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Inflation expectations in the euro 
area: post-pandemic trends and policy 
implications
Vários Autores
Policy Department for Economic, Scientific  
and Quality of Life Policies

fevereiro 2022

SINOPSE
A Comissão de Assuntos Económicos 
e Monetários do Parlamento Europeu 
solicitou a um conjunto de investigadores 
uma reflexão sobre a dinâmica da 
inflação na área do euro. O resultado é 
uma compilação de artigos de avaliação 
das expetativas em relação a um surto 
inflacionista, da análise histórica e teórica 
a períodos semelhantes.

* * *

Beyond the Brussels Effect 
– Leveraging Digital Regulation 
For Strategic Autonomy
Andrea Renda
Policy Brief/Foundation For European 
Progressive Studies 

março 2022

SINOPSE
A publicação analisa a suposta primazia 
da Europa na regulamentação de 
tecnologias emergentes e avalia se o 
chamada “ efeito Bruxelas “ pode ajudar 
a UE a alcançar uma posição relevante 
enquanto regulador global no espaço 
digital. Ao mesmo tempo, sugere que 
a criação de regras  de governação 
unilateral não é uma estratégia viável no 
futuro e que a UE só poderá manter um 
papel de liderança com o desenvolvimento 

de coligações. O documento fornece 
cinco recomendações políticas que podem 
ajudar a UE a prosperar num ambiente 
cada vez mais competitivo e estratégico. 

* * *

Will Ukraine’s tragedy spur UN Security 
Council reform?
Kemal Derviş and José Antonio Ocampo
Brookings Institute

março 2022

SINOPSE
A invasão da Rússia à Ucrânia expôs 
muitas fraquezas na ordem internacional. 
Uma falha proeminente que precisa de 
ser resolvida diz respeito ao Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e ao seu 
papel na supervisão do sistema multilateral. 
Especificamente, este ensaio salienta uma 
vez mais a necessidade de rever  o poder de 
veto dos cinco membros permanentes do 
Conselho de Segurança e avaliar se a sua 
permanência é um obstáculo à paz.

* * *

Building European Resilience and 
Capacity to Act: Lessons for 2030
Roderick Parkes, Anna-Lena Kirch, 
Serafine Dinkel
Policy Brief, German Council on Foreign 
Relations

julho 2021

SINOPSE
Contendo doze cenários para o mundo em 
2030, este conjunto de reflexões elaborado 
pelo German Council on Foreign Relations 
oferece uma visão sobre como a UE pode 
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manter e aumentar a sua capacidade 
de agir face às grandes mudanças que 
provavelmente se verificarão na próxima 
década. Ao longo de vários artigos, os 
autores apresentam cenários e propostas 
para temas como as novas tecnologias 
no quadro da transição digital, as 
ameaças emergentes à segurança, como 
as alterações climáticas, os desafios 
do comércio global e os movimentos 
migratórios.

* * *

The Post-Pandemic Development of 
the Green Circular Economy and the 
Declarations Made During the UN 
Climate Change Conference (COP26) 
as Security Determinants
Anna Golebiowska, Weronika 
Jakubczak, Dariusz Prokopowicz, 
Ryszard Jakubczak
European Research Studies Journal
dezembro 2021

SINOPSE
O objectivo deste artigo é promover 
uma an os importantes determinantes 
de segurança do desenvolvimento 
pós-pandémico da economia circular 
verde no contexto do último relatório 
do Grupo de Trabalho do Painel 
Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas (IPCC) I IPCC, “Climate 
Change 2021: the Physical Science 
Basis” e declarações feitas dur...

* * *

Emerging middle powers and the 
liberal international order
Umut Aydin
International Affairs
Setembro 2021

SINOPSE
Este artigo procura demonstrar como 
através da análise de decisões de 

política externa, como o envolvimento 
ativo em organizações internacionais, 
nomeadamente em áreas como a 
mediação de conflitos, a assistência 
humanitária e a promoção dos direitos 
humanos, alguns estados médios, como 
México e Turquia, consolidaram a sua 
posição no panorama da ordem liberal 
internacional.

* * *

Understanding leader evaluations
in European Parliament elections
Katjana Gattermann, Claes H. de Vreese
European Union Politics, Outubro 2021

SINOPSE
As avaliações dos líderes são um 
aspeto crucial na democracia 
representativa. Este artigo analisa os 
padrões, antecedentes e consequências 
das avaliações de líderes da União 
Europeia, tendo como pano de fundo as 
eleições para o Parlamento Europeu de 
2019 em dez países. O artigo mostra, 
em primeiro lugar, que as avaliações 
de líderes são unidimensionais, tanto 
entre eleitores com baixas e altas 
qualificações como entre partidários 
e não partidários. Em segundo lugar, 
entre os antecedentes das avaliações 
de líderes, as avaliações de confiança e 
desempenho da União Europeia estão 
positivamente associadas às avaliações 
de líderes, enquanto a identidade 
europeia dificilmente desempenha um 
papel de relevo. Finalmente, o efeito 
positivo das avaliações de líderes na 
escolha do voto está condicionado 
ao líder individual e à sua filiação 
partidária.
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