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Mensagem de vídeo da 
Chanceler Federal para as redes sociais 

por ocasião do fim 
da Presidência alemã do Conselho da UE 
em 2020 e da passagem de testemunho a 

Portugal 
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Caro António Costa, caros amigos 
portugueses,  
 
Nos próximos seis meses, Portugal irá 
exercer a Presidência do Conselho da 
UE. Passamos-vos o testemunho, e 
fazemo-lo com os melhores votos de 
sucesso para as tarefas que V. Exas têm 
pela frente.  
 
Passando em revista os seis meses da 
Presidência alemã do Conselho da UE, 
constato que o desafio central para 
todos nós foi, sem dúvida, a pandemia 
do coronavírus. 
 
Estou convencida de que juntos 
seremos mais fortes do que o vírus. É o 
que estamos a presenciar nestes dias: 
em conjunto, a Europa está a promover, 
adquirir e distribuir vacinas. Neste 
ponto, gostaria de agradecer em 
particular à Comissão Europeia.  
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E enquanto União Europeia, estamos 
empenhados em assegurar que as 
vacinas estarão disponíveis em todos os 
países – porque a pandemia não 
conhece fronteiras. 
 
Juntos, também seremos capazes de 
enfrentar as consequências para as 
nossas economias e para os postos de 
trabalho dos nossos cidadãos. O quadro 
orçamental da UE para os próximos sete 
anos e o fundo de recuperação vão 
ajudar-nos a superar este momento de 
crise excecional. Muitos países europeus 
esperam ansiosamente pela chegada 
desses recursos.  
 
Com o fundo de recuperação, a Europa 
está simultaneamente a investir no apoio 
à proteção do clima e na digitalização – e 
com isso no nosso futuro comum.  
 
Relativamente à proteção climática, 
definimos ainda como meta uma redução 
em pelo menos 55% das emissões de 
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CO2 até 2030. Isso mostra que nós 
europeus queremos continuar na 
primeira linha do combate às alterações 
climáticas à escala mundial.  
 
Caro António Costa, caros amigos 
portugueses: Desejo-vos muito sucesso 
para a Presidência portuguesa do 
Conselho da UE. A Alemanha fará tudo o 
que estiver ao seu alcance para apoiar 
Portugal. 
 
Caras e Caros Amigos, 
Cara Angela, 
Muito obrigado pelas tuas palavras. 
Quero dar à Presidência alemã os 
parabéns pelo excelente trabalho ao 
leme da União Europeia. A compra 
conjunta das vacinas, garantindo a sua 
distribuição simultânea a todos os 
Estados-membros, e a aprovação de 
uma resposta robusta aos efeitos 
económicos e sociais da pandemia, 
demonstram uma União Europeia 
próxima dos seus cidadãos, 
correspondendo aos seus receios e 
correspondendo às suas expectativas. 
 



56 

É uma honra e uma enorme 
responsabilidade para Portugal receber 
este testemunho das tuas mãos e dar 
continuidade ao vosso trabalho. 
 
São três as principais prioridades da 
Presidência portuguesa. A primeira 
obviamente é a recuperação económica 
e social, que terá como motores as 
transições climática e digital, fatores de 
crescimento e de criação de mais e 
melhor emprego.  
 
A segunda é o desenvolvimento do Pilar 
Social da União Europeia, criando uma 
base sólida de confiança de que esta 
dupla transição será uma oportunidade 
para todos e a garantia de que ninguém 
ficará para trás.  
 
A terceira é reforçar a autonomia 
estratégica de uma União Europeia 
aberta ao Mundo. 
 
Para estas três prioridades, três marcos. 
Na recuperação económica: a aprovação 
dos planos nacionais de recuperação, 
em conjunto com a Lei do Clima e o 
pacote para os serviços digitais. 
 
A Cimeira Social, que vamos organizar, 
juntando parceiros sociais, sociedade 
civil, instituições e Estados-membros 
num compromisso comum em torno de 
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um Plano de Ação para o 
desenvolvimento do Pilar Social.  
 
E finalmente, o fortalecimento das 
relações de vizinhança e com os nossos 
parceiros estratégicos, com a África e as 
Américas, mas também na região do 
Indo-Pacífico com especial destaque 
para a realização da Cimeira entre a UE e 
a Índia. 
 
Cara Angela,  
Caras e Caros Amigos, 
 
Como numa estafeta, cabe-nos agora a 
nós dar continuidade ao vosso trabalho, 
com o lema da Presidência portuguesa: 
é “Tempo de agir: por uma recuperação 
justa, verde e digital”. 
 




