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Tribunal de Contas Europeu
examina se a UE promove a
internacionalização das PME
As PME são vitais para a economia da União Europeia. Por isso, apoiar o seu desenvolvimento,
tanto no mercado único como fora da UE, é um elemento fundamental da estratégia global de
competitividade da União. O Tribunal de Contas Europeu está a iniciar uma auditoria para
avaliar a coerência da estratégia da UE para a internacionalização das PME e a eficácia das
medidas tomadas até agora.
As pequenas e médias empresas (PME), ou seja, as que têm menos de 250 trabalhadores, são
geralmente consideradas como a espinha dorsal da economia. Na UE, representam dois terços do
emprego no setor privado e geram mais de metade da produção económica total. Qualquer
medida que as ajude a expandirem-se e a internacionalizarem as atividades pode, assim, ter um
grande impacto no emprego e no crescimento.
No entanto, as PME continuam a deparar-se com vários obstáculos para aumentarem a sua
atividade internacional e beneficiarem do comércio transfronteiras. Entre esses obstáculos
contam-se a falta de conhecimento sobre os mercados externos e as oportunidades de negócio, a
complexidade da regulamentação e barreiras administrativas, bem como recursos insuficientes
para a internacionalização. Ajudar as empresas a superarem eficazmente estes obstáculos é uma
das prioridades da UE, que lançou várias iniciativas para dar resposta às necessidades das PME,
nomeadamente a rede europeia de empresas, a iniciativa Startup Europe, o apoio do
instrumento a favor das PME e dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, bem como
outras iniciativas no âmbito do programa para a competitividade das PME (COSME).

O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens da Antevisão da Auditoria do Tribunal de Contas
Europeu. O texto integral do documento está disponível em www.eca.europa.eu em inglês.
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"As PME são a pedra angular da economia da UE. Mais importante ainda, podem expandir-se e
assim contribuir ainda mais para o crescimento da União, acedendo a novos mercados na UE e no
mundo", afirmou Ivana Maletić, Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela
auditoria. "Estimular a sua participação nos mercados internacionais é, por isso, fundamental, e a
nossa auditoria vai determinar precisamente se as medidas tomadas pela UE para o efeito deram
frutos."
A UE concebeu uma estratégia e determinou medidas para apoiar as PME e ajudá-las a colher os
benefícios do comércio e da cooperação transfronteiras. Em 2008, a Lei das Pequenas Empresas
marcou o início da política global da UE para a internacionalização das PME, tanto dentro como
fora do mercado único. Três anos mais tarde, a Comissão Europeia publicou a comunicação
"Pequenas empresas, grande mundo", que definiu a estratégia da UE na matéria. Esta estratégia
destinava-se a dar coerência à multiplicidade de ações e instrumentos que, com abordagens e
objetivos muito diversos, apoiam o crescimento internacional das PME da UE. Estabeleceu
igualmente os princípios que regem todas as iniciativas a nível da União neste domínio.
A auditoria, que acaba de começar, centra-se no apoio concedido pela UE para ajudar as PME a
acederem aos mercados internacionais. Irá analisar a forma como duas ações importantes
geridas diretamente pela Comissão Europeia (a rede europeia de empresas e a iniciativa Startup
Europe) contribuíram especificamente para a concretização dos objetivos da UE neste domínio. O
Tribunal vai examinar, em concreto:
o a coerência da estratégia da UE para a internacionalização das PME;
o a eficácia da coordenação das ações existentes a nível da UE;
o a complementaridade destas ações com as iniciativas nacionais.

Nota aos diretores das publicações
A internacionalização é o processo de aumento da participação das empresas nos mercados
internacionais, principalmente através das exportações, mas também das importações e da
cooperação técnica. Estes mercados internacionais podem situar-se no mercado único da UE ou
em países terceiros.
A antevisão de auditoria hoje publicada dá informações sobre um trabalho de auditoria em curso
acerca do apoio da UE à internacionalização das PME. A conclusão da auditoria está prevista para
o segundo semestre de 2021. As antevisões de auditoria baseiam-se nos trabalhos preparatórios
realizados antes do início da auditoria. Não devem ser consideradas como observações,
conclusões ou recomendações de auditoria. O texto integral do documento está disponível em
inglês em www.eca.europa.eu.
Este ano, o TCE publicou já relatórios especiais sobre o instrumento a favor das PME e os
instrumentos de defesa comercial da UE. Até ao final de 2021, tenciona ainda avaliar a eficácia do
apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no aumento da competitividade
das PME e da sua preparação para o futuro.
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As informações sobre as medidas que o Tribunal adotou em resposta à pandemia de COVID-19
encontram-se aqui.
Contactos de imprensa para a presente antevisão
Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
Tel.: (+352) 4398 47502 / Telemóvel: (+352) 691 551 502
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