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NEWSLETTER 
 

PORTUGAL E O BREXIT (II) 

A RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO  

EUROPEIA AO CONSELHO 

Nº15/20 

SUMÁRIO 
No dia 1 de fevereiro de 2020, o Reino Unido abandonou formalmente a União 
Europeia. Até ao dia 31 de dezembro de 2020 decorre o período de transição, o 
qual poderá ser estendido até 1 ou 2 anos.  
No dia 3 de fevereiro de 2020, a Comissão Europeia emitiu uma Recomendação 
ao Conselho Europeu que fixa as principais diretrizes dentro das quais deverão ser 
conduzidas as negociações atinentes à celebração de um Acordo de Comércio Li-
vre entre a UE e o Reino Unido 
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INTRODUÇÃO 

No dia 1 de fevereiro de 2020, o Reino 

Unido (“RU”) abandonou formalmente 

a União Europeia (“UE”) e a Comuni-

dade Europeia da Energia Atómica 

(“Euratom”), tendo chegado a acordo 

(“o Acordo”) com as instituições euro-

peias no que diz respeito aos termos da 

referida saída. Este acordo foi publi-

cado no Jornal Oficial da UE de 31 de 

janeiro de 2020 - Decisão (UE) 

2020/135 do Conselho de 30 de janeiro 

de 2020 e Acordo sobre a saída do 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Ir-

landa do Norte da UE e da Euratom. 

Iniciando-se o período transitório em 1 

de fevereiro de 2020, com duração pre-

vista até 31.12.2020, no dia 3 de 

fevereiro de 2020 a Comissão Europeia 

publicou uma Recomendação, através 

da qual convida o Conselho Europeu a 

autorizar a abertura das negociações 

com o RU, a nomear a Comissão como 

negociadora do lado da EU, elencando 

igualmente as principais diretrizes den-

tro das quais um eventual Acordo de 

Comércio Livre deverá ser negociado, 

diretrizes essas que importa agora ana-

lisar, na medida em que constituem 

uma primeira ideia do que poderá ser o 

futuro Acordo de parceria com o RU, ou 

pelo menos a exigências e prioridades 

que a UE define para o referido Acordo. 

A RECOMENDAÇÃO DA  

COMISSÃO EUROPEIA PARA UMA 

DECISÃO DO CONSELHO DA UE  

No dia 3 de fevereiro de 2020, a Comis-

são Europeia publicou a sua 

recomendação ao Conselho da UE para 

que este autorize a abertura de negoci-

ações da UE com o RU relativamente ao 

futuro Acordo de Parceria e de Comér-

cio Livre (“APCL”), nomeando a 

Comissão Europeia como negociador da 

UE, dando diretrizes ao negociador e de-

signando um Comité Especial para 

acompanhamento do processo de nego-

ciação do APCL com o RU.  

Importa referir que existe a possibili-

dade de a UE e o RU não chegarem ao 

referido futuro acordo de comércio livro, 

caos em que as relações entre as duas 

Partes terá de se reger por outros acor-

dos internacionais, nomeadamente os 

acordos da Organização Mundial do Co-

mércio (“OMC”), incluindo o General 

Agreement on Tarifs and Trade 

(“GATT”) e o General Agreement on 

Trade in Services (“GATS”). 
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No essencial, o documento faz uma 

proposta de Decisão do Conselho da 

UE, antecedido por uma Memorando 

Explanatório da referida Decisão, en-

quanto determina desde logo as 

diretrizes que deverão ser seguidas. 

A Comissão propõe que o futuro APCL 

com o RU seja composto por 3 compo-

nentes principais: 

• Disposições Gerais (que definirão 

os princípios e valores básicos e 

de governação); 

• Disposições Económicas (inclu-

indo disposições sobre comércio 

e patamar de igualdade ou level 

playing field); 

• Disposições sobre segurança (in-

cluindo disposições relativas a 

cooperação judiciária, aplicação 

da lei e políticas de segurança e 

defesa). 

Um aspeto transversal nas diretrizes 

para negociar o APCL com o RU é o cha-

mado level playing field ou patamar de 

igualdade. O level playing field é um 

termo de política comercial que diz res-

peito a um conjunto de regras e 

princípios comuns que deverão ser 

acordados e que estejam na base do fu-

turo acordo. No fundo, pretende-se 

estabelecer garantias para uma igual-

dade de concorrência entre a UE e o RU, 

pretendendo-se evitar uma corrida à 

desregulação por parte do RU, e que es-

vazie de conteúdo útil qualquer acordo 

que possa ser atingido. As áreas que se-

rão de maior relevância para este aspeto 

serão as áreas da concorrência e auxí-

lios de Estado, da fiscalidade e da 

proteção social e ambiental. 

Assim, a UE deixa claro que apenas será 

assegurada a celebração do futuro 

acordo de parceria e comércio livre, 

caso seja garantida o referido level 

playing field ou igualdade de concorrên-

cia no que respeita a princípios e valores 

básicos. 

É importante fazer notar que nos últi-

mos dias o RU tem adotado uma 

postura beligerante no que diz respeito 

ao level playing field, o que pode fazer 

prever que ou o período transitório será 

alargado ou não existirá, de todo, qual-

quer acordo entre o RU e a UE. De facto, 

o negociador do RU para o Brexit, David 

Frost, afirmou no dia 19 de fevereiro que 

o RU fará as suas próprias regras e que 

não se sujeitará a quaisquer níveis míni-

mos de equidade no âmbito da sua 

relação com a UE. Estas afirmações le-

vam-nos a crer que dificilmente será 

celebrado um APCL com o RU. 

  

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com
https://www.ft.com/content/f81c7bde-5306-11ea-8841-482eed0038b1


 

 
03 

Nº15/20 
Portugal e o Brexit (II) 

A Recomendação da Comissão Europeia ao Conselho 
 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

AS DISPOSIÇÕES GERAIS E PRIN-

CÍPIOS BÁSICOS 

A UE começa por determinar 5 princí-

pios e pilares políticos vinculativos que 

deverão estar na base do futuro acordo 

com o RU: (i) direitos humanos, demo-

cracia e estado de direito; (ii) não 

proliferação de armas de destruição 

massiva; (iii) luta contra o terrorismo; 

(iv) acusação contra aqueles que come-

tam crimes sérios que preocupam a 

comunidade internacional; (v) prolife-

ração de armas ligeiras e de pequeno 

calibre. 

Paralelamente aos princípios acima 

enunciados, a UE refere igualmente a 

luta contra as alterações climáticas e o 

Acordo de Paris, assim como o assegu-

rar de um alto nível de proteção de 

dados pessoais. 

Por outro lado, fica ainda definido que a 

UE e o RU encontrarão formas de o RU 

contribuir para certos programas da UE 

e da Euratom, nomeadamente nas 

áreas da ciência e inovação, juventude, 

cultura e educação, defesa, proteção 

civil e na área espacial. 

 

 

 

 

AS DISPOSIÇÕES ECONÓMICAS 

As disposições económicas serão aque-

las que terão um maior impacto na vida 

das pessoas e das empresas.  

A UE começa por referir que o APCL de-

verá ser um acordo ambicioso e 

extenso, que garante a existência de um 

acordo de comércio livre (free trade 

agreement), devendo ser consistente 

com as regras da OMC, nomeadamente 

com o GATT e o GATS. 

Outro dos aspetos fulcrais para a UE é a 

área das pescas. O negociador da UE 

(Michel Barnier), afirmou já que, para 

além do level playing field, se não existir 

acordo quanto ao regime de pescas e de 

acesso aos mares do RU, não existirá 

qualquer acordo de comércio livre, pelo 

que esta área deverá ser a primeira a ser 

negociada, dado o impacto transversal 

que a mesma poderá refletir. 

Relativamente à circulação de bens, as 

diretrizes começam por afirmar que o 

APCL deverá conter uma zona de co-

mércio livre, que seja sustentada num 

level playing field para livre e sã concor-

rência. Assim, deverá ser assegurada a 

não imposição de tarifas, encargos ou 

taxas que tenham um efeito equivalente 

a restrições quantitativas (na aceção 

OMC). Todas as taxas alfandegárias e 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
04 

Nº15/20 
Portugal e o Brexit (II) 

A Recomendação da Comissão Europeia ao Conselho 
 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

impostos sobre as exportações ou 

quaisquer medidas de efeito equiva-

lente, deverão ser proibidas. Devem 

igualmente ser proibidas quaisquer in-

terdições (bans) ou restrições ao 

comércio entre UE e RU, incluindo res-

trições quantitativas e requerimentos 

de autorização para entrada nos respe-

tivos territórios. 

O futuro APCL deverá igualmente con-

ter provisões e medidas antidumping, 

medidas contra a contrafação e medi-

das de segurança, sendo visível que, 

relativamente a esta parte, a UE seguiu 

de perto os Tratados da OMC, nomea-

damente o GATT e o GATS, ainda que 

seja várias vezes referido que a UE e o 

RU deverão envidar esforços para ir 

além dos Tratados OMC. 

Outra das áreas referidas como sendo 

de grande importância, é a da coopera-

ção administrativa e assistência mútua 

nas áreas alfandegárias e do IVA, nome-

adamente garantido a existência de 

disposições que facilitem a realização 

de inspeções e disposições sobre for-

malidades no que diz respeito ao 

transporte de mercadorias. 

No âmbito da livre circulação de capital, 

as diretrizes são parcas, referindo ape-

nas que o APCL deverá incluir provisões 

que permitam a livre circulação de capi-

tais (que, como é sabido, é aplicável 

igualmente a países terceiros, e não 

apenas aos Estados-Membros da UE) e 

a livre circulação de pagamentos. 

Relativamente a aspetos de proprie-

dade intelectual, as diretrizes 

determinam que o APCL deverá incluir 

provisões relativas à proteção e execu-

ção de direitos de propriedade 

intelectual, seguindo de perto o WTO 

Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rigths (TRIPS). 

LEVEL PLAYING FIELD: 

CONCORRÊNCIA E FISCALIDADE 

Conforme foi já atrás referido, uma das 

condições essenciais para chegar a um 

acordo no que diz respeito ao APCL com 

o RU, será a manutenção de um level 

playing field que garante condições mí-

nimas igualitárias para ambas as Partes, 

isto por forma a evitar situações de cria-

ção de distorções e de vantagens 

competitivas injustas. A UE define como 

áreas essenciais para assegurar um le-

vel playing field, os auxílios de Estado, 

concorrência, empresas públicas, stan-

dards sociais e de emprego, aspetos 

climáticos e fiscalidade. 

No domínio da concorrência, a UE de-

monstra preocupação com 
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determinadas áreas como os auxílios 

de Estado (por forma a garantir que, 

deixando de ser aplicáveis as regras eu-

ropeias, o RU não faz injeções de capital 

e concessão de subsídios ilegais e que 

se traduzem em verdadeiros auxílios de 

Estado, proibidos pelo direito Europeu). 

Por outro lado, mostra igualmente pre-

ocupação com abusos de posição 

dominante, concentrações de empre-

sas e acordos anti-concorrenciais que 

poderão distorcer a concorrência sã no 

comércio entre UE e RU. A UE deter-

mina ainda que o APCL deverá conter 

disposições sobre monopólios e em-

presas públicas, por forma a garantir 

que as mesmas não distorcem a con-

corrência etnre amabas as partes, 

requerendo aqui também uma situação 

semelhante no que diz respeito ao level 

playing field. 

No âmbito da fiscalidade, a UE começa 

por reafirmar a necessidade de imple-

mentar princípios de boa governança 

tribtuária, nomeadamente no que diz 

respeito à transparência e troca de in-

formações, tributação justa, bem como 

aspetos relacionados com o Base Ero-

tion and Profit Shifting (BEPS) da 

OCDE, o que deverá ser conseguido, 

tratando-se o RU de um Estado parte da 

OCDE. 

A UE afirma que o RU deverá garantir 

que aplica standards comuns aos da UE, 

no final do período transitório, em rela-

ção às seguintes áreas (i) troca de 

informações sobre rendimentos; (ii) 

contas financeiras; (iii) decisões fiscais; 

(iv) reporte país-a-país; (v) beneficiário 

efetivo; (vi) e esquemas de planea-

mento tributário internacional. Afirma 

ainda que pretende que o RU reafirme o 

seu compromisso com o Código de Con-

duta de Tributação de Empresas, de 

1977, que se trata de um mero compro-

misso político, sem disposições 

vinculativas. 

Um outro aspeto que importará definir, 

será o impacto do Brexit em sede de 

FACTA/CRS. Tratando-se o RU de um 

Estado parte da OCDE, é expectável que 

o mesmo mantenha o compromisso que 

advém de acordos internacionais da re-

ferida instituição. 

CONCLUSÃO  

A Recomendação feita pela Comissão 

Europeia ao Conselho determina as di-

retrizes principais sob as quais deverá 

ser negociado o APCL entre o RU e a UE, 

colocando a tónica na necessidade de 

assegurar um level playing field igualitá-

rio entre as duas Partes, assegurando 

que o RU não se coloca numa situação 

de vantagem competitiva em relação à 
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UE dando, assim, incentivos ao denomi-

nado Forum shopping. 

Por outro lado, olhando para as decla-

rações dos responsáveis políticos do 

RU, advinham-se negociações bastante 

difíceis, não sendo de colocar de parte 

a possibilidade, cada vez mais cres-

cente, de não ser celebrado qualquer 

acordo com o RU por falta de denomi-

nadores comuns entre as duas Partes, 

parecendo que o RU não pretende res-

ponder aos anseios da UE sobre o 

denominado level playing field. 

A este propósito, importa focar a nossa 

atenção nas declarações do negociador 

do RU para o Brexit, David Frost, feitas 

no dia 19 de fevereiro: “To think that we 

might accept EU supervision on so-cal-

led level playing field issues simply fails 

to see the point of what we are doing. 

That isn’t a simple negotiating position 

which might move under pressure – it is 

the point of the whole project. That’s 

also why we are not going to extend the 

transition period beyond the end of this 

year. At the end of this year, we would 

recover our political and economic in-

dependence in full – why would we want 

to postpone it? That is the point of 

Brexit.”. 
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