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União Europeia
→ A União Europeia, agregando o valor de bens e serviços gerado por todos os EstadosMembros, apresenta um PIB de 15 300 mil milhões de euros, superior à economia
norte-americana.
→ Representa um papel pivot no fomento do comércio internacional – em 2016,
constituía 15,6% das exportações e 14,8% das importações globais. A sua importância
para a liberalização do comércio global manifesta-se na proliferação de acordos
comerciais – 116 acordos comerciais estão atualmente em vigor ou em negociação.
→ Os Estados-Membros da UE constituem o principal destino das importações e
exportações portuguesas (2016), revelando a importância do bloco económico para o
país:
o 75% das exportações portuguesas destinam-se a países da UE (dos quais se
destacam a Espanha, com 26%, França, com 13%, e Alemanha, com 12%).
o 78% das importações advém de países da UE (dos quais se destacam a Espanha,
com 33%, Alemanha, com 14%, e França, com 7%).
→ A UE financia vários programas e projetos em Portugal para construção de
infraestruturas, investigação e desenvolvimento, sustentabilidade ambiental, entre
outros. Em 2017, esse valor foi de 3 976 milhões de euros.

Desafios
A UE tem procurado fortalecer a sua cooperação com África, visando contrapor a
influência da China, da Rússia e dos Estados do Golfo no continente. A cessação da
parceria atual (Acordo de Cotonou) em 2020 traz novas oportunidades de
negociação, nas quais Portugal pode ter um papel determinante dada a sua relação
privilegiada com os países africanos.

O Tribunal de Contas Europeu anunciou em 2019 que Portugal irá receber
menos 1,6 mil milhões de euros de fundos da política de coesão no período
2021-2027. Portugal, cujo rendimento nacional bruto é inferior a 82% da
média da União Europeia, teme que tal dificulte a convergência do país com as
demais economias europeias, havendo já se manifestado contra a redução.
Atualmente, a China e os EUA são os maiores investidores na Indústria 4.0,
Inteligência Artificial e 5G, manifestando interesse pela liderança do setor
tecnológico e digital. Para competir a longo prazo com estas potências, a UE
reconhece que terá de aumentar o seu investimento em I&D, assim como incentivar
à digitalização das economias dos vários Estados-Membros. Na rede 5G, a UE já está
a dar os primeiros passos em paralelo com as potências asiática e americana,
comprometendo-se a que o 5G esteja disponível em pelo menos uma cidade por
Estado-Membro até 2020.
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