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Tribunal de Contas Europeu vai analisar 
as medidas tomadas pela Comissão para 
promover uma União dos Mercados de 
Capitais da UE 
O Tribunal de Contas Europeu está a avaliar até que ponto a ação da Comissão na construção da 
União dos Mercados de Capitais foi bem-sucedida até à data, uma importante iniciativa lançada 
em junho de 2015 no âmbito do "Plano Juncker". 

A livre circulação de capitais é um objetivo fundamental e de longa data da União Europeia, sendo 
um dos pilares do mercado único europeu, a par da livre circulação de pessoas, de bens e de 
serviços. Um mercado de capitais integrado complementaria os bancos como uma fonte de 
financiamento mais diversificada, oferecendo aos investidores e aos aforradores oportunidades 
adicionais de aplicarem o seu dinheiro e proporcionando novas oportunidades de financiamento a 
todas as empresas da UE, em particular às empresas em fase de arranque e às empresas de menor 
dimensão.  

A União dos Mercados de Capitais (UMC) é um projeto lançado pela Comissão em junho 
de 2015 para assegurar a livre circulação de capitais privados e eliminar obstáculos, incluindo 
regulamentares, na UE. Apesar dos progressos alcançados ao longo dos anos, os mercados de 
capitais da Europa ainda estão fragmentados em função das fronteiras nacionais e não são 
facilmente acessíveis a todos os potenciais investidores. Além disso, as economias da UE 
dependem fortemente do sistema bancário como principal fonte de financiamento e são 
prejudicadas quando os bancos limitam o acesso ao crédito em tempos difíceis como, por exemplo, 
durante a crise financeira de 2008. O plano de ação da Comissão visou criar as bases para 
estabelecer uma União dos Mercados de Capitais integrada e funcional até 2019. Os trabalhos 
rumo à UMC continuarão a ser uma das principais prioridades para o próximo Comissário 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 PT 

responsável pelos serviços financeiros, uma vez que continuam a existir obstáculos à livre 
circulação de capitais.  

"Embora o impacto direto do projeto ainda esteja por ver, chegou o momento de avaliar a sua 
eficácia e os progressos realizados até à data", afirmou Rimantas Šadžius, o Membro do Tribunal 
de Contas responsável pela auditoria. "A auditoria do Tribunal irá verificar em que ponto se 
encontra o projeto da União dos Mercados de Capitais e pode apresentar recomendações para um 
futuro relançamento." 

O Tribunal vai examinar, em especial, se a Comissão: 

o alcançou o seu objetivo de aumentar a diversificação das fontes de financiamento para as 
empresas da UE, especialmente para as pequenas e médias empresas; 

o propôs medidas para promover mercados de capitais mais integrados e aprofundados; 

o está a executar a UMC de forma a que as medidas do plano de ação favoreçam as empresas 
e os mercados nacionais de capitais, em particular recorrendo à assistência técnica e 
alinhando as ações da UMC com outros programas da UE, se for caso disso. 

 

Nota aos diretores das publicações  

O relatório deverá ser publicado em 2020. 

No início deste ano, o Tribunal de Contas Europeu publicou dois relatórios sobre temas conexos: o 
Relatório Especial nº 17/2019, "Intervenções da União Europeia geridas de forma centralizada para 
capital de risco: é necessária mais direção", e o Relatório Especial nº 3/2019, "Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos: são necessárias medidas para tornar o FEIE num sucesso total".  

As antevisões de auditorias apresentam informações sobre um trabalho de auditoria em curso, 
sendo concebidas como uma fonte de informação para os interessados na política ou nos 
programas que estão a ser auditados. Não devem ser consideradas como observações, conclusões 
ou recomendações de auditoria. 

 

 

Contactos de imprensa para a presente antevisão 

Claudia Spiti – E-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 45765 / Telemóvel: (+352) 691 553547 
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