014 2015
média 

quinquénio

var. 

12/11

var. 

13/12

var. 

14/13

var. 

15/14

Exportações 204 568 230 741 242 471 296 896 338 361 262 607 13% 5% 22% 14%

Importações 186 157 165 017 170 586 165 014 202 260 177 807 -11% 3% -3% 23%

Saldo (exp-imp) +18 411 +65 725 +71 886 +131 883 +136 101 +84 801

Cobertura (exp/imp) 110% 140% 142% 180% 167% 148%

Exp AA / Exp total economia (2) 9,2% 9,7% 9,3% 10,1% 10,1% 9,7%

Imp AA / Imp total economia (3) 9,5% 9,9% 10,2% 9,1% 10,6% 9,8%

Exp AA Reino Unido / Exp AA Mundo (4) 4,9% 5,2% 5,0% 5,8% 6,3% 5,5%

Imp AA Reino Unido / Imp AA Mundo (5) 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,6% 2,3%

(4) Peso das Exp AA para Reino Unido nas Exp AA para todos os países do Mundo

(5) Peso das Imp AA de Reino Unido nas Imp AA de todos os países do Mundo

(1) Produtos agrícolas e agroalimentares

(2) Peso das Exp AA nas Exp do total da economia para Reino Unido

(3) Peso das Imp AA nas Imp do total da economia de Reino Unido
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Mar (M) 2011 2012 2013 2014 2015
média 

quinquénio

var. 

12/11

var. 

13/12

var. 

14/13

var. 

15/14

Exportações 35 485 35 027 32 938 35 687 44 025 36 633 -1% -6% 8% 23%

Importações 20 082 16 959 15 460 17 404 19 727 17 926 -16% -9% 13% 13%

Saldo (exp-imp) +15 404 +18 068 +17 478 +18 283 +24 298 +18 706

Cobertura (exp/imp) 177% 207% 213% 205% 223% 204%

Exp M / Exp total economia (1) 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4%

Imp M / Imp total economia (2) 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0%

Exp M Reino Unido / Exp M Mundo (3) 4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 4,3% 4,2%

Imp M Reino Unido / Imp M Mundo (4) 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%

(3) Peso das Exp M para Reino Unido nas Exp M para todos os países do Mundo

(4) Peso das Imp M de Reino Unido nas Imp M de todos os países do Mundo

(1) Peso das Exp M nas Exp do total da economia para Reino Unido

(2) Peso das Imp M nas Imp do total da economia de Reino Unido
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Florestas (F) 2011 2012 2013 2014 2015
média 

quinquénio

var. 

12/11

var. 

13/12

var. 

14/13

var. 

15/14

Exportações 194 480 192 861 222 614 272 195 309 553 238 341 -1% 15% 22% 14%

Importações 19 666 15 717 22 327 26 491 27 238 22 288 -20% 42% 19% 3%

Saldo (exp-imp) +174 814 +177 144 +200 287 +245 704 +282 315 +216 053

Cobertura (exp/imp) 989% 1227% 997% 1027% 1136% 1069%

Exp F / Exp total economia (1) 8,7% 8,1% 8,5% 9,2% 9,2% 8,8%

Imp F / Imp total economia (2) 1,0% 0,9% 1,3% 1,5% 1,4% 1,2%

Exp F Reino Unido / Exp F Mundo (3) 5,2% 5,2% 5,7% 7,0% 7,5% 6,2%

Imp F Reino Unido / Imp F Mundo (4) 1,0% 0,9% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2%

(3) Peso das Exp F para Reino Unido nas Exp F para todos os países do Mundo

(4) Peso das Imp F de Reino Unido nas Imp F de todos os países do Mundo(2) Peso das Imp F nas Imp do total da economia de Reino Unido

(1) Peso das Exp F nas Exp do total da economia para Reino Unido
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var.
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P País
média 

quinquénio

% do 

Total
P País

média 

quinquénio

% do 

Total
P País

Total

(exp+imp)

% do 

Total

Saldo

(exp-imp)

1 Espanha 2 994 312 31,40% 1 Espanha 5 106 211 46,15% 1 Espanha 8 100 523 39,32% -2 111 899

2 França 959 141 10,06% 2 França 876 023 7,92% 2 França 1 835 164 8,91% +83 118

3 Angola 758 743 7,96% 3 Países Baixos 592 894 5,36% 3 Alemanha 1 163 928 5,65% -14 687

4 Alemanha 574 621 6,03% 4 Alemanha 589 307 5,33% 4 Países Baixos 974 053 4,73% -211 735

5 Reino Unido 537 581 5,64% 5 Brasil 410 734 3,71% 5 Itália 779 921 3,79% +213 006

6 Itália 496 463 5,21% 6 Itália 283 458 2,56% 6 Angola 761 617 3,70% +755 868

7 Estados Unidos 392 626 4,12% 7 Suécia 272 782 2,47% 7 Reino Unido 755 601 3,67% +319 560

8 Países Baixos 381 159 4,00% 8 Estados Unidos 267 073 2,41% 8 Brasil 716 222 3,48% -105 246

9 Brasil 305 488 3,20% 9 Reino Unido 218 021 1,97% 9 Estados Unidos 659 699 3,20% +125 553

Posição de Reino Unido entre os parceiros comerciais de Portugal (média 2011-2015 em milhares de euros)
produtos agrícolas e agroalimentares, do mar e da floresta

Exportações Importações Trocas comerciais (total e saldo)
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Anexo I.1. O COMÉRCIO DE VINHOS PT-RU 

 

Em 2015, Portugal exportou 19,44 milhões de litros para o Reino Unido, com um 
valor de 78 milhões de euros. 

Enquanto, nos anos mais recentes, os volumes vendidos para o Reino Unido têm 
vindo a registar alguma tendência de quebra (crescimento médio anual de -3,6%), o 
valor regista tendência oposta (crescimento médio anual de +2,5%). 

Face a 2014, o ano de 2015 regista: 

• Volume: -3% 
• Valor: +7% 
• Preço médio: +10% 

Em 2015, o Vinho do Porto representou 68% do valor do total de vinhos exportado 
para o RU, a um preço médio de 5,68 euros/litro. Portugal ocupa o 11º lugar como 
fornecedor de vinho no mercado do Reino Unido. 

 

Ficha de exportação: 

Apresentam-se os dados atualizados a junho de 2016 relativos às expedições de 
vinhos portugueses no mercado do Reino Unido. 
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Anexo II - Quadro com Direitos aduaneiros da UE em alguns dos principais 
produtos exportados PT-RU 

Produto Código NC Direitos UE aplicados a 
países terceiros 

Carnes de animais da espécie suína (exceto 

carcaças e meias carcaças, pernas, pás e 

respetivos pedaços, não desossados), frescas 

ou refrigeradas 

020319 86,90€/100 kg 

Ovos com casca, frescos , de aves da espécie 

Gallus domesticus (exceto ovos fertilizados, 

para incubação) 

040721 30,40€/100 kg 

Queijo 0406 9099 151€/100 kg 

Plantas vivas, incluindo as suas raízes, e 

micélios de cogumelos (exceto bolbos, 

tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e 

rizomas, mudas, plantas e raízes de chicória, 

estacas não enraizadas e enxertos, árvores, 

arbustos e silvados, de frutos comestíveis) 

060290 8,30 % 

Abóboras, curgetes e cabaças (Curcurbita 

spp.), frescas ou refrigeradas 
070993 12,80 % 

Peras  08 3090 107,20€/100 kg 

Azeite de oliveira virgem 09 1090 124,50€/100 kg 

Enchidos secos ou em pasta de barrar não 

cozidos 
01 0091 

149,40€/100 kg 

Preparações e conservas de peixe – atuns e 

bonitos em óleo vegetal 
04 1421 24,00 % 

Tomates preparados ou conservados (pelados) 2002 1010 14,40 % 

Sumos de Fruta (Sumo de maçã, não 

fermentado, sem adição de álcool, com ou 

sem adição de açúcar ou de outros 

edulcorantes, com valor Brix > 20 à 

temperatura de 20°C) 

200979 30,00 % + 18,40€/100 kg 

Preparações alimentícias diversas (Ketchup e 

outros molhos de tomate) 
210320 10,20 % 

Vinhos 2204 2189 15,80€/hl 

Papel e Cartão 480257 0% 

Madeiras (Portas e respetivos caixilhos, 

alizares e soleiras, de madeira) 
441820 0% 

Pasta para papel (Pastas químicas de madeira, 

à soda ou ao sulfato, semibranqueadas ou 

branqueadas (exceto pastas para dissolução e 

pastas químicas de madeira de coníferas) 

470329 0% 
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Ministério do Mar 

 

Introdução 

O Reino Unido (UK), no sector de pesca, é considerado uma potência no seio da 
União Europeia (UE). Dispondo de 6319 embarcações registadas, é o segundo na 
lista dos Estados Membros (EM) com maior volume de capturas (668 mil toneladas 
– 14% da União) e também o segundo em capacidade de pesca, a seguir à Espanha. 
Trata-se do maior produtor aquícola da União em volume e valor, com um peso de 
17% e 22% respetivamente, e na componente da indústria de transformação dos 
produtos da pesca surge em 1º lugar com um volume de negócios da ordem dos 5 
mil milhões de euros (18% da União).  

Nestes termos, a saída do UK da União terá, certamente, reflexos significativos na 
estrutura produtiva do setor da pesca ao nível da União, que perderá um dos seus 
maiores produtores de produtos da pesca frescos, refrigerados, congelados e 
transformados. 

O Reino Unido foi sempre muito crítico relativamente à Política Comum das Pescas 
(PCP), responsabilizando-a pelo declínio da sua indústria pesqueira e pelos danos 
colaterais resultantes do ajustamento imposto à frota pesqueira do seu país, 
designadamente pela redução do número de empregos no setor da pesca daí 
resultante. 

A imposição de limites de captura, a necessidade de ajustamento das frotas face 
aos recursos haliêuticos disponíveis, a adoção de planos de recuperação e de gestão 
para diversas unidades populacionais, a imposição de medidas técnicas, entre 
muitos outros aspetos, levaram, ao nível da UE, ao estabelecimento de um regime 
de gestão da atividade da pesca complexo, lento, burocrático, e, até à revisão de 
2013, muito pouco descentralizado, sem levar em conta as especificidades das 
diferentes pescarias realizadas na UE.  

Apesar da enorme imprevisibilidade do BREXIT, é, ainda assim, possível antever 
algumas implicações, desde logo evidentes, da saída do UK da UE, designadamente: 

• Recuperação da soberania em termos de gestão dos recursos da pesca nas 
águas sob a sua jurisdição e soberania;  

• Necessidade de se negociar um regime de acesso entre a UE e o UK, à 
semelhança do existente entre a UE e a Noruega; 

• Estabelecimento de um eixo Noruega/UK; 

• No que respeita aos stocks partilhados entre estados costeiros, a necessidade 
de concertação, em sede de estados costeiros, tendo em vista a definição de 
limites de captura, definição do share da quota, adoção de medidas de 
conservação e de gestão conjuntas, etc;   
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• Necessidade de definição e implementação, pelo UK, de um sistema de 
gestão, monitorização e controlo da pesca, dotado de um quadro regulatório 
próprio; 

• Perda de influência do UK no processo decisório da UE; 

• Revisão do quadro de atribuição dos apoios financeiros à indústria da pesca 
do UK, porquanto a indústria do UK deixa de beneficiar dos fundos de que 
beneficiava no âmbito do FEAMP; 

• Necessidade de revisão do enquadramento ambiental marinho pelo UK, uma 
vez que o quadro normativo da UE deixa de ser aplicável ao UK. 

 

1. Acesso recíproco às águas da UE/UK 

Com o BREXIT, o UK volta a reassumir a soberania no que toca à gestão e 
exploração dos recursos marinhos presentes nas águas sob a sua soberania e 
jurisdição. Atualmente, a frota do UK beneficia de um regime de acesso às águas 
de outros EM, sobretudo francesas e irlandesas, situadas entre as 6 e as 12MN. Em 
idêntico sentido, cinco EM (Holanda, Alemanha, França, Bélgica e Irlanda) 
beneficiam do regime de acesso às águas do UK. A PCP tem por base o princípio do 
livre acesso às águas e aos recursos pelos navios da União restringindo, no entanto, 
o acesso aos recursos na zona até às 12MN, com exceção das regiões 
ultraperiféricas, como, por exemplo, os Açores e Madeira, que beneficiam de um 
regime de acesso diferenciado, cuja reserva de acesso se estende até às 100MN. 
Nas restantes águas da União, o acesso está condicionado pelo esforço exercido 
pelas frotas, exceto no que às pescarias pelágicas diz respeito, constituindo o que 
se designa por direitos históricos. Com a saída do UK, este país recuperará a 
soberania transferida em 1973 para a, então, Comunidade Económica Europeia 
(CEE). Coloca-se, agora, a questão do acesso dos navios da UE às águas do UK, e 
vice-versa, conforme vinha acontecendo no âmbito da PCP.  

De acordo com um relatório recentemente publicado pelo NAFC – Marine Centre 
University of the Highlands and Islands , de 11 de outubro de 2016, baseado em 
informação publicada pela Comissão Europeia, proveniente do STEFC (Scientific 
Technical and Economic Committee for Fisheries) e pelo United Kingdom’s Marine 
Management Organisation (MMO), mais de metade das capturas na ZEE do UK são 
realizadas por outros EM (650 000t de pescado, com um valor superior a 400 
milhões de libras). A proporção de pescado capturado por outros EM na ZEE do UK 
é particularmente elevada no que respeita a espécies como a pescada, o escamudo, 
as raias, o arenque, o carapau e o verdinho. Por outro lado, a quantidade de 
pescado capturado por navios do UK nas ZEE de outros EM é muito menor do que 
aquela que é realizada por outros EM na sua ZEE (apenas 1/7 em peso e 1/4 em 
valor). Contudo, importa referir que existem segmentos da pesca no UK e/ou 
comunidades piscatórias do UK mais dependentes de outras ZEE da UE do que da 
sua própria ZEE.  
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Os elementos referidos no ponto anterior não contemplam as capturas realizadas 
pelas frotas norueguesa e das Faroé ativas na ZEE do UK, no âmbito do acesso 
recíproco concedido ao abrigo dos Acordos de Pesca Bilaterais porquanto os 
elementos de informação disponíveis não permitem idêntica comparação. Daqui 
resulta um acréscimo de capturas e de esforço presente em águas do UK 
relativamente aos acima referidos. 

Como cenário futuro, é altamente provável que o quadro regulatório que vier a ser 
instituído dê continuidade ao acesso recíproco de ambas as frotas de pesca. A 
inviabilização do mesmo, apesar de possível em teoria, dificilmente seria do 
interesse das duas partes. Uma medida desta natureza originaria, certamente, 
tensões políticas junto dos EM com maior dependência em termos de acesso às 
águas do UK, e condicionaria negativamente as negociações relacionadas com o 
acesso ao mercado da UE por parte do UK. Em todo o caso, a inviabilização do 
regime de acesso por parte de uma das partes levaria, naturalmente, a uma 
situação de tensão que não é do interesse das partes. 

Sendo verdade que o UK recupera a sua soberania em termos de gestão dos 
recursos presentes nas suas águas, e, em consequência, a possibilidade de exclusão 
das frotas estrangeiras da sua ZEE, deve ser observado que a ZEE do UK apenas 
se estende até às 200MN nalgumas áreas, e as espécies com maior valor comercial 
(sarda, arenque, arinca, bacalhau e solha) passam parte dos respetivos ciclos de 
vida nas águas de outros estados costeiros. 

Deste modo, considera-se que a sua manutenção deve ser considerada como 
estratégica para ambas as partes.  

 

2. Dimensão Externa do BREXIT no domínio da pesca  

A saída do UK da UE implicará, necessariamente, a necessidade de negociação, pelo 
UK, de acordos de pesca bilaterais com outros estados costeiros, incluindo com 
países não membros da UE, como a Noruega, a Islândia e as Ilhas Faroé. 
Atualmente, o acesso às águas destes países pela frota britânica insere-se no 
âmbito da rede de acordos de pesca negociados pela UE com estes países.  

Para além da necessidade de garantir o acesso às águas de países costeiros 
vizinhos, através de acordos bilaterais, o UK terá igualmente de, logo que 
concretizada a saída da UE, (dado que a UE detém competência exclusiva para 
negociar acordos de pesca internacionais sendo Parte Contratante e representando 
todos os EM) de iniciar o processo de adesão às organizações regionais de pesca 
(ORP) responsáveis pela gestão de recursos em águas internacionais, o que poderá 
fazer com que fique impossibilitado de aceder a possibilidades de pesca em águas 
internacionais geridas por estas Organizações, por mais ou menos tempo.  

Trata-se, assim, de um processo que não é automático, não sendo, nesta fase, 
percetível a fórmula que irá enquadrar o relacionamento do UK enquanto decorrer 
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o respetivo processo de adesão, sobretudo à NEAFC - North East Atlantic Fisheries 
Commission da qual o UK é estado costeiro. 

O BREXIT pode vir a originar disputas quanto à chave de repartição dos recursos 
entre as diversas partes contratantes. Neste particular, é de referir a disputa entre 
o UK, a Islândia e as Ilhas Faroé, também designada por “Mackerel war”, originada 
pela discordância na definição do share do stock de sarda no Atlântico Nordeste. 
Esta disputa reflete a natureza frágil e volátil deste tipo de compromissos 
internacionais. 

Apesar do direito internacional vigente, designadamente a Convenção de Montego 
Bay, de 1982 (UNCLOS) e o Acordo de Nova Iorque (UNFSA), de 1995, estabelecer 
a necessidade de os estados costeiros cooperarem entre si, tendo em vista a adoção 
de medidas de gestão e de conservação de recursos comuns, o quadro normativo 
internacional carece de um poder coercivo e sancionatório eficiente. Por outro lado, 
coexistem instrumentos internacionais de alcance diferenciado em termos de 
aplicabilidade. Se, por um lado, os instrumentos jurídicos adotados pela FAO têm 
um caráter global, por outro, subsistem outros que são meramente consultivos e, 
consequentemente, de alcance limitado, de que o ICES – International Council for 
the Exploration of the Sea é um bom exemplo. No caso específico das ORP, o seu 
alcance regulatório abrange, exclusivamente, as águas internacionais não vigorando 
no seu seio um quadro sancionatório para os incumprimentos comparável ao que 
vigora no âmbito da UE e que decorre da PCP. O UK passará a estar sujeito às 
regras das ORP mas deixa de estar vinculado ao cumprimento das regras que 
decorrem da PCP e se aplicam aos navios da União. 

Estando fora da UE, o UK deixará de beneficiar das possibilidades de pesca que 
decorrem da rede de Acordos de Parceria no Domínio da Pesca (APP), negociados 
pela UE com países terceiros. Deixará, portanto, de beneficiar das possibilidades de 
pesca que decorrem do APP UE/Gronelândia, onde beneficia de importantes quotas 
de bacalhau, capelim, alabote da Gronelândia, e dos denominados «Acordos do 
Norte», que envolvem uma gestão conjunta de unidades populacionais partilhadas 
com a Noruega, a Islândia e as Ilhas Faroé, no âmbito dos quais o UK é um dos 
maiores beneficiários das possibilidades de pesca ao dispor da UE. 

Por outro lado, a saída do UK da UE deixará de vincular este país à «cláusula da 
exclusividade» que decorre da PCP. Ao abrigo desta cláusula, o acesso dos EM aos 
recursos dos países terceiros que acordaram uma parceria no domínio das pescas 
com a UE, apenas poderá ocorrer nos termos e condições técnicas de atividade 
definidos no Protocolo de Pesca acordado com estes países.  

Sem o freio da PCP, o UK poderá, no plano multilateral, ao nível da concertação em 
sede de estados costeiros, conseguir aumentar a sua parte do share, e assim 
pretender alterar o status quo em termos de possibilidades de pesca, tal como 
sucedeu com a Islândia e com as Ilhas Faroé, relativamente às negociações da 
sarda e do arenque no Atlântico Nordeste, respetivamente. Sobre este aspeto, deve 
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igualmente ser notada a disputa entre, por um lado, a UE, e, por outro, a Federação 
Russa e a Noruega, quanto ao share de cantarilho em águas internacionais geridas 
pela NEAFC. 

Tal como Portugal, também o UK é um estado costeiro da NEAFC. O BREXIT 
permitirá ao UK potenciar a sua influência junto desta ORP, através do 
estabelecimento de alianças estratégicas, como, por exemplo com a Noruega, com 
o objetivo de condicionar o processo decisório da NEAFC. Por outro lado, o UK 
poderá adicionar ao processo negocial, que decorre em sede de estados costeiros 
e ao nível da NEAFC, elementos que dificultarão, ainda mais, o estabelecimento de 
compromissos e de consensos entre as partes contratantes (que o UK ainda não é), 
ou prejudicar, ainda mais, a posição da UE que, não obstante representar 28 EM, 
apenas detém 1 dos 5 votos da NEAFC, atualmente, e dos 6 com a inclusão futura 
do UK. 

O UK é, atualmente, a segunda maior economia europeia e a 5ª a nível mundial, 
tratando-se do maior mercado de destino de exportações norueguesas (o 3º, se 
excluído o setor do petróleo e do gás. É altamente provável que a Noruega pretenda 
capitalizar a saída deste importante parceiro económico da UE, através do 
estabelecimento de um eixo estratégico entre estes dois países na região do 
Atlântico Nordeste, que se poderá traduzir em posições concertadas no quadro 
multilateral, como, por exemplo, ao nível da NEAFC. 

Por último, deve ser realçado o facto de o UK ser um contribuinte muito relevante 
para o orçamento da UE e da PCP. A sua saída da UE terá um forte impacto 
financeiro no orçamento da PCP, dado que se trata do segundo maior contribuinte 
líquido da UE. Se, por um lado no caso dos denominados «Acordos do Norte» não 
está em causa o pagamento de uma contrapartida financeira, tal não sucede com 
os “Acordos do Sul”, que implicam o pagamento de uma contrapartida financeira 
para o acesso às águas desses estados costeiros e, também, o pagamento de uma 
componente de apoio setorial.  

A saída do UK poderá ter implicações no financiamento da rúbrica relativa aos 
Acordos de Parceria no Domínio das Pescas, podendo dar origem a uma 
renegociação das possibilidades de pesca que deles decorrem, sobretudo dos 
Acordos atuneiros, alguns dos quais com taxas de utilização muito baixas. Neste 
cenário, Portugal pode vir a ser um dos Estados Membros mais afetados, 
juntamente com a Espanha e a França, dado que se trata do EM com maior 
presença de pesca no âmbito dos APP atuneiros (pesca do atum e espécies afins). 

 

Possibilidades de pesca pós-BREXIT 

Um dos argumentos utilizados pelos defensores do BREXIT é o de que, com o UK 
“out”, haverá maior autonomia na gestão dos recursos marinhos presentes nas suas 
águas. Em todo o caso, os recursos não conhecem fronteiras e espécies como a 
sarda, o arenque, o bacalhau e outras espécies de interesse comercial, possuem 
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elevada mobilidade, alternando entre os diferentes mares da região. Tal como já 
foi por diversas vezes realçado e contrariamente ao que sucede com a Noruega, 
Ilhas Faroé ou Islândia, que possuem um nível de isolamento e de extensão das 
ZEE superior ao UK, este último terá, inexoravelmente, que partilhar os recursos 
com os restantes estados vizinhos, incluindo o acesso recíproco às águas. 

No rescaldo do BREXIT, o UK poderá pretender capitalizar o maior grau de 
autonomia de que agora dispõe em ganhos imediatos, corporizados em mais 
possibilidades de pesca para a sua indústria, influenciados por pressões internas, 
afetando a estabilidade relativa, na qual assenta toda a PCP. Em idêntico sentido, 
o UK estará igualmente pressionado para obter acordos de pesca que sejam, no 
mínimo, tão vantajosos como os que a UE mantém com países terceiros, sobretudo 
com os estados costeiros vizinhos, como a Noruega, a Islândia, a Gronelândia e as 
Ilhas Faroé. 

No âmbito multilateral, a ser aceite como parceiro negocial, quer como Estado 
costeiro, quer como Parte Contratante da NEAFC, o UK disporá, doravante, da 
faculdade de abandonar/dificultar as negociações sempre que as mesmas não se 
coadunem com o seu interesse nacional. 

Apesar de atrativa, esta opção acarreta riscos. Desde logo, o risco de pesca 
insustentável, dado que, na ausência de medidas de gestão e de conservação 
internacionalmente acordadas, as partes irão estabelecer limites de captura 
unilaterais, desajustados do aconselhado pelas entidades competentes para 
avaliação e emissão de pareceres sobre os recursos, como, por exemplo, o ICES, e 
que, no limite, poderão originar sobrepesca dos recursos e o risco de colapso dos 
mesmos. 

Neste cenário, a UE goza de um importante trunfo, dado que se trata do maior 
mercado mundial de produtos da pesca. A título de exemplo, por ocasião da disputa 
entre a UE e as Faroé, motivada pela fixação de um share de arenque desajustado 
face à estabilidade relativa vigente, a UE respondeu com sanções comerciais, 
introduzindo uma proibição das importações de arenque provenientes daquele país, 
banindo, ainda, o acesso dos navios daquele país aos portos de pesca da União 
Europeia. A pressão então exercida pela UE levou as Faroé a recuar nas suas 
aspirações e a reduzir o limite de capturas fixado unilateralmente de 100.000t, para 
40.000t/ano. Estamos em crer que este aspeto será devidamente valorado pelo UK. 

Também o UK passará a poder fazer uso deste mesmo trunfo, associando os 
benefícios comerciais que concederá aos restantes parceiros às vantagens e apoios 
que os mesmos lhe venham a conceder. 

 

3. Reino Unido – Necessidade de um novo regime para as pescas 

O UK terá que desenvolver, com caráter urgente, um novo quadro legal para o setor 
das pescas. . Não é certo que o UK venha a alinhar os seus níveis de TAC com os 
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pareceres científicos. A incerteza no estabelecimento dos TAC e a sua repartição 
interna, através de um sistema de quotas, será um fator de incerteza, quer para os 
decisores políticos, quer para a indústria.  

Neste particular, a PCP possui um enquadramento legal robusto, que garante 
previsibilidade à atividade da pesca. Em todo o caso, parece-nos que o modelo a 
definir pelo UK deverá certamente incluir muitos dos elementos de gestão da atual 
PCP, desde logo, a fixação de limites de captura.  

Em termos de regionalização, a saída da UE permitirá ao UK recalibrar o seu quadro 
normativo, ajustando-o à sua realidade. Em todo o caso, a regionalização é um dos 
novos elementos introduzido pela PCP reformulada em 2013, do qual o UK iria, 
igualmente, beneficiar. 

Em todo o caso, uma das condições decorrentes do acesso recíproco às águas de 
ambas as partes é a necessidade de se observarem, pelos navios de um país terceiro 
a operar nas águas da outra parte, as medidas técnicas e demais disposições 
aplicáveis à atividade da pesca adotadas por esta última sem prejuízo de regras 
especificas que sejam adotados no quadro dos acordos que venham a ser firmados. 
Na prática, os navios do UK que pretendam operar em águas da UE ao abrigo dum 
eventual acordo de acesso recíproco, terão que cumprir as regras da UE, tal como 
os navios dos EM da UE terão que cumprir com as regras adotadas pelo UK. Tal 
significa que, mesmo não participando no processo de tomada de decisão da UE, 
as normas adotadas por esta última irão, por esta via, aplicar-se ao UK. 

Fora da UE, o UK deixará de poder integrar os Conselhos Consultivos Regionais 
(CCR) criados a partir de 2002, em consequência da revisão da PCP, com o objetivo 
de permitir o envolvimento de todos os stakeholders (sociedade civil e indústria da 
pesca) no processo decisório, influenciando o quadro regulatório do setor das 
pescas, sobretudo através da emissão de recomendações que traduzem o 
aconselhamento estratégico sobre as várias dimensões da pesca (económica, social 
e ambiental). 

O UK integra atualmente quatro dos sete CCR existentes na UE (CCR do Mar do 
Norte, CCR dos Pelágicos, CCR para as águas do Noroeste, e o CCR para as águas 
longínquas), exercendo uma influência considerável e manifestando as 
preocupações e os interesses específicos do seu setor da pesca. Com o BREXIT, o 
UK deixará de poder participar nestes importantes fora de debate e de discussão 
de matérias relativas ao setor da pesca, e, em consequência, deixará de poder 
influenciar o processo de decisão no âmbito da PCP. 

 

4. Instrumentos de financiamento das pescas 

Trata-se de um dos maiores contribuintes líquidos para o orçamento da UE. Em 
2014, o UK contribuiu com 11,34 mil milhões de euros (após rebate de €6,07 mil 
milhões) para o orçamento da UE. No mesmo ano, recebeu 6,98 mil milhões de 
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euros em fundos europeus, dos quais 3,95 mil milhões de euros (57%) destinados 
ao setor da agricultura e das pescas. 

Para o período 2014-2020, o UK dispõe de €243.1 milhões, disponíveis para apoio 
a projetos relacionados com inovação, formação, crescimento económico, 
sustentabilidade, infraestruturas portuárias, segurança, financiamento de pequenas 
e médias empresas, etc. 

Com a saída da UE, o UK deixará de poder aceder a estes apoios financeiros, 
desconhecendo-se se os futuros governos do UK adotarão  medidas de apoio ao 
setor , no mínimo, semelhantes, ao que estaria disponível no quadro do FEAMP para 
o período em questão. Mais, na eventualidade de uma contração da economia, 
cenário muito provável no pós-BREXIT, o financiamento das pescas poderá estar 
em causa, em maior ou menor extensão.  

 

5. Negociação de acesso recíproco aos mercados 

O acesso ao mercado da UE é crucial para a indústria pesqueira do UK. A França e 
a Holanda são, de longe, os principais destinos das exportações do UK. Por outro 
lado, cerca de 75% do pescado consumido no UK é proveniente da UE.  

O UK é o maior produtor aquícola da UE, em valor, e o terceiro, em volume de 
produção, graças à produção escocesa de salmão. O mercado da UE é o maior 
mercado mundial para os produtos da pesca. São aplicadas tarifas às importações 
de pescado de países não membros da UE, tal como a Noruega, no entanto, esta 
última beneficia de um regime favorável de acesso ao mercado da UE, decorrente 
do Espaço Económico Europeu (EEE), que lhe permitiu assegurar uma relação 
comercial favorável com a UE.  

De forma a beneficiar de um regime semelhante, o UK terá que aceitar fazer 
concessões à União Europeia, em moldes semelhantes à Noruega, pelo que o 
regime de acesso ao mercado europeu estará dependente das negociações com a 
UE que irão definir o futuro relacionamento. Importa sublinhar que cerca de 20% 
do pescado capturado pela frota do UK é descarregado em portos da União 
Europeia.  

As interdependências resultantes de 40 anos de integração no projeto europeu 
fazem da UE um parceiro comercial natural para o UK. Quatro dos cinco principais 
destinos das exportações do UK são os mercados de EM da UE. 

 

6. BREXIT – Implicações para Portugal 

 

a) Pescas 

i) Acordo Bilateral de Pescas UE/Noruega 
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Trata-se do Acordo de Pescas Bilateral mais importante da UE, quer em termos de 
intercâmbio de possibilidades de pesca, quer em termos de gestão dos stocks 
partilhados. Entrou em vigor no dia 16.06.1981, antes da adesão de Portugal à CEE, 
beneficiando inicialmente, e até 1993, apenas três EM, a Alemanha (RFA), o Reino 
Unido e a França.  

Assim, a quota de que Portugal beneficia em águas norueguesas não deriva do 
Acordo Bilateral, mas antes de uma quota adicional de bacalhau ártico, chamada 
“quota de coesão”, obtida em 1992, no âmbito das negociações do Espaço 
Económico Europeu (EEE), e consagrada, do ponto de vista jurídico, através do 
Acordo, por troca de cartas, entre a UE e a Noruega, numa lógica de contrapartida 
pelas facilidades de acesso de pescado norueguês ao mercado da UE, entretanto 
alargado com a adesão da Grécia (1981), Portugal e Espanha (ambos em 1986).  

As quotas nacionais de bacalhau-ártico, quer na Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
norueguesa no âmbito da já referida “quota de coesão”, quer no Svalbard, são 
estabelecidas a partir do TAC de bacalhau ártico fixado, anualmente, entre a 
Noruega e a Federação Russa. Importa sublinhar que, também, a quota de bacalhau 
para o arquipélago do Svalbard decorre da aplicação do Tratado de Paris, de 1920, 
e não do Acordo de Pesca Bilateral UE/Noruega.  

Em matéria de quotas de pesca e tendo em conta as mais importantes para 
Portugal, o UK beneficia da seguinte repartição face à quota UE: 

NAFO 

Bacalhau 3M – 16,33% da quota UE 

 

ICCAT 

Atum voador norte – 0,7 % da quota UE 

 

 

NEAFC 

Cantarilho – 0,15% da quota UE 

 

Noruega 

Bacalhau – 46,87% da quota UE    

 

O UK beneficia ainda de uma percentagem da quota UE de bacalhau do Svalbard.  

Quanto às quotas obtidas no âmbito das ORP (NAFO, NEAFC e ICCAT), em princípio, 
não deverá haverá qualquer implicação para PT, na medida em que o UK “levará” 
consigo a percentagem do TAC de que beneficia no quadro destas ORP, mantendo-
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se inalterada a chave de repartição entre todas as restantes Partes Contratantes 
beneficiárias dos mesmos stocks.  

Desde logo, deve ser sublinhado o impacto da saída do UK no Acordo bilateral 
UE/Noruega. O BREXIT terá impacto direto no balanço anualmente acordado entre 
a Noruega e a UE, dado que o UK é um importante contribuinte e beneficiário deste 
Acordo. 

Lembra-se que o Acordo bilateral de Pescas entre a UE e a Noruega foi celebrado 
numa base de reciprocidade ao nível da compensação de quotas de pesca que cada 
uma das Partes disponibiliza. O bacalhau é o stock mais importante que a Noruega 
disponibiliza à UE, em termos de quantidade e de valor de mercado. Desde a data 
de celebração do Acordo e até 1993, a Alemanha, a França e o Reino Unido foram 
os únicos Estados-Membros beneficiados na chave de repartição das unidades 
populacionais de peixes anteriormente referidas.  

A partir de 1993, o Acordo de Pesca bilateral é complementado pelo Acordo sob a 
forma de troca de cartas celebrado entre a Comunidade Europeia e a Noruega, a 2 
de maio de 1992, integrado no acordo mais amplo do Espaço Económico Europeu, 
ao abrigo do qual Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia recebem quotas de bacalhau 
ártico, mas que estão associadas a uma contrapartida a pagar à Noruega pela UE. 
Esta contrapartida tem vindo a ser assegurada, como já referido, através da oferta 
à Noruega de verdinho. Em 2016, foram cedidas à Noruega 75 000t desta espécie, 
representando, em peso, à volta de 70% do pescado utilizado pela UE no balanço 
com a Noruega. Para 2017, a transferência de verdinho para a Noruega será de 110 
000t, a maioria do qual proveniente da quota do UK. 

Por outro lado, o UK é o maior beneficiário da quota de bacalhau ártico, 
beneficiando de 47% do total. Com a sua saída, se por um lado a UE “perde” parte 
significativa da moeda de troca a utilizar no balanço final com a Noruega, por outro, 
a UE ficará  desobrigada de pagar o share que este país beneficiava no âmbito do 
Acordo Bilateral, que, como se disse, é metade do total do bacalhau ártico 
transferido para a UE. 

 

b) Fluxos Comerciais (Produtos da Pesca) entre PT e UK 

No ano de 2015, os fluxos comerciais entre PT e o UK tiveram um saldo positivo 
para PT de 19.347.031 €: 

Total importações 4.680 t 17.633.858 euros 

Total exportações 8.407 t 36.980.889 euros 

No que respeita aos produtos agrícolas e agroalimentares do mar e da floresta 
(média 2011-2015 em milhares de euros), o UK ocupa o 5.º lugar (5,64% do total) 
enquanto destino das exportações portuguesas, com uma média de 537 581 000 €. 
Em termos de proveniência das importações nacionais desta categoria, o UK 
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encontra-se em 9.º lugar (1,97% do total), com uma média de 218 021 000 €. O 
saldo das trocas comerciais entre PT e UK é positivo para PT (+319.560.000€). 

Antever o eventual impacto do BREXIT nas transações comerciais entre os dois 
países é um exercício de enorme dificuldade, dadas as inúmeras variáveis 
envolvidas. O UK é um relevante parceiro comercial de Portugal no setor do 
pescado, quer enquanto fornecedor, quer enquanto mercado de destino das 
exportações nacionais. A título de exemplo, mais de 50% das importações de 
santola para abastecimento do setor nacional da restauração são provenientes da 
Escócia. 

Independentemente do cenário que vier a ser traçado para a saída do UK da UE 
(soft/hard BREXIT), e não obstante um possível choque inicial, a “tradição” e a 
proximidade política serão fatores a considerar no relacionamento futuro, pós-
BREXIT, entre os agentes económicos dos dois países. A quebra previsível da libra 
facilitará a entrada de produtos e proporcionará o aumento do fluxo de investimento 
externo. Por outro lado, uma eventual postura de agressividade fiscal ou aduaneira 
do lado britânico poderá constituir um fator a ter em conta, mas, dada a relevância 
do mercado da UE para o UK (maior mercado mundial de produtos da pesca) 
entendemos que o UK não desejará assumir uma postura de excessiva 
agressividade, dado o impacto negativo que a mesma poderá representar para o 
seu próprio tecido empresarial.  
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Quadro relativo aos fluxos comerciais, por posição pautal (tipo de fabrico), em 2015: 

 FONTE: 

 

 

Dsg Fluxo Cod Posicao 2015 Dsg Posicao 2015 Massa (Kg) Valor Estatístico (Euros)

Entrada 0301 Total Peixes vivos 1.113 133.772

0302 Total Peixes frescos ou refrigerados (exceto filetes de peixe e outra carne de peixes da posição  0304) 40.869 165.283

0303 Total Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 0304) 986.723 2.498.524

0304 Total Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados 263.646 608.896

0305 Total Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pó e "pellets" de peixe, próprios para a alimentação humana 1.031.296 3.054.477

0306 Total Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos, com ou sem casca, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pós e pellets de crustáceos, próprios para a alimentação humana2.198.689 10.223.732

0307 Total Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; moluscos, com ou sem concha, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação;  farinhas, pós e pellets de moluscos, próprios para alimentação humana 111.776 706.122

0308 Total Invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets de invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, próprios para a alimentação humana1.759 94.506

1604/1605 Total Preparações e conservas de peixes, moluscos e crustáceos 44.114 148.546

4.679.985 17.633.858

Saídas 0301 Total Peixes vivos 131 224

0302 Total Peixes frescos ou refrigerados (exceto filetes de peixe e outra carne de peixes da posição  0304) 37.116 679.266

0303 Total Peixes congelados (exceto os filetes de peixes e outra carne de peixes da posição 0304) 352.211 1.042.858

0304 Total Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados 44.647 306.181

0305 Total Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pó e "pellets" de peixe, próprios para a alimentação humana 181.759 1.156.367

0306 Total Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos, com ou sem casca, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pós e pellets de crustáceos, próprios para a alimentação humana8.620 82.361

0307 Total Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; moluscos, com ou sem concha, fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação;  farinhas, pós e pellets de moluscos, próprios para alimentação humana 194.852 850.332

0308 Total Invertebrados, próprios para a alimentação humana 186 3.398

1604/1605 Total Preparações e conservas de peixes, moluscos e crustáceos 7.587.180 32.859.902



291 

 

 

Evolução da balança comercial Portugal-Reino Unido 2011-2015 em 
milhares de euros87 

 

Mar (M) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
média 

quinquénio 
var. 

12/11 
var. 

13/12 

var. 
14/1

3 

var. 
15/1

4 

Exportações  35.485 35.027 32.938 35.687 44.025 36.633 -1% -6% 8% 23% 

Importações  20.082 16.959 15.460 17.404 19.727 17.926 -16% -9% 13% 13% 

Saldo (exp-imp) 15.404 18.068 17.478 18.283 24.298 18.706 

 

  
 

      

Cobertura (exp/imp) 177% 207% 213% 205% 223% 204%         

Exp M / Exp total economia 
(1) 

1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4%         

Imp M / Imp total economia 
(2) 

1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0%         

Exp M Reino Unido / Exp M 
Mundo (3) 

4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 4,3% 4,2%         

Imp M Reino Unido / Imp M 
Mundo (4) 

1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%         

(1) Peso das Exp Mar nas Exp. do total da 

economia para Reino Unido 
  

(3) Peso das Exp Mar para Reino Unido nas Exp Mar 

para todos os países do Mundo 

(2) Peso das Imp Mar nas Imp .do total da 

economia de Reino Unido 
  

(4) Peso das Imp Mar de Reino Unido nas Imp Mar de 

todos os países do Mundo 

 

 

c) Segurança da navegação 

Em princípio, a saída do UK da UE não terá impacto significativo no âmbito das 
vertentes “safety”, “security”, “ambiente” e “responsabilidade civil”, porquanto o 
quadro regulatório do UK é regido pelo enquadramento internacional vigente, 
reforçado nalgumas áreas por acervo legislativo da UE. 

Não é, igualmente, expectável que o UK, em consequência do BREXIT, venha a 
alterar o seu posicionamento relativamente às questões relacionadas com a 
segurança da navegação, em particular, na implementação e prossecução dos 
objetivos traçados ao nível da UE para um transporte marítimo seguro e amigo do 
ambiente.  

Tal não significa que, em áreas muito concretas, como por exemplo no “security”, 
o UK não venha a manifestar interesse na concretização de “visitas” aos EM da UE, 
num sistema muito idêntico ao que existe entre os EM da UE e os Estados Unidos 
da América, onde já decorrem “visitas” recíprocas nesse contexto. 

Importa, contudo, realçar os seguintes aspetos que poderão resultar do BREXIT: 

                                                           
87 Fonte: Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral  
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Os navios que se encontram no tráfego internacional irão procurar uma bandeira 
da UE; 

Possível enfraquecimento da capacidade negocial da UE nos fora internacionais; 

Ao nível da UE, as negociações poderão mais facilmente ser condicionadas pelos 
interesses alemães, porquanto o UK não estará mais disponível para evitar que os 
interesses germânicos prevaleçam sobre os restantes; 

O financiamento de estudos na área da segurança marítima poderá ser afetado; 

A cooperação técnica em algumas áreas poderá ser afetada, como seja no âmbito 
da investigação de acidentes marítimos, nos locais de refúgio, etc. 

 

d) Estratégia Marítima para a região do Atlântico 

O Plano de ação adotado pela UE para o Atlântico tem por objetivo revitalizar a 
economia marinha e marítima na região do oceano Atlântico, num quadro de 
crescimento sustentável nas regiões costeiras, e de equilíbrio ambiental e ecológico 
do oceano Atlântico, dando seguimento à Estratégia para o Atlântico, adotada pela 
Comissão Europeia, em 2011, e contribui para a estratégia «Crescimento azul» da 
UE. 

Este plano define as prioridades em matéria de investigação e investimento no 
âmbito da «economia azul» na Região Atlântica envolvendo cinco EM costeiros 
(França, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido), e assenta na estratégia para o 
Atlântico, da Comissão, de 21 de novembro de 2011, e das consultas realizadas 
através do Fórum Atlântico.  

No âmbito deste Plano de Ação, é requerida aos EM uma atuação articulada e 
coordenada em domínios até então encarados por si de forma unilateral. Para além 
das áreas de cooperação tradicionais, como as pescas, a aquicultura, o turismo e o 
transporte marítimo, também estão incluídas áreas emergentes, tais como as 
energias renováveis offshore e a biotecnologia marinha. 

As suas prioridades passam pela promoção do empreendedorismo e da inovação, 
da proteção e valorização do ambiente marinho e costeiro, da melhoria da 
acessibilidade e da conectividade e pelo estabelecimento de um modelo de 
desenvolvimento regional sustentável e socialmente inclusivo.  

A saída do UK irá, seguramente, assumir especial relevância na implementação da 
Estratégia da UE e do respetivo Plano de Ação, dado que o UK é, atualmente, um 
dos cinco EM que integra a referida estratégia.  

Esta matéria é acompanhada através da participação no Atlantic Strategy Group da 
UE, cuja presidência, no próximo ano, caberá ao Reino Unido, e implicará, 
igualmente, a organização, pelo UK, da Conferência Anual de Stakeholders do 
Atlântico. 
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Esta estratégia não faz qualquer sentido sem a participação de todos os Estados 
costeiros. Neste sentido, deve ser garantido, o que atualmente não acontece, que 
os estatutos de participação e implementação desta Estratégia e Plano de Ação 
subjacente, assentem num conjunto de princípios de ação externa que permitam o 
envolvimento de atores externos à UE. 

 

Ambiente Marinho 

O UK foi um acérrimo defensor de uma maior abordagem ambiental. As Diretivas 
“Aves” e “Habitats” contribuíram para a criação de uma rede de áreas marinhas 
protegidas (AMP) no UK. As áreas marinhas criadas ao abrigo da UE gozam de um 
maior nível de proteção quando comparadas com as AMP criadas ao abrigo de 
legislação nacional.  

Neste momento, afiguram-se dois cenários possíveis: 

O UK adere ao EEE: Neste cenário, as Diretivas “Aves” e “Habitats” deixariam de se 
aplicar porquanto não estão incluídas no EEE, no entanto, a Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha continuaria a aplicar-se; 

O UK opta por se manter fora do mercado interno (fora do EEE): Tal como noutros 
domínios da política ambiental, o quadro normativo da UE deixaria de se aplicar, 
dependendo dos acordos internacionais relativos à conservação da natureza, 
incluindo a Convenção de Berna e a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Não 
obstante, grande parte do quadro normativo da UE ter sido objeto de transposição 
para a legislação doméstica, o UK ficará livre para a revogar e procurar um 
enquadramento mais consentâneo com o seu interesse nacional. 

No âmbito da DQEM, o UK tem sido um dos parceiros de PT em termos de 
concertação de posições no Arco Atlântico juntamente com Espanha, França e 
Irlanda, permitindo abranger as duas grandes sub-regiões marinhas, Costa 
Ibérica/Golfo da Biscaia e os Mares Célticos, pelo que o BREXIT terá seguramente 
efeitos nesta estratégia.  

Ainda recentemente, no processo de revisão da Decisão GES (Good Environment 
Status), que suporta a aplicação da DQEM, a atuação concertada do Arco Atlântico, 
à qual se juntou a Dinamarca e a Holanda, foi absolutamente decisiva para derrotar 
as posições da Alemanha, que correspondiam às posições da Comissão Europeia. 
No que se refere às Diretivas “Aves” e “Habitats”, estas estão estreitamente ligadas 
à DQEM, por via da Decisão GES, pelo que os requisitos destas Diretivas poderão, 
ainda que indiretamente, continuar a ser aplicados, se o UK assim o desejar.  

Caso tal não venha a suceder, o UK poderá querer “compensar” a situação através 
do reforço da sua posição na OSPAR (CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE 
MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST ATLANTIC), atendendo às 
intervenções que tem feito no grupo de coordenação da DQEM na OSPAR (ICG-
MSFD). 
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No que concerne à aplicação da Diretiva-Quadro da “Água”, o impacte será menor, 
uma vez que esta Diretiva é aplicada às águas de cada EM, ao contrário da DQEM 
que é aplicada às regiões e sub-regiões marinhas.  

Haverá, igualmente, impacte no que se refere aos projetos a que Portugal concorre 
(INTERREG e FEAMP – gestão direta da Comissão) para o cumprimento das 
obrigações nacionais no âmbito da DQEM e na OSPAR, nas quais UK é quase sempre 
parceiro, na prossecução da estratégia do Arco Atlântico. Do ponto de vista da 
contribuição financeira do UK, este facto pode ser mitigado, caso se venha a 
verificar a adesão do UK ao EEE, uma vez que PT é um dos países diretamente 
apoiados pelo fundo EEAGrants. Neste momento, decorrem dois grandes projetos 
financiados por este fundo, o Biometor, dedicado a campanhas oceanográficas e 
aos planos de sustentabilidade das Áreas Marinhas Protegidas (AMP) Madeira-Tore 
e Great-Meteor, e ainda o projeto “SOPHIA”, dirigido ao aumento da literacia dos 
assuntos do mar nos organismos da administração pública que lidam com estas 
matérias. 

Por último, importa evidenciar que o UK, tal como Portugal, tem vindo a criticar a 
postura tentacular evidenciada pela Comissão Europeia na aplicação da Política 
Comum das Pescas, com o objetivo de “esvaziar” a Política Ambiental. A Comissão 
Europeia, através da DG MARE, tem vindo a incorporar no domínio da PCP 
(competência exclusiva da UE) domínios que, na raíz, devem ser tratados na esfera 
ambiental, onde as competências são partilhadas com os EM, e onde, ao abrigo do 
princípio da subsidiariedade, os EM gozam do primado da ação. Portugal e UK 
defendem que a adoção de medidas de gestão e de conservação relativas a 
ecossistemas marinhos vulneráveis (EMV), como esponjas e corais, deve 
primariamente decorrer da Política Ambiental da UE, através da Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha (DQEM). 

Neste sentido, o BREXIT irá, inevitavelmente, resultar, a nível intra-UE, num 
enfraquecimento da estratégia de oposição à postura expansiva da PCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta ao questionário do MNE 
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1. Identificação das áreas de competência desse Ministério em que a 
participação do Reino Unido é mais relevante para a União Europeia, ou 
seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no funcionamento da 
UE.  

 

• O Reino Unido, no sector de pesca, é considerado uma potência no seio da 
União Europeia. Dispondo de 6319 embarcações registadas é o segundo na 
lista dos Estados membros com maior volume de capturas  (668 mil toneladas 
– 14% da União) e em capacidade de pesca a seguir á Espanha; 

• Trata-se do maior produtor aquícola da União em volume e valor, com um peso 
de 17% e 22% respetivamente; 

• Na componente “indústria de transformação”  dos produtos da pesca surge em 
1º lugar, com um volume de negócios da ordem dos 5 mil milhões de euros 
(18% da União); 

• Terá certamente reflexos significativos na estrutura produtiva do sector da 
pesca ao nível da União, que perderá um dos seus maiores produtores de 
produtos da pesca frescos, refrigerados, congelados e transformados; 

• A UE aumentará a sua dependência de abastecimento de pescado proveniente 
de de mercados de países terceiros; 

• No âmbito dos «Acordos do Norte», designadamente no quadro do Acordo de 
Pescas UE-Noruega, trata-se de um “dador” muito relevante do lado da UE, 
não apenas em termos de peixe oferecido como contrapartida à Noruega 
(subalínea i. da alínea a) do n.º 6 do presente documento), como também em 
termos de acesso concedido aos navios noruegueses; 

• Necessidade de a UE “negociar” com o UK um regime de acesso recíproco, 
dada a dependência de ambas as frotas deste regime de acesso (questão 
desenvolvida no ponto 1 do presente documento); 

• Trata-se de um dos maiores contribuintes líquidos para o orçamento da UE. O 
BREXIT terá necessariamente impacte ao nível dos fundos europeus disponíveis 
para financiamento das diversas políticas, e das pescas em particular, como por 
exemplo o financiamento da rede de Acordos de Parceria no Domínio das 
Pescas, ao abrigo da qual PT beneficia de importantes possibilidades de pesca. 

 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que 
deverão previsivelmente, por ordem de importância, ser objeto de 
alterações substantivas por força da saída do RU. 



296 

 

 

• Com o objetivo de permitir uma aplicação uniforme, o quadro regulatório da 
PCP assenta sobretudo em regulamentos, tendo, portanto, um caráter geral e 
vinculativo em todos os seus elementos. Neste sentido, a saída do UK da EU 
não deverá implicar alterações substantivas no acervo legislativo da 
PCP; 

• Na pesca, a saída do UK não deverá ter impacto na (re)distribuição de quotas 
em águas da UE. Em princípio, o UK levará consigo as quotas de que beneficia 
no seio da UE. Contudo, em termos multilaterais, o UK poderá assumir uma 
abordagem ofensiva, pretendendo incrementar o seu share de determinados 
stocks, à custa do share de outras Partes Contratantes; 

• Em termos de controlo e de inspeção em mar, na Área NEAFC, a saída do UK 
poderá levar a uma maior participação nacional no futuro. 

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, 
convirá procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do 
Reino Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem 
conflituar com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação 
dos nossos interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da 
negociação que se avizinha. 

 

• O eventual acesso do UK ao mercado comum, após a saída da União Europeia, 
pressupõe o respeito das quatro liberdades (pessoas, mercadorias, serviços e 
capital); 

• Considera-se que a negociação se deverá centrar no regime aduaneiro, 
incluindo isenções tarifárias e contingentes pautais para os produtos da pesca 
e no acesso das embarcações de pesca às águas europeias. As condições a 
acordar com o UK deverão assentar numa lógica de reciprocidade; 

• Em termos de acesso às águas, a negociação deverá igualmente assentar numa 
lógica de reciprocidade, com condições equitativas para as frotas da União e 
do UK; 

• Em termos multilaterais, do lado do UK poderá haver a tentação de capitalizar 
a saída da UE com ganhos de quotas no âmbito das diversas ORP, em prejuízo 
das restantes Partes Contratantes. Uma eventual redução do share da UE 
implicará imediatamente uma redução do share de todos os EM beneficiários 
das quotas em questão, incluindo PT. 
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4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se 
possa eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 

• No domínio das pescas não se perspetivam benefícios para Portugal 
decorrentes do BREXIT. 

 

5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo 
(“hard Brexit”). 

 

• A saída do UK num cenário de “hard-BREXIT”, sem acesso ao mercado interno 
da UE, e atendendo ao facto de se tratar de um parceiro comercial muito 
relevante para Portugal em matéria de pesca, conforme evidenciado na alínea 
b) do n.º 6 do presente documento (o UK ocupa o 5.º lugar enquanto destino 
das exportações portuguesas no setor dos produtos agrícolas e agroalimentares 
do mar e da floresta) poderá resultar numa redução das trocas comerciais entre 
os dois países; 

• Um divórcio litigioso entre a UE e o UK poderá dar origem ao estabelecimento 
de alianças estratégicas, por parte do UK, com outros parceiros, sendo, neste 
particular, expectável um reforço do eixo UK-NOR, que poderá funcionar contra 
os interesses da UE; 

• Num cenário de hard-BREXIT, a ausência de um acordo que viabilize o acesso 
recíproco de ambas as frotas poderá originar tensões políticas junto dos EM 
mais dependentes do acesso às águas do UK e condicionar, negativamente, o 
acesso ao mercado interno por parte do UK.  

• Conforme evidenciado num relatório recentemente publicado pelo NAFC – 
Marine Centre University of the Highlands and Islands88, mais de metade das 
capturas na ZEE do UK são realizadas por outros EM (650 000t de pescado, 
com um valor superior a 400 milhões de libras). Atualmente, cinco EM 
beneficiam de acesso às águas do UK (Holanda, Alemanha, França, Bélgica e 
Irlanda); 

• São igualmente de considerar reduções significativas das capturas de ambas as 
frotas dada a impossibilidade de estas acederem aos recursos quando estes se 

                                                           
88 https://www.nafc.uhi.ac.uk/research/statistics/eez-landings/landings-uk-eez-1 
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encontram na ZEE da outra Parte, e, em consequência, um agravamento da 
dependência de pescado proveniente de mercados externos à UE. 

 

6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar 
elementos adicionais que entenda relevantes para a 
preparação/condução desta negociação. 

 

• Nada a referir. 
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Região Autónoma dos Açores 

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE. 

 

As consequências no funcionamento do mercado interno e de forma mais particular 
na livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas e a estabilidade do orçamento 
comunitário – nomeadamente da política de coesão e da política agrícola comum, 
essenciais ao desenvolvimento das Regiões Ultraperiféricas, conforme definidas nos 
artigo 349º do TFUE – são as duas áreas que, nesta fase do processo, suscitam 
maiores preocupações. 

 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, ser objeto de alterações substantivas por força da saída 
do RU. 

 

Não são, nesta data, conhecidas as áreas sobre as quais irá incidir a negociação. Não 
obstante, no setor do turismo, aposta importante na diversificação da economia 
regional, poderão registar-se impactos negativos e alterações substantivas para a 
Região, como resultado de previsíveis entraves na livre circulação de pessoas, da 
eventual depreciação da libra face ao Euro, e de uma possível diminuição do poder de 
compra dos consumidores do Reino Unido, designadamente uma diminuição dos 
fluxos turísticos para a Região.  

Importará igualmente garantir que a saída do Reino Unido não implicará perda de 
estabilidade do orçamento comunitário e da sua capacidade de continuara a alavancar 
políticas de coesão económica, social e territorial que promovam um desenvolvimento 
harmonioso da União.  

Uma diminuição na distribuição de fundos europeus, resultando num declínio de 
verbas alocadas a regimes de grande relevância para a Região Autónoma dos Açores, 
como os que estabelecem medidas específicas no domínio da agricultura (POSEIMA) 
ou das pescas a favor das regiões ultraperiféricas da UE (planos de compensação que 
são parte integrante do Programa Operacional MAR 2020/FEAMP), do FEDER ou do 
FSE, poderá colocar em risco o desenvolvimento desta Região e um agravamento da 
sua situação social e económica estrutural, 
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Assim, é crucial encontrar uma solução compensatória à inexistência de participação 
do Reino Unido no orçamento da UE, que permita, nomeadamente, manter os atuais 
patamares de apoio financeiro europeu às regiões mais carenciadas da União e em 
especial às Regiões Ultraperiféricas. 

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 

 

Atendendo à fase inicial do processo, não há elementos suficientes que habilitem uma 
resposta. 

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 

Atendendo à fase inicial do processo, não há elementos suficientes que habilitem uma 
resposta. 

No entanto, o Brexit poderá tornar Portugal o principal interlocutor da UE para o 
Atlântico norte, e, em especial, para o relacionamento da UE com os EUA e Canadá, 
em particular no quadro dos Acordos de Comércio com ambos (CETA e TTIP), mas 
também da política marítima europeia e da sua dimensão Atlântica. Ora, esta realidade 
deve igualmente ajudar a mudar radicalmente o posicionamento e enquadramento 
das decisões da UE no âmbito das políticas europeias para Portugal.  

Torna-se fundamental que a UE passe a olhar o nosso país e os seus arquipélagos 
atlânticos, como é o caso evidente dos Açores, como mais-valias estratégicas para o 
bloco europeu. 

Importará por isso desenvolver todos os esforços junto da União Europeia para a 
criação de uma nova abordagem dos equilíbrios geopolíticos no Atlântico, reforçando 
a importância de Portugal como principal interlocutor da UE para essa área, e, em 
especial, para o relacionamento com os Estados da América do Norte, fomentando a 
conclusão das negociações do TTIP e a implementação do CETA. 
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5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 

 

Embora ciente que a escolha do modelo ou tipo de saída (soft ou hard Brexit) 
dependerá do avanço das negociações, a Região Autónoma dos Açores mostra-se mais 
favorável a um soft Brexit, em consonância, aliás, com a posição nacional e com a 
pretensão de que este processo não fragilize a União, interna ou externamente. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, as consequências de uma saída abrupta 
– que, neste momento, se afigura pouco provável – não devem, a médio e longo 
prazo, divergir das supra identificadas. 

 

6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

Reflexão em curso, dados adicionais a serem transmitidos no decurso do processo 
negocial e no quadro das reuniões interministeriais de pontos focais para o Brexit. 
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Região Autónoma da Madeira 

 

No seguimento da solicitação da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, relativa ao Mapeamento dos interesses nacionais no 
âmbito das negociações entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a saída deste 
Estado-membro da União, a Região Autónoma da Madeira vem fornecer os pertinentes 
elementos de resposta às questões que integram a estrutura do questionário 
facultado. 

 

Resposta ao questionário 

 

1. Em primeiro lugar, a identificação das áreas de competência desse 
Ministério em que a participação do Reino Unido é mais relevante para a 
União Europeia, ou seja, as áreas em que a sua saída tenha um impacto no 
funcionamento da UE. 

 

A área do Mercado Interno da União Europeia – Política do Mercado Interno – e o 
Orçamento da União não são claramente áreas de atribuição/competência das Regiões 
Autónomas. 

Estas duas áreas são, contudo, aquelas em que, na perspetiva da Região Autónoma 
da Madeira (RAM), a participação do Reino Unido é mais relevante para o 
funcionamento da UE. A saída deste Estado-Membro da União poderá ter um impacto 
negativo, designada e especificamente nestas duas áreas identificadas. 

Como se sabe, o Mercado Interno da União compreende um mercado único, um 
espaço sem fronteiras internas no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, 
dos serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados 
da União.  

Com a saída do RU da UE reduz-se a dimensão deste grande espaço territorial sem 
fronteiras internas e consequentemente a possibilidade de fruição por cidadãos e por 
empresas dos direitos ímpares e incontáveis que lhe são inerentes e parte integrante. 
Um resultado que deve ser precavido, pois a União tem interesse em manter o 
território do RU e os britânicos no seu Mercado Interno.  

O Orçamento da UE deixará de poder contar com o contributo do RU – em 2015, este 
contributo rondou os 11% dos recursos orçamentais (já corrigido do rebate). Sem a 
compensação desta perda o Orçamento reduz-se em permanência com claro prejuízo 
para o projeto de integração europeia e em particular para o desenvolvimento das 
regiões europeias mais desfavorecidas, nas quais se encontra a específica e frágil 
Ultraperiferia da UE. 
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Trata-se de duas áreas principais da UE relevantes para a RAM, as quais permitem 
oferecer a desejada igualdade de direitos para os seus cidadãos e para as suas 
empresas e o seu desenvolvimento económico, social e territorial, dada a limitadora 
condição de ultraperificidade reconhecida no artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.  

 

2. Uma vez conhecidas as áreas sobre as quais se prevê que irá incidir a 
negociação propriamente dita, importa identificar, no seio destas últimas, 
quais são os elementos específicos e concretos do acervo da UE que deverão 
previsivelmente, ser objeto de alterações substantivas por força da saída 
do RU. 

 

Na presente data não são ainda conhecidas as áreas que serão objeto de alterações 
mais substanciais e significativas no quadro desta negociação. 

Não obstante, identifica-se, a priori, duas áreas – Mercado Interno e Orçamento da 
UE – que assumem grande relevo, em especial para a RAM, e nas quais existe elevada 
probabilidade de ocorrerem alterações. 

 

Cidadãos da Região Autónoma da Madeira no Reino Unido 

Uma das alterações mais críticas decorrentes da saída do RU da UE diz respeito, 
designadamente, à eventual alteração do atual estatuto de que beneficiam os 
residentes (trabalhadores no ativo, aposentados e outros), os prestadores de serviços 
e as empresas estabelecidas naquele território oriundos da RAM. 

É absolutamente imprescindível que no processo negocial de saída deste EM da UE 
sejam acautelados os seguintes direitos adquiridos, no seio do Mercado Interno: 

– dos cidadãos portugueses naquele país, como os direitos relativos à residência e 
permanência no território, à livre circulação interna, ao exercício de uma atividade 
laboral, às condições de trabalho, à proteção social e à proteção da saúde; 

– dos prestadores de serviços portugueses; 

–  das empresas de portugueses estabelecidas no RU, designadamente quanto à 
tributação fiscal; e 

– de investimentos e poupanças portugueses. 

É do interesse da RAM que venham a ser acordadas condições futuras, nestas áreas, 
idênticas às condições atuais. Quer para cidadãos e empresas nacionais já fixados no 
RU, quer para aqueles que pretendam fazê-lo no futuro. 

A substituição das presentes normas por outras mais restritivas que permitissem ao 
RU fixar, designadamente, critérios mais seletivos aos cidadãos oriundos da UE, 
poderia implicar um grave desequilíbrio no mercado de trabalho da RAM.  
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Faz-se notar que o RU tem sido um dos principais países de destino da população 
ativa do Arquipélago da Madeira, para onde, desde os anos de 1970, a população 
madeirense com baixas qualificações tem afluído em grande número, integrando-se 
no mercado de trabalho em sectores como a agricultura, construção civil, hotelaria e 
serviços domésticos.  

Refira-se, ainda, que a Madeira foi das regiões mais afetadas pela crise económica, 
tendo registado nos últimos anos taxas de desemprego sistematicamente acima das 
médias nacional e europeia, com particular destaque para o desemprego jovem, onde 
a taxa de desemprego deste grupo etário (mais de 50% em alguns anos da crise) tem 
sido das mais elevadas da UE. O acesso ao mercado de trabalho britânico tem, 
contudo, impedido que os níveis de desemprego da Região atinjam níveis ainda mais 
graves. 

No decurso da última grande crise económica verificou-se um incremento do fluxo 
migratório, com elevado peso de ativos qualificados, incluindo com formação superior 
(por exemplo, licenciados em Enfermagem formados nas duas escolas existentes na 
região). Entre 2011 e 2015, por exemplo, a população da RAM sofreu um decréscimo 
de quase 8 mil pessoas, indicador fortemente correlacionado com a emigração para 
aquele EM. 

Segundo a Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, que tutela o 
Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, estima-se uma presença de cerca 
de 150.000 madeirenses no RU – dos quais 120.000 em Londres; 12.000 em Jersey; 
600 em Guernsey e os demais distribuídos pelo restante território, com especial 
incidência em Manchester –, o que representa cerca de 58,5% da população residente, 
em 2015. Analisando por outro prisma, este valor é superior à população ativa 
residente na RAM, estimada em cerca de 132 mil pessoas, no mesmo ano. 

Quanto aos residentes na Região com nacionalidade britânica, os Censos de 2011 
revelam que ascendiam a 657 cidadãos, a maior parte dos quais (70%) com idade 
inferior a 64 anos. Esta é a nacionalidade dos países da UE com maior presença na 
RAM. 

Da totalidade dos residentes na RAM de nacionalidade estrangeira, 13,3% diziam 
respeito cidadãos de nacionalidade britânica. Destaca-se que 4,5% dos cidadãos de 
nacionalidade britânica em Portugal residiam na RAM, representando 0,24% da 
população regional. 

Reafirma-se, pois, que é crucial para a RAM um resultado negocial que impeça a perda 
de emprego, de rendimentos e o retorno involuntário dos cidadãos à região de origem. 

 

 

 

Educação e Juventude 
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Merece igual apreensão uma eventual redução do âmbito geográfico da 
operacionalidade dos programas europeus na área da juventude e da educação, 
nomeadamente do Programa Erasmus+, nas ações chave “Aprendizagem e Mobilidade 
Juvenil” e “Parcerias Estratégicas”.  

O RU tem sido um país com grande interesse para jovens e organizações de juventude 
da RAM quanto ao serviço de voluntariado europeu e ao desenvolvimento de projetos 
juvenis em rede. Por outro lado, em termos de prossecução de estudos e de estágios 
profissionais, apresenta-se como uma referência para uma grande percentagem de 
jovens que tem o objetivo de sair da Madeira para complementar a sua formação. 

O impacto negativo da saída do RU deverá ser minimizado nestas áreas defendendo-
se a sua não exclusão da comparticipação financeira e da participação em projetos 
europeus em rede com organizações juvenis, escolas e universidades.  

 

Certificação profissional 

Nesta área é fundamental salvaguardar os progressos alcançados em termos de 
reconhecimento da certificação profissional, tanto ao nível dos procedimentos para as 
profissões não regulamentadas, como também para efeitos daquelas já abrangidas 
pela Carteira Profissional Europeia.  

É do interesse da RAM que se mantenha a atual reciprocidade no reconhecimento de 
competências profissionais, visto que deste reconhecimento está dependente o acesso 
de cidadãos da RAM ao mercado de trabalho britânico (e inversamente). 

 

Economia Regional 

A RAM é uma das regiões mais vulneráveis a um eventual resultado desequilibrado e 
desfavorável das negociações de saída do RU em domínios económicos. Com efeito, 
a Madeira é das regiões portuguesas cuja economia está mais dependente do setor 
do turismo, no qual o mercado britânico é o preponderante. 

Também no que diz respeito ao comércio com o exterior da RAM, o RU é um dos 
principais EM que, presentemente, assegura a integração da Região no comércio intra-
UE de mercadorias. 

As alterações decorrentes das negociações da UE com o RU em elementos do acervo 
da União como a união aduaneira e a proibição de restrições quantitativas entre os 
EM, a política fiscal, a política comercial e mesmo a política da concorrência, deverão 
ter em consideração a vulnerabilidade desta Região Ultraperiférica.   

 

 

Turismo 
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A RAM é uma das regiões portuguesas onde é maior o contributo do setor turístico 
para o PIB e o emprego regionais. E é o mercado britânico o mais relevante para a 
hotelaria e demais atividades que lhe estão associadas. Retomando, por exemplo, o 
período desde a última década do século passado até 2015, a proporção de hóspedes 
britânicos tem superado sistematicamente os 20%; a importância relativa nas 
dormidas é igualmente a mais elevada (ronda os 26%); o tempo de permanência no 
Arquipélago por parte dos hóspedes oriundos daquele EM é também dos mais 
elevados (cerca de 7 dias). Em 2015, ficaram hospedados na Região 260.631 
britânicos, significando 1,7 milhões de dormidas, o que confirma a importância 
determinante do RU para a economia regional.  

Um dos efeitos do Brexit sobre o setor regional do turismo prende-se com uma 
possível redução da procura dos cidadãos britânicos por este destino, na sequência 
de uma eventual depreciação, de grande amplitude e prolongada no tempo, da Libra 
esterlina face ao Euro. Para além da incerteza sobre esta tendência, o impacto em 
questão dependerá da sensibilidade dos clientes britânicos e dos operadores regionais 
à taxa cambial e ajustamentos daí decorrentes.  

Maior apreensão merece a redução do poder de compra ou a diminuição do 
rendimento disponível dos consumidores do RU caso, em resultado da sua saída da 
UE, ocorresse uma crise económica naquele país, advindo daí uma redução do seu 
peso na indústria de turismo regional.  

No caso do segmento de mercado do turismo de cruzeiro o efeito da depreciação da 
Libra é ainda mais incerto ou mesmo diminuto, pois, refira-se, a título de exemplo, 
que os navios que fazem escala na RAM, para além de estarem registados em portos 
de conveniência, têm os portos britânicos como os pontos de partida e de chegada, 
sendo os preços das viagens e estadas fixados em Libras. As companhias que não 
operam nestas condições estão a criar modalidades específicas de compra de viagens 
diretamente em Libras, destinadas aos britânicos, a fim de contornar o problema 
cambial.    

Esta problemática do turismo deverá ser tida em devida consideração nas 
negociações. 

 

Mercadorias – Vinho da Madeira 

O RU é o segundo dos EM da UE, excluindo Portugal, de destino das vendas de Vinho 
da Madeira. As vendas para aquele EM ascenderam, em 2015, a 2,2 milhões de euros, 
significando quase todo o valor da totalidade de mercadorias expedidas para o 
mercado britânico.  

No conjunto daquele grupo de EM, a proporção de vendas do Vinho da Madeira para 
o RU ronda os 23% (média anual no período 2000-2015), sendo o segundo destino 
mais importante, depois da França – valores que podem ganhar ainda outra expressão 
se considerada a reexpedição deste produto a partir de Portugal continental. 
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Contudo, ainda no âmbito dos EM da UE (excluindo Portugal), é para o mercado do 
RU que o Vinho da Madeira é expedido ao mais elevado preço médio, sendo, portanto, 
um dos mercados que mais valoriza este produto. 

Os efeitos globais da saída do RU da União sobre o comércio regional com aquele EM 
são análogos aos enunciados relativamente à indústria do turismo da RAM. Há, 
todavia, que considerar a introdução de direitos aduaneiros caso o RU passe a ser 
considerado um país terceiro. E ainda a possibilidade do RU passar a decidir 
autonomamente uma política de fiscalidade indireta que penalize a entrada deste bem 
naquele mercado. 

É ambicionável, ainda, a extensão destas salvaguardas à venda de outros bens de 
produção regional para o RU. 

 

Convergência da Região Autónoma da Madeira na União Europeia 

 

PIB da Região Autónoma da Madeira 

Tendo em conta o elevado contributo do RU para o PIB e para a população da UE, 
prevê-se que a saída daquele EM provoque uma redução da média do PIB per capita 
da UE, em paridades do poder de compra, em cerca de pelo menos 1%. 

Em consequência, a saída deste EM da União, per si, provocará um efeito estatístico 
sobre o índice europeu do PIB por habitante da RAM (percentagem do PIB/hab da 
Região em relação à média da UE), aumentando-o em 1 ponto percentual e 
aproximando-o do limiar dos 75% da nova média da UE a 27.  

Este facto, se não for considerado devidamente, poderá constituir mais um fator de 
distorção da elegibilidade da RAM (para além do SEC95, por exemplo), impedindo-a 
de aceder ao nível máximo dos apoios estruturais no âmbito da Política de Coesão.  

Salvo se a RAM vier a ser automaticamente elegível ao nível máximo dos apoios no 
âmbito desta política, independentemente do PIB, tal como permitido pelo artigo 349.º 
do TFUE.  

 

Orçamento da União Europeia 

A permanência do RU na UE tem assegurado ao Orçamento da União uma das mais 
importantes parcelas de recursos financeiros, tendo em conta que é um dos quatro 
maiores contribuintes líquidos da União. 

É por conseguinte de prever uma redução substancial das fontes de receita daquele 
orçamento, que a não ser encontrada uma solução compensatória poderá resultar, 
designadamente, numa distribuição mais contida de fundos europeus, bem como na 
redução de verbas a afetar aos programas da UE de grande relevância para a RAM, 
tais como os programas associados à conservação da natureza e biodiversidade, e 
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ainda, no declínio de verbas alocadas a regimes como os que estabelecem medidas 
específicas no domínio da agricultura e das pescas a favor das regiões ultraperiféricas 
da UE. 

No quadro das negociações de saída do RU da UE, deverão, também, neste âmbito, 
ser encontradas soluções que consintam, pelo menos, manter os atuais patamares de 
apoio financeiro europeu às regiões menos desenvolvidas da União e em especial às 
RUP. 

 

3. Em terceiro lugar, e para cada um dos casos acima identificados, convirá 
procurar antecipar quais serão previsivelmente os interesses do Reino 
Unido na negociação propriamente dita e de que forma podem conflituar 
com os interesses nacionais, numa perspetiva de identificação dos nossos 
interesses defensivos, ofensivos e estratégicos ao longo da negociação que 
se avizinha. 

 

Considera-se que em razão do estádio inicial dos trabalhos sobre a saída do RU da UE 
não é possível responder desde já a esta questão. 

 

4. Em quarto lugar, será interessante identificar em cada uma dessas 
matérias quais poderão ser os casos em que a saída do Reino Unido se possa 
eventualmente traduzir num “benefício” para Portugal. 

 

Considera-se que em razão do estádio inicial dos trabalhos sobre a saída do RU da UE 
não é possível responder desde já a esta questão. 

 

5. Será também importante procurar identificar quais poderão ser as 
consequências para as áreas em causa de uma saída abrupta do Reino 
Unido, ou seja, na eventualidade de uma saída sem qualquer acordo (“hard 
Brexit”). 

 

Considera-se que em razão do estádio inicial dos trabalhos sobre a saída do RU da UE 
não é possível responder desde já a esta questão. 

Porém, essa não é a situação desejável. Uma saída do RU da UE sem acordo poderá 
originar consequências geo-políticas e económicas inconvenientes com repercussões 
negativas nos mercados. 
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6. Finalmente, e numa rúbrica à parte, cada um dos 
Ministérios/Departamentos envolvidos é convidado a apresentar elementos 
adicionais que entenda relevantes para a preparação/condução desta 
negociação. 

 

O processo de saída do RU da UE será dinâmico, inovador, com os naturais avanços 
e recuos nos domínios/áreas a negociar. 

A RAM no âmbito do acompanhamento deste processo reserva-se a possibilidade de 
comunicar às instâncias nacionais competentes as suas reivindicações, sempre que se 
justifique.  
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III. Conclusões preliminares (pré-
notificação do artigo 50º TUE) 
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1. Nota prévia 

Convirá sublinhar, antes de quaisquer conclusões/orientações que se venha a adoptar 
para fazer face à realidade ainda fluida e insuficientemente definida que é o Brexit, 
alguns dados factuais básicos: o Reino Unido – para além do elevado estatuto de que 
goza, no quadro das relações internacionais e na esfera atlântica, ao nível político, 
diplomático, militar, científico e cultural - é o nosso quarto mercado de exportação de 
bens e serviços, com uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 
cerca de 200%; é o nosso principal cliente no domínio do turismo, do ponto de vista 
do número de dormidas e de geração de receitas; é um dos principais destinos/origem 
dos fluxos de investimento estrangeiro entre os dois países; é um dos parceiros com 
quem mantemos mais estreitas relações no domínio da cooperação científica e do 
intercâmbio universitário; e é neste momento o principal destino da nossa emigração, 
que se adiciona a uma comunidade de cerca de meio milhão de cidadãos portugueses. 

 

2. Contexto geral 

O Brexit, releve-se a banalidade do eufemismo, ocorre num período marcado por uma 
particular instabilidade e imprevisibilidade, tanto no plano mundial como no quadro 
europeu.  

Irrompe este novo foco da atenção na agenda internacional num momento em que 
as democracias ocidentais e as suas tradicionais bases de sustentação são 
singularmente postas à prova, fora e dentro de portas, por uma multiplicidade de 
muito sérios desafios, confrontadas que estão, entre outros, por uma nova vaga de 
fenómenos de populismo e de desordenada contestação do “establishment”; pelas 
consequências da perda do controlo directo de uma variável mas significativa panóplia 
de instrumentos de governação; pelo aumento do nível de desigualdade e pela 
pressão sobre o emprego, sobre as finanças públicas e sobre os modelos de segurança 
social decorrentes do processo de globalização; pela diluição do sentido da 
territorialidade, e não apenas como resultado da consciente, racional e voluntária, mas 
também persistentemente mal entendida, participação em processos de integração 
regional; pela intromissão crescente das redes sociais no espaço público; pelo 
surgimento de novos ou recrudescentes focos de conflito em áreas sensíveis para os 
seus interesses vitais; pela proliferação de violentas ameaças de natureza extra-
estatal; por movimentos populacionais em massa; ou por uma sucessão de 
desenvolvimentos - tecnológicos, geoeconómicos, normativos e societais - que põem 
em questão, exacerbando as suas arestas e reduzindo a incidência das suas áreas de 
convergência, reequilíbrio e consenso, as bases em que repousava o sistema 
económico e financeiro mundial.  

Surge ele também num momento em que a UE, em grande medida afectada pelos 
desafios a que acima se alude, pena em encontrar respostas que satisfaçam as 
expectativas, diferenciadas e muitas vezes contraditórias, dos cidadãos europeus; 
estaca perante decisões cruciais a tomar; hesita sobre os rumos a seguir; divide-se 
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sobre o seu modelo futuro de integração; sofre de sérios abalos ao nível da unidade 
interna; e, porventura de um modo mais premente do que em qualquer período 
passado, incorre em verdadeiros riscos de natureza existencial. 

Nesta perspectiva, e embora as modalidades do seu desenlace estejam longe de ser 
indiferentes, o Brexit – já de si uma manifestação típica da erosão do controlo sobre 
a realidade de que padecem os sistemas políticos vigentes, das inesperadas 
fragilidades com que a democracia representativa hoje se confronta e da preocupante 
frequência com que as consequências indesejadas se vão sobrepondo aos anunciados 
desígnios de sucessivas iniciativas políticas – surge como uma distracção, um factor 
de perturbação e um novo foco de enfraquecimento que de bom grado se dispensava 
- mas que, independentemente do que venha a ser o seu efectivo desfecho, já não há 
como ignorar.  

E, neste cenário, quaisquer previsões – bem como quaisquer considerações de 
estratégia negocial nelas baseadas – devem ser encaradas com redobradas doses de 
cautela e circunspecção. Desde logo, para além dos condicionalismos circundantes 
apontados, pela simples razão de desconhecermos por que metamorfoses se 
transmudará ainda, no plano interno, o génio libertado pelo anterior Primeiro-Ministro 
Cameron no momento em que se comprometeu com a realização do referendo sobre 
a Europa; e por desconhecermos também as máscaras de que esse mesmo génio se 
revestirá na frente externa da negociação, até chegarmos ao final do processo. Em 
seguida – como a própria declaração dos Chefes de Estado e de Governo do passado 
dia 16 de Dezembro expressamente reconhece – porque a negociação do Brexit tem 
uma natureza dinâmica, que poderá exigir uma sucessiva 
alteração/actualização/aprofundamento das orientações do Conselho Europeu, do 
mandato negocial do Conselho e das tácticas negociais que venham a ser seguidas 
pela Comissão. E, finalmente, por se perspectivar no caminho muito “bluff” e 
desinformação, assim como tomadas de posição assentes em variáveis graus de 
aderência à realidade dos factos, e não apenas do lado do Reino Unido. 

 

3. O “blame game” 

Num contexto intra-UE, o Brexit é inoportuno e negativo por definição, e não apenas 
para o Reino Unido. As suas consequências afectarão a União no seu conjunto e todos 
e cada um dos seus Estados membros. E será melhor deixar para mais tarde - à luz 
do que venha a ser a digestão que a remanescente UE faça desta penosa prova, uma 
vez concluída, e do que se reserve para si própria no futuro – a contabilização, para 
além da mais imediata partilha dos despojos da batalha, das potenciais oportunidades 
que também encerre.  

O Brexit não foi, contudo, nem um acto de Deus, nem o resultado de uma imposição 
de terceiros, sendo antes a expressão voluntária de uma decisão unilateral assumida, 
por razões de política interna, por um Estado membro, pelo que a responsabilização 
face às suas consequências não é, nem pode ser, simétrica. Acresce que ocorre num 
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momento em que a UE, muito mais do que no passado, tinha absorvido a cartilha 
britânica em aspectos centrais da sua filosofia, organização e funcionamento e se 
encontrava esmorecida, até, nas suas ambições de maior integração; e em que o 
Reino Unido não só gozava de uma excepcional blindagem contra o sempre temido 
reforço do projecto de integração, conferida por uma sucessão de “opt-outs” e regimes 
especiais, como beneficiava da oferta pré-referendo, em fevereiro passado, de 
significativas concessões adicionais para que não abandonasse a União. 

 É verdade que o Brexit decorre da vontade maioritariamente expressa pelos eleitores 
britânicos que votaram no referendo de 23 de junho último, vontade essa que deve 
ser respeitada, mas é também uma evidência que Portugal poderá ser, a diversos 
títulos, seriamente prejudicado por essa decisão, tomada contra a sua vontade e sem 
que tenha tido qualquer intervenção no processo que conduziu a esse desafortunado 
desenlace.  

Perante a situação criada, não cabe adoptar uma atitude punitiva, nem de algum modo 
hostilizar o Reino Unido, tanto mais que ele permanecerá na Europa e será do nosso 
interesse que - com a União Europeia, assim como connosco, num novo quadro de 
relacionamento a definir - mantenha uma relação tão estreita e mutuamente vantajosa 
quanto possível.  

Mas não devemos tampouco deixar de defender com firmeza os nossos interesses e 
os da União face à nova realidade com que Londres nos confronta.  

Tanto mais que, sendo-nos conveniente uma separação suave e amigável, as posições 
até agora veiculadas pelas autoridades britânicas não têm vindo a apontar nesse 
sentido.  

Tanto mais, também, que estas mesmas autoridades não deixarão de explorar até ao 
limite todos os trunfos de que disponham, assim como de mobilizar todas as suas bem 
conhecidas aptidões negociais (facilitadas aliás pelas condições de acesso privilegiado 
e de facilidade de contactos de que as suas Embaixadas beneficiam, ainda que em 
doses variáveis, na generalidade das capitais europeias; assim como pelo exército de 
funcionários britânicos que continuam operacionais nos mais diversos serviços e aos 
mais diversos níveis da Comissão, dos Gabinetes dos Comissários e das restantes 
instâncias comunitárias, protegidos pelo dogma da imparcialidade e neutralidade a 
que estão obrigados na sua relação com os países de origem).  

Tanto mais ainda que o Reino Unido, “remainers” incluídos, por mais dividido e 
atipicamente hesitante e confuso que agora se encontre, acabará por se unir em torno 
da busca de um sempre almejado “better deal for Britain”, objectivo este que, dentro 
ou fora da União, sempre se inspirou no ideal eloquentemente contido na expressão 
“to have the cake and eat it” e na confessada vontade de “beneficiar do melhor de 
dois mundos” (isto, na porventura temerária, mas estrategicamente indispensável 
suposição de que as autoridades britânicas acabarão por de algum modo controlar, 
racionalizar e coerentemente formatar os desordenados e multifacetados impulsos que 
animam a intensamente militante paixão anti-UE; e, num mundo ideal, de acertar 
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posições que, sendo aceitáveis para a UE, de algum modo estabeleçam um 
compromisso entre os dois campos  que internamente se digladiam a propósito da 
questão europeia).  

E tanto mais que, por fim, mesmo os “remainers” mais indefectíveis que ainda 
pugnam, ou em segredo anseiam, pela reversão do processo de retirada apenas 
lograriam alcançar os seus tortuosos desígnios, beneficiando de um hipotético “volte 
face” do emocional e volúvel eleitorado inglês entretanto acossado por uma recaída 
de velho e chão pragmatismo, caso – para além de uma severa crise económica, que 
para já se não vislumbra, por mais razão que possam vir a ter um dia as até agora 
desacreditadas previsões no sentido de um desastre económico - a UE a 27 se 
mantivesse firme e fiel aos seus princípios e inflexível ao longo da negociação (ou, por 
outras palavras, se a UE se dispusesse a assumir, com este propósito – e  com a 
altíssima probabilidade de fracasso a ele associado - o papel de ser “cruel to be kind”, 
para parafrasear num outro contexto o muito citado Hamlet). 

 Serve este intróito não de convite à radicalização, que não nos serve como atitude 
negocial, mas antes como de uma vacina contra o “blame game” que não deixará de 
emergir no decurso do complexo e multifacetado processo negocial que se segue. Em 
todo o caso, afigura-se útil ter presente no espírito este conjunto de considerações 
sempre que o Reino Unido se sinta tentado a difundir pela vasta e influente imprensa 
anglo-saxónica, instrumentalizando os seus mais permeáveis seguidores, a mensagem 
de que está a ser a vítima de um exemplar acto de vingança organizada ou a esbarrar 
perante uma injusta e intransponível muralha de inflexibilidade. 

 

4. As três etapas do Brexit definidas pelas instâncias comunitárias 

O Brexit traduz-se num complexo e inédito processo de separação comparável a um 
exercício, na metafórica visão de David Milliband, de “unscrambling a scrambled egg”. 
As interconexões criadas pela progressão do acervo comunitário ao longo de quarenta 
anos de vida em comum são vastas e profundas, não obstante a circunstância do 
Reino Unido se encontrar afastado de dois dos núcleos centrais do processo de 
integração que são a UEM e Schengen. 

 A analogia de nos depararmos com um processo de adesão ao contrário é tentadora, 
mas irreal (mais ainda do que na metáfora casamento/divórcio). E o Brexit está longe 
de se esgotar num acto formal único, compreendendo de entrada, tal como vem sendo 
equacionado pelas instâncias comunitárias e referimos na introdução deste 
documento, três etapas sucessivas: a determinação dos termos da separação 
propriamente dita; o estabelecimento de arranjos transitórios para evitar as lacunas 
de uma passagem abrupta entre os estatutos actual e futuro; e a definição do quadro 
de relacionamento futuro entre a União Europeia e o Reino Unido, formalizado apenas 
quando este for já um Estado terceiro.  

Veremos até que ponto e de que modo, de acordo com a própria dinâmica da 
negociação e independentemente das regras definidas à partida, assim como dos 
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dispositivos normativos que regem o processo, estas três dimensões, para além de se 
sucederem, possam acabar por ter elementos de interligação ou mesmo de 
sobreposição. 

 

5. Mais duas etapas – ou dimensões – a ter em conta no processo 

Por outro lado, cremos que se impõe reflectir antecipadamente, ao longo deste 
exercício – pela significativa importância de que se reveste para o nosso país – sobre 
uma quarta dimensão, decorrente do quase imediato efeito do Brexit sobre as mais 
importantes políticas comunitárias, e que podemos sintetizar na noção de reequilíbrios 
intracomunitários pós-Brexit (incluindo ao nível do “burden sharing”); e ainda uma 
quinta, que se situa numa perspectiva mais alargada e de longo prazo, relacionada 
com o debate sobre o futuro da UE já sem o Reino Unido. Não sabemos ainda o tipo 
de incidência que estas últimas facetas poderão – ou deverão – ter no 
desenvolvimento das três fases anteriores, mas seria imprudente ignorá-las ou não as 
inserir no nosso quadro mental desde o início da negociação. Uma razão adicional – 
para além da sua já citada relevância intrínseca para os nossos interesses - sendo a 
de que a unidade a 27 se tenderá a esboroar, até desaparecer por completo, à medida 
da progressão das diferentes fases do exercício. 

5.1. Se é verdade que o Brexit poderá ter consequências indesejáveis e negativas para 
todos os Estados membros, não é menos verdade que a incidência e o grau de 
intensidade com que essas consequências serão sentidas em cada país são diversos. 
A quarta dimensão acima mencionada – a que denominámos de reequilíbrios 
intracomunitários pós-Brexit – constituirá uma oportunidade para, no redesenho das 
políticas comuns, se procurar amenizar ou compensar algumas dessas consequências 
negativas; mas trata-se de uma oportunidade que se traduz ao mesmo tempo numa 
operação de grande risco e plena de incógnitas, face ao jogo de forças resultante e à 
circunstância de existirem entre os Estados membros posições distintas, quando não 
claramente antagónicas, a respeito deste exercício e dos seus desenvolvimentos, 
visíveis sobretudo a partir do momento em que a negociação entre a UE e o Reino 
Unido deixe de ocupar o centro do palco. E é aí também que – a exemplo do que 
tipicamente acontece em muitos outros casos de negociações comunitárias – não só 
a prevalência dos distintos interesses nacionais reaparece em força como muitas vezes 
se altera o sentido e composição de alianças pré-definidas ou de afinidades antes 
cultivadas. 

Evocou-se atrás, na caracterização desta denominada quarta dimensão, o redesenho 
das políticas comunitárias logo após, ou já na perspectiva, da saída do Reino Unido 
do seio da UE. Retenhamos para já, a título de exemplo, algumas das questões mais 
sensíveis que se levantam neste contexto : a da dimensão do orçamento comunitário, 
ao ser-lhe subtraída a participação do seu segundo maior contribuinte líquido; o do 
subsequente debate sobre a redistribuição de recursos pelas distintas rubricas da 
despesa comunitária; a das consequências que daqui advêm sobre a gestão de cada 
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uma das grandes categorias de políticas comunitárias - e basta atermo-nos, para já, 
a domínios como os da Coesão Económica e Social, da Política Agrícola Comum, da 
investigação, da pesca e do comércio (com o Reino Unido e no quadro da vasta rede 
de acordos internacionais que a UE mantém com o resto do mundo, que terão 
possivelmente de ser revistos) para termos uma ideia da dimensão do que quase de 
imediato surgirá na mesa e pode afectar significativamente os nossos interesses 
(assim como alterar aspectos qualitativos de base susceptíveis de pôr em causa o 
estatuto com que nos temos identificado enquanto Estado membro da UE, do mesmo 
modo que a comprometer espaços de conformidade e conforto com que nos 
habituámos a viver no seio da UE). 

Debrucemo-nos um momento sobre duas interrogações basilares que daqui decorrem: 
quão amigos da política de Coesão continuaremos a ser, e de que modelo de Coesão 
se, mercê de uma eventualmente forte redução do orçamento a ela destinado e em 
combinação com possíveis efeitos negativos do denominado enriquecimento 
estatístico, forem significativamente reduzidos os fluxos financeiros de que 
beneficiamos a título dos fundos estruturais e nos tornarmos entretanto contribuintes 
líquidos do orçamento comunitário? Que espaço se abre, num cenário deste tipo, ao 
surgimento de tomadas de posição mais sistemáticas, estruturadas e audíveis contra 
a UE, dando base de sustentação e alento a movimentos de natureza populista e 
rompendo o que tem sido um fundamental vector de consenso no seio da estrutura 
político-partidária nacional e da sociedade portuguesa?  

A pressão sobre o orçamento pode ser atenuada caso os acordos finais com o Reino 
Unido contemplem a continuidade de uma contribuição significativa por parte de 
Londres, ou caso a diminuição da contribuição britânica venha a ser compensada por 
um maior volume de pagamentos a realizar pelos restantes Estados membros, mas as 
incógnitas suscitadas por este exercício – quem paga, quanto, com base em que chave 
de repartição; e de acordo com que critérios de redistribuição serão rateados os 
recursos orçamentais, previsivelmente mais escassos, pelas distintas áreas de 
intervenção da UE, e no interior de cada uma delas – dão-nos a dimensão do que está 
em causa e uma medida das dificuldades com que se confrontará a UE, já a 27, para 
sobre elas chegar a um acordo. E mostra-nos como alguns dos aspectos mais sensíveis 
do Brexit, do ângulo da defesa dos nossos interesses - embora muito dependentes da 
forma como decorra e se concretize o processo de divórcio e, naturalmente, do modelo 
que regulará, mais tarde, o relacionamento entre as duas partes - se farão sentir em 
pleno apenas nesta fase mais tardia do processo.  

5.2. A quinta dimensão é muito importante, mas também mais claramente sequencial, 
e por isso menos imediatamente relevante para as próximas etapas da negociação 
que se segue. Retenhamos de momento que: 

 a) será pertinente reflectir sobre o que a ausência do Reino Unido da mesa das 
negociações, para além do futuro mais imediato, poderá significar do ponto de vista 
da potencial progressão, ou retrocesso, das diversas áreas de intervenção da UE; e 
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onde é que essa ausência potencialmente afecta ou eventualmente facilita a 
prossecução dos nossos objectivos no seio da União;  

b) convirá encarar com prudência a demasiado confortável, perigosamente 
determinista e potencialmente enganadora asserção de que a UE sabe sempre 
ultrapassar os obstáculos que lhe surgem pelo caminho e sai sempre reforçada das 
grandes crises que lhe é dado enfrentar (não esquecendo neste contexto, recorrendo 
à sapiência britânica, os ensinamentos de Darwin sobre as condições de sobrevivência 
das espécies, nem o facto de a dialéctica do “challenge and response” de Toynbee 
incluir também, para além da promessa da superação, o espectro alternativo do 
fracasso e da irrelevância); 

c) a bandeira do reforço da integração - por mais que a lógica o recomende e por 
menos que se vislumbre, fora dele, o caminho da salvação - conta hoje com menos 
seguidores e é de execução mais problemática; para além de que, como já sucedeu 
em passadas revisões dos Tratados, tem, por vezes, sido instrumentalizada e desviada 
- a par da invocação, em termos simplificados e abusivos, de objectivos virtuosos 
como os do combate ao défice democrático ou o reforço da eficácia do funcionamento 
do sistema comunitário - ao serviço de outras agendas de interesses (designadamente 
a da redistribuição do poder no seio do triângulo institucional 
Conselho/Comissão/Parlamento Europeu e em favor dos Estados de maior dimensão; 
ou, como é patente na UEM, a da imposição de necessárias disciplinas, não 
acompanhadas contudo pela introdução de complementares garantias de 
mutualização, de responsabilização colectiva e de coerente e suficiente resposta 
perante choques externos); o que exigirá, da nossa parte, uma redobrada atenção e 
esforço no sentido da correcção de desvios (e da não acentuação dos mesmos), assim 
como da reposição de equilíbrios essenciais, como saudável linha de orientação para 
o que serão novos e desejáveis passos a dar no processo de integração europeia; 

d) neste contexto, importa ter em conta as diferentes visões que se perfilam sobre o 
futuro da Europa, veiculadas – ainda que de forma não declarada, e com distintos 
matizes – sobretudo por três grupos de Estados membros : 1) o dos países do Sul, 
mais atentos à expressão do princípio da solidariedade, mais interessados numa 
orientação da política comunitária que dê prioridade ao crescimento e ao combate ao 
desemprego e mais empenhados no reforço da integração em determinadas áreas da 
intervenção comunitária (como a UEM); 2) os países do Grupo de Visegrado, que se 
têm mostrado avessos a um caminho de maior integração, defendendo ao invés uma 
renacionalização das políticas comunitárias e um reforço do controlo nacional 
(nomeadamente do papel de intervenção dos Parlamentos Nacionais) sobre o 
processo decisório da UE e considerando que a União deve recentrar a sua acção em 
torno do Mercado Único; e 3) os países Nórdicos, os Países Baixos e, até certo ponto, 
a Alemanha, que advogam, face ao actual estado de “paralisia” em que se encontra, 
que a UE deve aperfeiçoar os seus métodos de trabalho e os mecanismos de 
implementação das decisões tomadas e concentrar-se, em cumprimento do princípio 
da subsidiariedade, nos domínios em que a sua acção constitui uma efectiva mais-
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valia relativamente à acção dos Estados-membros; 4) para além de outras 
áreas/domínios em que se chocam diferentes visões sobre a Europa, desde logo no 
interior do eixo franco-alemão. 

e) ainda que venha a ser contido o chamado efeito de contágio, e se bem que a saída 
do Reino Unido possa, à partida e em teoria, facilitar o desenvolvimento de políticas 
e iniciativas a que era tradicionalmente hostil ou refractário, não é de descartar que, 
face ao estado de divisão extra-Brexit a que aludimos e continua a medrar na UE, esse 
desenvolvimento : 1) se processe não no tradicional quadro comunitário unificado, 
mas através de um mais prolífico recurso à figura da cooperação reforçada, 
concretizado em manifestações susceptíveis, desta vez, ou de nos excluir, ou de visar 
objectivos com que não nos conformemos, de um ou outro modo contrariando o nosso 
anterior desígnio de nos inserirmos nos núcleos duros de integração (não sendo de 
pôr de parte que essas novas iniciativas não caibam de qualquer modo, pela sua 
natureza, composição e objectivos, no anterior conceito de “núcleo duro de 
integração”, e surjam antes como criações complementares, adventícias e 
concorrenciais do sistema comunitário, mais do que como polos precursores e 
aglutinadores de um verdadeiramente inclusivo processo de integração, como a UEM 
e Schengen visavam ser); ou 2) se processe deixando para trás, ou mesmo 
agregando-lhes elementos de involução e/ou retrocesso, áreas que consideramos 
prioritárias na via da integração (exemplos: no primeiro caso, o continuado bloqueio 
da materialização dos segundo e terceiro pilares da UEM, combinado com a persistente 
ausência de normas de enquadramento/orientações/mecanismos que permitam 
corrigir os excessivos desequilíbrios macroeconómicos que a afectam e que promovam 
o crescimento, o emprego e a convergência económica no seu seio; no segundo caso, 
a degradação, para além do estritamente necessário em termos de segurança e de 
gestão do fluxo de refugiados, das condições de exercício da liberdade de circulação 
de pessoas no espaço comunitário); 

f) o capítulo da segurança e defesa pode assumir neste domínio uma muito particular 
relevância, não só do ponto de vista das consequências que a mencionada retirada do 
Reino Unido do processo decisório da União poderá ter para o seu desenvolvimento 
no quadro dos 27, como também do valor que possa assumir – contrariando o 
elemento mais “sequencial” desta quinta dimensão acima mencionado – caso o Reino 
Unido o queira utilizar, desde o início do processo, como um dos mais convincentes 
trunfos, ainda que em boa medida ambivalente, simbólico e virtual, de que dispõe na 
negociação; e também, naturalmente, caso viesse a ser conferida a este capítulo uma 
maior atenção, em detrimento das duas dimensões (aprofundamento da UEM, 
preservação da liberdade de circulação de pessoas) atrás identificadas. 

 

 

6. Os limites da unidade a 27 e o momento da dimensão bilateral 
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O grau de unidade até agora demonstrado pelos 27 é, algo paradoxalmente, menos 
uma demonstração de força do que a oportuna manifestação de uma tomada de 
consciência da sua presente vulnerabilidade. E já não surge tanto, porventura, em 
razão dos riscos de contágio, que Londres tentou explorar em seu proveito, como 
antes pelo receio de diluição e desmantelamento de princípios, objectivos e políticas 
que têm constituído o núcleo central do processo de integração e se assumem, no 
momento crítico por que passa o projecto europeu, como o indispensável cimento de 
um consenso mínimo possível. Esperemos que este instinto de sobrevivência continue 
a marcar presença quando, uma vez colocadas em surdina as trompas do Brexit, a 
remanescente UE arregace as mangas para pôr a sua casa em ordem. 

Em todo o caso, a unidade a 27 tem sido até agora consistente e efectiva - quanto 
mais não seja, desde logo, pela saudável surpresa e incredulidade que tem suscitado 
em Londres. Já aludimos atrás ao facto, porém, de ela poder tender a esmorecer ao 
longo do tempo e da sucessão das etapas da negociação e, seguramente, na 
abordagem do que definimos como a quarta e a quinta dimensões do Brexit. Mas não 
devemos tão pouco esquecer que ela será posta à prova desde o início da jornada, 
não só em razão dos embates da subversiva persistência com que os britânicos jogam 
a cartada da divisão, mas também pela circunstância de, tanto na aprovação do acordo 
de divórcio, como na do respeitante à futura relação entre o Reino Unido e a UE, como 
ainda no das modalidades transitórias que lhes sirvam de permeio, o processo de 
decisão aplicável ser no todo, ou em muito significativa parte, por maioria qualificada. 
E tendo também em conta que muito do que há a decidir neste domínio, sendo 
susceptível de afectar de modo marcante os interesses dos Estados membros, não 
tem a relevância existencial a que nos referimos no parágrafo anterior. 

Decorre daqui, em primeira análise: 

 - a necessidade de trabalharmos de perto com a Comissão e interagirmos com grupos 
de Estados membros de geometria variável para que, idealmente, as nossas posições 
caibam em (ou recolham apoio suficiente para figurarem em) maiorias confortáveis e 
para que, na sua impossibilidade, evitem ao menos o alçapão de ficarem entre 
correntes minoritárias não susceptíveis de mobilizar uma convincente e efectiva 
minoria de bloqueio;  

- a conveniência de estarmos atentos às circunstâncias – quando, onde e como – em 
que o recurso à via bilateral, sem prejuízo da sempre desejável dimensão multilateral 
da negociação, possa eventualmente e pontualmente fazer sentido e ser-nos 
favorável; 

- a vantagem, por outro lado, de nos ser dispensável “ir a todas”, no sentido de 
assumirmos a linha da frente em cada uma das alas e momentos do combate, 
permitindo-nos concentrar esforços nos nossos objectivos primordiais e ao mesmo 
tempo afastar, de Londres, a absurda ideia de que pudéssemos estar, de algum modo, 
envolvidos numa cruzada anti-britânica. 
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7. Identificação de objectivos/riscos na negociação do Brexit 

Apresenta-se seguidamente o resultado de um primeiro exercício de identificação dos 
principais objectivos e riscos a ter em conta no processo do Brexit - ainda que nem 
sempre numa relação directa com ele - cobrindo distintas áreas, expressando 
preocupações de natureza e alcance diversos e sendo apresentados com diferentes 
graus de especificidade. Foram seleccionados na óptica dos principais interesses 
nacionais envolvidos, embora não sejam por regra exclusivos a Portugal, sendo alguns 
deles partilhados, ainda que com grau de incidência variável, por muitos ou mesmo 
pela generalidade dos Estados membros; mas situando-se alguns outros em áreas de 
fractura e no centro de debates marcados por fortes divergências de visão e 
posicionamento cujas modalidades de superação em muito ditarão o próprio futuro da 
UE.  

 

7.1. De tipo ofensivo: 

- liberdade de circulação de pessoas (refutando-se, com base no princípio da 
indivisibilidade das quatro liberdades, o argumento que vem sendo propalado pelo 
Reino Unido de que o bom funcionamento do M.I. não mais requer do que as três 
restantes liberdades; mas ao mesmo tempo afirmando, pela positiva, que a livre 
circulação de pessoas, tal como enquadrada pelos Tratados, é um bem em si e uma 
das mais bem-sucedidas realizações da União, não só em nome dos seus princípios e 
objectivos como em favor dos seus cidadãos - e não algo de tendencialmente negativo, 
ou algo que envergonhadamente se tolera ou se tem de aceitar para aceder às três 
outras liberdades e poder usufruir dos benefícios económicos do Mercado Interno); 

- acesso sem entraves ao mercado britânico de bens e serviços; 

- direccionamento para Portugal de agências ou serviços da UE situados no Reino 
Unido; 

- direccionamento para Portugal de empresas, actividades ou fluxos de investimento 
(sedeados no ou destinados ao) Reino Unido que, por efeito do Brexit, sejam 
susceptíveis de ser reencaminhados para outros países do espaço comunitário; 

- facilitação do intercâmbio e das relações de cooperação nos domínios da educação 
e da ciência; 

- continuação de uma substancial contribuição britânica para o orçamento 
comunitário; 

- financiamento das políticas comunitárias com recursos suficientes e uma chave de 
repartição (a nível dos recursos próprios como da despesa) que nos seja favorável. 

 

7.2. De tipo defensivo: 
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- preservação dos direitos da comunidade portuguesa residente no Reino Unido (risco 
de se vir a tornar uma arma de arremesso negocial, designadamente tendo em conta 
a falta de simetria no que respeita aos britânicos residentes em Portugal - em menor 
número e cuja presença é, à partida e genericamente, mais desejada); 

- contrariar medidas que constranjam ou inibam o fluxo de turistas britânicos em 
direcção a Portugal (objectivo ligado transversalmente a outras matérias tão diversas 
como o da livre circulação de pessoas, as modalidades de controlo de fronteiras, o 
quadro regulatório aplicável aos transportes aéreos, a prosperidade da economia 
britânica ou a cotação da libra com relação ao euro); 

- evitar uma quebra sensível no padrão do nosso relacionamento financeiro com a UE 
e o espectro de nos tornarmos, prematuramente e não por boas razões, um 
contribuinte líquido do orçamento comunitário; 

- assegurar a continuidade de um confortável nível de acesso aos benefícios da política 
de Coesão da UE, minimizando o efeito do enriquecimento estatístico, 
designadamente pela via da revisão de objectivos e de critérios de elegibilidade das 
diferentes políticas estruturais; 

- assegurar que o Reino Unido cumpre, até ao seu termo, os compromissos financeiros 
assumidos no âmbito do Quadro Financeiro Multianual 2014/2020, tendo 
designadamente em conta a forte concentração de pagamentos no final do período, 
que por regra ocorre, e previsivelmente deverá mais uma vez ocorrer, em razão do 
ritmo de execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento; a isto acresce 
o cumprimento de outros compromissos financeiros, incluindo a participação em 
garantias financeiras, nos planos interno e externo; 

- contrariar os possíveis impactos negativos da saída do Reino Unido sobre o acordo 
de pescas UE-Noruega. 

 

7.3. De natureza estratégica: 

- preservação da UE, da sua unidade e dos seus princípios, valores e objectivos 
fundamentais, incluindo o respeito pelas quatro liberdades; preservação de um 
modelo de equilíbrio institucional que favoreça a ortodoxia comunitária, rejeite 
emanações do Directório e combata a progressiva erosão do princípio da igualdade 
entre Estados;  

- continuidade das políticas comuns que nos são mais favoráveis (e em termos que 
continuem a ser-nos favoráveis) e que se afiguram mais relevantes para o nosso 
processo de desenvolvimento económico e para o regresso a uma situação de 
convergência económica no interior da UE; 

- valorização do estatuto de Estado membro da UE; 

- mitigação de possíveis efeitos de contágio do Brexit; 
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- consolidação e completamento da UEM, designadamente através da conclusão dos 
dois restantes pilares em estado de carência, dando uma expressão equilibrada ao 
binómio disciplina/mutualização de riscos, visando a correcção dos grandes 
desequilíbrios macro-económicos que subsistem e se agravam ao nível das balanças 
de transacções correntes dos seus E.M.s, reforçando a capacidade de reacção a 
choques assimétricos e à volatilidade dos mercados financeiros e tendo presente as 
suas promessas (assim como a dimensão política das expectativas entretanto criadas 
em seu torno) no sentido da convergência económica e da partilha de prosperidade 
entre todos os seus E.M.s; 

- face ao novo contexto internacional, assegurar que a Política Comercial Comum 
desenvolve uma agenda mais ofensiva e ambiciosa que permita uma maior 
diversificação de parceiros e melhores condições de concorrência para as empresas 
nacionais; 

- aprofundamento da agenda transatlântica europeia, nas suas componentes 
geoestratégica, de segurança, económica, marítima e científica; 

- preservação de um bom e estreito relacionamento com o Reino Unido, no plano 
bilateral, no contexto do futuro relacionamento UE/Reino Unido, no seio da NATO e 
no plano global das relações transatlânticas; 

- associação, em modalidades a definir, do Reino Unido à política de segurança e 
defesa da UE; 

- evitar desenvolvimentos da política europeia de segurança e defesa que dupliquem 
ou sejam prejudiciais à NATO. 

 

7.4. Danos colaterais 

Podemos identificar como danos colaterais do Brexit: 

– a eventual emergência de graves dificuldades de financiamento da nossa economia 
– ao nível do Estado, das empresas e do sistema financeiro nacional – caso os 
mercados financeiros e os “opinion makers” reajam de forma desproporcionadamente 
negativa à perspectiva de um “hard Brexit” (designadamente se este se traduzisse 
numa severa limitação do acesso da City ao mercado financeiro europeu e se tal 
desenvolvimento fosse complementado com a percepção de que a UE não estaria em 
condições de dar resposta ao desafio da saída do Reino Unido com as decisões 
concretas que lhe caberia adoptar no sentido da solução dos problemas que atravessa, 
promovendo o crescimento económico e o emprego, desenvolvendo o processo de 
integração - desde logo no seio da UEM e da união bancária -, reforçando a sua coesão 
interna e melhorando a sua capacidade de acção no plano internacional); 

- num plano mais geral, a possível emergência de factores de erosão do consenso 
nacional vigente em matéria de integração europeia, identificados no ponto 5.1. do 
presente relatório. 
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8. Condicionalismos da posição portuguesa 

Portugal encontra-se, a seguir à Irlanda, Dinamarca e Países Baixos, entre o grupo de 
países que se considera serem tendencialmente mais afectados pela saída do Reino 
Unido da UE. E a circunstância de o Reino Unido, onde detém uma comunidade 
residente de cerca de quinhentas mil almas e que é hoje em dia o principal destino 
dos seus fluxos migratórios, ser ao mesmo tempo um dos seus mais importantes (e 
favoravelmente excedentários) mercados de exportação de bens e serviços, pode 
dificultar a compatibilização de alguns dos objectivos principais acima identificados, 
sobretudo num quadro negocial em que o binómio livre circulação de pessoas/acesso 
ao Mercado Interno surja como a variável central da equação. 

Numa situação ideal, o acesso ao Mercado Interno prevaleceria, em Londres, como 
desígnio primordial a alcançar no final do processo, em detrimento da vontade de pôr 
termo à livre circulação de pessoas. A firmeza da UE 27 na defesa das quatro 
liberdades pagaria em pleno, assegurando um “soft Brexit” e a conclusão de um 
acordo final sobre o relacionamento futuro entre as duas partes em torno de um 
modelo do tipo Noruega (EEE) ou Suíça (incluindo substantivas contribuições para o 
orçamento comunitário). Seria esta, para nós, a melhor e mais tranquila das soluções 
e, à partida, a única que permite compatibilizar o objectivo da livre circulação de 
pessoas e o objectivo da continuidade de acesso ao mercado do Reino Unido em 
condições tão favoráveis como as actuais. 

Pouco recomenda, contudo, que confiemos neste cenário pacífico e benfazejo. Desde 
logo, porque as razões que o sustentam são do mesmo tipo das que deveriam ter 
impedido a vitória do Brexit no referendo de 23 de Junho, e portanto susceptíveis de 
nos conduzir aos mesmos erros de apreciação. Os sinais de arrependimento ou de 
alarme não são, neste momento, suficientemente fortes para que se equacione a 
reversão do processo ou, sequer, para que sejam metidos na gaveta, para garantir 
um “soft Brexit”, os desígnios de ansiada libertação que motivaram a decisão de 
retirada da UE. A economia britânica continua a crescer e, por mais que se afirme, e 
se venha a confirmar, que os males ainda estão para vir, a verdade é que os cidadãos 
britânicos não estão a ser confrontados com os cenários catastróficos apontados antes 
do referendo pela maioria dos economistas e pelos defensores do Remain. A 
apresentação da factura do divórcio concorrerá provavelmente, a breve trecho, mais 
para acirrar os ânimos patrióticos e para redobrar as queixas contra Bruxelas do que 
para responsabilizar quem, do lado da campanha do Brexit, enganou tudo e todos 
com promessas inexequíveis e com manifestas falsidades. A cruzada pela reconquista 
do controlo das fronteiras e da imigração continua activa, na agenda emancipatória – 
não obstante os sinais de abrandamento que começam a registar-se ao nível da 
opinião pública, porventura mais preocupada agora com outras implicações do Brexit 
– e desde logo na firme convicção da actual PM e antiga Home Secretary Theresa May 
(cujos sinais de aparente insegurança e hesitação terão mais a ver com a gestão do 
“timing” e das consequências políticas e económicas decorrentes das suas opções, do 
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que com alguma dúvida a respeito do carácter prioritário que há muito, antes ainda 
do referendo sobre o Brexit, atribui a essas opções) e a própria pertença ao Mercado 
Interno é posta em causa por outras razões que não apenas a da livre circulação de 
pessoas (não submissão ao Tribunal de Justiça, libertação do peso regulatório da UE, 
relutância em contribuir para o orçamento comunitário, capacidade de celebração de 
acordos comerciais com terceiros países) ou é pura e simplesmente desvalorizada (“se 
a China exporta o que quer para o mercado da UE, porque não o fará também o Reino 
Unido?” – Boris Johnson, e outros responsáveis congéneres, dixit). A pressão exercida 
pela City e pela CBI poderá levar o Governo, numa primeira abordagem, não a recuar 
no que respeita à livre circulação, mas a tentar negociar acordos sectoriais e parcelares 
(indústria automóvel, serviços financeiros) em troca de contribuições pontuais para o 
orçamento comunitário, ou a acabar por apostar num modelo de acordo de comércio 
livre do tipo do CETA (embora, dentro das diversas combinações possíveis, a 
manutenção, de algum modo, na União Aduaneira não tenha sido ainda posta 
completamente de parte; e embora, também, na perspectiva inversa, haja quem 
sustente que o Reino Unido retiraria mais vantagens – designadamente por passar a 
beneficiar de um alegado excedente líquido de receitas alfandegárias que poderia 
destinar ao apoio da indústria doméstica e ao financiamento da política regional – na 
ausência de qualquer acordo comercial com a UE). 

A perspectiva de um desenlace mais radical - ainda que num grau dependente da 
modalidade de “hard Brexit”, entre as várias possíveis, que venha a ser efectivada – 
levanta uma sucessão de problemas que condicionam o nosso posicionamento 
negocial e requerem séria reflexão: 

- o pior cenário seria o de um modelo que se traduzisse na perda da liberdade de 
circulação de pessoas (exponencialmente agravada caso fossem postos em causa os 
direitos adquiridos pela comunidade já residente), combinado com a cessação da 
contribuição britânica para o orçamento comunitário, com uma significativamente 
maior dificuldade de exportar bens e serviços para o Reino Unido e com um 
enquadramento menos propício à deslocação de turistas britânicos para o nosso país;  

- contrariar prematura e autonomamente, no processo da negociação, em nome dos 
interesses dos nossos exportadores e da saúde da nossa balança de pagamentos, a 
terceira preocupação antes identificada, em termos da continuidade da participação 
do Reino Unido no Mercado Interno, poria em risco a defesa da liberdade de circulação 
de pessoas; e, mais tarde – num momento em que se viesse a confirmar que o Reino 
Unido não estaria disposto a ceder no seu declarado objectivo de recuperar a 
capacidade de controlo da imigração – constituiria uma série entorse ao equilíbrio 
geral da negociação, uma violação do princípio da indivisibilidade das quatro 
liberdades, uma desvalorização indirecta do estatuto de Estado membro da UE, a 
concessão de um benefício ao “infractor” e um potencial incentivo a mais defecções; 

- contrariar possíveis efeitos adversos no domínio do turismo, para além dos que desde 
logo estão fora do nosso alcance, exigirá dar particular atenção a todos os factores 
que a influenciam (incluindo os transportes aéreos) e procurar isolar o tema da 
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circulação de pessoas para visitas de curta duração da questão de fundo da liberdade 
de residência, de estabelecimento e de prestação de trabalho continuado; 

- tendo em conta o grau de incerteza que rodeia a definição do modelo de 
relacionamento económico entre as duas partes e as peripécias próprias de um 
processo de decisão por maioria qualificada no universo da UE 27, afigura-se 
conveniente dispor de um quadro mais pormenorizado das implicações que os 
diferentes cenários de acordo (ou desacordo) poderão ter para os diferentes sectores 
da economia portuguesa mais expostos ao mercado britânico. 

 

9. Conclusões de natureza operacional 

- continuar a identificar, analisar e a procurar antecipar os movimentos do complexo 
processo de tomada de decisão britânica sobre o Brexit; 

- aprofundar o conhecimento das posições que os diversos Estados membros e as 
instituições da UE vão assumindo sobre o Brexit e das motivações que lhes estão 
subjacentes; 

- seguir com atenção os desenvolvimentos em áreas de dimensão regional de especial 
sensibilidade, para as quais poderão ser requeridas soluções sui generis, como a 
Escócia, a Irlanda do Norte e a Catalunha; 

- agilizar o processo de coordenação interna incluindo, a nível técnico e no âmbito dos 
trabalhos da grupo interministerial de pontos focais para os assuntos relacionados 
com o Brexit, a realização de reuniões de geometria de participação variável, ao ritmo 
do processo negocial e de acordo com as necessidades de orientação/informação que 
se façam sentir na frente negocial ou no quadro doméstico; 

- prosseguir/intensificar/alargar contactos e iniciativas visando promover Portugal 
como destino de fluxos de investimento saídos/desviados da rota britânica na 
perspectiva/em consequência do Brexit, não só no Reino Unido, mas também junto 
dos decisores de empresas/sectores que mais nos interessam e onde beneficiamos de 
particulares competências/vantagens comparativas; 

- ponderar a realização de reuniões, a nível político, de auscultação/informação com 
representantes de sectores mais directamente interessados no Brexit e/ou mais 
expostos às suas consequências (tendo em mente, cingindo-nos ao domínio do 
comércio bilateral, que 25% do volume das exportações portuguesas para o Reino 
Unido são asseguradas por apenas 8 empresas; 88% por apenas 440 empresas; mas 
não esquecendo também que as empresas mais afectadas, com potenciais 
repercussões ao nível do emprego, poderão, em alguns sectores, ser pequenas 
empresas que não figuram naquele universo); 

- concretização dos objectivos definidos no último parágrafo do ponto 8 anterior; 
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- proceder a uma caracterização actualizada e tão detalhada quanto possível da 
comunidade portuguesa residente no Reino Unido, designadamente do ponto de vista 
da data de instalação e da continuidade do seu tempo de residência naquele país. 

 

 

 


