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Comissão Europeia - Perguntas e respostas

Aspetos práticos
O que foi hoje aprovado pelo Conselho?
Tal como previsto, o Conselho dos Assuntos Gerais adotou hoje uma decisão que autoriza a abertura
das negociações de uma futura parceria com o Reino Unido, tendo adotado as respetivas diretrizes de
negociação.

Essas diretrizes têm por base o projeto de recomendação apresentado pela Comissão em 3 de
fevereiro de 2020 e respeitam plenamente as orientações e conclusões do Conselho Europeu, assim
como a Declaração Política acordada entre a UE e o Reino Unido em outubro de 2019.

Que outros documentos já tinha a Comissão aprovado anteriormente?
Em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do artigo 218.º, n.os 3 e 4, do TFUE e do artigo 101.º do
Tratado CEEA, a Comissão adotou uma recomendação ao Conselho para que a autorizasse a encetar
negociações para uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

Essa recomendação baseou-se nas orientações e conclusões do Conselho Europeu, assim como na
Declaração Política acordada entre a UE e o Reino Unido em outubro de 2019. Contemplava uma
proposta abrangente de diretrizes de negociação, delimitando o âmbito e as modalidades da parceria
que a União Europeia prevê estabelecer com o Reino Unido.

Qual o teor das diretrizes de negociação?
Em conformidade com as orientações do Conselho Europeu de 23 de março de 2018 e com as
conclusões do Conselho Europeu de 13 de dezembro de 2019, as diretrizes abrangem todos os
domínios de interesse para as negociações, nomeadamente a cooperação comercial e económica, a
cooperação policial e judiciária em matéria penal, a política externa, a segurança e a defesa, a
participação nos programas da União, assim como outras áreas de cooperação. Um capítulo
especificamente consagrado à governação estabelece as linhas gerais do enquadramento global nesse
domínio, abrangendo todos os aspetos da cooperação em matéria económica e de segurança.

Já foram acordadas com o Reino Unido as modalidades práticas das negociações,
nomeadamente o regime linguístico?
As questões práticas, como o regime linguístico e a estrutura das negociações, serão aprovadas
conjuntamente pelos negociadores da UE e do Reino Unido.

Quando terão início as negociações?
As negociações formais com o Reino Unido deverão começar na semana que se inicia em 2 de março
de 2020.

 

PERGUNTAS GERAIS
Será de facto possível concluir as negociações até ao final do ano?
A Comissão pretende alcançar o máximo de resultados durante o período de transição. Estamos
preparados para trabalhar incessantemente a fim de tirar o máximo partido das negociações. O período
de transição poderá ser prorrogado por um ou dois anos mas, para tal, é preciso que a UE e o Reino
Unido tomem uma decisão conjunta nesse sentido até 1 de julho.

Prorrogação do período de transição: se não for tomada uma decisão até julho de 2020,
existe algum mecanismo alternativo que possa ser ativado caso se mostre necessário?
Se, até julho de 2020, o Comité Misto não tomar a decisão de prorrogar o período de transição, não
existe outra base jurídica que permita prorrogá-lo para além de 2020.

Ainda existe o risco de haver uma saída sem acordo («no deal») no final do ano?

Como em qualquer negociação, existe sempre o risco de não se chegar a acordo. Independentemente
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de se vir a estabelecer ou não uma parceria com o Reino Unido, as empresas devem preparar-se desde
já para o termo do período de transição, uma vez que o Reino Unido deixará de fazer parte do mercado
único e da união aduaneira.

Todas as questões previstas nas diretrizes de negociação serão negociadas em simultâneo?
Iremos trabalhar todas as questões simultaneamente. Será concedida especial atenção aos aspetos
que, em caso de saída sem acordo, possam causar maiores perturbações no final do período de
transição.

Por que foi escolhida esta base jurídica para as negociações? Essa escolha implica que o
acordo não precisa de ser aprovado pelos parlamentos nacionais?
Tendo em conta o âmbito da parceria prevista, a escolha do artigo 217.º do TFUE como base jurídica
parece, nesta fase, ser a escolha mais natural, uma vez que é a mais ampla possível. É também
adequada para proporcionar um quadro de governação global, que constitui um dos objetivos da UE.
Como é evidente, a base jurídica só poderá tornar-se definitiva quando for conhecido o teor do acordo
final. O mais importante é garantir que o futuro acordo pode entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021.

Haverá um ou vários acordos?
O objetivo é negociar com o Reino Unido uma parceria ambiciosa e alargada que possa entrar em vigor
no final do período de transição. A intenção da Comissão é negociar essa parceria como um pacote
com três componentes principais:

 disposições gerais (incluindo disposições sobre os valores fundamentais, os princípios de base e a
governação);

-

 disposições de caráter económico (nomeadamente comércio, garantia da existência de condições
de concorrência equitativas e pesca);

-

 disposições em matéria de segurança (nomeadamente cooperação policial e judiciária em matéria
penal, política externa, segurança e defesa).

-

A nova parceria poderá assumir a forma de um «acordo de associação» e, nesse caso, como
será ratificado?
«Acordo de associação» é o termo consagrado no artigo 217.º do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia para definir «acordos que criem uma associação caracterizada por direitos e obrigações
recíprocos, ações comuns e procedimentos especiais». O referido artigo permite estabelecer uma
parceria tão estreita quanto possível com qualquer país que não seja membro da UE. Existem vários
tipos de acordos de associação, mas o que todos têm em comum é o seu caráter abrangente e o facto
de criarem um enquadramento institucional de longo prazo. Esses acordos devem ser aprovados por
unanimidade pelo Conselho, sendo necessária a aprovação do Parlamento Europeu antes de poderem
entrar em vigor. A futura parceria precisará ou não de ser ratificada pelos parlamentos nacionais em
função do seu teor definitivo, que só será conhecido no final das negociações.

Como será garantida a unidade durante as negociações?
Tal como sucedeu com as negociações do artigo 50.º relativas à saída do Reino Unido da UE, a
Comissão conduzirá as negociações em coordenação permanente com o Conselho e com as suas
instâncias preparatórias. A Comissão consultará e informará atempadamente essas instâncias,
fornecendo-lhes todas as informações e documentos necessários respeitantes às negociações. A
Comissão manterá o Parlamento Europeu plenamente informado da evolução das negociações. No que
se refere às questões relativas à política externa e de segurança comum, a Comissão conduzirá as
negociações em concertação igualmente com o alto representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança.

As posições negociais da UE serão tornadas públicas?
Sim, a Comissão pretende garantir a plena transparência das negociações, motivo pelo qual decidiu
tornar pública a sua recomendação.

Qual o objetivo da conferência de alto nível UE-Reino Unido a realizar em junho de 2020?
Tal como previsto no Acordo de Saída, a conferência de alto nível a realizar em junho destina-se a
fazer o balanço dos progressos realizados nas negociações. A Comissão utilizará essa conferência para
fazer o ponto da situação quanto à aplicação do Acordo de Saída, nomeadamente quanto aos direitos
dos cidadãos e ao Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte.

O futuro acordo substituirá o Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte?
Ao contrário das versões anteriores, o Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, acordado em
outubro de 2019 e que integra o Acordo de Saída, não constitui uma solução de último recurso
(«backstop»). Foi concebido como uma solução estável e duradoura, devendo ser aplicado juntamente



com o acordo que venha a ser celebrado sobre as futuras relações. No entanto, é evidente que as
condições das futuras relações comerciais entre a UE e o Reino Unido – no que se refere à ambição
comum de não aplicar direitos aduaneiros nem contingentes entre as partes – terão incidência na
aplicação prática do protocolo.

 

GOVERNAÇÃO
Como garantir a aplicação efetiva de qualquer acordo futuro?
Para garantir o cumprimento e a aplicação correta do acordo, é necessário criar mecanismos de
governação eficazes que garantam a sua aplicação coerciva a partir de 1 de janeiro de 2021. Nos casos
em que a futura parceria assente no direito da UE, o Tribunal de Justiça Europeu deve desempenhar
um papel importante, na medida em que só ele tem competência para interpretar o direito da UE.

O que sucede se o Reino Unido violar o futuro acordo?
Muitos tratados internacionais preveem regras sobre resolução de litígios entre as partes. O futuro
acordo contemplará igualmente regras desse tipo. Segundo o processo habitual, as partes começam
por tentar resolver o diferendo amigavelmente através de um processo de «consulta». Se tal não for
possível, o litígio poderá ser submetido à apreciação de um painel de arbitragem cuja decisão será
vinculativa para as partes. Se uma das partes continuar a violar o acordo, a outra poderá adotar
medidas para defender os seus interesses e exigir o cumprimento do acordado. Em certas situações,
deverá ser possível a qualquer das partes agir rapidamente para prevenir a ocorrência de danos
irreparáveis. Uma parte importante das negociações com o Reino Unido consistirá em garantir que as
regras que regerão os eventuais litígios entre as partes são claras e eficazes e que qualquer violação
do acordo poderá ser rapidamente solucionada.

Qual o papel do Tribunal de Justiça Europeu?
O Tribunal de Justiça Europeu detém a responsabilidade em última instância por interpretar e aplicar o
direito da União. O futuro acordo deverá respeitar este princípio, assegurando que nenhum outro
tribunal ou painel de arbitragem instituído pelas partes se sobrepõe ao Tribunal de Justiça. O papel
concreto do Tribunal de Justiça no quadro do acordo dependerá do teor das futuras relações a
estabelecer com o Reino Unido.

Se o Reino Unido não cumprir o acordo, poderão ser aplicadas sanções?
Estão a ser ponderadas as melhores salvaguardas para permitir reagir rapidamente, protegendo os
interesses da UE. O âmbito e os pormenores do quadro de governação global dependerão do teor das
futuras relações.

 

PARCERIA ECONÓMICA
Como encara a Comissão Europeia a futura parceria económica?
A parceria a estabelecer deve ser abrangente e contemplar um acordo de comércio livre, assim como
uma cooperação setorial mais ampla. Deverá assentar em compromissos sólidos que assegurem
condições equitativas para uma concorrência aberta e leal, assim como uma gestão e supervisão
eficazes, mecanismos de resolução de litígios e de aplicação coerciva, incluindo as vias de recurso mais
adequadas.

Que tipo de cooperação aduaneira está prevista?
No quadro do Código Aduaneiro da UE, a futura parceria deverá procurar otimizar os procedimentos
aduaneiros, a supervisão e os controlos, e facilitar o comércio legítimo, recorrendo aos mecanismos e
tecnologias facilitadores disponíveis para assegurar que as autoridades aduaneiras podem tomar
medidas eficazes nas fronteiras .

As autoridades aduaneiras devem poder tomar medidas nas fronteiras para garantir o cumprimento
das políticas públicas legítimas (proteção da saúde e segurança dos consumidores; proteção das
empresas, por exemplo quanto ao respeito dos direitos de propriedade intelectual) e proteger os
interesses financeiros. Consequentemente, a cooperação aduaneira preconizada visa criar, como
sucede com os outros acordos comerciais, elementos que facilitem de forma limitada as trocas
comerciais, não podendo, em caso algum, perspetivar-se um comércio sem obstáculos. Só a
participação no mercado único e na união aduaneira poderia assegurar tal fluidez das trocas
comerciais.

A celebração de um acordo de comércio livre (ACL) permitirá que as trocas comerciais de
mercadorias entre o Reino Unido e a UE se processem como hoje em dia?
As trocas comerciais efetuadas no quadro de um ACL, mesmo no caso dos acordos que proporcionam



as melhores condições, têm uma natureza muito diferente da livre circulação de mercadorias
possibilitada pela união aduaneira e pelo mercado único. No quadro de um ACL devem ser aplicadas
regras de origem e formalidades aduaneiras: todas as importações devem cumprir as regras da parte
importadora e ser objeto de verificações e controlos regulamentares em matéria de proteção da saúde
e segurança ou outros fins de ordem pública.

Dito isto, tal como anunciado na Declaração Política, a UE está disposta a apresentar uma proposta de
ACL muito ambicioso: isenção total de direitos aduaneiros ou contingentes para todos os produtos,
incluindo os produtos agrícolas e da pesca.

Tal acesso privilegiado dependerá da existência de disposições rigorosas que assegurem condições
equitativas que garantam a concorrência entre os agentes económicos de ambas as partes. Além disso,
as condições de acesso que a União proporcionará no âmbito da zona de comércio livre serão ditadas
pelas condições de acesso e pelos contingentes previstos no acordo de pesca a celebrar até 1 de julho
de 2020 .

Se não houver um ACL em vigor no final do período de transição, aplicar-se-ão direitos aduaneiros e
contingentes a todas as trocas comerciais de mercadorias efetuadas entre a UE e o Reino Unido. Nesse
cenário, serão aplicáveis ao Reino Unido os chamados «direitos NMF» (Nação Mais Favorecida). Com
efeito, por força do princípio da Nação Mais Favorecida da OMC, as vantagens concedidas a um
parceiro comercial são extensíveis a todos os outros membros da OMC, salvo se um acordo comercial
preferencial (nomeadamente um ACL) permitir uma derrogação a estas disposições. Por conseguinte,
não havendo um ACL em vigor em 1 de janeiro de 2021, os agentes económicos e os consumidores
não deverão contar com um tratamento privilegiado nas relações comerciais com o Reino Unido.

O que significa «condições de concorrência equitativas»?
A UE está disposta a propor um acordo comercial ambicioso, que preveja a isenção de direitos e de
contingentes para todos os produtos que entram no nosso mercado único de 450 milhões de pessoas.
No entanto, dado o elevado nível de interligação económica, o volume das trocas comerciais e a
proximidade geográfica, o projeto de diretrizes de negociação também deixa claro que essa proposta
ficará dependente da existência de salvaguardas sólidas que garantam condições de concorrência
equitativas e impeçam o Reino Unido de beneficiar de vantagens competitivas injustificadas em virtude
da divergência normativa (mediante a redução do grau de exigência normativa ou um «nivelamento
por baixo») ou da subvenção dos agentes económicos do Reino Unido. No âmbito da Declaração
Política, a UE e o Reino Unido já haviam acordado em prevenirem as distorções do comércio e as
vantagens competitivas desleais. Temos agora de chegar a acordo sobre as garantias mais eficazes
para garantir normas comuns rigorosas e as correspondentes normas elevadas ao longo do tempo nos
domínios social, ambiental, fiscal, dos auxílios estatais e da concorrência. As normas da União nestes
domínios servirão de referência para estabelecer essas garantias. A existência de compromissos sólidos
quanto às condições de concorrência equitativas implica ainda a criação de mecanismos adequados
para assegurar o controlo e a aplicação coerciva, a resolução de litígios e a possibilidade de adotar
medidas corretivas adequadas, incluindo medidas autónomas para reagir rapidamente a eventuais
perturbações da igualdade de condições de concorrência nos domínios pertinentes.

O que sucede se o Reino Unido não se comprometer a assegurar condições de concorrência
equitativas?
Na Declaração Política, a UE e o Reino Unido acordaram que o âmbito e a amplitude das suas futuras
relações dependeriam dos compromissos que o Reino Unido viesse a assumir a fim de garantir
condições de concorrência equitativas. A UE não concluirá qualquer ACL se não dispuser de garantias
sólidas quanto a essas condições e sem que seja celebrado um acordo de pesca. A nossa proximidade
geográfica, o volume das trocas comerciais e a interdependência económica são tão elevados que é do
interesse comum chegarmos a acordo sobre normas de concorrência equitativas, assim como sobre a
sua eventual aplicação coerciva. Dada a fortíssima integração das empresas britânicas no mercado
único e o interesse do Reino Unido em celebrar um acordo de comércio livre abrangente, é
absolutamente legítimo que a UE exija um nível equivalente de garantias da existência de condições de
concorrência equitativas. Este aspeto é igualmente do interesse dos consumidores e das empresas do
Reino Unido. A UE representa, de longe, o principal mercado de exportação para as empresas
britânicas, provindo igualmente da UE a maior parte das importações do Reino Unido.

Os requisitos sanitários e fitossanitários sofrerão alguma alteração?
Não haverá qualquer alteração das normas de segurança dos alimentos da União. O direito da União,
incluindo os controlos sistemáticos, continuarão a ser plenamente aplicáveis - sem quaisquer
derrogações ou equivalências - a todos os produtos alimentares, animais e plantas importados. Serão
preservadas as rigorosas normas sanitárias e fitossanitárias da UE. Tal como sucede com os outros
acordos de comércio livre, as relações entre as partes assentarão e irão mais além do previsto nas
recomendações e exigências formuladas nos instrumentos multilaterais em vigor (Organização Mundial



do Comércio, Codex Alimentarius, Convenção Fitossanitária Internacional e Organização Mundial da
Saúde Animal). As partes devem cooperar na luta contra a resistência aos agentes antimicrobianos,
assim como na proteção do bem-estar animal e na promoção de sistemas alimentares sustentáveis.

A UE permitirá o reconhecimento mútuo de regras e normas?
Ao decidir abandonar o mercado único, o Reino Unido optou pelo estatuto de país terceiro no que se
refere ao direito da UE. Após o termo do período de transição, a UE e o Reino Unido passarão a ter, por
conseguinte, mercados e ordenamentos jurídicos distintos. As suas futuras relações implicarão,
consequentemente, um grau de integração inferior ao atual. Embora a futura parceria económica
procure facilitar o mais possível o comércio de mercadorias, não se pode esperar que reproduza as
mesmas condições de comércio sem obstáculos que existem entre os Estados-Membros da UE. Essas
condições estão sujeitas ao cumprimento, pelos Estados-Membros, de um «ecossistema» completo de
regras, incluindo os Tratados, e à aceitação de um sistema de controlo e aplicação coerciva,
nomeadamente pelo sistema jurisdicional do Tribunal de Justiça da UE. O reconhecimento mútuo só
pode beneficiar quem participar nesse ecossistema.

Em termos de serviços, o que se pode esperar de um acordo de comércio livre (ACL)?
Pode-se procurar assegurar um nível de liberalização do comércio de serviços mais elevado que o
cenário de base previsto nos compromissos atuais no âmbito do GATS da OMC, segundo a abordagem
adotada nos ACL mais recentes. Tal como exigido pelas regras do GATS, o ACL deverá abranger a
maior parte dos setores de serviços, como as telecomunicações ou os serviços prestados às empresas,
para citar apenas alguns. Contudo, como em qualquer outro ACL negociado pela UE, haverá
derrogações. A título de exemplo, a UE propõe que os serviços audiovisuais sejam excluídos do âmbito
de aplicação do acordo. Importa recordar igualmente que, no âmbito dos outros ACL, a UE conserva o
direito de regulamentar os seus próprios mercados, assim como a sua plena autonomia regulamentar.
Será prestada especial atenção à inclusão de disposições que preservem os serviços públicos da UE. A
preservação do nosso direito de regulamentar é fundamental em todos os setores mas, em particular,
no setor dos serviços financeiros. Com efeito, os instrumentos fundamentais a que a UE e o Reino
Unido recorrerão neste domínio são os respetivos quadros de equivalência unilaterais, tal como
previsto na sua legislação. O ACL abrangerá os serviços financeiros, mas não irá mais além do que a
UE oferece nos ACL celebrados com outros países terceiros. Deverá contemplar ainda medidas
prudenciais.

Por último, importa recordar que, embora as disposições dos ACL sejam efetivamente importantes no
domínio do comércio de serviços, estes serviços também são afetados por outras normas, algumas das
quais implicam decisões unilaterais, como os regimes da UE em matéria de proteção de dados ou a
regulamentação e a supervisão dos serviços financeiros. A UE tenciona avaliar a adequação do Reino
Unido em matéria de proteção de dados e de equivalência em matéria de serviços financeiros. Foi isso
que ficou acordado na Declaração Política, devendo as decisões ser recíprocas. Os serviços estão
também estreitamente associados à livre circulação de pessoas (profissionais como advogados,
consultores, contabilistas, etc.), a que o Reino Unido já declarou explicitamente pretender pôr termo
na sequência do Brexit. Esses elementos devem igualmente ser tidos em consideração na avaliação
das prioridades das futuras negociações.

Os serviços públicos e audiovisuais serão abrangidos?
A UE exclui sempre dos ACL alguns serviços (por exemplo, os serviços públicos ou audiovisuais),
ponderando cuidadosamente os compromissos assumidos nos outros setores. A UE deve também ter
em conta o compromisso de Nação Mais Favorecida já assumido e que torna os benefícios do acordo
com o Reino Unido extensíveis a outros parceiros que tenham celebrado ACL com a UE,
nomeadamente o Canadá, o Japão e a Coreia.

O que sucederá com o roaming?
As disposições relativas à manutenção no estrangeiro das tarifas telefónicas do país de origem deixam
de ser aplicáveis ao Reino Unido. Quando se deslocar ao Reino Unido, um cidadão da UE ficará na
mesma situação do que quando se desloca, por exemplo, à Suíça, ou seja, poderão ser-lhe cobradas
taxas de roaming. Os operadores de telecomunicações têm a obrigação de ser transparentes quanto às
taxas que cobrarem.

O que acontecerá ao comércio digital?
O objetivo é facilitar o comércio digital, como o comércio eletrónico, respeitando simultaneamente os
direitos dos consumidores e os direitos em matéria de proteção dos dados pessoais. Este aspeto é algo
que a UE tem vindo a acautelar há muito tempo no quadro dos ACL.

Os serviços financeiros serão abrangidos pelo ACL?
Sim, os ACL celebrados pela UE abrangem, geralmente, os serviços financeiros. A abordagem mais



comum consiste em assumir compromissos limitados em matéria de acesso ao mercado,
nomeadamente no que se refere à prestação de serviços financeiros a nível transnacional. Além disso,
mesmo quando existe acesso ao mercado, a UE continuará a aplicar aos prestadores de serviços as
suas regras quanto ao Estado de acolhimento. Por último, como sucede nos outros ACL, serão
igualmente previstos mecanismos que permitam à União adotar medidas por razões prudenciais.

Os regimes de equivalência da UE serão os instrumentos utilizados para regular as interações com o
Reino Unido no domínio dos serviços financeiros. Os quadros de equivalência da UE só preveem a
possibilidade de se conceder acesso ao mercado em certos casos. Não abrangem todos os serviços
financeiros. A concessão (ou não) da equivalência é uma medida unilateral por parte da UE, podendo
ser revogada em qualquer momento. As decisões devem ser recíprocas.

O que se propõe quanto às indicações geográficas e em que difere do previsto no Acordo de
Saída?
Por força do Acordo de Saída, a totalidade das indicações geográficas da UE registadas até 31 de
dezembro de 2020 beneficiará de proteção no Reino Unido. No entanto, após essa data, o futuro ACL
deverá criar um enquadramento que assegure uma proteção das indicações geográficas futuramente
registadas idêntica à proporcionada pelo Acordo de Saída.

O que se propõe em matéria de contratos públicos?
O objetivo é assegurar oportunidades de adjudicação de contratos públicos para além das
proporcionadas pela adesão do Reino Unido ao Acordo sobre Contratos Públicos da OMC (acordo ao
qual o país está em vias de aderir).

Mobilidade: os cidadãos britânicos e da UE continuarão a poder circular livremente?
O Reino Unido decidiu pôr termo à livre circulação de pessoas e tem ambições limitadas quanto às
modalidades específicas a acordar com a UE em matéria de livre circulação das pessoas.

Isso não significa, contudo, que a mobilidade deixará de existir. Hoje em dia, os cidadãos deslocam-se
de um país para outro para viver, trabalhar, estudar ou levar a cabo atividades de investigação. No
entanto, após o final do período de transição, a mobilidade para e a partir do Reino Unido sofrerá
alterações, passando a ser efetuada de acordo com regras diferentes das aplicadas ao abrigo do
regime de livre circulação. Embora o teor exato dessas regras esteja dependente do resultado das
negociações, o nosso objetivo é assegurar a reciprocidade e a não discriminação entre os cidadãos da
UE.

O que sucederá quanto às deslocações de curta duração dos cidadãos da UE ao Reino Unido
e dos cidadãos britânicos à UE?
Após o termo do período de transição, a UE não exigirá vistos aos nacionais britânicos para as estadas
de curta duração (menos de 90 dias por cada período de 180 dias), independentemente do objetivo da
viagem (salvo no caso de trabalho remunerado), ficando os turistas, estudantes, jornalistas,
estagiários, etc., do Reino Unido isentos da obrigação de visto.

A concessão deste regime dependerá de o Reino Unido conceder plena reciprocidade em matéria de
vistos aos nacionais de todos os Estados-Membros da UE que se desloquem ao Reino Unido.

Os controlos realizados à entrada na UE passarão a ser diferentes para os nacionais
britânicos?
Sim, a partir do final do período de transição, os nacionais britânicos passarão a ser tratados como
nacionais de países terceiros. O acervo de Schengen não prevê outra alternativa jurídica. Isto significa
que as condições de entrada aplicáveis a nacionais de países terceiros e os procedimentos aplicáveis à
passagem das fronteiras externas da UE passarão a ser aplicáveis igualmente aos nacionais britânicos,
assim como as disposições pertinentes do Código Aduaneiro da União e as diretivas em matéria de IVA.

Concretamente, isto significa que os nacionais britânicos deixarão de poder utilizar os corredores
reservados nos pontos de passagem de fronteira (UE, EEE, CH); os seus passaportes serão carimbados
à entrada e saída do espaço Schengen; serão sujeitos a controlos à entrada e à saída (incluindo a
verificação nas bases de dados); serão sujeitos ao sistema de entrada/saída (SES) e ao sistema de
informação e autorização de viagem (ETIAS) da UE, logo que esses sistemas entrem em
funcionamento.

Os controlos de entrada dos nacionais britânicos incluirão a verificação da posse de um documento de
viagem válido para atravessar a fronteira; a duração da estada: o objetivo (p. ex., fins turísticos ou
profissionais) e as condições da estada prevista (p. ex., alojamento, viagens dentro do país); a
disponibilidade de meios de subsistência suficientes (ou seja, se a pessoa em causa dispõe de recursos
suficientes para suportar os custos da estada prevista e da viagem de regresso).

Como poderão os cidadãos da UE permanecer no Reino Unido por períodos mais longos



(mais de 90 dias) e vice-versa?
Após o final do período de transição, a mobilidade com destino e a partir do Reino Unido sofrerá
alterações, passando a decorrer segundo regras diferentes das aplicadas ao abrigo do regime de livre
circulação da UE. O teor exato dessas regras dependerá do resultado das negociações.

No entanto, mesmo que não sejam adotadas quaisquer disposições específicas, as normas aplicáveis
por omissão na UE e no Reino Unido abrangerão a entrada e a estada para diferentes fins. Por parte da
UE, as normas nacionais e o acervo da UE em matéria de migração legal para estadas de longa
duração estabelecem as condições de entrada e permanência na UE para categorias como estudantes,
investigadores, certos tipos de trabalhadores, familiares, residentes de longa duração, pessoas
colocadas «au pair», voluntários, etc. Estas regras aplicam-se da mesma forma aos cidadãos de todos
os países terceiros, incluindo o Reino Unido, logo que este país se torne num país terceiro. No que
respeita às estadas inferiores a 90 dias por cada período de 180 dias, é aplicável o acervo de
Schengen. Por parte do Reino Unido, será aplicável o seu regime nacional em matéria de migração.

O que estipulará o ACL em matéria de mobilidade dos cidadãos?
No que se refere à mobilidade, os ACL versam apenas sobre a entrada e a estada temporária de
pessoas singulares por motivos profissionais em determinadas áreas. Contudo, continuarão a ser
aplicáveis as regras do Estado de acolhimento no que se refere às condições de entrada e
permanência, acesso ao mercado laboral e condições de trabalho.

O que está previsto em matéria de coordenação dos sistemas de segurança social?
A fim de facilitar a futura mobilidade das pessoas, será igualmente necessário chegar a acordo quanto
a uma coordenação adequada da segurança social. As disposições de coordenação dos sistemas de
segurança social nas futuras relações com o Reino Unido deverão abranger a mobilidade eventual dos
cidadãos do Reino Unido e da União numa situação em que deixa de existir liberdade de circulação das
pessoas . A coordenação dos sistemas de segurança social deverá basear-se na não discriminação
entre os Estados-Membros da UE e na plena reciprocidade.

Note-se que um dos objetivos declarados do Brexit consistia em pôr termo à livre circulação dos
cidadãos. Isto significa que, em qualquer caso, a mobilidade dos cidadãos após 1 de janeiro de 2021
será muito diferente da atual.

Continuarão a ser asseguradas ligações fluidas nos transportes?
No quadro das futuras relações, a UE procurará assegurar a continuidade do fluxo de mercadorias e de
pessoas entre a UE e o Reino Unido, embora este último, enquanto país terceiro, já não disponha dos
mesmos direitos que os Estados-Membros.

A situação varia muito consoante o modo de transporte: garantir as ligações do tráfego aéreo e do
transporte rodoviário implica a celebração de um acordo, nomeadamente, sobre o acesso ao mercado.
Sem esse acordo, não haverá solução para permitir a prossecução do tráfego.

Que tipo de acordo está previsto quanto ao transporte aéreo?
Em termos de transporte aéreo, os operadores britânico beneficiam atualmente de pleno acesso ao
mercado da UE: qualquer companhia aérea britânica pode prestar serviços aéreos na UE sem ser
sujeita a qualquer tipo de restrições. Sem uma parceria UE-Reino Unido no setor da aviação, e na falta
de medidas de contingência unilaterais, não poderá haver voos entre o Reino Unido e a UE, uma vez
que a OMC não propõe nenhuma solução alternativa para os serviços de transporte aéreo.

Neste domínio, pretendemos estabelecer uma relação que assegure a continuidade das ligações e
garanta um elevado nível de segurança aeronáutica, uma boa gestão do tráfego aéreo e disposições
setoriais que garantam condições de concorrência equitativas, de modo a assegurar uma concorrência
aberta e leal, nomeadamente normas adequadas de caráter social e de proteção dos consumidores.

O que se prevê quanto ao transporte rodoviário?
No domínio do transporte rodoviário, pretendemos chegar a acordo quanto a um sistema aberto de
acesso ao mercado, que permita efetuar viagens entre o Reino Unido e a UE, preservando
simultaneamente a integridade do mercado interno dos serviços de transporte rodoviário de
mercadorias. Importa igualmente assegurar condições de concorrência equitativas para este setor
específico, nomeadamente no que se refere às regras que afetam os nossos operadores, condutores e
veículos.

Será necessário celebrar um acordo sobre a energia?
As diretrizes de negociação preveem a cooperação no domínio da energia. Uma condição prévia
essencial para essa cooperação é a garantia de que haverá condições de concorrência equitativas. Mais
concretamente, a tarificação do carbono (Regime de Comércio de Licenças de Emissão) e as



disposições em matéria de auxílios estatais constituem uma condição prévia para a futura cooperação
neste domínio.

No domínio da eletricidade e do gás, não existe qualquer precedente para este tipo de acordo.

No que se refere às questões reguladas pela Euratom, a UE já celebrou acordos de cooperação nuclear
com vários países terceiros.

O que está previsto em matéria de alterações climáticas?
Nos parágrafos introdutórios das diretrizes de negociação, são enunciadas cinco cláusulas políticas
vinculativas subjacentes a todas as relações entre a UE e países terceiros, nomeadamente: respeito e
salvaguarda dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito; apoio à não proliferação das
armas de destruição maciça; luta contra o terrorismo; instauração de ações penais contra as pessoas
acusadas dos crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional; armas ligeiras e de
pequeno calibre. A luta contra as alterações climáticas foi acrescentada enquanto elemento essencial
da futura parceria.

O Reino Unido poderá participar no sistema de comércio de licenças de emissão?
Em conformidade com a Declaração Política, as diretrizes de negociação preveem a possibilidade de ser
celebrado um acordo de ligação que permita à UE e ao Reino Unido associarem os respetivos sistemas
de comércio de licenças de emissão.

Os pescadores da UE continuarão a ter acesso às águas do Reino Unido?
Em conformidade com os objetivos definidos nas orientações do Conselho Europeu de março de 2018,
o acesso às águas da outra parte será negociado no âmbito das disposições em matéria de pesca, que
deverão prever a continuação do acesso recíproco.

A UE imporá direitos aduaneiros sobre os produtos da pesca do Reino Unido?
A futura parceria deverá contemplar, na sua parte económica, disposições em matéria de pesca que
estabeleçam o enquadramento necessário para gerir as unidades populacionais comuns, bem como as
condições de acesso às águas e recursos. A intenção é assegurar um acesso completamente
liberalizado ao mercado de todos os produtos, ou seja, sem quaisquer direitos aduaneiros ou
contingentes, enquadrado pelo acordo de pesca.

O que sucede se não for celebrado um acordo de pesca até julho de 2020?
Na Declaração Política, as partes comprometeram-se reciprocamente a envidar todos os esforços para
concluírem um acordo de pesca até 1 de julho de 2020. Embora o prazo para negociar esse acordo
seja extremamente curto (quatro meses), é do interesse comum celebrarmos um acordo de pesca em
tempo útil, que possa ser aplicado a partir de 1 de janeiro de 2021, de modo a assegurar a gestão
sustentável da pesca.

Programas da União: o Reino Unido continuará a beneficiar dos apoios e subvenções da UE?
Irá contribuir para o orçamento da UE?
Tal como previsto no Acordo de Saída, os beneficiários britânicos poderão continuar a beneficiar dos
programas ao abrigo do quadro plurianual para 2014-2020, mesmo se esses programas prosseguirem
após o final do período de transição.

Para efeitos do próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027, o Reino Unido será tratado como um
país terceiro. Se solicitar a sua participação em alguns domínios, a UE poderá ponderar essa
possibilidade em conformidade com as regras do quadro financeiro plurianual relativas à participação
de países terceiros.

O que sucederá quanto ao programa Erasmus?
As atividades ao abrigo do atual programa Erasmus+ (2014-2020) são abrangidas pelo Acordo de
Saída e continuarão ininterruptamente até ao seu termo. Quanto à participação no futuro programa
Erasmus, ao abrigo do próximo quadro financeiro plurianual (2021-2027), tal dependerá da eventual
participação do Reino Unido nos programas da União. 
Poderá o Reino Unido continuar a participar nas agências reguladoras da UE enquanto país
terceiro?
Não. Essas agências foram criadas para ajudar a UE e os Estados-Membros a elaborarem e a aplicarem
as normas da UE. Um país terceiro que deixe de estar sujeito a essas normas e à respetiva supervisão
deixa de poder participar nas agências.

Os nossos dados pessoais continuarão em segurança caso sejam transferidos para o Reino
Unido e tratados nesse país?
Dada a importância dos fluxos de dados, a futura parceria deverá ter por base um elevado nível de



proteção dos dados pessoais. A adoção de decisões de adequação pela União, caso estejam reunidas as
condições aplicáveis, deverá ser um fator que facilita a cooperação e o fluxo de dados pessoais,
nomeadamente no domínio da aplicação coerciva da lei e da cooperação judiciária em matéria penal.
Caso estejam preenchidas as condições necessárias, a Comissão esforçar-se-á por adotar as decisões
de adequação até ao final de 2020.

O Reino Unido pode continuar a utilizar o mandado de detenção europeu? Como será
efetuada a extradição de criminosos entre a UE e o Reino Unido?
O mandado de detenção europeu é um instrumento interno da UE, utilizado exclusivamente entre os
Estados-Membros. Por conseguinte, deixará de poder ser utilizado com o Reino Unido.

O projeto de diretrizes de negociação prevê um conjunto de disposições, novas e eficazes, acordadas
entre o Reino Unido e os Estados-Membros da UE para assegurar a celeridade dos processos penais.
Trata-se de um regime ambicioso, assente em procedimentos simplificados e prazos rigorosos, e
sujeito ao controlo dos tribunais. Dependerá da existência de salvaguardas rigorosas em matéria de
direitos fundamentais e do papel exercido pelo Tribunal de Justiça.

Simultaneamente, proporciona flexibilidade a cada Estado-Membro e ao Reino Unido para decidirem
até que ponto pretendem levar a sua cooperação. Ajudará, por exemplo, a solucionar os
condicionalismos constitucionais existentes em alguns Estados-Membros quanto à extradição dos seus
nacionais, permitindo solicitar garantias adicionais em certos casos.

Por que é feita referência ao «empenho constante do Reino Unido» na Convenção Europeia
dos Direitos do Homem? Por que motivo deverá a cooperação cessar se o Reino Unido sair
dessa Convenção?
O projeto de diretrizes de negociação propõe o estabelecimento de relações estreitas com o Reino
Unido em matéria de cooperação policial e judiciária em matéria penal. Essa cooperação pode incidir,
nomeadamente, na extradição ou no intercâmbio de informações sensíveis, podendo afetar vidas
humanas ou os direitos humanos (por exemplo, a privação de liberdade). Tais relações exigem um
elevado grau de confiança em que os direitos humanos em causa serão sempre respeitados.
Precisamos de ter uma abordagem comum quanto à forma de proteger esses direitos. Na União,
dispomos da Carta dos Direitos Fundamentais, que constitui parte integrante dos Tratados. No que se
refere ao Reino Unido, as diretrizes de negociação propõem um compromisso firme quanto ao respeito
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que é um instrumento pan-europeu comum aplicado
há mais de 70 anos pelo Reino Unido e por outros países europeus. O compromisso de respeitar a
Convenção ficou igualmente consagrado no Acordo de Sexta-Feira Santa (Acordo de Belfast).

Continuar-se-á a proceder ao intercâmbio de registos de identificação dos passageiros
(PNR), a fim de prevenir, detetar e investigar atos terroristas e outras formas graves de
criminalidade?
As diretrizes de negociação preveem que sejam adotadas disposições que assegurem o intercâmbio
atempado, eficaz, eficiente e recíproco dos registos de identificação dos passageiros (PNR). Isto
significa que devem ser contempladas duas situações: por um lado, os intercâmbios entre unidades de
informações de passageiros dos Estados-Membros da UE27 e do Reino Unido e, por outro, as
transferências de dados PNR das companhias aéreas para as autoridades britânicas respeitantes aos
voos entre o Reino Unido e os Estados-Membros da UE-27. Existem vários exemplos de cooperação
com países terceiros em matéria de transferência de PNR: a UE celebrou acordos neste domínio com os
EUA e a Austrália; existe um projeto de acordo já negociado com o Canadá e diretrizes de negociação
com o Japão. Uma condição prévia essencial para que tais disposições possam ser adotadas é que o
Reino Unido aplique normas de proteção de dados essencialmente equivalentes às previstas nas
normas da UE, nomeadamente no RGPD e nas diretivas sobre a proteção de dados na aplicação da lei,
e cumpra as normas específicas adicionais em matéria de proteção de dados que resultam do parecer
do TJUE sobre o Acordo PNR entre a UE e o Canadá (parecer 1/15).

Será possível proceder ao intercâmbio de dados de ADN, impressões digitais ou dados de
registo de veículos para efeitos da cooperação policial entre o Reino Unido e a UE (Prüm)?
As diretrizes de negociação preveem a adoção de disposições que assegurem o intercâmbio atempado,
eficaz, eficiente e recíproco de dados de ADN, de impressões digitais e de registos de veículos (os
chamados «dados Prüm»). Contudo, o acesso a esses dados pessoais sensíveis não será direto, sendo
facultado apenas através de um sistema descentralizado baseado num modelo de «resposta
positiva/negativa». Em caso de «resposta positiva», ou seja, caso se confirme que existem dados
disponíveis, será solicitado ao Estado-Membro em causa que os transmita.

A UE celebrou acordos Prüm com os países associados do espaço Schengen (Islândia, Noruega, Suíça e
Liechtenstein), embora o modelo esteja aberto a países terceiros não pertencentes ao espaço
Schengen.
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Para poder celebrar um acordo desse tipo, o Reino Unido deve aplicar normas de proteção de dados
essencialmente equivalentes às consagradas na Diretiva sobre a Proteção de Dados na Aplicação da Lei
e proporcionar aos Estados-Membros da UE acesso recíproco aos dados disponíveis a nível nacional no
Reino Unido, de forma equivalente à proporcionada pelos Estados-Membros da UE27.

O Reino Unido continuará a ter acesso ao Sistema de Informação Schengen (SIS)?
Os países terceiros que não sejam membros do espaço Schengen não têm acesso ao SIS. O SIS é uma
medida que visa contribuir para a segurança no interior da UE, no espaço onde não existem fronteiras
internas, estando intrinsecamente relacionado com a livre circulação das pessoas. O Tribunal de Justiça
tem defendido sistematicamente a coerência do acervo de Schengen.

Atendendo ao futuro estatuto do Reino Unido, será preciso criar novas formas eficazes de partilhar
dados sobre pessoas e objetos procurados ou desaparecidos. Tal pode ser feito criando alternativas
para assegurar o intercâmbio simplificado, eficiente e eficaz de dados e informações entre as
autoridades policiais britânicas e dos Estados-Membros, quando tal seja técnica e juridicamente viável,
considerado necessário e do interesse da União.

Qual seria o papel do Reino Unido no quadro da Europol?
As diretrizes de negociação preveem a cooperação entre a Europol e as autoridades policiais do Reino
Unido. Essa cooperação deverá ter lugar em conformidade com as regras aplicáveis aos países
terceiros previstas na legislação da UE.

Na prática, isto significa que o Reino Unido poderá:

partilhar todos os dados que considere pertinentes, iniciar novos processos e utilizar o canal de
comunicação seguro – como sucede hoje em dia;

-

participar em todos os projetos de análise da Europol, nos quais a Europol, os Estados-Membros e
outros parceiros cooperem em investigações em curso, desde que os Estados-Membros
participantes manifestem a sua concordância;

-

participar nas operações comuns, beneficiar do apoio analítico da Europol, conservar os respetivos
agentes de ligação na Europol e receber todas as informações pertinentes que lhe digam respeito.
O Reino Unido deixará, contudo, de ter acesso ao sistema de informação da Europol, não podendo
desempenhar qualquer papel na governação desta agência da UE.

-

As diretrizes de negociação preconizam o estabelecimento de uma ambiciosa cooperação policial e
judiciária em matéria penal, que salvaguarde simultaneamente a segurança e os direitos fundamentais
dos nossos cidadãos. Essa cooperação terá, contudo, de ser diferente da que hoje existe, o que é uma
consequência lógica da decisão do Reino Unido de sair da UE. O Reino Unido abandonará o sistema
baseado em regras comuns e que assenta em princípios, obrigações e aplicação coerciva em comum.

A UE e o Reino Unido prosseguirão a sua cooperação em matéria de sanções?
As eventuais sanções decretadas pela UE continuarão a ser ditadas unicamente pelo interesse da UE. A
cooperação é, contudo, fundamental para maximizar o seu impacto. Iremos cooperar com o Reino
Unido da mesma forma que cooperamos com os outros países terceiros que partilham os nossos
valores.

Terá o Reino Unido de deixar de participar nas missões e operações da UE?
A UE convidará o Reino Unido a participar em cada missão ou operação, caso a caso (não haverá
convite permanente), segundo as regras em vigor e preservando a independência do processo de
decisão da União.

Prosseguirão os esforços comuns de cooperação para o desenvolvimento em países
terceiros ?
A UE conservará a sua autonomia e a sua programação estratégica das prioridades em termos de
desenvolvimento. A UE e o Reino Unido continuarão a cooperar no terreno a fim de maximizar o
impacto da cooperação para o desenvolvimento. O Reino Unido poderá fazer uso dos mecanismos
existentes para a participação de países terceiros, nomeadamente no que respeita a propostas de
instrumentos de cooperação para o desenvolvimento.

Poderá encontrar mais informações sobre todas as questões relacionadas com o Acordo de Saída,
incluindo o Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, assim como os direitos dos cidadãos, aqui.

Contactos para a imprensa:
Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)
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