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INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
Outubro de 2021 

INICIATIVA PARA IDENTIFICAÇÃO TRANSPARENTE de produtos na 
Europa 

MADE IN EU - Independência para postos de trabalho seguros e prosperidade 

Uma abordagem seguida pela I-MIE GmbH que, no ano passado, lançou o selo de qualidade 
de origem licenciado e registado MADE IN EU (www.made-in.eu). O objetivo da iniciativa é a 
identificação transparente de produtos fabricados na UE. Uma identificação transversal a todos 
os setores, para uma maior criação de valor na UE, rotas de transporte mais curtas, qualidade 
na produção, mais independência das cadeias de abastecimento globais, postos de trabalho 
seguros e mais prosperidade na sociedade. 

De quanta globalização precisa a Europa? 

Se pensarmos na economia, encontramos todos os dias termos como recuperação e nível pré-
crise, mas também atrasos nas entregas, escassez de recursos e aumentos de preços. O navio 
encalhado no Canal do Suez ou avisos sobre portos asiáticos fechados, milhares de 
contentores em falta: tudo notícias do mundo e que afetam todo o mundo. Então, a questão 
surge rapidamente: de quanta globalização precisa realmente a Europa? 

A Europa era, por tradição, uma forja de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, juntamente 
com o artesanato tradicional em vários setores. Os países da UE foram moldados por um 
cenário industrial constituído por pequenas e médias empresas, muitas de gestão familiar, 
tradicionais, embora definitivamente internacionais. A globalização crescente há décadas, é 
absolutamente indispensável também neste país. As fusões de empresas, aquisições 
internacionais, realocação de produções e a perda de conhecimentos e experiência e pressão 
de preços subsequentes mudaram o cenário empresarial e as estruturas corporativas. O 
resultado ao longo dos anos: Uma economia global completamente interligada, dependência, 
perda da capacidade de liderança tecnológica, perda de postos de trabalho e de 
conhecimentos e experiência. 

E agora a Economia está preocupada com matérias-primas, paragem de linhas de produção e 
a recuperação em risco devido à falta de peças. Por este motivo, a produção nacional e local 
torna-se subitamente uma mais-valia completamente nova. As cadeias de produção e 
fornecimento na UE deverão garantir o processamento e a disponibilidade de mercadorias. 

A Europa é comparada aos EUA e à Ásia 

O campeão de tais programas abrangentes a toda a UE é o Comissário Thierry Breton, que 
pretende, por exemplo, que 20% de todos os semicondutores sejam produzidos na UE nos 
próximos dez anos. Também a Ministra Federal austríaca para a Digitalização e Localização 
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de Negócios, a Sra. Dra. Margarete Schramböck, apoia esta abordagem, que coloca a situação 
atual de falta de chips para a indústria automóvel no nível 5 de 12. "Se quisermos trazer de 
volta à Europa as produções deslocalizadas, devemos apertar vários parafusos. Agora, mais 
do que nunca, é necessária uma revisão rápida do direito da concorrência [...]. Os Estados-
Membros devem unir-se, não nos medimos uns contra os outros, mas contra os EUA e a Ásia", 
afirmou a ministra à Industriemagazin a 23 de setembro de 2021. 

Força e autonomia 

Os chamados projetos de reshoring consomem tempo e investimentos elevados, mas, ao 
mesmo tempo, pretendem fortalecer a economia europeia e torná-la mais independente. O 
reshoring verifica-se em diversos setores. Ajudadas pela mudança no comportamento dos 
consumidores e pela consciência da produção regional, as empresas estão a tentar "trazer de 
volta" produções inteiras, linhas ou produtos individuais. Quem aprofundar este tema 
perceberá rapidamente quanta da produção já está a acontecer na UE. No entanto, o problema 
é, com frequência, o facto de os artigos produzidos localmente não serem reconhecidos como 
tal. O cliente só poderá optar ativamente por produtos regionais quando conhecer a sua origem. 

Informações adicionais: www.made-in.eu 

Multimédia e Imprensa: https://www.made-in.eu/media/ 

496 palavras 
3889 caracteres com espaços 

Iniciativa MADE IN EU I-MIE GMBH 

Salurner Straße 20 

6330 Kufstein • Tirol • Áustria 

Tel. +43 5373 42 300 33 www.made-in.eu 

E-mail: office@made-in.eu 
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