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A liquidação da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço está quase concluída como previsto, mas as 
receitas dos ativos restantes já não são suficientes 
para financiar o programa de investigação paralelo, 
afirma o Tribunal de Contas Europeu 
Segundo o novo documento de análise do Tribunal de Contas Europeu, o processo de 
liquidação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) está quase concluído. Porém, 
devido às atuais taxas de juro, as receitas geradas pelos seus ativos tornaram-se, entretanto, 
demasiado reduzidas para assegurar o financiamento de um programa específico de 
investigação nos setores do carvão e do aço, afirma o Tribunal. 

Na sequência do termo de vigência da CECA, em 23 de julho de 2002, todos os seus ativos e 
passivos foram transferidos para a UE. A Comissão Europeia é responsável pela liquidação das 
operações remanescentes de contração e concessão de empréstimos e pela gestão dos outros 
ativos da CECA em liquidação. 

"Dezassete anos depois do fim da CECA, a sua liquidação está iminente", afirmou Alex 
Brenninkmeijer, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pela análise. "Chegou 
agora o momento de a Comissão virar a página e integrar o seu apoio aos projetos inovadores e 
sustentáveis nos setores do carvão e do aço no programa-quadro de investigação da UE." 

A CECA assumiu compromissos a longo prazo antes do termo das suas atividades, mas a sua 
liquidação está iminente, salienta o Tribunal. Entre 2002 e 2018, a carteira de empréstimos 
diminuiu mais de 90% (de 964 milhões de euros para 95,2 milhões de euros), tendo também 
diminuído gradualmente a contração de empréstimos e as dívidas (de 742 milhões de euros para 
92 milhões de euros). 

Globalmente, em julho de 2018, o valor dos capitais próprios da CECA em liquidação era de 
1 462 milhões de euros. Desde 2002, o Fundo de Investigação do Carvão e do Aço (FICA) é 
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financiado pelas receitas geradas pelos ativos da CECA em liquidação. Apoia projetos que 
abrangem, por exemplo, os processos de produção, a segurança no trabalho ou a proteção do 
ambiente. A Comissão executa o FICA enquanto um programa independente, em paralelo com o 
programa-quadro de investigação da UE. 

No entanto, o Tribunal salienta que, nos últimos anos, o rendimento gerado por estes ativos 
tornou-se muito reduzido, em grande parte devido ao nível extremamente baixo das taxas de 
juro. No ano passado, as receitas da gestão destes ativos ascenderam apenas a 3 milhões de 
euros. 

Por conseguinte, o orçamento do FICA diminuiu de 42 milhões de euros em 2017 para 22 milhões 
de euros em 2019 e espera-se uma nova descida para cerca de 12 milhões de euros em 2020, 
quando será necessário um financiamento anual de, pelo menos, 40 milhões de euros. Além 
disso, o Fundo pode também ser afetado pelas consequências da saída prevista do Reino Unido 
da UE. O Tribunal conclui, portanto, que o atual modelo, segundo o qual o FICA é financiado 
apenas com base nas receitas de gestão de ativos, não é sustentável. 

 

 

Nota aos diretores das publicações 

A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) foi instituída por um período de cinquenta 
anos pelo Tratado CECA, assinado em Paris em 18 de abril de 1951 pela Bélgica, a Alemanha, a 
França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. Tendo entrado em vigor em 23 de julho 
de 1952, atingiu o termo de vigência em 23 de julho de 2002, como previsto. 

O documento de análise nº 10/2019 do TCE, intitulado "Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço: a liquidação está a decorrer como previsto, mas o financiamento da investigação já não é 
sustentável", está disponível no sítio Internet do Tribunal (eca.europa.eu) em 23 línguas da UE. 
As análises apresentam e demonstram factos relativos a temas específicos; não são uma 
auditoria. 
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