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BREXIT 

NOTA TÉCNICA Nº1 
 

1. REINO UNIDO DECIDE FORMALMENTE SAIR DA UNIÃO EUROPEIA 

 

O Governo britânico apresentou no dia 29 de março, em carta dirigida ao Presidente do 

Conselho Europeu, a sua decisão de sair da UE, ao abrigo do artigo 50.º do Tratado da 

União Europeia. 

 

Segundo este artigo, a União negociará e celebrará com o Reino Unido um acordo que 

estabeleça as condições da sua saída, “tendo em conta o quadro das suas futuras 

relações com a União”. 

 

O Presidente do Conselho Europeu apresentou em 31 de março uma proposta de linhas 

orientadoras para as negociações. Seguir-se-á, no dia 29 de abril, uma reunião especial 

do Conselho Europeu (sem o Reino Unido) para adotar essas orientações. As 

negociações deverão iniciar-se em maio. 

 

Os tratados da União Europeia deixam de se aplicar ao Reino Unido dois anos depois da 

notificação, a não ser que o Conselho Europeu, através de um acordo prévio com o 

Estado-membro decida prolongar esse período. Até lá, o Reino Unido permanecerá um 

Estado-membro de pleno direito, com todos os direitos e obrigações decorrentes desse 

estatuto. 

 

O acordo deverá estar concluído em outubro/novembro de 2018, de modo a possibilitar 

a sua ratificação pelas instituições europeias e Estados-Membros antes do final de 

março de 2019. 

 

Por forma a assegurar uma saída ordenada, o acordo de saída deverá incluir disposições 

transitórias para o período imediatamente a seguir. 

 

De acordo com o Livro Branco britânico sobre a saída e novo relacionamento com a 

UE, de 2 de fevereiro de 2017, no momento da saída, entrará em vigor, no Reino Unido, 

a Great Repeal Bill – uma lei que, assegurando uma transição suave do corpo legislativo 

britânico: 

• Revogará o ato de adesão do Reino Unido; 

• Converterá automaticamente todo o acervo legislativo europeu em legislação 

interna britânica; 
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• Permitirá ao Parlamento britânico decidir que elementos desse acervo manter, 

alterar ou revogar após a data da saída – com os limites ditados pelas (eventuais) 

disposições transitórias (ou definitivas) entretanto acordadas com a UE. 

 

Em 30 de março, o Governo britânico publicou o Livro Branco sobre a Great Repeal Bill 

que explica, em detalhe, como é que irá desenvolver o respetivo processo legislativo, a 

ser iniciado com a introdução da proposta na próxima sessão parlamentar britânica 

(abril/maio 2017).     

 

 

2. O RELACIONAMENTO FUTURO 

 

Paralelamente, ou sequencialmente, às negociações para o acordo de saída, o Reino 

Unido e a UE desenvolverão negociações com vista a um acordo que estabeleça o 

relacionamento futuro entre ambas as partes. 

 

Quanto ao relacionamento comercial, o Livro Branco britânico de 2 de fevereiro afirma 

que o Reino Unido procurará estabelecer um “acordo de comércio livre abrangente, 

arrojado e ambicioso”, que poderá incluir elementos do atual enquadramento do 

mercado único. 

 

Um acordo deste tipo deixaria o Reino Unido fora da união aduaneira e não vinculado à 

política comercial europeia, livre, portanto, para negociar acordos comerciais com 

países terceiros. 

 

No comércio bilateral com a UE, isto significaria que passariam a aplicar-se regras de 

origem (como, por exemplo no comércio com a Noruega ou a Suíça). 

 

O Reino Unido não aceitará um acordo semelhante ao do Espaço Económico Europeu 

(Liechtenstein, Noruega e Islândia), em que seria obrigado a acolher legislação europeia 

sobre a qual não terá influência. Neste quadro, será de esperar uma futura divergência 

entre regulamentações que atualmente são comuns, sendo por isso muito provável que 

ressurjam barreiras não tarifárias ao comércio. 

 

Do lado europeu não há ainda diretrizes formais relativamente ao novo tipo de 

relacionamento a estabelecer. As duas declarações dos 27 (de junho e de dezembro de 

2016) apenas afirmam que “qualquer acordo que for celebrado com o Reino Unido 

enquanto país terceiro terá de basear-se num equilíbrio entre direitos e obrigações” e 
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que “o acesso ao mercado único exige a aceitação das quatro liberdades” (livre 

circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços). 

 

Existe a perceção de que no final do processo, o Reino Unido não poderá ficar 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). 

 

As orientações sobre as negociações do Brexit serão adotadas na reunião especial do 

Conselho Europeu de 29 de abril. A proposta, que foi já apresentada pelo Presidente do 

Conselho Europeu Donald Tusk aos Estados Membros, sublinha que a integridade do 

Mercado Único será preservada excluindo, portanto, uma participação baseada numa 

abordagem parcial – as quatro liberdades são indivisíveis.   

 

É também referido que o Conselho Europeu poderá iniciar os trabalhos numa segunda 

fase das negociações com vista ao acordo do futuro relacionamento, assim que se 

registar um progresso suficiente na primeira fase das negociações referentes à saída do 

Reino Unido. O acordo do futuro relacionamento só será finalizado e concluído após o 

Reino Unido deixar de ser membro da União Europeia.  

 

O Governo português nomeou o Embaixador João Valera, ex-Embaixador de Portugal no 

Reino Unido, para liderar um grupo de trabalho responsável por identificar e garantir 

que são acautelados os “interesses nacionais defensivos, ofensivos e estratégicos”. 

 

3. O PIOR CENÁRIO 
 

O pior cenário corresponderia à ausência quer de um acordo que estabeleça o 

relacionamento futuro entre ambas as partes, quer de disposições transitórias no 

acordo de saída. 

 

Neste caso, no momento da saída do Reino Unido da UE, o enquadramento bilateral a 

nível económico passaria, de um dia para o outro, a situar-se ao nível de cláusula de 

Nação Mais Favorecida da OMC, ou seja, semelhante ao que a UE tem presentemente 

com países como os Estados Unidos. A UE aplicaria a Pauta Aduaneira Comum e 

controlos fronteiriços ao Reino Unido, e este país criaria a sua pauta aduaneira própria. 

 

Ambas as partes já expressaram a sua vontade em evitar a concretização deste cenário.  
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4. IDENTIFICAÇÃO DE DOMÍNIOS DE IMPACTO NAS EMPRESAS 

 

A futura relação da UE com o Reino Unido será uma relação com um país terceiro. Como 

tal os domínios de impacto nas empresas poderão ser sempre analisados na perspetiva 

dos que se relacionam com a política comercial da UE, que incluem não só domínios 

estritamente comerciais (eg. Pauta Aduaneira), mas muitos outros (eg., Mercados 

Públicos), que já constam dos acordos económicos realizados entre a UE e países 

terceiros (eg., os Acordos de Comércio Livre e/ou os capítulos cuja regulação é coberta 

pela Organização Mundial do Comércio).  

 

Seguidamente são listados alguns dos domínios e respetivos subdomínios que a CIP já 

identificou como impactantes para as empresas, assumindo essencialmente uma 

alteração dos respetivos enquadramentos legais no Reino Unido.   

 

Questões aduaneiras: direitos aduaneiros, quotas de importação, regras de origem, 

procedimentos aduaneiros, Operadores Económicos Autorizados, Regimes de 

Aperfeiçoamento Ativo e Passivo, Fiscalização do Mercado na fronteira externa da UE 

(eg. Sistema Rapex); 

 

Normas e regulamentação: Aplicação de regulamentos baseados em normas de 

produtos, regras sanitárias e fitossanitárias, regras de conformidade (presunção de 

conformidade, reconhecimento mútuo), testes e auditorias de conformidade; 

atuação/jurisdição das entidades reguladoras;  

 

Energia e Clima: Revisão das metas de redução de emissões, de eficiência energética, 

de energias renováveis; Mercado Interno de Energia, eg, imposição de direitos 

aduaneiros; Projetos de infraestruturas de Interesse Comum (PICs), incluindo as 

interconexões programadas;  

 

Ambiente: Revisão das metas de qualidade do ar e de resíduos; idealmente, 

cumprimento de regulamentação sobre ar, resíduos, água, químicos deveria ter por 

base uma equivalência legal e regulatória entre a UE e o RU por forma a manter 

condições de equidade e evitar barreiras não alfandegárias;  

 

Mercado e Serviços Financeiros: acesso a financiamento condicionado pelo não acesso 

aos mercados financeiros do RU, sobretudo de equity; 
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Fiscalidade:  Concorrência fiscal com RU; procedimentos administrativos da aplicação 

do IVA nas trocas com RU;  

 

Livre circulação de trabalhadores: Diretiva Destacamento de trabalhadores; 

Reconhecimento de profissões, graus académicos, competências;  

 

Proteção de dados:  Implementação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

e do “Privacy Shield” UE-USA; 

 

Mercados Públicos: Nível de acesso a estes mercados; 

 

Investimento: Proteção do investimento, disposições de acesso ao mercado, eg, direito 

de estabelecimento; 

 

Propriedade Intelectual: Registos de direitos de propriedade intelectual (incluindo 

copyright e propriedade industrial) e nível de proteção dos direitos; 

 

Concorrência e práticas comerciais desleais: Enquadramento legal relativo a Auxílios de 

Estado, Concentração de Empresas, Acordos de Empresas, e disposições relativas a 

práticas comerciais desleais provenientes de países terceiros (eg., anti-dumping); 

 

Regime de sanções e Controles de Exportação: Sanções económicas decorrentes no 

contexto da Política Externa da UE (eg., contra Rússia) e controles de exportações de 

produtos e tecnologias de dupla utilização; 

 

Relações com Países Terceiros: alteração do atual sistema de relacionamento com 

países terceiros, decorrente do Brexit: nos Acordos de Comércio Livre, nos Acordos de 

Parceria (eg. países ACP) e no Sistema Preferências Generalizadas da UE.  

 

 

A CIP está a acompanhar o desenvolvimento deste tema em todas as instâncias 

nacionais e europeias.  
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DOCUMENTAÇÃO  

• Carta da Primeira-Ministra britânica, Theresa May, para o Presidente do 

Conselho Europeu, em que é realizada formalmente a notificação de saída, 29 

de março  

• Livro Branco do Governo britânico, 2 de fevereiro 2017, “The United Kingdom’s 

exit from and new partnership with the European Union” 

• Livro Branco do Governo britânico sobre o Great Repeal Bill de 30 março 2017, 

“Legislating for the United Kingdom’s withdrawal from the European Union”  

• Discurso da Primeira-Ministra britânica, Theresa May, sobre os objetivos da 

negociação da saída do Reino Unido (“Lancaster speech”), de 17 janeiro 2017  

• Declarações do Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sobre os 

próximos passos a dar após a notificação efetuada pelo Reino Unido.  

• Resolução do Parlamento Europeu sobre as negociações com o Reino Unido no 

seguimento da notificação da sua intenção de se retirar da UE, 5 de abril 2017 

 

 

LINKS BREXIT 

Conselho Europeu 

Comissão Europeia 

Parlamento Europeu  

Governo do Reino Unido – Departamento Saída da União Europeia 

  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_Ministers_letter_to_European_Council_President_Donald_Tusk.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
https://www.gov.uk/government/publications/the-great-repeal-bill-white-paper
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244657059_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20160701TST34439/brexit
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

