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Uma Europa Forte 

num Mundo dos 

Desafios



Uma Europa que se 

Desenvolve

Desenvolvimento equilibrado e 
sustentável da União e dos seus 
Estados-Membros

 Desenvolvimento regional equilibrado

 Proteção ambiental e combate às 
mudanças climáticas

 Fortalecimento da competitividade e 
das competências

 Uma sociedade mais contente e vital



Desenvolvimento
equilibrado e 
sustentável da 
União e dos seus 
Estados-Membros

Uma Europa que se desenvolve

Desenvolvimento equilibrado, sustentável e inclusivo da UE

Aprofundamento do mercado único A melhoria da competitividade, 
investimentos, digitalização, inovações e competências

Aplicação do pilar social europeu

Enfrentando desafios demográficos Capacitar as mulheres na sociedade 
e no mercado de trabalho Criar melhores oportunidades para os jovens

Discussões abrangentes sobre o Acordo Verde Europeu „European Green 
Deal”



Uma Europa 

conectada

Economia em Rede e Potenciais 
Utilizados

 Um espaço único europeu dos 
transportes

 Infraestrutura de dados segura e de 
alta qualidade

 Mercado integrado de energia

 Conexões mais fortes entre os 
cidadãos da União



Economia 
em rede e 
potenciais 
utilizados

Uma Europa Conectada

Promover iniciativas que contribuam para o transporte, a energia e a 
conectividade digital para alcançar uma melhor coesão

Abordar o potencial das novas tecnologias (IA)

Reunir os cidadãos da União através do desporto, cultura e educação

Promoção do património cultural Cidade de Rijeka como a Capital 
Europeia da Cultura 2020



Uma União mais segura para os seus 
Cidadãos e para Todos

 Reforçar a segurança interna

 Proteção das liberdades e da 
democracia

 Política de migração abrangente e 
sustentável

 Reforçar a resiliência contra 
ameaças híbridas

Uma Europa que 

Protege



Uma União 
mais segura
para os seus 
cidadãos

Uma Europa que protege

Novas orientações estratégicas da União nos domínios da liberdade, segurança e 
justiça

Segurança e proteção dos nossos cidadãos, interna e externa

Abordagem global das migrações

Reforçar a resiliência a ameaças híbridas e cibernéticas

Defender uma abordagem abrangente do Estado de direito como um valor 
fundamental da UE



Líder global e parceiro forte para os seus
vizinhos

 Líder internacional

 Um parceiro global

 Uma garantia de progresso e 
estabilidade no sudeste da Europa

 Capacidade de resposta a crises

Uma Europa 

influente



Líder global e 
parceiro forte 
para os seus
vizinhos

Uma Europa influente

 Destacando o papel de liderança da União, na vizinhança e em todo o mundo 

 Cimeira UE-Balcãs Ocidentais em Zagreb em maio de 2020 Cimeira 
da Parceria Oriental, Bruxelas, junho 2020

 Promover valores e interesses europeus e reforçar o multilateralismo

 Promoção da cooperação em segurança e defesa

 Sistema de comércio multilateral baseado em regras, que oferece condições 
equitativas

 Melhorar a assistência ao desenvolvimento e a ajuda humanitária
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Prioridades

gerais
 Política de alargamento

 Conferência sobre o futuro da Europa

 Quadro Financeiro Plurianual

 Brexit



Organização e 

Logística

165 eventos a serem realizados na Croácia

28 eventos e conferências de alto nível, incluindo
Cimeira UE - Balcãs Ocidentais em Maio
13 reuniões ministeriais informais

133 reuniões de nível de especialistas

4 eventos sob a dimensão parlamentar 
(site Web): parleu2020.sabor.hr/en/)



Comunicação
 Website: eu2020.hr
 Programa, prioridades, calendário de eventos, Croácia e 
Presidência, contatos, feed de notícias e informações para a 
mídia

 Capital Europeia da Cultura - Rijeka 2020

 Presidência croata nas redes sociais
Twitter @EU2020HR
Flickr EU2020HR
Instagram EU2020HR
Facebook (só em croata – Hrvatsko presjedanje Vijećem EU)



Local principal 
durante a 
Presidência croata:

Biblioteca Nacional 
e Universitária de 
Zagreb


