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PORTUGUESE PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
This is the fourth time that Portugal has chaired the Council of the European Union, holding
the presidency in 1992, 2000, 2007 and now again in 2021.
The Council of the European Union is a collegial body representing the governments of EU
countries with a view to coordinating policies and adopting laws. The Council embraces a
system by which the presidency rotates around all the member countries, reaffirming the
notions of democracy and representation that were at the core of the founding fathers’
idea of a united Europe, which had its origins in the European Coal and Steel Community
established by the Treaty of Paris in 1951.
The Council of the European Union should not be confused with the European Council. The
latter brings together the Heads of State of the 27 member countries to define the European
Union's political priorities. Although it has no legislative powers, it is a crucial body within the
European structure, where the EU's main political guidelines and priorities are established.
The country presiding over the Council of the European Union is generally tasked with
planning meetings between ministers and state secretaries, coordinating the preparation of
these meetings, and representing the Council in the other EU institutions.
The Presidency of the Council is assumed by pre-defined groups of three EU countries for
a period of 18 months. These groups are formed according to a system of equal rotation
between countries, taking into account their diversity and geographical balance within the
EU.
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Portugal succeeds Germany and precedes Slovenia in assuming the Presidency of the
Council of the EU. Together, the 3 countries have drawn up an 18-month programme, which
forms the basis upon which each 6-month presidency defines its specific priorities. The
Council of the European Union "Presidency Trio” (2020/2021) comprises the following
countries:
Obliterações do 1.º dia
First-day Cancellations

Germany – 2nd half of 2020;
Portugal – 1st half of 2021;
Slovenia - 2nd half of 2021.
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Based on the guideline established by the motto "Time to act: for a fair, green and digital
recovery", the 6-month Portuguese presidency has an action plan with the following
priorities:
- Promoting recovery by ensuring a green and digital transition;
- Delivering on the European Pillar of Social Rights;
- Strengthening the autonomy of a Europe that is open to the world.
According to the main leaders of this presidency, “Portugal will strive for a more resilient,
social, green, digital and global European Union.”
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Presidência do Conselho
da União Europeia

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA
É a quarta vez que Portugal preside ao Conselho da União Europeia. Fomos presidentes em
1992, 2000, em 2007 e agora de novo em 2021.
Trata-se de um órgão colegial que representa os governos dos países da União com o objetivo de coordenar políticas e de adotar legislação. E que adere a um sistema de presidência
rotativa entre todos os países membros, reforçando a noção essencialmente democrática e
representativa dos pais fundadores da ideia de Europa unida, cujas raízes se encontram na
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, instituída pelo Tratado de Paris em 1951.
O Conselho da União Europeia não se deve confundir com Conselho Europeu. Este reúne
com os Chefes de Estado dos 27 países membros para definir as prioridades políticas da
União Europeia. Apesar de não ter competências para aprovar legislação, trata-se de um
órgão fundamental na arquitetura europeia, onde são definidas as grandes orientações e
prioridades políticas gerais da União.
De uma forma geral as obrigações do país presidente do Conselho da União Europeia consistem em planear a realização das reuniões dos ministros e secretários de estado, coordenar
os trabalhos de preparação das mesmas, e representar o Conselho nas outras instituições
da UE.
A Presidência do Conselho é assegurada por grupos pré-definidos de três países da União
durante 18 meses. Estes grupos são formados com base num sistema de rotação igualitária
dos países, tendo em conta a sua diversidade e os equilíbrios geográficos na UE.
Portugal sucede à Alemanha e precede a Eslovénia no exercício da Presidência do Conselho
da UE. Em conjunto, os três países elaboraram um programa para 18 meses, a partir do
qual cada presidência semestral define as suas prioridades específicas. O «Trio de Presidências» do Conselho da União Europeia (2020/2021) é composto pelos seguintes países:
Alemanha – 2.º semestre de 2020;
Portugal – 1.º semestre de 2021;
Eslovénia - 2.º semestre de 2021.
Com base na orientação definida pelo lema «Tempo de agir: por uma recuperação justa,
verde e digital», a presidência semestral portuguesa tem como prioridades do seu programa
de ação:
- Promover a recuperação, assegurando a transição verde e digital;
- Concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais;
- Reforçar a autonomia de uma Europa aberta ao mundo.
De acordo com os principais responsáveis por esta presidência, «Portugal vai trabalhar por
uma União Europeia mais resiliente, social, verde, digital e global.»
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