
 

 

 
Comunicado de Imprensa 

 

CIMEIRA SOCIAL DO PORTO, REUNIÃO INFORMAL DE CHEFES DE ESTADO E DE 
GOVERNO DA UE, ENCONTRO DE LÍDERES UE-ÍNDIA 

 
7 e 8 de maio 2021 

A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE) organiza, no dia 7 de maio, em 
conjunto com a Comissão Europeia, a Cimeira Social do Porto. Participarão na cimeira Chefes de 
Estado e de Governo dos Estados-Membros da União Europeia, a Presidente da Comissão 
Europeia e Comissários com competências na área social, o Presidente do Conselho Europeu, o 
Presidente do Parlamento Europeu e representantes dos grupos políticos no Parlamento 
Europeu, os parceiros sociais europeus e representantes da sociedade civil. 

Esta cimeira tem lugar quatro anos após a última reunião entre líderes europeus dedicada às 
questões sociais, que se realizou em novembro de 2017, em Gotemburgo, e na qual foi 
proclamado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um conjunto de 20 princípios que têm norteado 
a agenda social europeia. A Cimeira Social do Porto pretende agora passar dos princípios à ação, 
contribuindo para a construção de uma Europa social mais forte e preparada para responder 
com sucesso à recuperação social e económica pós-COVID e aos desafios das transições digital 
e climática, sem deixar ninguém para trás. 

A Cimeira Social é um exemplo concreto que reflete o lema da Presidência Portuguesa – “Tempo 
de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” –, promovendo a criação de mais e melhores 
empregos, a adequação das qualificações às necessidades presentes e futuras, o reforço da 
proteção social e a luta contra pobreza.  

Esta será a ocasião de construir um compromisso político alargado entre Estados-Membros, 
instituições europeias, parceiros sociais e sociedade civil, que crie as melhores condições para 
concretizar o Plano de Ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
apresentado pela Comissão a 4 de março de 2021. O Plano de Ação propõe metas europeias, 
até 2030, de aumento da taxa de emprego para 78%, de melhoria das qualificações e de redução 
em 15 milhões do número de pessoas em risco de pobreza, das quais cinco milhões crianças.  

Como contributo para a reunião informal dos Chefes de Estado e de Governo da UE, que se 
debruçarão sobre estes mesmos temas no dia seguinte (8 de maio), será entregue ao Presidente 
do Conselho Europeu o documento final da Cimeira Social do Porto. Espera-se que desta forma 
se dê um impulso político ao mais alto nível à implementação do Plano de Ação do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e ao reforço do modelo social europeu. 

Esta reunião será precedida, na véspera, dia 7, por um jantar de trabalho dos Chefes de Estado 
e de Governo sobre a situação pandémica na Europa e assuntos de política externa. 

 



 

 

 

 

Após a reunião informal dos Chefes de Estado e de Governo da UE, e ainda no dia 8 de maio, 
realizar-se-á um Encontro de Alto Nível EU-Índia, com a participação por videoconferência de 
Narendra Modi, que tem como objetivo reforçar o diálogo estratégico da União Europeia com 
aquele país. O combate à COVID-19, as vacinas, a cooperação no setor digital, a parceria para a 
conectividade, a ação climática e as grandes questões internacionais e regionais estarão em 
debate num diálogo político entre os dois parceiros estratégicos. O relançamento das 
negociações comerciais e de investimento abrirá novas potencialidades no contexto da 
recuperação económica e social dos dois espaços regionais no período pós-COVID. Esta Reunião 
de Líderes UE-Índia enquadra-se numa das grandes prioridades da Presidência Portuguesa, que 
consiste em reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo, aqui com 
enfoque na região do Indo-Pacífico.  

 

Questões logísticas e de segurança e medidas sanitárias 

As regras de segurança e medidas sanitárias estão expostas no Media Guide para os eventos de 
dia 7 e 8 de maio, que terão lugar na cidade do Porto.  

A Presidência reserva-se, no entanto, o direito de alterar as regras de entrada, circulação e 
permanência nos espaços das reuniões (incluindo nos espaços de trabalho destinados à 
imprensa acreditada nos eventos), em virtude da situação sanitária, para proteção da saúde de 
todos.  

Pools e Centro de Imprensa 

A constituição de pools de cobertura de momentos específicos será efetuada até uma hora e 
meia antes do início previsto no programa para a realização de doorsteps, roundtables e 
conferências de imprensa, e é da responsabilidade da equipa de comunicação da PPUE. As horas 
específicas de constituição de pools serão oportunamente comunicadas nos espaços de trabalho 
destinados à imprensa – na sala de trabalho da Alfândega do Porto, no dia 7 de maio, e no Centro 
de Imprensa dos jardins do Palácio de Cristal, no dia 8. 

O Centro de Imprensa funciona entre as 7:00 e as 00:00, na sexta-feira, dia 7, e entre as 6:00 e 
as 22:00, no sábado, dia 8.  

 

Medidas sanitárias 

Recordamos que, para ter acesso aos locais onde vão ter lugar os eventos de 7 e 8 de maio, 
incluindo ao Centro de Imprensa e outras áreas destinadas à imprensa, todos os participantes 
devem apresentar um teste PCR negativo realizado nas 72 horas anteriores ao início dos 
eventos. Caso o teste PCR tenha sido realizado há mais de 72 horas, os participantes deverão 
realizar um teste rápido de antigénio, disponível no centro de testes disponibilizado pela 
Presidência.  

 

https://www.2021portugal.eu/pt/media/media-guide-porto/


 

 

 

 

Alertamos para o facto de a obtenção de resultados dos testes PCR demorar várias horas, pelo 
que se aconselha vivamente os jornalistas a apresentarem-se já munidos de um teste PCR, para 
poderem ter acesso imediato às instalações onde decorrem os eventos de 7 e 8 de maio.  

Os jornalistas que necessitem de apresentar um teste PCR negativo para viajarem de regresso 
ao seu país de residência/origem, poderão fazer esse teste, sem custos, no centro de testes 
disponibilizado pela Presidência.  

 

 

 

Porto, 7 de maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Para mais informações: 
 

Alexandra Carreira 

alexandra.carreira@mne.gov.pt 
00 351 919 503 405 

Marta Loja Neves 

marta.neves@mne.gov.pt 
00 351 919 672 835 
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