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GLOSSÁRIO 

Ano de produção dos dados: conjunto de dados calculados e previstos para vários anos, num 

dado momento. À medida que o tempo passa, as previsões para um ano (por exemplo, 2018) 

mudam, ou seja, são diferentes consoante os diferentes anos em que são produzidos (por 

exemplo, nas projeções de 2014, 2016, etc.). 

Base de referência de despesas: regra que retém a taxa de crescimento líquido da despesa 

pública ao mesmo nível ou a nível inferior da taxa de crescimento económico potencial a 

médio prazo do país, consoante a sua situação em relação aos seus objetivos orçamentais de 

médio prazo (OMP). Ao abrigo da base de referência de despesas, os aumentos dos gastos 

que ultrapassem a taxa de crescimento económico potencial de médio prazo do país devem 

ser acompanhados de medidas discricionárias adicionais em matéria de receitas. A base de 

referência de despesas complementa o OMP ao colocar o crescimento da despesa líquida 

numa trajetória sustentável, contribuindo, assim, para a prossecução ou manutenção do 

OMP. 

Código de Conduta: documento estratégico com linhas diretrizes relativas à execução do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento e ao conteúdo e à apresentação dos programas de 

estabilidade ou de convergência. 

Comité Económico e Financeiro: anteriormente designado por Comité Monetário, o CEF é um 

comité do Conselho da União Europeia instituído pelo artigo 134º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. A sua principal missão consiste em elaborar e analisar as 

decisões do Conselho ECOFIN no que se refere a questões económicas e financeiras. 

Conselho Orçamental Europeu: órgão consultivo independente da Comissão, criado em 2015. 

A sua principal missão consiste em avaliar a aplicação das regras orçamentais da UE. 

Diferencial do produto: diferença entre o produto efetivo (ou seja, o PIB) e o produto 

potencial estimado, num dado momento. 

Dívida das administrações públicas: dívida global bruta, em valor nominal, por liquidar no 

final do ano do setor das administrações públicas, conforme definido no SEC 95 e no 

SEC 2010. 
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Dívida pública: ver Dívida das administrações públicas. 

Matriz de ajustamentos exigidos: quadro que define o necessário esforço orçamental anual 

dos Estados-Membros em relação ao ciclo económico, tendo em conta as suas necessidades 

de consolidação orçamental, incluindo o nível de dívida pública. A Comissão começou por 

utilizar uma versão da matriz a nível interno, tendo depois publicado uma versão revista em 

janeiro de 2015. Foi aprovada pelo Conselho ECOFIN, de 12 de fevereiro de 2016, na Posição 

comummente acordada sobre a flexibilidade no Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio 2 (MTC II): o Mecanismo Europeu de Taxas de 

Câmbio (MTC) foi criado com o objetivo de estabilizar as taxas de câmbio e ajudar a Europa a 

tornar-se um espaço de estabilidade monetária antes da introdução da moeda única, o euro. 

Após a introdução do euro, em 1 de janeiro de 1999, o MTC original foi substituído pelo 

MTC II no início da terceira fase da União Económica e Monetária. Começou com a fixação 

definitiva e irrevogável das taxas de câmbio, a transferência da competência monetária para o 

Banco Central Europeu e a introdução do euro como moeda única. O MTC II proporciona um 

enquadramento para a cooperação no domínio da política cambial entre o Eurossistema (o 

sistema de bancos centrais da área do euro) e os Estados-Membros da União Europeia que se 

preparam para adotar o euro. 

Medidas pontuais e temporárias: operações públicas com um efeito orçamental transitório 

que não conduzem a uma alteração sustentada da situação orçamental. Ver igualmente Saldo 

(orçamental) estrutural. 

Modelo QUEST: modelo macroeconómico global que a Direção-Geral dos Assuntos 

Económicos e Financeiros (DG ECFIN) utiliza para investigação e análise da política 

macroeconómica. 

Objetivos orçamentais de médio prazo: nível do saldo estrutural para o qual cada 

Estado-Membro deve convergir. Para a maioria dos Estados-Membros, trata-se de -1% do 

produto interno bruto (PIB), sendo este valor um pouco mais rigoroso, ou seja, -0,5% do PIB, 

para os Estados-Membros da área do euro, a menos que apresentem um rácio da dívida 

baixo. O nível de um Estado-Membro é determinado em função de diversos riscos 

orçamentais específicos desse país.  
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Pacto de Estabilidade e Crescimento: acordo vinculativo para todos os Estados-Membros da 

UE desde 1997 (revisto em 2005 e 2011) relativo à execução das disposições do Tratado de 

Maastricht no que respeita à sustentabilidade das políticas orçamentais dos 

Estados-Membros, essencialmente através da manutenção do défice e da dívida públicos em 

níveis aceitáveis.  

Pacto orçamental: capítulo orçamental do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e 

Governação na União Económica e Monetária (TECG). 

PIB potencial: nível de PIB que uma economia pode produzir num determinado exercício, que 

é coerente com uma taxa de inflação estável. Se o produto efetivo subir acima do seu nível 

potencial, começam a surgir restrições de capacidade e a tensão inflacionista cresce; se o 

produto cair abaixo do nível potencial, existem recursos inativos e a tensão inflacionista 

diminui. O nível e o crescimento do produto potencial são sistematicamente recalculados, o 

que pode levar a revisões ex post dos valores estimados. Para efeitos da vertente preventiva, 

as estimativas do produto potencial são elaboradas pela Comissão com base na metodologia 

comum da UE (para mais informações sobre metodologia, consultar: The Production Function 

Methodology for Calculating Potential Output Growth Rates & Output Gaps (A metodologia da 

função de produção para o cálculo das taxas de crescimento do produto potencial e dos 

diferenciais do produto), Occasional Papers – Economic Papers 535, novembro de 2014).  

Procedimento relativo aos défices excessivos: procedimento lançado pelo Conselho por 

recomendação da Comissão Europeia contra qualquer Estado-Membro da União Europeia que 

exceda o limite do défice orçamental imposto pela legislação relativa ao Pacto de Estabilidade 

e Crescimento da UE. O procedimento é composto por várias etapas, podendo culminar em 

sanções, com o objetivo de incentivar o Estado-Membro a controlar o seu défice orçamental, 

e constitui um requisito para o bom funcionamento da União Económica e Monetária. 

Procedimento relativo aos desvios significativos: a Comissão pode desencadear um 

procedimento relativo aos desvios significativos quando é detetado um desvio considerável 

no saldo estrutural e nas despesas relativas à trajetória de ajustamento. Ao abrigo deste 

procedimento, o Estado-Membro deverá aplicar medidas para correção do desvio.  
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Programa de estabilidade ou de convergência: documento entregue anualmente pelos 

Estados-Membros que apresenta as respetivas políticas e medidas destinadas a garantir 

políticas orçamentais sustentáveis, manter as situações orçamentais que tenham atingido ou 

ultrapassado os objetivos de médio prazo, ou seguir uma trajetória de realização dos OMP, 

garantindo ao mesmo tempo esforços de redução da dívida adequados a fim de respeitar a 

regra relativa à dívida e o valor de referência de 60% previsto no Tratado. 

Projetos de plano orçamental: documentos que, em conformidade com as normas de 

governação económica europeia, os governos dos Estados-Membros da área do euro são 

obrigados a apresentar à Comissão, até 15 de outubro de cada ano, a fim de garantir a 

coordenação das suas políticas orçamentais. 

Recomendações específicas por país: orientações políticas formuladas anualmente pela 

Comissão aos Estados-Membros quanto às medidas a tomar para manter as finanças públicas 

sólidas. Seguidamente, a Comissão submete-as ao Conselho para aprovação em julho no 

âmbito do Semestre Europeu. 

Saldo (orçamental) estrutural: saldo orçamental efetivo, líquido da componente cíclica e de 

outras medidas pontuais e temporárias. O saldo estrutural proporciona uma medição da 

tendência subjacente ao saldo orçamental (ver também "Saldo do orçamento do Estado 

(défice)").  

Saldo do orçamento do Estado (défice): diferença entre receitas e despesas do setor das 

administrações públicas. Sendo negativo, é geralmente designado défice. Igualmente 

designado saldo/défice nominal.  

Saldo/défice primário: saldo/défice da administração pública sendo acrescidos/deduzidos os 

pagamentos de juros.  

SEC (SEC 95 e SEC 2010): o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais constitui o 

quadro contabilístico da UE, compatível a nível internacional, com o objetivo de descrever de 

forma sistemática e pormenorizada as economias dos Estados-Membros e regiões da UE. Em 

relação à maior parte do período auditado, o sistema aplicável era o SEC 95, que foi atualizado 

para o SEC 2010 em setembro de 2014, refletindo os desenvolvimentos em matéria de 
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medição das economias modernas, os avanços na investigação metodológica e as 

necessidades dos utilizadores. 

Apesar de corresponder globalmente às definições, normas de contabilidade e classificações 

aplicadas pelo sistema equiparável das Nações Unidas, o SEC incorpora igualmente algumas 

características específicas mais consentâneas com as práticas da UE. 

Semestre Europeu: ciclo anual da UE de coordenação das políticas económicas. O Semestre 

abrange as políticas orçamentais determinadas pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, a 

prevenção dos desequilíbrios macroeconómicos excessivos (ao abrigo do procedimento 

relativo aos desequilíbrios macroeconómicos) e as reformas estruturais no âmbito da 

Estratégia Europa 2020. Dá origem à formulação de recomendações específicas por país 

dirigidas aos Estados-Membros. 

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária 

(TECG): Tratado intergovernamental acordado na Cimeira da UE de 30 de janeiro de 2012 e 

assinado em 2 de março pelos Chefes de Estado ou de Governo de todos os países da União 

Europeia, com exceção do Reino Unido e da República Checa. Inclui disposições que visam 

promover a coordenação da política económica e de convergência e um capítulo específico – 

Pacto Orçamental – para reforçar o quadro de governação orçamental da área do euro. 

Vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento: oficialmente conhecida como 

procedimento relativo aos défices excessivos (PDE), é um mecanismo que deve ser ativado 

contra um Estado-Membro em que os valores de referência do défice e da dívida são 

excedidos. 
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SÍNTESE 

O principal objetivo da vertente preventiva foi atingido? 

I. A vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) foi introduzida para 

reforçar a disciplina orçamental nos Estados-Membros. A principal razão para a União 

Europeia proteger a disciplina e a estabilidade é o facto de uma crise orçamental num dos 

Estados-Membros poder causar problemas a outros.  

II. O regulamento relativo à vertente preventiva de 1997 (nº 1466/97), depois de alterado 

em 2005 e 2011, exige agora que os Estados-Membros melhorem os seus saldos estruturais, 

ou seja, os saldos nominais ajustados aos fatores cíclicos e efeitos extraordinários tendo em 

vista as metas específicas por país denominadas objetivos de médio prazo (OMP), que, para a 

maioria dos países, se situam entre 0,5% e -1% do produto interno bruto (PIB). Este requisito 

deveria evitar que o défice nominal dos Estados-Membros violasse o limite de 3% do PIB 

estabelecido no Tratado. Mais importante ainda, deveria assegurar a convergência, num prazo 

razoável, dos rácios da dívida pública nos Estados-Membros altamente endividados para o 

limite de 60% do PIB estabelecido no Tratado. 

O que o Tribunal auditou 

III. O Tribunal verificou se a Comissão Europeia utilizou o poder que lhe foi concedido pelo 

regulamento para assegurar a aplicação adequada da vertente preventiva. Abordou também a 

questão da interação entre as vertentes preventiva e corretiva do PEC na medida da sua 

relevância para a vertente preventiva. A Comissão foi a entidade auditada. 

Constatações do Tribunal 

IV. O regulamento estabeleceu uma base de referência razoável para a convergência anual 

rumo ao OMP de 0,5 pontos percentuais do PIB por ano. Permitiu, contudo, alguns desvios 

dessa obrigação e a concessão de diversas cláusulas de flexibilidade pela Comissão. Por 

conseguinte, a eficácia da vertente preventiva depende em grande medida da forma como a 

Comissão a executa (parte I). 



 12 

 

V. As regras de execução decididas pela Comissão e as suas decisões operacionais não 

garantem a consecução do principal objetivo do regulamento, ou seja, a convergência dos 

Estados-Membros para OMP num período de tempo razoável. (Depois de anunciadas pela 

Comissão, algumas das principais regras de execução foram posteriormente aprovadas pelo 

Conselho).  

VI.  As regras de execução relativas à flexibilidade têm origem nas reformas do regulamento 

introduzidas em 2005, mas não foram formalmente operacionalizadas até 2015, altura em 

que refletiram questões suscitadas pela Grande Recessão. Um certo grau de flexibilidade em 

períodos de crise era adequado em princípio, mas as disposições específicas não tinham 

limites temporais e acabaram por, na prática, ir demasiado longe, sobretudo quando 

executadas numa conjuntura mais normal. Além disso, as regras definidas pela Comissão não 

estabelecem uma distinção suficiente entre os Estados-Membros que têm, de facto, um 

elevado nível de endividamento e os restantes. Em vez de tornar o quadro mais rigoroso à 

medida que a recuperação ia progredindo, a Comissão enfraqueceu-o ainda mais, em 2017, 

ao introduzir a nova "margem de apreciação". 

VII. A autorização relativa a uma reforma estrutural deixou de estar associada aos custos 

orçamentais efetivos da reforma, sendo antes utilizada como "instrumento de incentivo". As 

autorizações (exceto as relativas à reforma do sistema de pensões) aumentam as despesas 

não só no ano para o qual são concedidas, mas também nos anos subsequentes. O efeito 

cumulativo de todas estas autorizações resultou em atrasos de vários anos nos prazos reais 

para alcançar os OMP (parte II). 

VIII. A credibilidade da vertente preventiva tem diminuído ainda mais devido à evolução da 

vertente corretiva. A Comissão considera que os requisitos da vertente corretiva podem ser 

integralmente cumpridos apenas com a recuperação cíclica, que também é facilitada pela 

prática da Comissão de propor ao Conselho a concessão de prorrogações plurianuais para 

terminar procedimentos relativos aos défices excessivos (PDE). Consequentemente, os 

Estados-Membros com PDE não têm de cumprir os requisitos de melhoria dos seus saldos 

estruturais que, de outra forma, teriam de observar se estivessem ao abrigo da vertente 

preventiva. 
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IX. Particularmente preocupante é o facto de o quadro enfraquecido do PEC ser incapaz de 

assegurar a evolução rumo aos OMP em vários Estados-Membros altamente endividados. No 

período de recuperação e expansão de 2014-2018, os seus saldos estruturais divergiram dos 

respetivos OMP ou convergiram nesse sentido a um ritmo tão lento que uma melhoria 

substancial antes da próxima recessão está longe de ser um dado adquirido. Apesar de o 

quadro fragilizado não garantir progressos rumo aos OMP, a Comissão decidiu que a sua 

observância é essencial para justificar a não ativação do PDE baseado na dívida (parte III).  

X. A nível técnico, o Tribunal encontrou insuficiências e lacunas de informação nos 

programas de estabilidade ou de convergência apresentados pelos Estados-Membros, que 

não estão sinalizadas nos documentos de trabalho dos serviços da Comissão. Por outro lado, a 

Comissão não explica claramente as diferenças entre os seus próprios pressupostos e os dos 

Estados-Membros no que diz respeito às medidas orçamentais constantes das respetivas 

previsões. Além disso, a metodologia utilizada nas suas avaliações nem sempre está em 

conformidade com o regulamento e pode atrasar alertas preventivos (parte IV).  

XI. Por último, o Tribunal concluiu que as recomendações específicas por país (REP) 

adotadas pelo Conselho se baseiam nas recomendações da Comissão e refletem as conclusões 

das avaliações técnicas subjacentes. Contudo, essas recomendações não explicam 

suficientemente a fundamentação dos ajustamentos recomendados nem os riscos em caso de 

incumprimento dos requisitos pelos Estados-Membros (parte V). 

Recomendações do Tribunal 

XII. O quadro tem de ser mais rigoroso nos seus componentes importantes, de forma 

coordenada. Em primeiro lugar, a Comissão deve resolver a questão dos frequentes desvios 

cumulativos ao ajustamento necessário através da introdução de correções ex post, ou seja, 

requisitos adicionais nos anos subsequentes. Em segundo lugar, deve rever os parâmetros do 

quadro que define os requisitos aplicáveis ao ajustamento (a denominada "matriz"), a fim de 

garantir a consecução dos OMP num período de tempo razoável. Devem ser estabelecidos 

requisitos mais rigorosos para os Estados-Membros altamente endividados. Em terceiro lugar, 

as cláusulas de flexibilidade devem abranger apenas os custos diretos relacionados com 

reformas e ocorrências excecionais num determinado ano.  
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XIII. O Tribunal considera que estas alterações podem ser levadas a efeito com o quadro 

jurídico em vigor.  

XIV. A Comissão deve explorar formas de, ao abrigo do quadro jurídico, garantir que o nível 

de ajustamento estrutural necessário no âmbito da vertente preventiva é igualmente 

alcançado pelos Estados-Membros no âmbito da vertente corretiva.  

XV. O Código de Conduta deve ser atualizado a fim de aumentar a qualidade das 

informações exigidas nos programas de estabilidade ou de convergência sobre medidas 

orçamentais previstas. Os documentos da Comissão devem indicar as diferenças entre 

previsões e apresentar conclusões das avaliações em conformidade com os critérios 

estabelecidos no regulamento. Os indicadores utilizados devem também garantir que os 

alertas de deterioração são transmitidos o mais cedo possível, em lugar de se basearem nos 

dados mais favoráveis de uma combinação de anos anteriores. 

XVI. As REP devem incluir requisitos inequívocos e explícitos aplicáveis aos ajustamentos nas 

disposições das recomendações e os preâmbulos devem fornecer uma explicação mais clara 

da fundamentação desses ajustamentos e dos riscos da sua não aplicação. 
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INTRODUÇÃO 

A vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento 

1. O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) estabeleceu um sistema de supervisão 

multilateral das políticas orçamentais nos Estados-Membros. É aplicado pela Comissão 

Europeia e pelo Conselho da União Europeia, com o objetivo de assegurar a disciplina 

orçamental nos Estados-Membros. O argumento subjacente à supervisão é o facto de as 

políticas orçamentais de um país poderem prejudicar outros. Este fenómeno é 

particularmente pronunciado em uniões monetárias. O PEC tem uma vertente preventiva e 

outra corretiva1.  

2. A supervisão é coordenada no âmbito do Semestre Europeu, obrigando os 

Estados-Membros a apresentarem os seus programas de estabilidade ou de convergência na 

primavera. Estes programas são depois avaliados pela Comissão e os resultados destas 

avaliações são publicados em documentos de trabalho dos serviços da Comissão. O Conselho, 

com base nas recomendações da Comissão, emite recomendações específicas por país (REP) 

em junho de cada ano. Os Estados-Membros da área do euro têm também de apresentar 

projetos de planos orçamentais (PPO) em outubro, os quais são avaliados pela Comissão em 

novembro (ver figura 1).  

                                                      

1 O PEC baseia-se nos artigos 121º e 126º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (o 
"Tratado") e no Protocolo nº 12 anexo, enquanto o artigo 136º constitui a base das medidas 
específicas para os Estados-Membros da área do euro. A vertente preventiva foi criada pelo 
Regulamento (CE) nº 1466/97 do Conselho, de 7 de julho de 1997 (alterado em 2005 e 2011). 
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Figura 1 – Principais etapas do processo de supervisão da vertente preventiva no âmbito do 

Semestre Europeu

 

Fonte: Tribunal de Contas Europeu (TCE). 

3. O principal objetivo da vertente preventiva, conforme definido no Regulamento (CE) 

nº 1466/97 do Conselho, era garantir que os Estados-Membros convergissem rapidamente 

para situações orçamentais próximas do equilíbrio ou excedentárias, que posteriormente lhes 

permitissem gerir as flutuações cíclicas normais sem ultrapassar o limite de 3% do défice 

nominal2. Em 2005, a situação pretendida para cada Estado-Membro foi reformulada em 

termos de saldo estrutural3, que tem de convergir para o objetivo específico de cada país a 

médio prazo (OMP). De acordo com o regulamento, o OMP não pode ser inferior a -1% do 

produto interno bruto (PIB) para os Estados-Membros da área do euro e do Mecanismo 

Europeu de Taxas de Câmbio 2. Os signatários do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e 

Governação (TECG) comprometeram-se com OMP mínimos de -0,5% do PIB, a menos que a 

sua dívida seja inferior a 60% do PIB, caso em que o limite continua a ser de -1%4. A figura 2 

descreve os principais passos no âmbito do atual quadro da vertente preventiva. 

                                                      

2 A violação deste limite desencadearia um procedimento relativo aos défices excessivos (vertente 
corretiva do PEC).  

3 O saldo orçamental e o défice são iguais em valor absoluto, mas têm sinais contrários. O défice 
de 3% é igual ao saldo de -3%. 

4 Vinte e dois dos 25 signatários do TECG estão formalmente vinculados ao Pacto Orçamental 
(os 19 Estados-Membros da área do euro e ainda a Bulgária, a Dinamarca e a Roménia). 
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Figura 2 – Regras da vertente preventiva  

 

Fonte: Tribunal de Contas Europeu (TCE).  
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4. Com o abrandamento do crescimento das economias da UE desde 2007 e o aumento 

acentuado dos rácios da dívida pública em muitos Estados-Membros, a vertente preventiva 

adquiriu uma importância que vai para além da necessidade de criar margem de manobra 

orçamental para o funcionamento dos estabilizadores automáticos e para uma política 

orçamental anticíclica discricionária5. A rápida convergência para os OMP tornou-se 

fundamental para reduzir os rácios da dívida excessivos. Mesmo os Estados-Membros mais 

endividados rapidamente colocariam os seus rácios da dívida numa trajetória descendente 

assim que alcançassem os respetivos OMP. Este facto levou a Comissão a reconhecer que a 

conformidade com a vertente preventiva é condição essencial para não desencadear o 

procedimento relativo aos défices excessivos (PDE) baseado na dívida6.  

Âmbito e método de auditoria 

5. A principal questão de auditoria consistia em saber se a Comissão coordenou 

eficazmente as políticas orçamentais dos Estados-Membros necessárias para alcançar os 

objetivos da vertente preventiva do PEC no âmbito das responsabilidades que lhe foram 

atribuídas para o Semestre Europeu.  

6. Mais especificamente, o Tribunal examinou: 

a) a clareza dos objetivos e condições estabelecidos no Regulamento (CE) nº 1466/97, de 

modo a garantir que os Estados-Membros com défices e/ou elevados níveis de dívida 

                                                      

5 A política orçamental funciona como estabilizador automático ao permitir que o défice nominal 
aumente em tempo de recessão, mas não introduz medidas complementares que poderiam 
agravar o défice estrutural. Em período de expansão, permite que o défice nominal diminua de 
forma semelhante.  

A política orçamental anticíclica discricionária é a que adota medidas complementares para 
estimular a economia em tempo de recessão, o que conduz ao aumento do défice estrutural (ou 
seja, à diminuição do saldo estrutural). Em períodos de expansão, a política orçamental anticíclica 
procura abrandar a economia e reduzir o défice estrutural (ou seja, aumentar o saldo estrutural). 
O contrário representa uma política pró-cíclica.  

6 Ver, por exemplo, o relatório da Comissão sobre Itália elaborado em conformidade com o 
artigo 126º, nº 3, do Tratado, 2016, Bruxelas, 22.2.2017, COM(2017) 106 final. 
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(acima de 60% do PIB) evoluíram rapidamente rumo ao cumprimento dos respetivos 

OMP (parte I); 

b) a aplicação do regulamento pela Comissão, nomeadamente se está em conformidade 

com as normas e se as decisões operacionais são eficazes em relação às regras da 

vertente preventiva (parte II); 

c) o ritmo geral da consecução dos OMP, sobretudo nos Estados-Membros com elevado 

endividamento (parte III); 

d) o trabalho da Comissão para garantir a apresentação de programas de estabilidade ou 

de convergência exaustivos e adequados e avaliar a sua viabilidade e conformidade com 

os regulamentos e o Código de Conduta do programa de estabilidade ou de 

convergência, a qualidade dos documentos de trabalho dos serviços da Comissão e 

outras avaliações por país (por exemplo, os PPO dos Estados-Membros da área do euro 

apresentados no outono), para determinar se prestam informações atempadas e 

coerentes sobre os riscos mais importantes e respostas políticas adequadas (parte IV); 

e) os fundamentos e a pertinência das REP, bem como o seu acompanhamento e nível de 

execução (parte V). 

7. O Tribunal avaliou a eficácia da aplicação pela Comissão da vertente preventiva no 

período de 2011 a 2016 (incluindo a análise dos documentos de trabalho dos serviços da 

Comissão publicados na primavera de 2017 relativamente a 2016) e acompanhou os 

desenvolvimentos mais importantes em 2017 e 2018.  

8. O Tribunal analisou pormenorizadamente a vertente preventiva numa amostra de seis 

Estados-Membros (Áustria, Bélgica, Finlândia, Hungria, Itália e Países Baixos). Contudo, 

relativamente a alguns dos aspetos analisados, o Tribunal considerou também outros 

Estados-Membros. Os seis Estados-Membros selecionados incluíam cinco da área do euro e 

um não pertencente a esta área. Os Estados-Membros abrangidos por auditorias similares 
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anteriores foram excluídos (à exceção da Itália7) e entre os restantes Estados-Membros, o 

Tribunal selecionou aqueles que apresentavam: o nível e persistência mais elevados de défice 

do saldo estrutural e de dívida; ou os períodos mais longos sob o PDE; bem como a maior 

distância em relação ao seu OMP (ver anexo I). 

9. Os critérios de auditoria do Tribunal basearam-se: 

a) nos requisitos do quadro jurídico, nomeadamente o Regulamento (CE) nº 1466/97, 

relacionados com o Semestre Europeu; 

b) no Código de Conduta relativo aos conteúdos dos programas de estabilidade ou de 

convergência; 

c) nas regras e procedimentos da Comissão, como, por exemplo, vade-mécuns e outras 

orientações emitidos para os Estados-Membros ou internamente para o pessoal da 

Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão (DG EFCIN);  

d) documentos emitidos por diversas instituições da UE e outras organizações 

internacionais [, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização 

de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Banco Central Europeu 

(BCE)] ou resultantes da investigação para identificar boas práticas. 

10. O Tribunal deslocou-se à DG ECFIN para uma apresentação sobre o enquadramento das 

regras, a lógica subjacente a várias decisões operacionais e os processos internos utilizados na 

avaliação dos planos orçamentais dos Estados-Membros e, em última instância, na elaboração 

de REP. 

11. Entrevistou pessoal das unidades geográficas na DG ECFIN dos seis Estados-Membros 

incluídos na amostra e analisou um conjunto de documentos da Comissão constituído por 

textos do domínio público e por registos internos. Além disso, realizou visitas de informação 

                                                      

7 A Itália saiu do PDE em junho de 2013 e o período anterior foi parcialmente abrangido pela 
auditoria do Tribunal de Contas ao PDE. Foi incluída na amostra devido à aplicação frequente de 
cláusulas de flexibilidade no âmbito da vertente preventiva e à sua importância geral para a 
evolução macroeconómica na UE. 
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aos seis Estados-Membros da amostra, onde se encontrou com os homólogos da Comissão 

nos respetivos ministérios das finanças e da economia, representantes dos conselhos 

orçamentais e funcionários especializados no Semestre Europeu em representações da UE. 

12. Organizou um painel consultivo de peritos independentes de instituições académicas e 

de investigação e de grupos de reflexão e convidou representantes de alguns conselhos 

orçamentais dos Estados-Membros para um seminário interno com o objetivo de partilhar 

pontos de vista sobre o quadro e os diversos desenvolvimentos que tinham observado nos 

Estados-Membros. 

13. Realizou testes analíticos dos modelos de avaliação da conformidade utilizados pela 

Comissão. Verificou se os modelos tinham sido estruturados de modo a refletir as condições 

previstas nos regulamentos, bem como a sua exatidão e coerência no conjunto dos 

Estados-Membros e ao longo do tempo.  

14. O Tribunal examinou ainda o impacto de certas abordagens operacionais, comparando os 

resultados com simulações de interpretações alternativas, e repetiu diversas análises 

realizadas pelas unidades geográficas, revendo os programas de estabilidade ou de 

convergência dos Estados-Membros, os documentos de trabalho dos serviços da Comissão, 

documentos internos de trabalho e outras informações disponíveis, a fim de determinar se 

existiu uma base sólida para certas observações e recomendações feitas pela Comissão. 

OBSERVAÇÕES 

Parte I – O regulamento definiu um ritmo adequado para a convergência com os OMP, mas 

continha disposições ambíguas 

15. Para permitir uma rápida convergência com os OMP, o regulamento definiu uma base de 

referência média anual para o ajustamento do saldo estrutural de 0,5% do PIB e declarou que 
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a base de referência deve ser mais elevada para os Estados-Membros cuja dívida é superior 

a 60% do PIB8. 

16. De forma um tanto contraditória, o regulamento permite uma margem de desvio da base 

de referência relativamente grande até que o Estado-Membro seja considerado não 

conforme. Uma certa margem de desvio pode ser apropriada, dadas as incertezas associadas 

às previsões e à execução orçamental, mas a margem prevista é larga: num ano, o desvio 

permitido pode ser de 0,5%, ou seja, o mesmo valor da base de referência. Ao longo de dois 

anos, pode ser novamente de 0,5% do PIB no total (ou seja, em média, 0,25% em cada ano). 

Esta margem relativamente ampla de desvio permitido gerou ambiguidade sobre o que se 

espera efetivamente dos Estados-Membros. De forma ainda mais significativa, o regulamento 

não define explicitamente um limite cumulativo para estes desvios ao longo de vários anos, o 

que pode ser interpretado como permitindo que um desvio de pouco menos de 0,25% possa 

continuar indefinidamente9. Esta situação tem um impacto significativo sobre o tempo que o 

Estado-Membro demora até alcançar o seu OMP e, por conseguinte, sobre a eficácia da 

vertente preventiva. 

17. Além disso, o regulamento prevê diversas condições e flexibilidades que podem ter um 

impacto adicional sobre a eficácia da vertente preventiva, dependendo da forma como a 

Comissão as aplica. 

18. O regulamento introduziu a ideia de que o ajustamento do saldo estrutural deve 

depender dos ciclos, embora sugira que, em conjunturas desfavoráveis, continuariam a ser 

necessários alguns ajustamentos. O Conselho e a Comissão devem tomar em consideração "se 

                                                      

8 Artigo 5º, nº 1, segundo parágrafo, e artigo 9º, nº 1, segundo parágrafo, do Regulamento (CE) 
nº 1466/97. 

9 Ver observações semelhantes do Conselho Orçamental Europeu, de Bruxelas, no seu Relatório 
Anual 2017, p. 55, ponto 5.1.3. 
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os esforços de ajustamento são maiores em períodos de conjuntura económica favorável, 

podendo ser mais limitados em períodos de conjuntura económica desfavorável"10. 

19. Além disso, o regulamento permite "margem de manobra orçamental, em especial para 

atender às necessidades de investimento público"11.  

20. O regulamento prevê flexibilidade, determinando que o Conselho e a Comissão "devem 

ter em conta as reformas estruturais importantes cuja aplicação tenha efeitos orçamentais 

positivos diretos a longo prazo, inclusive através do reforço do crescimento sustentável 

potencial, e que, consequentemente, tenham um impacto verificável na sustentabilidade a 

longo prazo das finanças públicas"12. Para beneficiarem dessa flexibilidade, os 

Estados-Membros devem apresentar "uma análise dos custos/benefícios das reformas 

estruturais importantes que tenham efeitos orçamentais positivos a longo prazo" nos 

respetivos programas de estabilidade ou de convergência13. Os pedidos de flexibilidade são 

elegíveis se o Estado-Membro tiver respeitado a margem de segurança do valor de referência 

de 3% e estiver previsto que regresse ao objetivo orçamental de médio prazo "dentro do 

período do programa"14. O período dos programas de estabilidade ou de convergência é, em 

geral, de quatro anos, mas alguns países incluem um quinto ano nesse período. 

21. Além disso, o regulamento permite especificamente desvios devido às incidências 

adicionais diretas das reformas dos sistemas de pensões15. O desvio elegível está estritamente 

associado aos custos orçamentais no primeiro ano após a introdução da reforma e a 

quaisquer incidências adicionais anuais nos anos subsequentes. Tendo em conta os efeitos 

                                                      

10 Regulamento (CE) nº 1466/97, artigo 5º, nº 1, segundo parágrafo, e artigo 9º, nº 1, segundo 
parágrafo. 

11 Idem, artigo 2º-A, primeiro parágrafo. 

12 Idem, artigo 5º, nº 1, e artigo 9º, nº 1. 

13 Idem, artigo 3º, nº 2, alínea c), e artigo 8º, nº 2, alínea c). 

14 Idem, artigo 5º, nº 1, e artigo 9º, nº 1, parágrafo 10. 

15 Idem, artigo 5º, nº 1, e artigo 9º, nº 1. 



 24 

 

positivos a longo prazo das reformas dos sistemas de pensões sobre a sustentabilidade 

orçamental, a cláusula em apreço não prejudica a eficácia do regulamento.  

22. Por último, o regulamento prevê também desvios resultantes de ocorrências excecionais 

não controláveis pelo Estado-Membro e com impacto significativo na sua situação financeira, 

e de uma recessão económica grave na área do euro ou em toda a União Europeia, desde que 

esses desvios não coloquem em risco a sustentabilidade orçamental de médio prazo. 

23. Apesar de os requisitos fundamentais do regulamento terem sido formulados em termos 

de melhorias do saldo orçamental e do saldo estrutural, as reformas de 2011 introduziram 

também uma base de referência de despesas. Esta base de referência exige que a trajetória 

de crescimento anual da despesa, nos termos definidos no artigo 5º, nº 1, alínea b), do 

regulamento16 não exceda a taxa a médio prazo de crescimento do PIB potencial, a não ser 

que o excedente seja compensado por medidas discricionárias em matéria de receitas. Além 

disso, se o Estado-Membro não atingir o seu OMP, o crescimento anual da despesa deve ser 

inferior à taxa a médio prazo de crescimento do PIB potencial, para que a melhoria prevista no 

saldo estrutural seja alcançada. 

24. Embora, teoricamente, as duas bases de referência (despesas e saldo estrutural) possam 

produzir os mesmos resultados, o nível de conformidade pode variar devido a certas 

diferenças, como a utilização de uma taxa de crescimento potencial diferente da utilizada para 

o saldo estrutural ou a exclusão de despesas com juros. A regra de despesa oferece, contudo, 

algumas vantagens na avaliação ex post do desempenho17. 

                                                      

16 "O agregado da despesa deve excluir as despesas com juros, as despesas relativas a programas da 
União inteiramente cobertas por receitas de fundos da União e as alterações não discricionárias 
das despesas com subsídios de desemprego". 

17 A focalização na base de referência das despesas coloca maior ênfase nas alavancas políticas 
diretamente controladas pelo governo e é mais previsível do que o indicador do saldo estrutural. 
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Parte II – A Comissão exerceu amplamente o poder de apreciação concedido, mas não se 

centrou no objetivo principal 

Os requisitos ciclicamente ajustados juntamente com a margem de desvio e a margem de 

apreciação não alcançam a taxa de referência do ajustamento 

25. Para discriminar o ajustamento de acordo com a situação da economia no ciclo 

conjuntural (referido no regulamento como "conjuntura económica desfavorável" e 

"conjuntura económica favorável"), a Comissão publicou em 2015 uma matriz que estipulava 

os ajustamentos necessários (em seguida designada por "matriz") (ver figura 3). O principal 

critério para determinar uma conjuntura económica desfavorável ou favorável é o diferencial 

do produto (DP), dividido em cinco categorias: conjuntura económica excecionalmente 

desfavorável, muito desfavorável, desfavorável, normal e favorável. A matriz não prevê 

qualquer ajustamento durante a "conjuntura económica excecionalmente desfavorável", 

conceito não referido no regulamento. Os Estados-Membros com uma dívida inferior a 60% 

do PIB não têm de efetuar ajustamentos numa conjuntura económica "muito desfavorável" 

nem, salvo se o crescimento for superior ao potencial, numa conjuntura económica 

"desfavorável". Embora o regulamento não o exigisse, a Comissão chegou posteriormente a 

acordo sobre a matriz (e outras flexibilidades, ver adiante) com os Estados-Membros, através 

do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN)18.  

                                                      

18 Posição comummente acordada sobre a flexibilidade no Pacto de Estabilidade e Crescimento; 
Conselho ECOFIN da UE; 14345/15, Bruxelas, 30 de novembro de 2015, p. 8; Resultados da 
reunião do Conselho, 3445ª reunião do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros, 
Bruxelas, 12 de fevereiro de 2016. 
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Figura 3 – Matriz utilizada para determinar o ajustamento orçamental anual rumo ao OMP 

no âmbito da vertente preventiva do pacto 

 

Fonte: COM(2015) 12 final, anexo 2. 

26. Para situações de taxas de crescimento negativas e um diferencial do produto inferior a -

4%, a matriz utiliza a expressão "não é necessário qualquer ajustamento" em vez de 

"ajustamento nulo". A utilização de expressões diferentes pode sugerir que se permitia uma 

redução do saldo estrutural numa conjuntura de recessão profunda, embora a Comissão 

tenha afirmado durante a auditoria que exigiria um ajustamento nulo em ambos os casos19. O 

                                                      

19 Independentemente das regras e da sua interpretação, é muito difícil evitar um agravamento do 
saldo estrutural durante períodos de recessão. Por exemplo, durante o período de recessão 
relativamente moderada em 2000, os saldos estruturais dos países da área do euro diminuíram, 
em média, 1,2 pp do PIB entre 2000 e 2002. Durante a grande recessão, os saldos estruturais 
diminuíram 2,5 pp do PIB entre 2007 e 2010 (com base em dados do FMI, World Economic 
Outlook, outubro de 2017). 
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elevado número de categorias diferentes relativas a uma "conjuntura económica 

desfavorável" reflete o facto de a matriz ter sido introduzida num período de profunda 

recessão, o que pode ter afetado também os valores de seus parâmetros. 

27. A Comissão fez uma distinção insuficiente e incoerente nos requisitos aplicáveis aos 

ajustamentos entre os Estados-Membros com rácios da dívida mais elevados (ou seja, acima 

do limite de 60%) e os restantes Estados-Membros. Os requisitos a cumprir pelos primeiros 

foram fixados em mais um quarto de ponto percentual em períodos de conjuntura económica 

desfavoráveis e favoráveis, mas surpreendentemente não numa conjuntura económica 

normal. Para esta última, a Comissão limitou-se a especificar que o requisito deve ser superior 

a 0,5% do PIB. O Vade-mécum 2016 explica que um valor superior a 0,5% do PIB é 

convencionalmente entendido como sendo, pelo menos, 0,6% do PIB20. Embora, numa 

conjuntura normal, tenha sido exigido um ajustamento de 0,6% do PIB, não existem provas de 

que tenha sido recomendada uma exigência superior a este valor numa conjuntura normal 

para Estados-Membros com níveis de dívida mais elevados.  

28. A matriz estabelece uma distinção consoante o crescimento seja ou não superior ao 

crescimento potencial. Todavia, a distinção é efetuada de forma incoerente, pois os requisitos 

a cumprir são superiores num quarto de ponto percentual em períodos de conjuntura 

económica desfavoráveis e favoráveis se o crescimento estiver acima do potencial, mas numa 

conjuntura normal este ajustamento suplementar não existe para países com baixa dívida e 

não está especificado para países com dívida elevada. Embora devesse ser mais fácil executar 

reformas quando o crescimento é rápido, ou seja, superior à taxa de crescimento médio ou 

potencial, a Comissão alegou ter considerado a exequibilidade de ajustamentos mais amplos, 

incluindo a sua viabilidade política (ver também o ponto 50). 

29. Antes de definir os valores da matriz, a Comissão não verificou de que forma os 

parâmetros fixados, juntamente com o "desvio significativo" definido no regulamento, 

poderiam garantir que os Estados-Membros atingiriam os seus OMP num prazo razoável. A 

matriz não se baseou numa simulação para determinar se, em pressupostos 

                                                      

20 Vade Mecum on the Stability and Growth Pact 2016 (Vade-mécum sobre o Pacto de Estabilidade 
e Crescimento), ponto 5, caixa 1.6, p. 38. 



 28 

 

macroeconómicos razoáveis, os seus valores iriam gerar uma melhoria média no saldo 

estrutural de 0,5 pp do PIB ao longo de um período de tempo razoável. A única análise 

efetuada incidiu sobre a distribuição dos diferenciais do produto, sem olhar às consequências 

da consecução do OMP. 

30. O Conselho Orçamental Europeu advertiu para o facto de que, na ausência de restrições 

ao desvio cumulativo no regulamento, os Estados-Membros tinham um incentivo para se 

desviarem de forma sistemática do necessário ajustamento rumo ao OMP, e que alguns 

podem ter planeado fazê-lo dentro dos limites permitidos21. 

31. Enfraquecendo ainda mais o quadro, em maio de 2017, a Comissão introduziu uma 

"margem de apreciação", igualmente referida como "margem discricionária"22. Anunciou que 

pretendia utilizar esta margem nos casos em que o impacto de um amplo ajustamento 

orçamental sobre o crescimento e o emprego seria particularmente significativo23. 

32. Nas suas recomendações específicas por país propostas para Itália em maio de 2017, a 

Comissão afirmou que o ajustamento necessário teria de ser "de pelo menos 0,6% do PIB", 

mas acrescentou o seguinte: "Tal como referido na Comunicação da Comissão que 

acompanha as recomendações específicas por país, a avaliação do projeto de plano 

orçamental e a subsequente avaliação dos resultados orçamentais de 2018 terão de ter 

devidamente em conta o objetivo de alcançar uma situação orçamental que contribua para 

reforçar a retoma em curso e garantir a sustentabilidade das finanças públicas italianas. Neste 

contexto, a Comissão tenciona recorrer à margem discricionária de que dispõe à luz da 

situação conjuntural em Itália"24. 

                                                      

21 Ver p. 55 do Relatório Anual 2017 do Conselho Orçamental Europeu. 

22 COM(2017) 500 final – "Semestre Europeu de 2017: Recomendações específicas por país". 

23 No seu Relatório Anual de 2017, o Conselho Orçamental Europeu afirmou, a este propósito, que 
embora a flexibilidade seja desejável, o número crescente de disposições em matéria de 
flexibilidade no âmbito do PEC é cada vez mais encarado como pouco transparente e, por vezes, 
determinado de forma ad hoc, nomeadamente em resposta a considerações políticas. 

24 COM(2017) 511 final. 
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33. Desta forma, a Comissão anunciou ex ante que um desvio significativo do ajustamento 

fixado nas REP pode não desencadear uma avaliação de incumprimento. Este anúncio 

diminuiu a importância e a credibilidade do requisito estabelecido.  

34. Aprofundando a explicação desta nova flexibilidade mais tarde no mesmo ano, a 

Comissão afirmou que poderia exercer o seu poder discricionário ao avaliar a conformidade 

com o PEC25. Assim, mesmo que um Estado-Membro se tenha desviado significativamente do 

ajustamento necessário, a Comissão "poderá concluir" que não se justificava adotar um 

procedimento significativo de desvio. Neste contexto, a Comissão remete para o artigo 6º, 

nº 3, do Regulamento (CE) nº 1466/97, alegando que, embora a avaliação global estivesse 

associada a critérios quantitativos específicos, não se limitava a esses critérios, permitindo 

que a Comissão tomasse em consideração outros elementos. 

35. No relatório de avaliação global dos PPO de 2018, a Comissão apresentou mais 

explicações para a flexibilização adicional. A justificação baseia-se no argumento de que a 

recuperação ainda se afigura frágil ou é suscetível de ser afetada por uma contenção 

orçamental excessiva. Afirma-se que os Estados-Membros com um rácio dívida/PIB acima 

de 60% devem assegurar a concretização efetiva de um "ajustamento orçamental razoável", 

descrito pela Comissão como cerca de metade dos requisitos da matriz. O mesmo documento 

define este ajustamento razoável como o principal critério para evitar o PDE baseado na 

dívida.  

36. Importa referir que a última flexibilização dos requisitos foi introduzida numa altura em 

que a economia da UE e da zona euro prosperava ininterruptamente há quatro anos, com 

taxas de crescimento superiores às do produto potencial. Num caso, a Comissão justificou a 

redução do ajustamento necessário com a sua avaliação de que a recuperação não é 

suficientemente sólida, mas não teve em conta o facto de o crescimento nos últimos quatro 

anos (2015-2018), que pode parecer baixo, se situar, segundo as estimativas, 1 pp acima da 

taxa de crescimento potencial.  

                                                      

25 COM(2017) 800 final – "Projetos de Planos Orçamentais para 2018: Avaliação global". 
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A aplicação da flexibilidade pela Comissão, sobre a qual chegou posteriormente a acordo 

com os Estados-Membros, gera grandes atrasos na consecução dos OMP e permite o 

aumento de despesas isoladas 

37. Em 2015, a Comissão tomou a posição de limitar a cláusula das reformas estruturais 

a 0,5% do PIB e não fixar um limite para a cláusula de investimento26. Mais tarde, o Conselho 

ECOFIN27, com o acordo da Comissão, definiu um limite cumulativo das autorizações relativas 

às reformas estruturais e aos investimentos de 0,75% do PIB até um Estado-Membro alcançar 

o seu OMP. Não foi imposto qualquer limite máximo na cláusula relativa à reforma dos 

sistemas de pensões (que, não obstante, está limitada aos custos efetivos), restrição que 

também não se aplica à cláusula relativa às ocorrências excecionais. 

38. A cláusula de investimento só pode ser utilizada num exercício orçamental quando o 

crescimento do PIB for negativo ou o diferencial do produto negativo for superior a 1,5% do 

PIB. Não existe qualquer restrição deste tipo para as cláusulas relativas às reformas 

estruturais (incluindo a cláusula relativa às reformas dos sistemas de pensões), nem para as 

relativas às ocorrências excecionais.  

39. As autorizações relativas ao investimento e às reformas estruturais só podem ser 

concedidas se o saldo estrutural do Estado-Membro estiver a uma distância máxima do OMP 

de 1,5 pp do PIB. Esta restrição não se aplica à cláusula relativa às reformas dos sistemas de 

pensões nem à relativa às ocorrências excecionais. 

40. O quadro 1 apresenta uma panorâmica de todas as cláusulas de flexibilidade aprovadas 

em 2013-2017. 

                                                      

26 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento 
intitulada "Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento", Estrasburgo, 13.1.2015, COM(2015) 12 final. 

27 Posição comummente acordada sobre a flexibilidade no Pacto de Estabilidade e Crescimento, 
Conselho ECOFIN da UE, 14345/15, Bruxelas, 30 de novembro de 2015, p. 8.  
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Quadro 1 – Lista de cláusulas de flexibilidade permitidas em 2013-2017, em percentagem do 

PIB 

 

Fonte: Comissão. 

Aplicação da cláusula de investimento 

41. Em janeiro de 2015, a Comissão28 determinou que a autorização ao abrigo da cláusula de 

investimento pode ser concedida se os Estados-Membros tencionarem afetar parte da 

despesa nacional a programas da UE elegíveis favoráveis ao crescimento29. Assim sendo, as 

despesas nominais são calculadas como uma percentagem do PIB e o requisito de 

ajustamento é reduzido na mesma percentagem do PIB. Foi imposta a condição de que o valor 

em euros da despesa em formação bruta de capital fixo no ano correspondente não diminua. 

Esta condição foi posteriormente confirmada pelo ECOFIN na Posição comummente acordada 

sobre a flexibilidade no Pacto de Estabilidade e Crescimento30. 

42. O modelo atual da cláusula de investimento não a define como uma condição nem como 

um objetivo explícito do coeficiente de investimento enquanto percentagem do PIB a 

                                                      

28 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento 
intitulada "Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento", Estrasburgo, 13.1.2015, COM(2015) 12 final. 

29 Ocasionalmente, a Comissão refere-se à autorização de investimento como uma subcategoria da 
cláusula relativa às reformas.  

30 ECOFIN 888, UEM 422, 14345/15. 

Pensões Investimento Pensões Investimento Pensões Refugiados
Reformas 

estruturais
Pensões Investimento Refugiados Segurança

Reformas 
estruturais

Pensões Investimento Refugiados Segurança Sismos

LV 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 0,30 0,30 0,10
IT 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 0,50 0,21 0,06 0,06 0,16 0,18
BG 0,70 | | | | | | | | | | | 0,60 0,10
FI 0,67 | | | | | | | | | | 0,05 0,17 0,50 0,10 -0,15
SK 0,40 | | | | | | 0,40
AT 0,39 | | | | | | 0,09 0,25 0,04 0,01
HU 0,22 | | | 0,04 0,04 0,14
BE 0,17 | | 0,03 0,08 0,05 0,01
LT 0,10 | 0,10 0,4*
SL 0,08 | 0,07 0,01

Fontes: Comissão 2013-2017.

Concedido ex post
Concedido
A conceder ex post  (previsões da primavera de 2018)

* 0,40 concedido na totalidade mas dependente do cumprimento do valor de referência mínimo. Assim, o desvio permitido à LT foi de 0,1 em 2017.

EM Soma do desvio permitido 
2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
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aumentar. No caso de Itália, a Comissão informou que, mesmo sendo concedida a autorização 

de investimento, as despesas orçamentais do país em formação bruta de capital fixo 

permanecerão, na verdade, globalmente estáveis em relação ao PIB31. 

43. O facto de as despesas relativas à cláusula de investimento aprovada reduzirem o saldo 

estrutural no ano para o qual a autorização foi aprovada afeta a trajetória dos saldos 

estruturais nos anos subsequentes aumentando, portanto, em condições normais, o período 

necessário para a convergência com o OMP. Consequentemente, a autorização de 

investimento num ano aumenta as despesas gerais autorizadas nos anos subsequentes, 

independentemente do nível de despesas de investimento nesses anos. Não existe qualquer 

condição que exija que os níveis do aumento de investimento sejam mantidos nos anos 

seguintes, o que é visível também na descrição, pela Comissão, dos efeitos da cláusula de 

investimento32 (ver figura 4). 

                                                      

31 Avaliação do Programa de Estabilidade de 2016 de Itália (maio de 2016): A Comissão prevê que a 
formação bruta de capital fixo do Estado italiano continue a aumentar em termos nominais 
em 2016 e 2017 (0,9% e 0,6%, respetivamente). Consequentemente, o investimento público 
deverá permanecer globalmente estável em percentagem do PIB (em cerca de 2,3%). 

32 Vade-mécum 2017, anexo 14, simulação 2, p. 176. 
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Figura 4 – Simulação da cláusula de investimento pela Comissão 

 

Fonte: Comissão, Vade-mécum sobre o PEC 2017, anexo 14, simulação 2, p. 176. 

44. Para evitar alongar o prazo de convergência, nos anos que se seguem a Comissão teria de 

aumentar o ajustamento da matriz num montante total ou proporcional da autorização de 

investimento aprovada (e o mesmo se aplica às autorizações relativas a reformas estruturais e 

a ocorrências excecionais, ver adiante). Contudo, a Comissão não está a aplicar esta 

abordagem. Explicou, durante a auditoria, que os ajustamentos complementares relativos à 

matriz iriam criar um padrão de ajustamento intermitente e poderiam dar origem a grandes 

ajustamentos, podendo estes ser considerados punitivos ou dissuadir os Estados-Membros de 

executarem reformas estruturais. 

45. Na sua descrição dos efeitos da cláusula de investimento33, a Comissão mostra que o 

tempo de convergência aumentará, mas alega que o efeito das autorizações terá sido 

eliminado no último ano do período do programa. O seu cálculo baseia-se no pressuposto de 

que o ajustamento médio será de 0,5 pp do PIB por ano, e que a distância inicial do 

Estado-Membro em relação ao OMP é de 1,5% do PIB. Sem autorização de investimento, o 

                                                      

33 Ver as várias simulações de cláusulas no Vade-mécum de 2017 da Comissão sobre o PEC, 
anexo 14. 

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

t-1 t+0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7

% 
do

 P
IB

Anos

Pré-cláusula - IC Pós-cláusula - IC

Distância inicial mínima 
para o OMP definida em 
-1,5% no ano t+0

São permitidos desvios 
temporários ao longo de 
três anos

O VRM não é vinculativo 
desvio temporário 
possível

desv. 
temp. t+1

desv. 
temp. t+2

desv. 
temp. t+3

Margem de Segurança = 
Valor de Referência 
Mínimo



 34 

 

OMP seria alcançado em 3 anos a esse ritmo. Com uma autorização de investimento de 0,5% 

do PIB seria necessário mais um ano. Com este fundamento, a Comissão afirma que, mesmo 

sem medidas compensatórias nos anos subsequentes, os efeitos das cláusulas terão sido 

eliminados no final do período de vigência do programa (ver figura 4).  

46. No entanto, na realidade, o ajustamento médio de 0,5% não é alcançado devido, entre 

outros fatores, à margem de desvio significativa. O prolongamento do prazo de convergência 

será, portanto, muito maior. Esse prazo será ainda mais alargado se forem tidos em conta os 

efeitos de outras autorizações (de reformas e de ocorrências excecionais). No caso de um 

país, as autorizações cumulativas não relacionadas com pensões para todos os efeitos 

totalizaram 1,2% do PIB em 2015-2017 (ver quadro 1).  

47. Assim, a autorização de investimento aprovada conduz ao aumento da despesa geral nos 

anos subsequentes, independentemente do que acontece com o nível de despesas de 

investimento. O aumento total das atuais despesas pode, por conseguinte, ultrapassar várias 

vezes a autorização de investimento aprovada até que o OMP seja finalmente alcançado34. 

Aplicação da cláusula das reformas estruturais  

48. Tal como acontece com a cláusula de investimento, a autorização relativa a reformas 

estruturais resulta num aumento das despesas autorizadas não só no ano para o qual é 

aprovada, mas também nos anos subsequentes (quando comparado com a trajetória original), 

aumentando, assim, o período necessário para a convergência com o OMP.  

49. A Comissão decidiu que a autorização relativa a uma reforma estrutural não tem de 

corresponder aos custos orçamentais reais de execução da reforma35. O regulamento, por 

outro lado, exige claramente uma análise custos-benefícios para que a reforma seja elegível 

                                                      

34 Ver o Vade-mécum de 2017 da Comissão sobre o PEC, anexo 14, simulação 2, p. 176. 

35 Explica que uma das razões por que tal não é viável é o facto de se considerar que os custos 
diretos são difíceis de medir. A Comissão alega também que pode haver outros custos associados 
à introdução de reformas deste tipo que ultrapassem o custo orçamental direto, por exemplo 
custos económicos e políticos. 
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para a autorização36. Para reformas significativas do sistema de pensões, indica claramente 

que a autorização deve limitar-se aos custos efetivos.  

50. Em vez disso, a Comissão exerce o poder de apreciação ao definir o nível de autorização 

(dentro dos limites aprovados pelo ECOFIN), desde que se preveja que a reforma tenha um 

impacto a longo prazo sobre o crescimento e, como tal, consequências positivas para o 

orçamento, apesar de esses efeitos serem muito mais difíceis de medir do que os custos 

orçamentais efetivos da reforma. Desta forma, a "autorização normalizada de reformas" 

funciona como um incentivo às reformas e não como um instrumento para cobrir os seus 

custos37. 

51. Contudo, a Comissão possui muitos outros instrumentos políticos para incentivar os 

Estados-Membros a executarem reformas estruturais, incluindo os seus recursos orçamentais. 

52. A Comissão aplicará a cláusula na avaliação ex post se as reformas previstas forem 

plenamente executadas38. Quando as cláusulas são estabelecidas ex ante, as REP indicam que 

se a reforma prevista for plenamente executada, a avaliação ex post da conformidade retira a 

cláusula dos requisitos orçamentais39. No caso de Itália, na primavera de 2017, a Comissão 

concedeu o desvio autorizado mas não avaliou de forma transparente se todas as reformas 

apresentadas no Programa Nacional de Reformas de Itália, de 2015, para o qual tinha sido 

                                                      

36 O Regulamento (CE) nº 1466/97, no artigo 3º, nº 2, alínea c), exige que os programas de 
estabilidade ou de convergência incluam uma análise custos-benefícios das reformas estruturais 
importantes que terão efeitos orçamentais positivos diretos a longo prazo, inclusive através do 
reforço do crescimento sustentável potencial. 

37 A Comissão explicou que, dada a reconhecida dificuldade em quantificar com precisão o impacto 
das reformas estruturais, foi tomada a decisão política de seguir uma abordagem mais genérica, 
que tem a vantagem de ser mais eficiente, transmissível e rápida em termos de resultados. Esta 
abordagem inclui a disponibilização de uma autorização normalizada baseada numa reforma ou 
num pacote de reformas considerado (ou confirmado como sendo) adequadamente significativo. 
Por conseguinte, o principal aspeto analisado pela Comissão na avaliação da aplicação da cláusula 
das reformas estruturais é a capacidade do pacote de reformas para reforçar a sustentabilidade. 

38 Posição comummente acordada sobre a flexibilidade no Pacto de Estabilidade e Crescimento, 
Conselho ECOFIN da UE, 14345/15, Bruxelas, 30 de novembro de 2015, ponto 3.1, p. 6.  

39 Posição comummente acordada sobre a flexibilidade no Pacto de Estabilidade e Crescimento, 
ponto 3.3., alínea iv). 



 36 

 

solicitada flexibilidade, tinham sido totalmente executadas. No relatório por país de 2017, 

algumas reformas são indicadas como não executadas (por exemplo, a lei de reforma do 

direito da concorrência, de 2015, não foi aprovada). 

53. O Tribunal constatou uma falta de informações suficientes e de avaliação (ex ante e 

ex post), pela Comissão, dos custos orçamentais diretos e dos benefícios a longo prazo 

subjacentes a certas cláusulas. Por exemplo, foram estabelecidas para Itália duas cláusulas de 

reformas estruturais num total de 0,5% do PIB em 2016; no entanto, o desvio não 

correspondeu aos custos orçamentais diretos e indiretos comprováveis dessas reformas, 

conforme previstos por Itália. Em 2016, o desvio equivaleu ao dobro dos custos e não foram 

previstas despesas no período de ajustamento (2017-2019). 

54. Além disso, o Tribunal considerou que a previsão, pela Comissão, do impacto económico 

relacionado com as cláusulas foi insuficiente. Existem exemplos de simulações utilizando o 

modelo QUEST40, mas, em alguns casos, a Comissão deveria ter solicitado mais análises e 

justificações aos Estados-Membros quando estes não forneceram informações suficientes. No 

caso da cláusula das reformas estruturais de Itália, de 0,4% do PIB a partir de 2016, as 

autoridades nacionais previram as consequências positivas a longo prazo das reformas no PIB 

e informaram a Comissão sobre as mesmas. Na primavera de 2015, a Comissão avaliou os 

impactos positivos sobre o PIB previstos pelas autoridades como "plausíveis", mas o Tribunal 

não obteve provas suficientes que fundamentassem os controlos da Comissão. 

Posteriormente, em dezembro de 2015, a Comissão apresentou as suas próprias estimativas 

de impacto, tendo-as revisto em abril de 2016 em parte devido ao caráter duradouro das 

projeções e às correspondentes incertezas de certos pressupostos. Não foram elaboradas 

estimativas quando da avaliação ex post da cláusula (ou seja, na primavera de 2017). Estas 

estimativas são indicativas, na melhor das hipóteses, e geralmente incertas, o que as torna 

inadequadas para servirem de critério de avaliação ex post da elegibilidade das cláusulas. No 

que se refere à cláusula de investimento estabelecida para Itália (0,25% do PIB), o impacto no 

PIB não foi avaliado. 

                                                      

40 O modelo macroeconómico global que a Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros 
(DG ECFIN) utiliza para investigação e análise da política macroeconómica. 
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A aplicação da cláusula relativa a ocorrências excecionais  

55. É permitida flexibilidade nos desvios devido a ocorrências excecionais, como o afluxo de 

refugiados, catástrofes naturais ou ameaças à segurança41. A Comissão deve avaliar se essas 

ocorrências justificam ou não a flexibilidade. Não existe um limite para as cláusulas 

correspondentes.  

56. Tal como no caso das cláusulas de investimento e de reformas estruturais, a Comissão 

não aumenta os requisitos aplicáveis aos ajustamentos nos anos após o estabelecimento da 

cláusula, de modo a compensar o aumento da despesa devido à ocorrência excecional. O 

prazo para a consecução do OMP é, por conseguinte, prorrogado. 

57. Ao avaliar as despesas autorizadas ao abrigo das cláusulas, o Tribunal constatou que 

certas despesas preventivas tinham sido permitidas ex ante (por exemplo, medidas 

preventivas relativamente a edifícios públicos em Itália, em 2017), apesar de se afastarem do 

princípio previsto no vade-mécum segundo o qual essas medidas devem estar diretamente 

relacionadas com a ocorrência42. Nas suas respostas, a Comissão sustenta que, se as despesas 

não fossem efetuadas, seriam excluídas ex post. O Tribunal considera que, neste caso em 

particular, deveriam ter sido consideradas inelegíveis, uma vez que não estavam diretamente 

relacionadas com a ocorrência.  

Seleção dos indicadores mais favoráveis de vários anos 

58. Outro fator que enfraquece este quadro é a utilização dos dados mais favoráveis de 

vários anos para a tomada de decisões em várias etapas do processo, em vez dos mais 

recentemente disponíveis, que são os mais fiáveis. Neste contexto, os indicadores mais 

favoráveis são os que exigem os menores ajustamentos. A seleção dos anos mais favoráveis 

ocorre quando é calculada a distância a que o saldo estrutural se encontra do OMP e quando 

o requisito de ajustamento é definido e seguidamente congelado. 

                                                      

41 Artigo 5º, nº 1, parágrafo 13, e artigo 9º, nº 1, parágrafo 13, do Regulamento (CE) nº 1466/97.  

42 Vade-mécum de 2017 da Comissão sobre o PEC, ponto 4, p. 46. 



 38 

 

59. A Comissão mede a distância em relação ao OMP num determinado exercício 

comparando o objetivo com o saldo estrutural do exercício anterior e utilizando, para o efeito, 

os anos mais favoráveis de um determinado conjunto em vez de comparar o objetivo com o 

saldo estrutural desse exercício. No caso dos Estados-Membros que tenham atingido o seu 

OMP, mas cujo saldo estrutural se tenha agravado, pode ocorrer um atraso de um ano na 

avaliação de um Estado-Membro que utilize esta abordagem. 

Utilização do congelamento unilateral 

60. Uma vez definidos na primavera do ano anterior, os requisitos são congelados, ou seja, 

nunca são revistos em alta, mesmo quando as revisões de dados indicam uma melhoria das 

condições económicas. Por exemplo, ao avaliar os PPO em novembro de 2017, a Comissão 

poderia ter tido em conta a melhoria das perspetivas macroeconómicas. Pelo contrário, são 

revistos em baixa, se a situação económica se deteriora e redunda num período de conjuntura 

económica muito desfavorável.  

61. Além disso, nas avaliações efetuadas nas primaveras de 2014, 2015 e 2016, a Comissão 

selecionou os indicadores mais favoráveis a partir de uma combinação de anos que não eram 

comparáveis, uma vez que se baseavam em dois Sistemas Europeus de Contas Económicas 

Integradas, o SEC 95 e o SEC 2010. Durante esta fase de transição, a combinação desses dados 

pode ter levado a posições divergentes daquelas que teriam resultado de indicadores 

baseados numa norma comum. 

O efeito cumulativo das cláusulas e uma margem de desvio significativa impedem a 

realização dos OMP num período de tempo razoável  

62. Quando a base de referência para a convergência anual foi definida em 0,5 pp do PIB, o 

saldo estrutural médio dos Estados-Membros com défice era de 2,9% do PIB43, e o seu OMP 

médio era de -0,5% do PIB. Assim sendo, o OMP seria alcançado em cerca de cinco anos, 

pressupondo condições macroeconómicas médias nesse período. Este seria também, grosso 

                                                      

43 Previsões económicas da primavera de 2006; Comissão Europeia, quadro 2.9, p. 43. 
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modo, o tempo de convergência dos Estados-Membros que estavam de saída do PDE, 

pressupondo que o saldo nominal e o saldo estrutural coincidem nesse ponto (ver caixa 1).  

Caixa 1 – O que constitui um prazo razoável para a consecução do OMP no âmbito da vertente 

preventiva? 

O regulamento relativo à vertente preventiva não especifica claramente o prazo para a consecução do 

OMP, embora refira uma trajetória de ajustamento suficiente "para alcançar o objetivo orçamental de 

médio prazo durante o ciclo" (artigo 5º, nº 1, do Regulamento (CE) nº 1466/97). 

O mesmo artigo, ao explicar os requisitos da cláusula das reformas estruturais, refere a condição de 

"se esperar que a situação orçamental regresse ao objetivo de médio prazo dentro do período do 

programa".  

A Comissão utilizou uma linguagem muito mais precisa, em relação às condições para uma cláusula de 

investimento, na sua comunicação de 2015 sobre a flexibilidade: "o OMP deve ser alcançado dentro do 

período de quatro anos do seu programa de estabilidade ou de convergência em curso". 

As seguintes considerações sugerem que um prazo razoável para a consecução do OMP não deve ser 

superior a 4-5 anos: 

– Na altura em que o regulamento relativo à vertente preventiva foi adotado e aplicado (1997-1999), a 

média do défice do saldo estrutural dos países da área do euro era inferior a 2% do PIB. Com a base de 

referência do ajustamento anual fixada em 0,5% do PIB, o défice orçamental estrutural teria sido 

eliminado (isto é, seria "próximo do equilíbrio ou excedentário") num prazo de 4 anos. 

– O objetivo da vertente preventiva consiste em criar margem para que os estabilizadores automáticos 

funcionem livremente, embora mantendo o défice orçamental nominal abaixo do limite de 3%. 

Qualquer período superior a 4 anos para a consecução do OMP aumenta a probabilidade de entrada 

no período de recessão seguinte antes de a meta ser alcançada. Por exemplo, na área do euro, apenas 

em 4 anos houve um crescimento superior a 1% entre a recessão de 2001-2002 e a crise seguinte.  

– A regra relativa à dívida no âmbito do PEC exige que o rácio dívida/PIB diminua, em média ao longo 

de três anos, 1/20 do excesso entre o rácio da dívida real e 60% do PIB. Para os países altamente 

endividados, a consecução do OMP resultaria nessa redução da dívida. Por outras palavras, avançar 

rapidamente em direção ao OMP no prazo de 3 anos é crucial para os Estados-Membros altamente 

endividados, a fim de garantir a conformidade com a regra relativa à dívida. Além disso, para os países 
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que estão a sair do PDE, o regulamento prevê um período transitório de 3 anos para o cumprimento 

do requisito de redução de 1/20 da dívida. 

63. No entanto, tendo em conta o desvio médio significativo de 0,25% do PIB durante dois 

anos consecutivos, um Estado-Membro pode duplicar o seu prazo de convergência sem deixar 

de ser considerado cumpridor.  

64. As cláusulas de flexibilidade dos investimentos e das reformas estruturais foram limitadas 

a 0,75 pp do PIB. Com um esforço orçamental médio de 0,25 pp por ano44, o prazo de 

convergência seria prolongado por mais três anos45. 

65. As cláusulas de flexibilidade relativas a ocorrências excecionais não são limitadas; no caso 

de Itália, atingiram 0,5 pp do PIB. Desta forma, o tempo de convergência será prolongado por 

mais 2 anos, pressupondo as mesmas condições acima referidas.  

66. Finalmente, como a experiência tem demonstrado, qualquer recessão significará um 

retrocesso. Durante o prazo longo para a consecução do OMP que o quadro permite, é muito 

provável haver uma recessão. Por exemplo, a recessão relativamente superficial verificada 

em 2000-2002 (as taxas de crescimento médias na área do euro não passaram a negativas) 

levou a uma redução do saldo estrutural na área do euro de cerca de 1,2% do PIB. Recessões 

deste tipo prolongariam ainda mais o período necessário para a consecução do OMP. Sendo 

esse período alargado, é possível que ocorram várias recessões.  

67. O gráfico 1 ilustra o efeito cumulativo da matriz, a margem de desvio significativa, todas 

as cláusulas (exceto a cláusula relativa às reformas dos sistemas de pensões) e uma possível 

recessão durante o prazo para a consecução do OMP. À exceção dos efeitos da recessão, 

outros efeitos exemplificados no gráfico 1 correspondem em termos gerais aos já sofridos na 

prática.  

                                                      

44 A base de referência de 0,5 pp do PIB menos a margem de desvio significativa de 0,25 pp do PIB. 

45 A Itália recebeu autorizações em matéria de investimento e de reforma próximas desse limite.  
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Gráfico 1 – Impacto cumulativo no tempo sobre a realização do OMP da margem de desvio 

significativa, investimento máximo e reformas estruturais, cláusulas relativas a ocorrências 

excecionais e uma recessão moderada 

 

Nota: 1) O Tribunal presume que todas as cláusulas são estabelecidas antes do tempo de recessão e 
enquanto o saldo estrutural está acima de -1,5%. Contudo, este fator não afeta o resultado. 2) A média 
do atual OMP dos Estados-Membros é de -0,5 pp do PIB. 3) As cláusulas cumulativas de investimento e 
das reformas constituem um limite máximo regulamentar. O maior montante aprovado até agora foi 
de 0,71%. O montante relativo às ocorrências excecionais é o maior valor acumulado aprovado até ao 
momento.  
Fonte: TCE. 

68. Por último, a recente introdução da nova "margem de apreciação" abriu uma nova 
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veria o seu requisito na matriz baixar de 0,6% para 0,3%. Além disso, a menos que tenha 

aplicado uma margem de desvio significativa superior a 0,25% do PIB no ano anterior, o 

Estado-Membro poderia reduzir ainda mais esse requisito até 0,24% do PIB, evitando 

praticamente qualquer ajustamento apesar de estar numa "conjuntura económica normal".  

69. Ao definir a matriz introduzindo estas autorizações e aprovando-as para determinados 

Estados-Membros, a Comissão não verificou quais seriam as respetivas consequências nas 

perspetivas do Estado-Membro quanto à consecução do OMP num prazo de tempo razoável 

(ver caixa 1), o que constitui o principal objetivo do regulamento. A Comissão afirmou que 

tinha intencionalmente prestado especial atenção às mudanças anuais no saldo estrutural 

devido a incertezas na previsão da evolução macroeconómica. As simulações facultadas pela 

Comissão e anexadas ao Vade-mécum não são realistas, pois assumem uma convergência à 

taxa de referência de 0,5% por ano quando, na realidade, essa convergência varia em função 

da matriz e está sujeita a reduções adicionais por via da margem de desvio autorizada. Esta 

abordagem de curto alcance impede a avaliação adequada dos efeitos das autorizações na 

consecução do principal objetivo do regulamento.  

70. No seu conjunto, a matriz, a margem de desvio significativa, as diversas cláusulas de 

flexibilidade e a mais recente margem de apreciação conduziram a um quadro muito mais 

frágil. Especificamente, o prazo de convergência com os OMP para os Estados-Membros que 

aplicam todas as cláusulas de flexibilidade pode ser prolongado por um período 

extremamente longo. Os Estados-Membros altamente endividados ficariam assim colocados 

numa posição precária na próxima recessão e, por outro lado, seria adiada a redução do seu 

rácio da dívida.  

Valor informativo das projeções dos últimos anos nos programas de estabilidade ou de 

convergência 

71. A maioria dos Estados-Membros ao abrigo da vertente preventiva mostram nos seus 

programas de estabilidade ou de convergência que iriam alcançar o OMP até ao quarto ano 
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ou que, pelo menos, fariam progressos consideráveis nesse sentido46. Essa intenção está em 

conformidade com as expectativas expressas pela Comissão no seu documento "Otimizar o 

recurso à flexibilidade…"47. No entanto, prevê-se que a maioria dos progressos seja alcançada 

nos últimos dois anos do período de vigência do programa (ver o gráfico 2)48. 

Gráfico 2 – Cronologia da evolução orçamental de 2017-2020, conforme apresentada nos 

programas de estabilidade ou de convergência de 2017 

 

Fonte: Documento institucional 059, julho de 2017, Comissão Europeia, relativo aos programas de 
estabilidade ou de convergência de 2017, p. 17. 

72. As projeções do saldo estrutural são revistas anualmente. Por exemplo, a maior parte das 

primeiras projeções para o saldo estrutural em 2018, realizadas em 2014 e 2015, são muito 

                                                      

46 Ver, por exemplo, a caixa 2.1 do documento intitulado "Panorâmica dos programas de 
estabilidade ou de convergência 2017 e avaliação da orientação orçamental da área do euro 
para 2018", Documento institucional 059, julho de 2017. 

47 COM(2015) 12 final, Estrasburgo, 13.1.2015.  

48 Gráfico 2.1 do mesmo documento. 

Gráfico 2.1:Perfil temporal da evolução orçamental: alteração prevista no saldo orçamental global (pp do PIB, cumulativa) nos Estados-
Membros da UE para 2017-2020, conforme apresentada nos programas de estabilidade ou de convergência de 2017

O gráfico mostra a alteração no saldo global no período 2017-2020 de acordo com os programas de estabilidade ou de convergência de 2017. Os 
países estão ordenados da menor para a maior alteração cumulativa no saldo orçamental global no período de 2017-2020.
Fonte:  Programas de estabilidade ou convergência de 2017
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mais otimistas do que as efetuadas em anos posteriores, ou seja, 2016 e 2017 (ver quadro 2). 

Estas revisões em baixa não podem ser atribuídas à deterioração das perspetivas 

macroeconómicas, uma vez que estas efetivamente melhoraram.  

Quadro 2 – Saldo estrutural previsto para 2018 nos programas de estabilidade ou de 

convergência de 2014-2017 de uma amostra de Estados-Membros, em percentagem do PIB 

  AT BE FI IT HU NL ES FR PT 
Prog. de 
estabilidade/ 
converg. 2014 -0,3%   0,3% 0,0%         -0,2% 
Prog. de 
estabilidade/ 
converg. 2015 -0,5% 0,0% 

-
2,6% 0,1% -1,6% -0,5% -0,2% -0,1% -0,4% 

Prog. de 
estabilidade/ 
converg. 2016 -0,5% 0,0% 

-
1,4% -0,8% -1,7% -0,6% -1,9% -0,3% -0,8% 

Prog. de 
estabilidade/ 
converg. 2017 -0,8% -0,4% 

-
1,1% -0,7% -2,4% 0,3% -2,0% -0,5% -1,1% 

Fonte: Programas de estabilidade ou de convergência de 2014-2017 de AT, BE, FI, HU, IT, NL, ES, FR, 
PT. 

73. Na sua Comunicação de 2015 sobre a flexibilidade, a Comissão afirmou que "o 

Estado ‑Membro deve com           

alcançado dentro do período de quatro anos do seu programa de estabilidade ou de 

convergência em curso"49. Esta frase surge no ponto que aborda os efeitos das cláusulas de 

flexibilidade, mas parece sugerir que todos os Estados-Membros têm de alcançar o OMP até 

ao final do período do programa de estabilidade ou de convergência.  

74. Existe uma frase semelhante, no mesmo contexto, no artigo 5º, nº 1, relativa à condição 

de "se esperar que a situação orçamental regresse ao objetivo de médio prazo dentro do 

período do programa". 

                                                      

49 COM(2015) 12 final, ponto 2.2, Estrasburgo, 13.1.2015. Esta condição foi posteriormente 
aprovada pelo ECOFIN na Posição comummente acordada sobre a flexibilidade no Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, ECOFIN 14345/15. 
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75. Contudo, a Comissão não responsabiliza os Estados-Membros por essas revisões nem 

tenta impor a meta inicial. Por outro lado, não concebeu a matriz de forma que todos os 

Estados-Membros, independentemente da sua posição relativamente ao OMP, o alcançassem 

no quarto ano do período do programa. A sobrestimação persistente dos saldos estruturais 

para os 2-3 anos seguintes demonstra que as projeções dos últimos anos dos programas de 

estabilidade ou de convergência têm um valor informativo reduzido (ver quadro 2). 

Parte III – A evolução rumo aos OMP parou assim que a pressão do mercado diminuiu e 

vários países endividados não estão em vias de alcançar o OMP num prazo razoável 

Nenhuma evolução rumo aos OMP, em média, nos últimos anos 

76. Entre 2011 e 2014, a consolidação orçamental nos Estados-Membros foi impulsionada 

por pressões de mercado. Assim que estas pressões diminuíram e o crescimento do PIB voltou 

em 2014, o quadro do PEC enfraquecido por atos de execução não pôde continuar a garantir a 

melhoria dos saldos estruturais, particularmente entre os Estados-Membros que apresentam 

uma situação orçamental frágil. Na área do euro, depois de 2014, o saldo estrutural 

permaneceu basicamente inalterado, enquanto o saldo primário estrutural sofreu um 

agravamento médio de aproximadamente 1 pp do PIB. Os Estados-Membros gastaram todas 

as poupanças resultantes de taxas de juro mais baixas (ver gráfico 3).  



 46 

 

Gráfico 3 – Saldo estrutural e saldo primário estrutural na UE e na área do euro 

(percentagem do PIB potencial em 2011-2018) 

 

Fonte: Base de dados macroeconómicos anuais da DG ECFIN (AMECO), março de 2018. 

77. Em vários grandes países da área do euro (Espanha, Itália e França), que estão longe de 

alcançar os seus OMP, o saldo estrutural e sobretudo o saldo primário estrutural sofreram um 

agravamento substancial (ver gráfico 4).  
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Gráfico 4 – Evolução orçamental num conjunto selecionado de Estados-Membros da UE 

(percentagem média do PIB potencial em 2011-2018) 

 

Nota: O saldo estrutural de Espanha, Itália e França tem por base a média ponderada dos respetivos 
PIB nominais; os OMP baseiam-se nos Programas de Estabilidade de 2017. 
Fonte: AMECO, março de 2018. 

78. O número de Estados-Membros que atingiram o seu OMP aumentou de três, em 2011, 

para doze, em 2014, sob pressões do mercado apesar das condições económicas adversas 

desse período. Posteriormente, a evolução nesse âmbito também estagnou, embora o 

crescimento tenha regressado (ver o gráfico 5). Atualmente, apenas cerca de metade dos 

Estados-Membros alcançou o seu OMP.  
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Gráfico 5 – Número de Estados-Membros que alcançaram o seu OMP (2011–2017) 

 

Fonte: Previsões da primavera de 2016 da Comissão para 2013-2015, Previsões da primavera de 2017 
da Comissão para 2016-2017.  

79. A figura 5 apresenta o ritmo da evolução do saldo estrutural dos Estados-Membros que 

não atingiram o seu OMP, com base nos dados das previsões do outono de 2017. Em média, 

estes 13 países não mostram qualquer evolução ao longo dos quatro anos entre 2014 e a sua 

última previsão para 2018. Com efeito, sete referiram um agravamento do seu saldo 

estrutural e apenas seis Estados-Membros registaram melhorias. A média do agravamento foi 

um pouco superior à média da melhoria.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Abaixo do OMP e sob o PDE 23 22 17 11 9 6 3
Abaixo do OMP, sob a vertente preventiva 1 1 3 5 9 10 12
No OMP ou acima, sob a vertente preventiva 3 4 8 12 10 12 13

0

5

10

15

20

25

30

N
úm

er
o 

de
 E

st
ad

os
-M

em
br

os

Ano



 49 

 

Figura 5 – Convergência ou divergência dos Estados-Membros relativamente aos seus OMP 

de 2014 a 2018  

 

Fonte: Previsões do outono de 2017 da Comissão, Programas de estabilidade ou de convergência 
de 2017, Avaliação dos PPO para 2018. 

80. Além disso, em 2016, os documentos de posicionamento da Comissão sobre a orientação 

orçamental da área do euro começaram a recomendar a expansão orçamental50, embora o 

diferencial do produto tenha começado a diminuir rapidamente depois de 2013 e vá tornar-se 

positivo em 2018 (ver gráfico 6)51. Estas recomendações poderiam ter enfraquecido os 

argumentos a favor da consolidação orçamental nos Estados-Membros que não atingiram o 

OMP.  

                                                      

50 Comunicação da Comissão "Uma orientação orçamental positiva para a área do euro", p. 7, 
COM(2016) 727 final, Bruxelas, 16.11.2016.  

51 Uma crítica clássica à política orçamental discricionária é o facto de os seus efeitos chegarem 
sempre demasiado tarde e, nessa altura, atuarem de forma pró-cíclica.  

OMP Distância para o 
OMP

∆SE 

Prog. de estabilidade /
 convergência 2017 (SE 2017 - OMP) 2014 2018 (2018-2014)

Roménia -1,0 -2,3 -0,4 -4,3 -3,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estónia -0,5 -0,6 0,0 -1,4 -1,4 | | | | | | | | | | | | | |
Hungria -1,5 -1,7 -2,2 -3,6 -1,4 | | | | | | | | | | | | | |
Itália 0,0 -2,1 -1,0 -2,0 -1,0 | | | | | | | | | |
Letónia -1,0 -0,8 -1,0 -1,8 -0,8 | | | | | | | |
Áustria -0,5 -0,4 -0,8 -1,0 -0,2 |
Portugal 0,25 -2,1 -1,7 -1,8 -0,1 |
Finlândia -0,5 -0,5 -1,5 -1,4 0,1 |
Polónia -1,0 -1,1 -2,8 -2,3 0,5 | | | | |
Eslovénia 0,25 -1,9 -2,2 -1,6 0,6 | | | | | |
Eslováquia -0,5 -1,1 -2,2 -1,2 1,0 | | | | | | | | | |
Bélgica 0,0 -1,5 -2,9 -1,5 1,4 | | | | | | | | | | | | | |
Irlanda -0,5 -0,8 -4,0 -0,5 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Número de Estados-Membros 7 6
Percentagem total de Estados-Membros que não alcançaram o seu OMP 54% 46%

Estados-Membros que 
não alcançaram o OMP

Saldo estrutural (SE) (% do PIBP) SE a agravar-se SE a melhorar
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Gráfico 6 – Diferencial do produto (DP) na área do euro (2011-2019) 

 

Fonte: AMECO, março de 2018. 

81. A fragilidade dos esforços de ajustamento envidados pelos Estados-Membros sob a 

vertente preventiva e que ainda não atingiram o OMP é visível também numa comparação 

entre os requisitos de ajustamento aplicáveis ao saldo estrutural definidos na matriz e o 

ajustamento real. O gráfico 7 mostra o ritmo da evolução do saldo estrutural dos 

Estados-Membros que não atingiram o seu OMP. São muito poucos os países que cumprem os 

requisitos da matriz, e a maioria não o faz. Os dados preliminares sugerem que, em 2017, 

apenas dois Estados-Membros estiveram em conformidade com a matriz. Porém, após ter em 

conta as recentes atualizações dos indicadores do saldo estrutural na previsão da primavera 

de 2018, torna-se visível que, dado o crescimento registado em vários Estados-Membros 

em 2017, mais de metade destes cumprirá ex post os seus OMP.  
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Gráfico 7 – Número de Estados-Membros no âmbito da vertente preventiva e aquém do 

OMP que aplicam ou não ajustamentos em conformidade com os requisitos da matriz do 

PEC 

 

*Nota: baseado nas atualizações do saldo estrutural na previsão da primavera de 2018 para o mesmo 
Estado-Membro. 

Fonte: Documentos de trabalho dos serviços da Comissão de 2011-2012; previsões da primavera 
de 2017 para 2013-2017; previsões da primavera de 2016 para 2013-2015 relativas à distância em 
relação ao OMP.  

82. A eficácia da vertente preventiva tem sido também prejudicada pela evolução da 

vertente corretiva desde 2014. Espanha, no âmbito da vertente corretiva, sofreu uma grande 

deterioração do seu saldo estrutural no período após 2014, enquanto França e Portugal 

alcançaram apenas progressos muito lentos (ver quadro 3)52. 

                                                      

52 O PDE relativo a Portugal foi revogado em junho de 2017. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017*
Não cumpre matriz mesmo após autorização 0 0 3 4 3 1
Não cumpre matriz e sem autorização 1 1 3 3 2 7 3
Não cumpre matriz mas cumpre após autorização 0 1 1 0 0 0
Cumprimento do requisito da matriz 1 2 1 2 4 2 8
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Quadro 3 – Medição do número de anos necessários para os Estados-Membros da área do 

euro com dívida pública elevada em relação ao PIB atingirem o OMP em 2017 

Estado-Membro Alteração média 

no saldo 

estrutural 

(2014-2018) 

OMP Distância em 

relação ao OMP 

Número de anos necessários para 

alcançar o OMP 

(programas de 

estabilidade 

de 2017) 

(saldo estrutural 

de 2017- OMP 

de 2017) 

(com base no saldo estrutural de 2017 

e no ajustamento médio relativo 

a 2014-2018) 

Bélgica 0,3 0,0 -1,5 5,0 

Irlanda 0,8 -0,5 -0,8 0,9 

Espanha -0,3 0,0 -3,1 Sem convergência 

França 0,1 -0,4 -2,0 14,9 

Itália -0,2 0,0 -2,1 Sem convergência 

Portugal 0,2 0,25 -2,1 8,7 

Nota: O resultado do saldo estrutural em Portugal e França em 2017 e a previsão para 2018 foram 
revistos significativamente em alta na previsão da primavera de 2018.  
Fonte: Saldo estrutural - AMECO 2017; OMP definido pelos Estados-Membros com recurso às 
previsões da primavera de 2017 revistas em 2016, a aplicar em 2017-2019; distância em relação ao 
OMP e anos até ao OMP, com base nos cálculos do TCE. 

83. Além disso, a Comissão não aplica os requisitos previstos na vertente preventiva aos 

Estados-Membros ao abrigo da vertente corretiva, embora não existam disposições legais 

para esse efeito. De acordo com a interpretação da Comissão, a vertente corretiva permite 

que o défice nominal desça abaixo de 3% apenas com a recuperação cíclica, sem 

obrigatoriedade de melhoria no saldo estrutural. Simultaneamente, em relação a vários 

Estados-Membros, a Comissão recomendou sucessivas prorrogações de vários anos dos 

prazos de saída do procedimento relativo aos défices excessivos (PDE), o que resulta numa 

duração muito mais longa do que o previsto nos Tratados. Consequentemente, os 

Estados-Membros ao abrigo da vertente corretiva não têm de cumprir os requisitos que, de 

outra forma, teriam de observar se estivessem ao abrigo da vertente preventiva. Em 
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determinada altura, a Comissão solicitou a aprovação dos Estados-Membros para resolver 

estas contradições, mas o problema não foi solucionado. 

Observados resultados particularmente insuficientes nos Estados-Membros com as dívidas 

mais elevadas 

84. Os movimentos nos saldos orçamentais e nos rácios da dívida em cada um dos 

Estados-Membros de uma união monetária são muito mais importantes do que os dos 

indicadores agregados ou médios53. O motivo é o facto de os incentivos à disciplina 

orçamental serem mais fracos numa união monetária, pois os países não têm de controlar a 

situação das suas balanças de pagamentos, mas os efeitos externos negativos das suas 

políticas orçamentais nos outros países da união são mais vastos.  

85. Por este motivo, os desenvolvimentos mais importantes ocorreram nos países altamente 

endividados da UE (considerados pelo Tribunal como os que apresentam um rácio da dívida 

superior a 90%). Além disso, é importante também observar os Estados-Membros ao abrigo 

da vertente corretiva do PEC neste período (2014-2018). É lógico presumir que os critérios da 

vertente preventiva devem estabelecer um limite mínimo para os requisitos dos ajustamentos 

no âmbito da vertente corretiva. Nesse sentido, os primeiros são pertinentes para os 

segundos. A imagem que daí resulta constitui motivo de preocupação (ver gráfico 8).  

                                                      

53 Neste contexto, comparar os indicadores agregados da União Europeia com os dos Estados 
Unidos e do Japão tem um valor muito limitado. A UE não tem uma dívida pública elevada nem 
competências em matéria fiscal.  
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Gráfico 8 – Requisito médio (com base na matriz54) e ajustamento médio (alteração no saldo 

estrutural) de 2014-2017 

 

Fonte: Saldo estrutural da AMECO, março de 2018, Requisitos das avaliações da primavera de 2015, 
2016 e 2017, da Comissão.  

86. O caso de sucesso é a Irlanda, que melhorou o seu saldo estrutural substancialmente 

mais do que o exigido pela matriz. Prevê-se que alcance o seu OMP em 2018, e o seu rácio 

dívida/PIB está a baixar rapidamente55. Chipre alcança o seu OMP em 2018. Este facto, aliado 

à recuperação, colocou o seu rácio da dívida numa trajetória descendente, ainda que lenta56 

(ver gráfico 9). 

                                                      

54 O requisito médio para os Estados-Membros no âmbito do PDE, pressupondo que é aplicada a 
matriz da vertente preventiva. 

55 A observação é igualmente válida ao comparar a dívida com o rendimento disponível nacional, 
embora a descida seja um pouco menor.  

56 O saldo estrutural de Chipre foi fortemente positivo em 2014, muito além do seu OMP, o que 
significa que, em 2017, abordou o OMP partindo de um valor elevado.  
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Gráfico 9 – Dívida pública em relação ao PIB em 2014 e 2018 

 

Fonte: AMECO, março de 2018. 

87. A Bélgica fez alguns progressos em direção ao seu OMP, mas muito menos do que o 

exigido pela matriz. Prevê-se que, até ao final de 2018, esteja ainda a cerca de 1,5 pp do OMP, 

o qual foi recentemente revisto em baixa. Supondo que, nos próximos anos, a Bélgica 

continuará a efetuar ajustamentos à taxa média de 2014-2018, precisará de 5 anos para 

atingir o OMP (ver também o quadro 3). 

88. O saldo estrutural de Portugal registou, em média, apenas ligeiras melhorias, 

mantendo-se a uma distância do OMP de cerca de 2pp do PIB, embora a recente atualização 

na previsão da primavera de 2018 indique uma melhoria significativa do saldo estrutural 

em 2017. Se 2017 tiver sido uma exceção e os anos anteriores forem indicativos da velocidade 

média do ajustamento, serão necessários quase nove anos para alcançar o OMP. Se for 

possível manter as recentes melhorias no saldo estrutural comunicadas na previsão da 

primavera de 2018 e estas continuarem a ser superiores aos requisitos da matriz, o OMP será 

alcançado num prazo mais razoável.  
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89. Contudo, a evolução mais preocupante é a de três grandes países: Itália, França e 

Espanha. Nestes países, os ajustamentos foram substancialmente inferiores ao exigido na 

matriz e, a esse ritmo, não irão facilitar a convergência com os OMP num prazo razoável. Na 

opinião do Tribunal, grandes desvios ao ajustamento dos saldos orçamentais em 

Estados-Membros que estão ao abrigo da vertente corretiva, ao contrário do que sucede com 

os que estão ao abrigo da vertente preventiva, são de importância significativa para a 

credibilidade do quadro global do PEC. 

90. A França, ao abrigo da vertente corretiva, quase não apresenta melhorias no seu saldo 

estrutural em 2014-2018 (quadro 3). Tendo em conta a distância de 2,7 pp do PIB em relação 

ao OMP no final de 2018, e pressupondo que se mantém o ritmo médio dos ajustamentos 

de 2014-2018, o país precisará de 15 anos para alcançar esse objetivo. O rácio dívida/PIB de 

França continuou a crescer neste período.  

91. Itália (ao abrigo da vertente preventiva) e Espanha (ao abrigo da vertente corretiva) 

sofreram profundas deteriorações nos saldos estruturais no mesmo período, encontrando-se 

atualmente muito distantes do OMP: Itália em 2 pp e Espanha em mais de 3 pp. Não 

realizaram progressos na redução da dívida, apesar da sua expansão económica.  

92. Relativamente a França e Espanha, ambas ao abrigo do PDE, a Comissão prorrogou 

diversas vezes o prazo de saída do procedimento57, embora assumindo a posição de que um 

PDE não pode ser reforçado quando o Estado-Membro em causa atinge as metas intermédias 

do défice nominal, mesmo que os compromissos políticos não tenham sido cumpridos58. 

Consequentemente, em 2014-2017, o saldo estrutural de Espanha agravou-se em 1,7 pp do 

PIB, e o de França registou uma melhoria muito ténue.  

                                                      

57 No caso de França, o PDE teve início em 2009 e o prazo inicial para o seu termo era 2012. Já no 
final de 2009, foi prorrogado para 2013. Em 2013, foi prorrogado por dois anos, até 2015. 
Em 2015, foi prorrogado por mais dois anos, até 2017. A taxa de crescimento de França foi 
negativa apenas em 2009. 

No caso de Espanha, o prazo foi prorrogado quatro vezes: duas vezes por um ano e outras duas 
por dois anos, tendo o último prazo sido estabelecido para 2018.  

58 Ver Vade-mécum sobre o PEC, da Comissão (edição de 2017), ponto 2.3.2.1.  
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93. Nesse período, nestes três grandes países, o crescimento superava o crescimento 

potencial e o diferencial do produto estava a diminuir. Prevê-se que este último seja positivo 

em Itália e em Espanha, em 2018, e apenas ligeiramente negativo em França (ver gráficos 10, 

11 e 12). Adicionalmente, os três países emitiram mais de metade do total da dívida pública 

da área do euro. 

Gráfico 10 – PIB, potencial do PIB e evolução do diferencial do produto em França 

(2014-2018) 

 

Fonte: AMECO, março de 2018. 
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Gráfico 11 – PIB, potencial do PIB e evolução do diferencial do produto em Itália 

(2014-2018) 

 

Fonte: AMECO, março de 2018. 

Gráfico 12 – PIB, potencial do PIB e evolução do diferencial do produto em Espanha 

(2014-2018) 

 

Fonte: AMECO, março de 2018. 
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94. O BCE assinalou recentemente a ausência de progressos na consolidação orçamental de 

países endividados da área do euro. Na sua Análise da Estabilidade Financeira de 2017, 

observou que a melhoria dos saldos nominais esconde as vulnerabilidades orçamentais 

subjacentes e um ligeiro alívio geral da orientação orçamental para a área do euro ao longo 

do período de 2017-2019. Referiu ainda que os esforços orçamentais continuam a ficar aquém 

dos compromissos assumidos ao abrigo no Pacto de Estabilidade e Crescimento em vários 

países da área do euro (ver gráfico 8) e que a deterioração prevista dos saldos estruturais 

em 2017-2019, em vários países, pode pôr ainda mais em causa a conformidade com os 

objetivos a médio prazo59. 

Desempenho díspar nos Estados-Membros com níveis de dívida entre 70% e 90% 

em 2014-2018 

95. Neste grupo, dois países ultrapassaram os requisitos da matriz: Alemanha e Croácia. A 

Áustria e, em menor escala, o Reino Unido estiveram perto de cumprir os seus requisitos. A 

Eslovénia não alcançou, em média, qualquer ajustamento, enquanto a Hungria executou uma 

política orçamental fortemente expansionista (ver o gráfico 13). 

                                                      

59 BCE, Financial Stability Review (Análise da Estabilidade Financeira), novembro de 2017, p. 29. 
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Gráfico 13 – Requisito médio (com base na matriz) e ajustamento médio (alteração no saldo 

estrutural) de 2014-2017 em países com uma dívida pública ligeiramente superior 

 

Fonte: AMECO, março de 2018. Nota: Requisitos médios da Croácia baseados no triénio de 2015-2017. 

96. Os Estados-Membros que ajustaram os seus saldos estruturais viram também os seus 

rácios da dívida diminuírem substancialmente: a dívida da Alemanha diminuiu em 14 pp do 

PIB, a da Áustria 8 pp e a da Croácia 9 pp. A redução do nível de endividamento foi ligeira no 

Reino Unido, refletindo o elevado défice estrutural inicial, embora tenha melhorado 

substancialmente neste período. Em média, a redução da dívida neste grupo foi 

substancialmente superior à do grupo dos Estados-Membros altamente endividados (à 

exceção da Irlanda, nesse grupo) (ver gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Dívida pública em relação ao PIB nos países com uma dívida ligeiramente 

superior (2014-2018) 

 

Fonte: AMECO, março de 2018. 

Agravamento acentuado em dois Estados-Membros com uma dívida baixa 

97. A Roménia, com um nível de endividamento baixo (39,4% do PIB), ultrapassou o seu OMP 

em 2014, mas tende atualmente para um agravamento excecional do saldo estrutural, em 

cerca de 4 pp do PIB, entre 2014 e 2018. Pela primeira vez, a Comissão lançou um 

procedimento relativo aos desvios significativos em maio de 2017, tendo-o aplicado em 

novembro desse ano.  

98. A Estónia, com um nível de dívida de apenas 10,7% do PIB em 2014, estava acima do 

OMP nesse ano. O seu saldo orçamental diminuiu 1,4% do PIB entre 2014 e 2018 

(principalmente em 2017). A Comissão considera que os fatores que contribuem para esta 

descida são de natureza muito diferente dos da Roménia, tendo em conta a situação 

orçamental global de ambos os Estados-Membros, em que se inclui o nível de dívida pública 

excecionalmente baixo na Estónia (9,1% do PIB em 2018). 
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Desequilíbrio entre sustentabilidade e considerações cíclicas 

99. Nas suas recentes comunicações sobre a recém-introduzida margem de apreciação, a 

Comissão sublinhou a importância de equilibrar a sustentabilidade orçamental com 

considerações anticíclicas ao definir metas orçamentais60. No entanto, uma análise recente 

levada a cabo pela própria Comissão mostrou que esse procedimento não está a ser adotado 

nos Estados-Membros altamente endividados (os que apresentam risco de sustentabilidade, à 

direita no gráfico 15). Nestes países, o diferencial do produto está efetivamente colmatado ou 

até é positivo, mas faltam esforços orçamentais para melhorar a sustentabilidade 

orçamental61.  

                                                      

60 Em 2016, a Comissão defendeu esse compromisso, afirmando que a definição geral de uma 
orientação orçamental adequada tem de ter em conta as necessidades de estabilização e de 
sustentabilidade. Defendeu ainda que, por vezes, a existência de compromissos entre estas duas 
dimensões pode exigir um exercício de equilíbrio entre as necessidades de prestar apoio direto à 
economia e de não ignorar a sustentabilidade das finanças públicas a médio prazo. Report on 
Public Finance in the EMU 2016 (Relatório sobre as Finanças Públicas na UEM 2016, Comissão 
Europeia, p. 116). 

61 COM(2017) 800 final – "Projetos de Planos Orçamentais para 2018: Avaliação global". 
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Gráfico 15 – Alteração das previsões do saldo primário estrutural entre 2017 e 2018 dos 

Estados-Membros da área do euro em relação ao risco de sustentabilidade orçamental 

(indicador S1) e ao diferencial do produto  

 

Nota: O indicador S1 é um indicador do défice de sustentabilidade a médio prazo; mede o esforço de 
ajustamento orçamental inicial necessário para aproximar o rácio da dívida/PIB dos 60% até à data 
prevista. Os limiares críticos do indicador S1 são 0 e 2,5, valores entre os quais este indicador aponta 
para risco médio. Se o indicador S1 estiver abaixo de 0 ou acima de 2,5, representa, respetivamente, 
risco baixo ou elevado. Para mais informações, consultar o Relatório de Sustentabilidade 
Orçamental 2015 e 2016 e o documento Debt Sustainability Monitor 2016. 
Fonte: trata-se de um gráfico simplificado retirado da Comunicação da Comissão intitulada "Projetos 
de Planos Orçamentais para 2018: Avaliação global", Comissão Europeia, 2017. Diferencial do produto 
– AMECO, março de 2018;  

Alteração das previsões do saldo primário estrutural – previsões do outono de 2017, da Comissão; 
indicador S1 previsto na comunicação "Projetos de Planos Orçamentais para 2018: Avaliação global", 
Comissão Europeia, 2017. 
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Parte IV – A Comissão pode melhorar alguns aspetos técnicos das avaliações 

Tendência excessivamente otimista nas previsões da Comissão para o crescimento real do 

PIB e o investimento nos exercícios t e t+1 

100. A Comissão efetua regularmente controlos estatísticos sobre a precisão das suas próprias 

previsões, nomeadamente em 2007, 2012 e 2016. A sua análise mostra que, de um modo 

geral, as suas previsões são precisas e podem ser comparadas com as de outras instituições 

internacionais, como o FMI e a OCDE. 

101. Contudo, o estudo de 201662 concluiu que a Comissão tinha, em média, sobrestimado as 

previsões de crescimento real do PIB no exercício seguinte, no período 2000-2014, em 

+0,54 pp. Este tipo de tendência é igualmente confirmado na amostra alargada de 1969-2014 

(ou seja, +0,33 pp).  

102. A nível dos Estados-Membros, a tendência otimista para Itália é estatisticamente 

significativa, estando ao nível de 1% para as previsões do PIB relativas ao exercício em curso e 

ao seguinte, enquanto as tendências para a Dinamarca, França e Portugal são significativas, ao 

nível de 5% nas previsões do exercício seguinte. Esta tendência relativamente expressiva 

surge nas previsões da primavera do exercício em curso e nas previsões de outono para o 

exercício seguinte. Afeta substancialmente, por exemplo, a projeção para a dinâmica da 

dívida; no caso de um país, a tendência otimista média de 1,1% resultou na subavaliação do 

rácio dívida/PIB das previsões para o exercício seguinte em 1,4 pp do PIB. 

103. Apesar das tendências excessivamente otimistas identificadas, o Tribunal não conseguiu 

apurar quais as medidas corretivas adotadas pela Comissão para evitar a sua repetição no 

futuro.  

                                                      

62 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-
accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
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Avaliação das informações incluídas nos programas de estabilidade ou de convergência 

104. As informações constantes dos programas de estabilidade ou de convergência dos 

Estados-Membros incluídos na amostra cumpriram, de um modo geral, os requisitos previstos 

no Código de Conduta e no regulamento. Em particular, incluíam informações sobre as metas 

orçamentais para todo o período do programa e sobre as medidas orçamentais para os 

alcançar. No entanto, em certos casos, os requisitos não foram cumpridos. O Tribunal 

considerou que as avaliações efetuadas pela Comissão dos programas de estabilidade ou de 

convergência constantes da amostra não foram sistemáticas na apresentação destas lacunas 

de informação (ver caixa 2). 

Caixa 2 – Informação em falta  

Dois programas de estabilidade ou de convergência não revelam toda a trajetória orçamental para a 

consecução do OMP e três não divulgam as metas em matéria de receitas e de despesas para o 

exercício t+1.  

Cinco programas de estabilidade ou de convergência não apresentam as despesas públicas por função 

e três omitem os riscos do setor financeiro para a dívida pública.  

Cinco programas de estabilidade ou de convergência não incluem análises custos-benefícios das 

reformas e três não incluem avaliações de risco das previsões do PIB.  

Dois programas de estabilidade ou de convergência não indicaram quais as medidas orçamentais 

previstas ou promulgadas. 

105. As avaliações efetuadas pela Comissão assinalam deficiências na especificação das 

medidas orçamentais nos programas de estabilidade ou de convergência (ver resultados da 

amostra no anexo I). Antes de 2011, a Comissão apresentou uma avaliação específica da 

qualidade dos programas de estabilidade ou de convergência baseada nos requisitos previstos 

no Código de Conduta (ver, por exemplo, o anexo aos documentos de trabalho dos serviços da 

Comissão em 2009 e 2010). Contudo, a partir de 2011, deixa de haver um anexo deste tipo. 
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As informações da Comissão sobre o nível de desvio são corretas mas confusas  

106. O Tribunal considera que os cálculos dos desvios foram corretamente efetuados nas 

avaliações. As avaliações dos desvios significativos estão igualmente corretas e 

documentadas, sobretudo, em documentos de trabalho dos serviços da Comissão. No 

entanto, nos seus documentos de trabalho, a Comissão apresenta um quadro com as 

conclusões sobre o nível de desvio com base em comparações dos dois pilares (nas 

estimativas médias relativas a 1 e 2 anos). Embora o quadro compare as conclusões dos dois 

pilares, é confuso na forma como apresenta os resultados sobre a conformidade de cada pilar. 

A avaliação técnica do Tribunal não identificou problemas significativos 

107. O Tribunal avaliou os aspetos técnicos dos procedimentos da vertente preventiva. Não 

foram identificados problemas significativos na maior parte destes aspetos. Com o acordo dos 

Estados-Membros, a Comissão publicou o Código de Conduta em 2012 e 2016, a fim de 

estabelecer "a natureza exata das informações" dos programas de estabilidade ou de 

convergência, tal como exigido pelo regulamento (concretamente nos artigos 3º, nº 2, e 7º, 

nº 2). O Tribunal considera-o em conformidade com os requisitos previstos no regulamento. 

108. A Comissão publicou um Vade-mécum para o PEC em 2012, 2016 e 2017. O Tribunal 

verificou se as abordagens descritas nas edições de 2016 e 2017 refletiam as exigências do 

regulamento, tendo identificado algumas exceções, como a seguir se explica. 

• O regulamento requer os dados económicos mais atualizados e a Comissão utiliza os mais 

favoráveis de uma combinação de anos para determinar a posição em relação ao OMP, o 

que por sua vez determina se é necessário algum ajustamento num dado ano. Se a 

distância entre o saldo estrutural e o OMP for superior ao requisito dado pela matriz, é 

ainda aplicado um congelamento assimétrico ao cálculo dos requisitos de ajustamento 

originado pela matriz. Da mesma forma, a taxa de referência da base de referência de 

despesas no ano t baseia-se nos dados da previsão da primavera do ano t-1 e não é 

atualizada nas previsões subsequentes. Estas abordagens atrasam os avisos em situações 

de deterioração do saldo orçamental (ver o ponto 59) ou de alterações nos fatores 

subjacentes à composição da taxa de referência. Além disso, a Comissão mede a distância 
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em relação ao OMP num determinado exercício comparando-a com o saldo estrutural do 

exercício anterior e não com o do exercício em curso (ver o ponto 60). 

• A Comissão deduz os ajustes de investimentos compensados por fundos da UE para 

investimentos no cálculo das despesas públicas da base de referência de despesas. 

Consequentemente, a estimativa das despesas de um determinado exercício não reflete 

com precisão o investimento de capital do Estado num dado exercício. Esses ajustes não 

estão previstos no regulamento. 

109. O Tribunal verificou se as orientações internas fornecidas às unidades geográficas e as 

folhas de cálculo utilizadas nas avaliações estavam de acordo com as abordagens descritas no 

Vade-mécum. Considerou que os mecanismos de avaliação da Comissão estavam em 

conformidade com o Vade-mécum, à exceção do facto de a avaliação da posição 

relativamente ao OMP utilizar o saldo estrutural mais favorável de anos anteriores. 

110. O Tribunal verificou se os programas de estabilidade ou de convergência da amostra de 

auditoria tinham lacunas de informação no que respeita aos requisitos previstos no Código de 

Conduta. Concluiu que as avaliações dos programas de estabilidade ou de convergência 

efetuadas pela Comissão não foram sistemáticas na apresentação destas lacunas. 

111. Os documentos de trabalho dos serviços da Comissão fornecem informações pertinentes 

sobre os compromissos orçamentais dos Estados-Membros, as suas respetivas medidas e a 

conformidade com as regras da vertente preventiva. O Tribunal identificou espaço de 

manobra para o aperfeiçoamento da descrição das medidas tomadas e do impacto 

considerado na previsão da Comissão (além do previsto pelos Estados-Membros nos 

respetivos programas de estabilidade ou de convergência). Seria útil incluir um quadro nos 

documentos de trabalho dos serviços da Comissão que explicasse as diferenças de forma mais 

clara. 

112. Os Estados-Membros concordaram com um método comum da UE para o cálculo do 

produto potencial. Não obstante, alguns Estados-Membros também produzem estimativas 

próprias com base em metodologias que diferem do método comum da UE que serve de base 

para as avaliações da vertente preventiva. A diversidade de metodologias conduz, por vezes, a 

estimativas distintas que, por sua vez, também podem levar a cálculos diferentes do saldo 
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estrutural. Tendo analisado vários estudos que comparam as estimativas da Comissão 

relativas ao produto potencial com as elaboradas por outros, o Tribunal concluiu que a 

abordagem da UE funciona bem quando comparada com estimativas semelhantes (por 

exemplo da OCDE ou do FMI).  

113. Além disso, em 2016, a Comissão introduziu um instrumento de credibilidade para avaliar 

situações em que os diferenciais do produto estimados relativos a exercícios específicos estão 

sujeitos a um elevado grau de incerteza. Trata-se de um projeto-piloto a levar a cabo nos 

próximos dois anos de modo a ter em conta os fatores que os Estados-Membros considerem 

pertinentes para os seus cálculos do produto potencial. Esta opção pela manutenção de um 

diálogo aberto sobre questões de credibilidade no contexto de uma abordagem comum é 

adequada.  

114. O Tribunal testou as folhas de cálculo e fórmulas utilizadas e repetiu um conjunto de 

avaliações para testar a precisão do mecanismo. Analisou também uma amostra dos dados 

utilizados pela Comissão nas suas avaliações e verificou que eram iguais aos das fontes 

correspondentes, como os dados da AMECO, do Serviço de Estatística da União Europeia 

(EUROSTAT) ou dos programas de estabilidade ou de convergência. Não surgiram problemas, 

à exceção da forma como a transição do SEC 95 para o SEC 2010 tinha sido tratada e o modo 

como os dados de anos precedentes foram utilizados na avaliação (ver o ponto 62). 

115. O Tribunal considerou que os OMP mínimos foram calculados de acordo com a 

abordagem descrita no Vade-mécum. Verificou, também, se todos os OMP dos 

Estados-Membros estavam ao nível do OMP mínimo ou o superavam e considerou-os todos 

compatíveis, à exceção da Eslovénia em 2016-2017 (em relação a 2017-2019). Esta situação 

não teve impacto nos resultados da avaliação da Comissão.  

116. O Tribunal testou a sensibilidade dos OMP mínimos em relação às variáveis subjacentes, 

tendo concluído que, na sua maioria, eram sensíveis a alterações drásticas da 

semi-elasticidade, a grandes impactos da dívida e a custos decorrentes do envelhecimento da 

população. Observou, contudo, que os OMP mínimos não tiveram em conta outros fatores 

que afetam a dívida, como os ajustamentos défice-dívida.  
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117. O Tribunal testou também os mecanismos de avaliação, a fim de verificar se os 

parâmetros da matriz tinham sido corretamente aplicados. Durante a transição para a nova 

matriz, mantiveram-se os parâmetros da antiga matriz para a avaliação realizada na primavera 

de 2015, tendo sido aplicados apenas entre os Estados-Membros cujo saldo estrutural se 

tinha deteriorado, em vez de serem efetuados ajustamentos em todos os Estados-Membros. 

A Comissão não geriu as transições entre as regras de forma coerente. 

Parte V – As REP refletem as conclusões das avaliações subjacentes mas é necessária maior 

clareza 

As REP refletem os resultados das avaliações realizadas, mas a sua pertinência pode mudar 

se se alterarem as condições 

118. As últimas REP orçamentais adotadas pelo Conselho baseiam-se nas recomendações da 

Comissão. Revestindo uma forma jurídica, convidam os Estados-Membros a fazerem face aos 

riscos identificados de desvio significativo e a especificarem o ajustamento necessário ao 

saldo estrutural e ao crescimento da despesa. 

119. O Tribunal concluiu que as REP orçamentais relativas à vertente preventiva estavam de 

acordo com as conclusões das avaliações contidas nos documentos de trabalho dos serviços 

da Comissão. 

120. Na opinião do Tribunal, as recomendações são publicadas com a antecedência suficiente 

(julho) para dar aos Estados-Membros a possibilidade de responderem no seu processo 

orçamental anual. A maioria dos Estados-Membros discute, ajusta e aprova o orçamento para 

o ano subsequente no outono. Até essa altura, as condições macroeconómicas e orçamentais 

podem mudar, enquanto as REP em vigor continuam a ser as definidas no início do ano. 

Alterações significativas nas condições podem ter repercussões na pertinência das REP.  

As disposições das REP publicadas em 2017 tornaram-se menos claros e aplicáveis 

121. A pertinência das REP depende também de uma clareza e credibilidade que permita o seu 

acompanhamento e aplicação numa fase ex post. Durante a auditoria, a Comissão propôs as 

REP para 2018 apresentando os requisitos numéricos nos preâmbulos e não nas disposições. 
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A Comissão considera os preâmbulos e as disposições igualmente vinculativos e aplicáveis, o 

que não está a ser geralmente compreendido pelo público.  

122. Recentemente, o BCE salientou, a este propósito, o seguinte: "As recomendações da 

Comissão em matéria de política orçamental afastam-se das recomendações do passado em 

dois aspetos. Em primeiro lugar, apenas os preâmbulos das recomendações e não as suas 

disposições especificam a dimensão do ajustamento estrutural que o Conselho recomenda 

aos governos a fim de assegurar o total cumprimento do PEC. Geralmente, devem ser as 

disposições das recomendações a proporcionar aos governos uma clara orientação ex ante 

sobre a forma como conduzir as finanças públicas nos próximos 12 a 18 meses. Servem 

também como orientação para os parlamentos e o público em geral e como referência para 

avaliações ex post transparentes do cumprimento do PEC. Assim, é importante que a 

orientação orçamental seja totalmente incorporada, incluindo os projetos de planos 

orçamentais dos governos para 2018, a fim de assegurar progressos suficientes no sentido de 

finanças públicas sólidas"63. 

123. O BCE afirmou ainda que "…para todos os países com requisitos de ajustamento 

estrutural igual ou superior a 0,5% do PIB em 2018, independentemente do seu nível de 

dívida pública, os preâmbulos estipulam que "a avaliação do Projeto de Plano Orçamental 

para 2018 e subsequente avaliação dos resultados orçamentais para 2018 deverão levar em 

linha de conta o objetivo de alcançar uma orientação orçamental que contribui quer para 

reforçar a recuperação em curso quer para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas 

[do respetivo Estado-Membro]". Isso poderá implicar reduções dos requisitos de ajustamento 

estrutural, para além das concedidas ao abrigo das disposições de flexibilidade existentes no 

PEC (como indicado pela Comissão em janeiro de 2015). Num futuro próximo, é importante 

que seja assegurada uma implementação consistente do PEC com base em regras"64. 

124. Esta orientação indicada pela Comissão pode levar a uma situação em que os dois 

objetivos, por um lado reforçar a recuperação em curso e, por outro, assegurar a 

                                                      

63 BCE, Boletim Económico 4/2017. 

64 Ibid. 
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sustentabilidade das finanças públicas, deem origem a conclusões bastante assimétricas: uma 

que incentiva o Estado-Membro a gastar mais em medidas promotoras de crescimento e 

outra que restringe estes aumentos de despesa. Pode igualmente implicar requisitos menos 

severos do que os estipulados pelas regras do quadro do PEC (combinação da matriz com as 

cláusulas). 

125. Para melhor transmitir a lógica das recomendações propostas, a Comissão deve fornecer 

um resumo das avaliações subjacentes e explicar a importância da aplicação das 

recomendações, bem como chamar a atenção para os riscos caso estas não sejam aplicadas. 

Anteriormente, cada REP era apoiada por um considerando que definia a lógica subjacente. 

No entanto, após as últimas alterações, esses considerandos deixaram de explicar a lógica 

subjacente às REP.  

A Comissão acompanha de forma adequada a aplicação das REP em matéria orçamental 

126. A Comissão acompanha a aplicação das REP com base em diversos contributos, 

centrando-se sobretudo no controlo da atividade durante o último trimestre do ano. Tendo 

em conta a extensa análise, os dados disponíveis e o número de visitas e intercâmbio de 

informações entre os Estados-Membros e a Comissão, o Tribunal considera suficientes este 

controlo e acompanhamento da evolução da situação nos Estados-Membros.  

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O principal objetivo da vertente preventiva não foi atingido 

127. A vertente preventiva visa assegurar que os Estados-Membros da UE atingem os 

respetivos objetivos a médio prazo (OMP) relativos à sua situação orçamental a fim de 

garantir a sustentabilidade dessa situação e criar margem de manobra orçamental em caso de 

recessão. Além disso, ao alcançarem os OMP, os Estados-Membros altamente endividados 

garantiam que os rácios da dívida começavam a diminuir em conformidade com os requisitos 

no âmbito da vertente corretiva baseada na dívida do PEC. Isso é fundamental para evitar 

uma crise orçamental perturbadora para a UE e, mais importante ainda, para a união 

monetária (ver os pontos 4-5).  



 72 

 

128. O regulamento definiu uma base de referência razoável para a convergência anual em 

direção ao OMP de 0,5 pp do PIB por ano; mas também introduziu o conceito de desvio 

significativo que é interpretado como uma margem de desvio autorizada. Além disso, 

concedeu amplos poderes discricionários à Comissão em matéria de adaptação dos requisitos 

(ver os pontos 16-17 e 32-37). 

129. A Comissão exerceu estes poderes discricionários exaustivamente com o objetivo de 

reduzir os requisitos em matéria de ajustamentos, quer ao definir as regras de execução, quer 

em decisões específicas. Consequentemente, contudo, a Comissão não assegurou a 

consecução do principal objetivo do regulamento: a convergência em direção aos OMP num 

período de tempo razoável (ver os pontos 63-71). 

130. Os requisitos e parâmetros em matéria de ajustamentos, conforme especificados na 

matriz, e as inúmeras cláusulas de flexibilidade foram estabelecidos quando a principal 

preocupação era a segunda recessão da UE, em 2012. Nestas circunstâncias, a flexibilidade 

era adequada em princípio, mas na prática foi longe demais (ver os pontos 26-71). Em 

particular, não estabeleceu uma clara distinção entre os Estados-Membros com problemas de 

dívida e os outros (ver os pontos 85-97 e 100). Além disso, os parâmetros aprovados 

constantes da matriz e as diversas cláusulas de flexibilidade não foram definidos no tempo 

para estas circunstâncias específicas (ver os pontos 77-82). 

131. Em vez de tornar o quadro mais rigoroso, recentemente a Comissão enfraqueceu-o ainda 

mais, por exemplo ao introduzir a nova margem de apreciação em 2017 (ver os pontos 32-37, 

69 e 79). 

132. Consequentemente, o quadro atual não garante a convergência em direção aos OMP a 

um ritmo razoável numa conjuntura económica normal. Em média, não facilitou o avanço em 

direção aos OMP no recente período de recuperação, apesar de o crescimento ter superado a 

taxa de crescimento potencial e o diferencial do produto estar a ser colmatado (ver os 

pontos 79-82).  

133. Particularmente preocupante é o facto de o quadro enfraquecido do PEC, conforme 

estabelecido nas regras de execução da Comissão, ser incapaz de assegurar a evolução rumo 

aos OMP em vários Estados-Membros altamente endividados. Os seus saldos estruturais 
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em 2014-2018 ou divergiram dos respetivos OMP, ou convergiram nesse sentido a um ritmo 

tão lento que uma melhoria substancial antes da próxima recessão está longe de ser um dado 

adquirido (ver os pontos 85-97 e 100).  

134. A credibilidade do PEC é prejudicada por incongruências entre as vertentes preventiva e 

corretiva. A Comissão não aplica os requisitos previstos na vertente preventiva aos 

Estados-Membros ao abrigo da vertente corretiva e propôs reiteradamente prorrogações 

plurianuais dos prazos de saída do procedimento relativo aos défices excessivos (PDE), o que 

significa que os Estados-Membros submetidos a um PDE não têm de cumprir os requisitos 

que, de outra forma, teriam de observar se estivessem ao abrigo da vertente preventiva (ver o 

ponto 84).  

135. Embora não exigido pelo regulamento, a Comissão solicitou e chegou a acordo com os 

Estados-Membros, através do Conselho de ministros do ECOFIN, sobre a aprovação de várias 

regras de execução. Esses precedentes podem agora dificultar as necessárias correções no 

quadro (ver os pontos 26, 38, 42 e 51).  

136. Não obstante, o quadro atual, tal como definido nas regras de execução da Comissão, 

tem de ser alterado. No âmbito da revisão do quadro da vertente preventiva prevista 

para 2018, o Tribunal recomenda as medidas que se seguem. 

A Comissão deve resolver a questão dos desvios cumulativos e dos parâmetros da matriz de 

ajustamentos necessários 

137. A atual combinação da matriz que especifica os requisitos em matéria de ajustamentos 

em função do ciclo conjuntural, com as cláusulas de flexibilidade e os desvios permitidos não 

garante a consecução dos OMP num prazo razoável em cenários macroeconómicos 

moderados. O Tribunal considera que a questão dos desvios cumulativos pode ser resolvida 

no âmbito do atual regulamento, uma vez que o seu objetivo principal deve consistir em dar 

preponderância relativamente às opções de flexibilidade concedidas. Dada a interligação 

destas questões, o nível da necessária revisão da matriz depende da eventual abordagem e 

resolução das questões dos desvios cumulativos e das cláusulas de flexibilidade e da forma 

como essa abordagem e resolução são levadas a cabo. Independentemente disso, há fortes 

razões para tornar os requisitos mais rigorosos para os Estados-Membros com um rácio da 
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dívida superior a 90% do PIB e, em menor escala, para aqueles com uma dívida superior 

a 60%, mas inferior a 90% do PIB (ver os pontos 26-71, 85-97 e 100). 

Recomendação 1 

a) Para colmatar os efeitos cumulativos dos desvios permitidos, a Comissão deve incluir na nova 

matriz uma disposição que reforce o requisito de ajustamento para o ano seguinte, para 

compensar o desvio médio do Estado-Membro nos dois últimos anos e o desvio previsto no 

corrente ano65. 

b) A Comissão deve aumentar os requisitos em matéria de ajustamentos entre os 

Estados-Membros cujo rácio da dívida é superior a 60% do PIB, com o objetivo de tornar os 

requisitos conformes com o disposto na regra relativa à dívida. O nível de aumento deve 

depender da distância em relação ao limiar de 60%, seja por etapas (por exemplo, requisitos 

mais rigorosos para os Estados-Membros cujo rácio da dívida é superior a 90%), seja de forma 

progressiva. 

c) A Comissão deve rever outras disposições da matriz de ajustamentos necessários e considerar a 

hipótese de as modificar, tendo em vista a convergência em relação aos OMP em todos os 

Estados-Membros num prazo de tempo razoável e tomando em consideração os efeitos das 

revisões nas restantes disposições, incluindo as relativas às autorizações e aos desvios 

permitidos. 

Esta recomendação deve ser aplicada na revisão da matriz e das cláusulas de flexibilidade prevista 

para 2018 na posição comummente acordada, ou, o mais tardar, na aplicação prevista para a 

primavera de 2019. 

As cláusulas de flexibilidade devem ser reformuladas de modo a refletirem a função original 

prevista no regulamento  

138. A Comissão está a utilizar a cláusula relativa às reformas estruturais muito para além do 

seu objetivo previsto no regulamento, ou seja, assegurar que as restrições orçamentais não 

impedem a execução de importantes reformas. O Regulamento não prevê o recurso às 

                                                      

65 Ver uma recomendação semelhante no relatório de 2017 do Conselho Orçamental Europeu. 
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cláusulas de flexibilidade como incentivo às reformas. As autorizações ao abrigo do PEC 

devem ser utilizadas para o fim previsto, podendo ser utilizados outros instrumentos para 

promover as reformas (ver os pontos 50-52).  

139. A Comissão permite que o aumento das despesas ao abrigo de várias cláusulas continue 

além dos anos para os quais tinham sido aprovadas. A despesa total aumenta de forma 

constante até que o OMP seja finalmente alcançado, o que leva a prorrogações do período de 

convergência que prejudicam a realização do objetivo básico do regulamento (ver os 

pontos 44-48 e 54).  

140. A cláusula de investimento não garante o aumento do rácio investimento público/PIB e 

permite que as despesas não relacionadas com o investimento para continuem nos anos 

subsequentes (ver o ponto 43). 

141. A cláusula relativa às ocorrências excecionais também leva ao aumento de despesas não 

relacionadas nos anos seguintes à concessão da cláusula e aplica uma interpretação lata das 

despesas elegíveis (ver o ponto 57).  

Recomendação 2 

a) A Comissão deve alterar as regras de execução da cláusula relativa às reformas estruturais e 

limitá-la aos custos orçamentais diretamente identificados nos primeiros anos da execução. O 

aumento aprovado das despesas deve ser tratado como um evento único e não provocar o 

aumento das despesas não relacionadas nos anos subsequentes. 

b) A Comissão deve deixar de utilizar a cláusula de investimento na sua forma atual. Qualquer 

possível cláusula que lhe suceda deve assegurar o aumento do investimento público em relação 

ao PIB. 

c) A Comissão deve aprovar a cláusula relativa às ocorrências excecionais apenas para as despesas 

diretamente associadas a eventos que tenham ocorrido. 

Esta recomendação deve ser introduzida a tempo de ser aplicada na primavera de 2019. 
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Os requisitos em matéria de ajustamentos no âmbito das vertentes corretiva e preventiva 

devem ser sincronizados e os procedimentos reforçados devem ser utilizados de forma mais 

eficaz  

142. Existem incoerências entre a vertente corretiva baseada no défice e a vertente 

preventiva. Acabar com a prática das prorrogações excessivas e plurianuais nos prazos de 

saída do PDE constituiria um importante passo nesse sentido. Além disso, os requisitos no 

âmbito da vertente preventiva devem ser os requisitos mínimos ao abrigo da vertente 

corretiva. O Tribunal não encontra razões jurídicas para isentar os Estados-Membros ao abrigo 

da vertente corretiva de cumprirem os requisitos da vertente preventiva e de se sujeitarem 

aos procedimentos reforçados previstos nesta vertente (ver os pontos 84-94). 

Recomendação 3 

A Comissão deve explorar formas de, ao abrigo do quadro jurídico, garantir que o nível de ajustamento 

estrutural necessário no âmbito da vertente preventiva é igualmente alcançado pelos 

Estados-Membros no âmbito da vertente corretiva. Para o efeito, a Comissão deve enviar uma nota ao 

Comité Económico e Financeiro (CEF) em que explique a forma como tenciona alcançar este objetivo. 

Esta recomendação deve ser introduzida a tempo de ser aplicada na primavera de 2019 e, até essa 

data, a Comissão deve enviar a referida nota ao CEF.  

Aumentar a qualidade das informações exigidas nos programas de estabilidade ou de 

convergência e nos relatórios de avaliação da Comissão 

143. É necessário aumentar a qualidade das informações apresentadas nos programas de 

estabilidade ou de convergência. Além disso, uma vez que a avaliação da Comissão é apoiada 

por uma comparação das suas próprias previsões com as dos Estados-Membros, é necessária 

maior transparência das várias medidas incluídas nas previsões da Comissão, para determinar 

a credibilidade do projeto e da respetiva avaliação. Nos documentos de trabalho dos serviços 

da Comissão, são igualmente necessárias uma apresentação mais clara dos resultados 

referentes ao cumprimento, com base em critérios estabelecidos nas recomendações, e uma 

explicação dos fatores tidos em conta na avaliação global (ver os pontos 104-106 e 111-112). 
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Recomendação 4  

a) A Comissão deve propor e chegar a acordo com os Estados-Membros para a realização de 

revisões do Código de Conduta, de modo a que os seus programas de estabilidade ou de 

convergência incluam um quadro de síntese com as estimativas das receitas e despesas, bem 

como as principais medidas em termos de receitas e despesas e o seu calendário.  

b) A Comissão deve, nos seus documentos de trabalho, explicar melhor as diferenças entre as suas 

próprias estimativas relativas às medidas orçamentais e as que constam das previsões dos 

Estados-Membros. Em todos os casos, deve também ser mais explícita sobre o grau de 

conformidade do programa de estabilidade ou de convergência com os requisitos previstos no 

Código de Conduta. 

c) A Comissão deve introduzir um quadro que apresente, separadamente para cada pilar, as 

conclusões das avaliações constantes dos seus documentos de trabalho sobre o nível dos desvios. 

Por outro lado, deve explicar em pormenor as conclusões da avaliação global, assinalando todos 

os fatores tidos em consideração caso as conclusões da avaliação global não estejam em 

conformidade com os critérios estabelecidos no regulamento. 

d) A Comissão deve também apresentar dados sobre os desvios cumulativos, pelo menos, dos 

últimos cinco anos. 

Esta recomendação deve ser introduzida a tempo de ser aplicada na primavera de 2019. 

É necessário repensar o uso dos anos de produção dos dados e do congelamento 

144. Certas abordagens técnicas, como a utilização do congelamento ou dos indicadores mais 

favoráveis de uma combinação de anos, ou a utilização de ajustes dos investimentos na base 

de referência da despesa não constam do regulamento e podem levar a atrasos na deteção de 

desvios importantes (ver os pontos 59-60 e 108-109). 

145. A prática de descongelamento dos requisitos de ajustamento é assimétrica. Evita que se 

procure um ajustamento mais amplo na avaliação de projetos de planos orçamentais (PPO), 

quando porventura tal se justificasse por informações atualizadas (ver o ponto 61). 
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Recomendação 5  

a) A Comissão deve basear os seus requisitos nos dados mais atualizados e não nos mais favoráveis 

de uma seleção de anos anteriores. 

b) Na base de referência da despesa, deve aplicar o conceito de despesas agregadas como exigido 

pelo regulamento, sem "ajustes dos investimentos". 

c) Quando as perspetivas melhoram substancialmente entre a avaliação dos programas de 

estabilidade ou de convergência e os PPO, a Comissão deve prontificar-se a requerer maior 

esforço de ajustamento. 

Esta recomendação deve ser introduzida a tempo de ser aplicada na primavera de 2019. 

Nas recomendações específicas por país, é necessário melhorar a clareza das explicações 

146. Os atuais preâmbulos são legalistas e não apresentam uma fundamentação 

pormenorizada das recomendações. Muito mais poderia ser feito para explicar a lógica 

subjacente aos ajustamentos recomendados e os riscos que surgiriam se os requisitos não 

fossem cumpridos (ver os pontos 122-126). 
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Recomendação 6 

a) Os preâmbulos devem explicar em pormenor os motivos do ajustamento recomendado e os riscos 

associados. 

b) O ajustamento necessário deve ser especificado nas disposições das REP, a fim de indicar o seu 

caráter obrigatório, e não nos preâmbulos. 

Esta recomendação deve ser introduzida a tempo de ser aplicada na primavera de 2019. 

 

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Neven MATES, Membro do 

Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 13 de junho de 2018. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Presidente 
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ANEXO I 

SELEÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS PARA A AMOSTRA DE AUDITORIA 

1. A auditoria dos procedimentos da vertente preventiva centrou-se em seis 

Estados-Membros (cinco da área do euro e um não pertencente à área do euro).  

2. Os Estados-Membros abrangidos por um PDE ou um programa de ajustamento ao longo 

de todo o período ou já abrangidos por auditorias do procedimento PDE, a Grécia, ou do 

procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM) foram excluídos (à 

exceção de Itália66). Entre os restantes Estados-Membros, o Tribunal selecionou aqueles que 

estavam há mais tempo ao abrigo da vertente corretiva, revelavam um agravamento recente 

do saldo estrutural ou tinham registado a maior distância em relação ao OMP (ver 

quadro 1).  

                                                      

66 A Itália saiu do PDE em junho de 2013 e o período anterior foi parcialmente abrangido pela 
auditoria do Tribunal de Contas ao PDE. Foi incluída na amostra devido à aplicação frequente 
de cláusulas de flexibilidade no âmbito da vertente preventiva e à sua importância geral para a 
evolução macroeconómica na UE. 
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Quadro 1 – Seleção dos Estados-Membros para a amostra de auditoria 

Observações

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016**

Bélgica -4,03 -3,42 -2,73 -2,85 -2,48 -2,10 Auditoria  Semestre Europeu -4,61 -4,78 -4,17 -3,48 -3,60 -3,23
Estónia 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31 0,18 No OMP em todo o período 0,17 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31
Irlanda -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99 -2,15 Sob vertente preventiva  apenas  em 2016 -8,83 -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99

Letónia -1,26 -0,03 -0,94 -1,76 -2,09 -1,85 No OMP em 2013-14 -1,19 -0,26 0,97 0,06 -0,76 -1,09

Li tuânia -3,59 -2,60 -2,27 -1,42 -1,20 -1,43 No OMP em 2015-16 -2,29 -2,59 -1,60 -1,27 -0,42 -0,20

Luxemburgo 1,38 2,47 2,06 2,15 0,71 0,90 No OMP em todo o período 0,00 0,88 1,97 1,56 1,65 0,21

Países  Ba ixos -3,58 -2,26 -0,94 -0,53 -1,07 -1,40
Auditoria  Semestre Europeu (mais  1 ano sob 
PDE do que LT, LV) -3,03 -3,08 -1,76 -0,44 -0,03 -0,57

Áustria -2,53 -1,82 -1,24 -0,67 -0,59 -1,01
Auditoria  Semestre Europeu (mais  1 ano sob 
PDE do que LT, LV) -2,76 -2,08 -1,37 -0,79 -0,22 -0,14

Portugal -6,22 -3,09 -2,50 -1,37 -1,82 -2,33 Sob PDE em todo o período -7,60 -5,72 -2,59 -2,00 -0,87 -1,32

Es lováquia -4,11 -3,56 -1,69 -2,05 -2,06 -2,04 Dívida  < 60% do PIB em todo o período -6,65 -3,61 -3,06 -1,19 -1,55 -1,56

Finlândia -0,85 -1,14 -0,98 -1,75 -1,75 -1,52 Auditoria  Semestre Europeu -0,61 -0,35 -0,64 -0,48 -1,25 -1,25

Dinamarca -0,50 0,04 -0,18 0,56 -2,26 -1,36 Menos  pers is tente e menos  défice/dívida  do que -0,22 0,00 0,54 0,32 1,06 -1,76

Croácia n/a n/a -3,57 -3,85 -3,49 -3,84 Sob PDE em 2013-2016 n/a n/a -4,08 -3,57 -3,85 -3,49

Hungria -4,52 -1,44 -1,47 -2,50 -2,35 -2,63 Auditoria  Semestre Europeu -1,88 -2,82 0,26 0,23 -0,80 -0,65

Polónia -6,07 -4,04 -3,44 -2,65 -3,01 -2,65 Menos  pers is tente e menos  défice/dívida  do que -7,26 -5,07 -3,04 -2,44 -1,65 -2,01

Roménia -2,98 -2,01 -1,07 -0,63 -0,78 -2,74 Menos  pers is tente e menos  défice/dívida  do que -4,59 -1,98 -1,01 -0,07 0,37 0,22

Suécia 0,00 0,10 -0,19 -0,82 -1,04 -0,96 No OMP em todo o período 1,77 1,00 1,10 0,81 0,18 -0,04

Reino Unido -5,84 -6,56 -4,55 -5,15 -4,48 -3,30 Sob PDE em todo o período -6,00 -4,59 -5,31 -3,30 -3,90 -3,23

Outras auditorias do TCE
Alemanha -1,34 -0,12 0,27 0,82 0,92 0,71 PDE -1,68 -0,84 0,38 0,77 1,32 1,42

Grécia -6,40 -0,43 1,98 0,57 -1,13 -0,27 Auditoria  grega -9,65 -5,90 0,07 2,48 1,07 -0,63

Espanha -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53 -2,61 PDM -7,04 -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53

França -5,09 -4,26 -3,53 -2,79 -2,74 -2,39 PDE/PDM -5,50 -4,69 -3,86 -3,13 -2,39 -2,34

Itá l ia -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98 -1,50 PDE/Auditoria  Semestre Europeu -3,27 -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98

Chipre -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35 0,22 PDE -5,06 -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35

Malta -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09 -1,65 PDE -4,02 -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09

Es lovénia -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69 -2,48 PDM -4,55 -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69

Bulgária -1,87 -0,48 -0,76 -2,48 -2,56 -2,43 PDM -1,51 -0,87 0,52 0,24 -1,48 -1,56

Repúbl ica  Checa -2,63 -1,48 0,08 -0,78 -1,96 -1,42 PDE -3,06 -1,63 -0,48 1,08 0,22 -0,96

Fonte: Dados da Comissão (vertente preventiva - previsão de outono de 2015)
* Distância do OMP (Negativo = SE abaixo do OMP, Positivo = SE acima do OMP)
** Com base em dados de previsões

Sob a vertente preventiva
Não alcançou o OMP segundo as avaliações da Comissão de dezembro de 2015

Análise de critérios e escolha da amostra de Estados-Membros para auditoria da vertente preventiva

Área do 
euro

Fora da 
área do 

euro

Distância do OMP (SEt-1-OMPt)*

Já 
auditados

UEM EM
Saldo estrutural (SE)
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ANEXO II 

RESULTADOS SOBRE OS ESTADOS-MEMBROS INCLUÍDOS NA AMOSTRA DE AUDITORIA 

1. O Tribunal auditou uma amostra de seis Estados-Membros, através da análise da 

avaliação dos programas de estabilidade ou de convergência pela Comissão, dos 

documentos de trabalho dos serviços da Comissão, das REP e de diversos documentos de 

trabalho conexos. Além disso, realizou visitas de informação aos Estados-Membros da 

amostra com o objetivo de reunir opiniões sobre o processo, o quadro de regras e a 

supervisão coordenada da UE das políticas orçamentais. 

Apresentações dos Estados-Membros (programas de estabilidade ou de convergência) 

2. O Tribunal considerou que, de um modo geral, os programas de estabilidade ou de 

convergência cumprem a maior parte dos requisitos previstos no regulamento e no Código 

de Conduta no que respeita às informações prestadas. Incluíam informações sobre os 

objetivos orçamentais e as medidas para os atingir, bem como informações sobre as 

medidas para melhorar a qualidade das finanças públicas e alcançar a sustentabilidade a 

longo prazo. No entanto, as medidas orçamentais nem sempre são apresentadas de forma 

adequadamente estruturada de modo a permitir uma compreensão clara dos seus 

pormenores (por exemplo, estimativa do impacto orçamental, tipologia, situação, etc.). Esta 

situação tem sido reiteradamente anotada nos preâmbulos das recomendações do Conselho 

(ver quadro 1). 

Quadro 1 – Preâmbulos das recomendações do Conselho sobre a qualidade e o nível de 

informação relativos às medidas dos programas de estabilidade ou de convergência 

apresentadas pelos Estados-Membros da amostra 

 Preâmbulos nas recomendações do Conselho 

2015 2016 2017 

AT (8) … não foram ainda 

suficientemente precisadas as 

medidas de apoio às metas 

fixadas para o défice a partir 

de 2016 … 

(6) … não foram suficientemente 

especificadas as medidas 

necessárias para apoiar os 

objetivos programados em 
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matéria de défice a partir 

de 2017 … 

BE (8) … as medidas necessárias 

para garantir o respeito dos 

objetivos fixados em matéria 

de défice a partir de 2016 não 

foram suficientemente 

especificadas … 

(6) … as medidas necessárias para 

sustentar os objetivos definidos 

para o défice a partir de 2017 não 

foram suficientemente 

especificadas … 

(6) … as medidas necessárias 

para sustentar as metas 

definidas para o défice a 

partir de 2018 não foram 

especificadas … 

HU (8) … As medidas destinadas a 

realizar os objetivos previstos 

em matéria de défice, em 

particular a partir de 2016, 

ainda não foram 

suficientemente especificadas 

… 

(6) … As medidas destinadas a 

apoiar os objetivos previstos em 

matéria de défice a partir 

de 2017 não foram 

suficientemente especificadas, 

em especial para o período 

pós 2017. 

 

FI  (6) … As medidas necessárias 

para atingir o objetivo 

orçamental de médio prazo até 

2019 não foram suficientemente 

especificadas. 

 

IT (12)… O Governo tem ainda de 

especificar os cortes adicionais 

nas despesas que lhe permitam 

evitar a aplicação em 2016 do 

aumento do IVA já aprovado 

por via legislativa. 

  

Fonte: Recomendações do Conselho 2015-2017. 

Avaliações pela Comissão das apresentações dos Estados-Membros 

3. O Tribunal considerou que, em geral, os Estados-Membros apresentam os respetivos 

programas de estabilidade ou de convergência nos prazos estipulados e que as unidades 

geográficas na DG ECFIN têm um período relativamente curto para rever, em profundidade, 

os PEC recebidos (ver quadro 2).  
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Quadro 2 – Datas de apresentação dos programas de estabilidade ou de convergência e de 

publicação dos documentos de trabalho dos serviços da Comissão (2015-2017) 

relativamente aos Estados-Membros da amostra 

 2015 2016 2017 

 

Data de 

apresentação 

do programa 

de 

estabilidade 

ou de 

convergência 

Data do 

documento 

de 

avaliação 

da COM 

Tempo 

decorrido 

(dias de 

calendário) 

Data de 

apresentação 

do programa 

de 

estabilidade 

ou de 

convergência 

Data do 

documento 

de 

avaliação 

da COM 

Tempo 

decorrido 

(dias de 

calendário) 

Data de 

apresentação 

do programa 

de 

estabilidade 

ou de 

convergência 

Data do 

documento 

de 

avaliação 

da COM 

Tempo 

decorrido 

(dias de 

calendário) 

AT 21/04 

27/05 

36 27/04 

26/05 

29 02/05 

23/05 

21 

BE 30/04 27 29/04 27 28/04 25 

FI 02/04 55 14/04 42 28/04 25 

HU 
30/04 27 29/04 27 02/05 21 

IT 28/04 29 28/04 28 27/04 26 

NL 30/04 27 28/04 28 26/04 27 

Fonte: Revisão pelo TCE dos programas de estabilidade ou de convergência e dos documentos de 
trabalho dos serviços da Comissão. 

4. A elaboração do documento de avaliação da Comissão depende, contudo, de um 

processo de intercâmbio de informações, que começa mais cedo no ciclo anual, incluindo a 

troca de informações em reuniões bilaterais realizadas muito antes da apresentação dos 

programas de estabilidade ou de convergência. O trabalho das unidades geográficas é 

complementado por funcionários especializados no Semestre Europeu nas representações 

da UE nos Estados-Membros. Estes funcionários estabelecem a ligação com os 

representantes das autoridades nacionais competentes e acompanham de perto os 

desenvolvimentos mais importantes em matéria orçamental e fiscal em cada 

Estado-Membro. 
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Importância das recomendações específicas por país 

5. O Tribunal verificou se as REP são coerentes com as conclusões que a Comissão obtém 

nas suas avaliações. No geral, as REP em matéria orçamental estão em conformidade com os 

resultados da avaliação da Comissão (ver quadro 3). 

Quadro 3 – Verificação da coerência entre as REP e as avaliações subjacentes efetuadas 

pela Comissão para os Estados-Membros da amostra (2015-2017) 

Es
ta

do
-M

em
br

o 

Exercício 

t 

 Avaliação da 

COM 

Ajustamento 

necessário 

corrigido 

(exercícios t / 

t+1) 

Preâmbulo /  

Recomendação 

AT 2015  0,3%  Preâmbulo (8) … um ajustamento estrutural do 

PIB [de] 0,3%, necessário para o 

cumprimento do objetivo de médio 

prazo 

2016  0,3% Recomendação 1. … conseguir um ajustamento 

orçamental anual de 0,3% do PIB 

em 2017 

2017  0,3% Preâmbulo (8) … [alcançar] um ajustamento 

orçamental anual de 0,3% do PIB 

em 2017 

BE 2015  2015: 0,6% 

2016: 0,6% 

Recomendação 1. Realizar um ajustamento 

orçamental de pelo menos 0,6% do 

PIB ao objetivo orçamental de médio 

prazo em 2015 e em 2016 
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Es
ta

do
-M

em
br

o 
Exercício 

t 

 Avaliação da 

COM 

Ajustamento 

necessário 

corrigido 

(exercícios t / 

t+1) 

Preâmbulo /  

Recomendação 

2016  0,6% Recomendação 1. … Conseguir um ajustamento 

orçamental de pelo menos 0,6% do 

PIB 

2017  0,6% Preâmbulo (10) … esse ajustamento … 

corresponderia a um ajustamento 

estrutural anual de, pelo menos, 0,6% 

do PIB 

FI 2015  2015: 0,1% 

2016: 0,5% 

Recomendação 1. Realizar um ajustamento 

orçamental de pelo menos 0,1% do 

PIB ao objetivo orçamental de médio 

prazo em 2015 e de 0,5% do PIB 

em 2016 

2016  2016: 0,5% 

2017: 0,6% 

Recomendação 1. Realizar um ajustamento 

orçamental anual de pelo menos 0,5% 

do PIB ao objetivo orçamental de 

médio prazo em 2016 e de 0,6% 

em 2017 

2017  0,1% Preâmbulo (12) … o que corresponde a um 

ajustamento estrutural anual de 0,1% 

do PIB 

HU 2015  2015: 0,5% 

2016: 0,6% 

Recomendação 1. Realizar um ajustamento 

orçamental de 0,5% do PIB ao 

objetivo orçamental de médio prazo 

em 2015 e de 0,6% em 2016 
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Es
ta

do
-M

em
br

o 
Exercício 

t 

 Avaliação da 

COM 

Ajustamento 

necessário 

corrigido 

(exercícios t / 

t+1) 

Preâmbulo /  

Recomendação 

2016  2016: 0,3% 

2017: 0,6% 

Recomendação 1. … realizar um ajustamento 

orçamental anual de 0,3% do PIB no 

sentido do objetivo orçamental de 

médio prazo em 2016 e de 0,6% do 

PIB em 2017 

2017  1,0% Preâmbulo (8) … esse ajustamento … 

corresponderia a um ajustamento 

estrutural de 1,0% do PIB 

IT 2015  2015: 0,3%  

2016: 0,1% 

Recomendação 1. Obter um ajustamento orçamental 

de, pelo menos, 0,25% do PIB, com 

vista à realização do objetivo 

orçamental de médio prazo em 2015, 

e de 0,1% do PIB em 2016 

2016  2016: 0,25% 

2017: 0,6% 

Recomendação 1. … alcançar um ajustamento 

orçamental anual de 0,6% do PIB ou 

superior 

2017  0,6% Preâmbulo (10) … esse ajustamento … 

corresponderia a um ajustamento 

estrutural anual de, pelo menos, 0,6% 

do PIB 
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Es
ta

do
-M

em
br

o 
Exercício 

t 

 Avaliação da 

COM 

Ajustamento 

necessário 

corrigido 

(exercícios t / 

t+1) 

Preâmbulo /  

Recomendação 

NL 2015  2015: -0,3% 

2016: -0,2% 

Nenhuma 

2016  0,6% Recomendação 1. … realizar um ajustamento 

orçamental anual de 0,6% do PIB 

em 2017 

2017  Compatível Nenhuma 

Fonte: Documentos de trabalho dos serviços da Comissão e REP para os Estados-Membros da 
amostra (2015-2017). 
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RESPOSTAS DA COMISSÃO AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

EUROPEU
1
 

«O PRINCIPAL OBJETIVO DA VERTENTE PREVENTIVA DO PACTO DE 

ESTABILIDADE E CRESCIMENTO FOI ATINGIDO?» 

RESUMO 

I. O papel da vertente preventiva consiste em atingir a sustentabilidade orçamental, prevendo ao 

mesmo tempo a possibilidade de uma modulação das políticas orçamentais, tendo em conta as 

condições económicas. No cerne da vertente preventiva, o objetivo orçamental de médio prazo 

(OMP) concretiza a necessidade de prosseguir uma política orçamental prudente numa perspetiva 

de médio a longo prazo, facilitando igualmente o funcionamento dos estabilizadores automáticos. 

Dado que o OMP é definido em termos estruturais, viabiliza os movimentos regulares do saldo 

orçamental causados pelo ciclo económico. Por conseguinte, garantir que os Estados-Membros 

continuem a evoluir de forma constante, tendo em vista a consecução do respetivo OMP, constitui 

uma função fundamental da Comissão e do Conselho para a concretização das melhorias 

necessárias no domínio da sustentabilidade da dívida e da estabilização macroeconómica. 

O artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento reconhece corretamente que a sustentabilidade das finanças 

públicas a médio prazo é determinada por um conjunto mais vasto de elementos, que inclui, por 

exemplo, a necessidade de evitar o ajustamento orçamental contraproducente quando a situação 

conjuntural da economia é fraca, o papel das reformas estruturais e do investimento no aumento do 

crescimento potencial e a necessidade de permitir ocorrências não controláveis pelo governo. Todos 

estes fatores estão especificamente previstos no regulamento. 

O regulamento prevê ainda um nível admissível de desvio dos requisitos anuais, que reconhece a 

incerteza inerente ao planeamento e à aplicação da política orçamental suscetível de conduzir à não 

consecução da meta de um Estado-Membro em virtude de questões não controláveis pelo governo. 

Embora o TCE receie que esta margem seja persistentemente explorada por alguns Estados-

Membros (ver o ponto XII e a recomendação 1, alínea a)), a sua estipulação no regulamento exige 

que a Comissão autorize tal desvio. 

Embora o PEC enquadre a condução da política orçamental dos Estados-Membros no quadro da 

vertente preventiva, é importante reiterar que, em última instância, a política orçamental é da 

competência dos Estados-Membros. Evidentemente, a Comissão desempenha um papel crucial na 

aplicação do PEC, nomeadamente através da sua avaliação sobre se as políticas dos Estados-

Membros estão a ser conduzidas em conformidade com as suas obrigações nos termos do 

regulamento. A legislação não pode codificar, de forma realista, todos os possíveis aspetos da 

elaboração de políticas macroeconómicas e orçamentais suscetíveis de serem pertinentes para a 

aplicação das regras orçamentais, pelo que deixa margem para que a Comissão e o Conselho deem 

resposta a situações específicas. 

A fim de facilitar as suas avaliações, a Comissão desenvolveu um amplo conjunto de procedimentos 

e metodologias. Estes são necessários para proporcionar previsibilidade aos Estados-Membros 

relativamente ao modo de avaliação da conformidade pela Comissão, bem como para garantir a 

coerência horizontal nestas avaliações. Nos casos em que exerce o seu poder de apreciação nas suas 

avaliações, a Comissão envida esforços no sentido de o fazer de forma transparente e ordenada, em 

                                                       

1 As respostas da Comissão refletem os debates com o Tribunal de Contas Europeu, realizados até 22 de 

maio de 2018. 



 

2 

consulta com os Estados-Membros (através dos comités competentes, por exemplo, o ECOFIN e o 

CEF). 

Em última instância, embora a Comissão seja responsável por avaliar a conformidade dos Estados-

Membros com a vertente preventiva, a aplicação das regras é uma competência partilhada entre a 

Comissão e o Conselho, sendo que a definição dos requisitos orçamentais dos Estados-Membros e 

de eventuais consequências processuais subsequentes exige a adoção pelo Conselho de uma 

recomendação da Comissão. Desde a entrada em vigor do «pacote de seis atos legislativos», o 

Conselho aprovou as recomendações da Comissão no âmbito da vertente preventiva sem alterações 

significativas. 

A Comissão considera que o recurso à flexibilidade integrada na vertente preventiva foi 

proporcionado, adequado e economicamente justificado, tendo em conta a natureza singular da 

crise, que levou a uma deterioração profunda das finanças públicas a todos os níveis. Com efeito, 

embora hoje em dia se reconheça amplamente que a economia europeia está a registar uma 

recuperação forte, ainda há relativamente pouco tempo as características excecionais da recuperação 

aconselhavam precaução na aplicação da consolidação orçamental. Em particular, a Comissão e 

outras entidades, nomeadamente o presidente do BCE, apontaram a inexistência de pressões 

inflacionistas, um grande excedente da balança corrente da área do euro e níveis persistentemente 

elevados de desemprego em alguns Estados-Membros como prova da persistência da estagnação 

económica. Estas preocupações, a par do aumento da incerteza geopolítica, levaram a Comissão a 

considerar que uma aplicação prudente das regras orçamentais seria de molde a garantir que a 

recuperação ainda frágil em muitos Estados-Membros não seria prejudicada por ajustamentos 

orçamentais excessivos. 

Para tal, a Comunicação da Comissão de 2015 intitulada Otimizar o recurso à flexibilidade prevista 

nas atuais regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento apresentou informações mais 

pormenorizadas sobre a forma como a Comissão efetuaria a sua avaliação em três domínios 

principais; a modulação dos requisitos orçamentais tendo em conta as condições conjunturais, 

possibilitando a implementação de reformas estruturais destinadas a aumentar a sustentabilidade a 

longo prazo e viabilizando o investimento público favorável ao crescimento. As disposições do 

regulamento nos termos das quais a Comissão aplica esta flexibilidade são antigas, remontando 

sobretudo à reforma da legislação em 2005. Uma vez mais, a abordagem adotada pela Comissão foi 

amplamente debatida com os Estados-Membros, resultando na publicação, no início de 2016, de 

uma posição comummente acordada sobre a flexibilidade no âmbito do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. As simulações recentes da Comissão confirmam que um requisito médio próximo da 

taxa de referência de 0,5 % do PIB resulta da aplicação da designada matriz de requisitos. A 

avaliação do aumento da sustentabilidade associado à aplicação das cláusulas de investimento e das 

reformas estruturais será mais demorada, uma vez que a própria natureza destas cláusulas reconhece 

que pode haver custos a curto prazo relacionados com a aplicação de políticas vantajosas a longo 

prazo. A este respeito, ficou determinado que a aplicação de um desvio temporário da trajetória de 

ajustamento dos Estados-Membros que procedem a reformas estruturais importantes ou 

investimentos favoráveis ao crescimento pode conduzir a atrasos na convergência com o OMP. No 

entanto, a fim de assegurar que este efeito seja temporário e conduza, em última instância, ao 

aumento da sustentabilidade orçamental a longo prazo, estabeleceu-se uma série de salvaguardas 

importantes. Designadamente, os Estados-Membros devem cumprir critérios de elegibilidade 

rigorosos para a concessão da cláusula, nomeadamente permanecer na vertente preventiva, manter 

uma margem de segurança em relação ao limiar de 3 % do PIB, estar dentro de um intervalo de 

1,5 % do PIB em relação ao OMP quando solicitam a aplicação da cláusula, a par de uma série de 

requisitos de execução específicos de cada cláusula. 
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Por conseguinte, a Comissão rejeita a conclusão do TCE de que a Comissão não assegurou a 

consecução do principal objetivo do regulamento. Em todos os casos, a Comissão aplica as 

disposições do regulamento em conjunto com o Conselho. A Comissão tem uma margem de 

apreciação na aplicação das disposições da vertente preventiva aquando da realização das suas 

avaliações. Nestas circunstâncias, a Comissão considerou que, num número muito limitado de casos 

excecionais, é mais prudente pecar por precaução tendo em conta o impacto de uma consolidação 

orçamental significativa no crescimento económico. A Comissão considera que uma aplicação mais 

mecânica das regras, que não tenha em conta os riscos prevalecentes para a recuperação da 

economia, pode, em última instância, ser contraproducente. A este respeito, é notável que a 

abordagem da Comissão tenha sido amplamente apoiada pelo Conselho Orçamental Europeu no seu 

relatório anual de 2017, que concluiu que uma aplicação rígida das regras poderia ter prejudicado a 

continuidade de uma recuperação ainda frágil. 

Globalmente, a situação orçamental registou uma melhoria constante nos últimos anos, tendo o 

número de Estados-Membros sob a vertente corretiva diminuído significativamente e dado a dívida 

se encontrar agora numa trajetória descendente tanto na UE como na área do euro. Naturalmente, as 

regras orçamentais não são perfeitas, sendo o aumento da complexidade da vertente preventiva uma 

preocupação legítima. Por conseguinte, a Comissão está empenhada em continuar a envidar 

esforços no sentido de melhorar o funcionamento da vertente preventiva e está disposta a analisar 

eventuais propostas fundamentadas, bem como a tomar em consideração o contexto económico e 

uma perspetiva adequada de médio prazo. 

III. A Comissão observa que a vertente corretiva do PEC é regida por um regulamento separado da 

vertente preventiva. A este respeito, a Comissão salienta que o TCE procedeu recentemente a uma 

auditoria integral separada da vertente corretiva, tendo o relatório sobre o procedimento relativo aos 

défices excessivos sido publicado em abril de 2016. 

IV. A Comissão aplica o quadro jurídico aprovado pelos colegisladores. O regulamento não 

assegura, nem pode assegurar, o nível de pormenor necessário para aplicar todos os aspetos do 

quadro, tendo a Comissão de decidir de que modo deve aplicar as disposições legislativas. Nos 

casos em que a Comissão exerce o seu poder de apreciação, procura fazê-lo de forma transparente e 

ordenada, em consulta com os Estados-Membros através dos comités competentes, por exemplo, o 

ECOFIN, o CEF, etc. Com efeito, a aplicação da vertente preventiva é uma competência partilhada 

entre a Comissão e o Conselho, que aprovou todas as recomendações específicas por país da 

Comissão, nomeadamente as que incluem autorizações concedidas ao abrigo das designadas 

cláusulas de flexibilidade. 

V. A Comissão rejeita a conclusão do TCE de que a Comissão e as suas decisões operacionais não 

garantem a consecução do principal objetivo do regulamento. Em primeiro lugar, a aplicação do 

PEC é uma competência partilhada entre a Comissão e o Conselho, que aprovou todas as 

recomendações específicas por país da Comissão. Em segundo lugar, o principal objetivo do 

regulamento é de que os Estados-Membros prossigam políticas orçamentais prudentes a médio 

prazo, colocado em prática através da consecução do OMP ou do ajustamento rumo ao OMP. No 

entanto, o regulamento reconhece o contexto mais amplo da sustentabilidade a médio prazo, que 

inclui, por exemplo, a necessidade de evitar o ajustamento orçamental contraproducente quando a 

situação conjuntural da economia é fraca, o papel das reformas estruturais e do investimento no 

aumento do crescimento potencial e a necessidade de permitir ocorrências que escapam ao controlo 

do governo. Todos estes fatores estão especificamente previstos no regulamento. É necessário 

avaliar os resultados da análise do TCE à luz das condições económicas específicas observadas ao 

longo dos últimos anos, incluindo as consequências importantes da crise. 

VI. A Comissão considera que o recurso à flexibilidade integrada na vertente preventiva foi 

proporcionado, adequado e economicamente justificado. Embora hoje em dia se reconheça 
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amplamente que a economia europeia está a registar uma recuperação forte, ainda há relativamente 

pouco tempo as características excecionais da recuperação aconselhavam precaução na aplicação da 

consolidação orçamental, em virtude de provas de persistente estagnação da economia. Estas 

preocupações levaram a Comissão a considerar que uma aplicação prudente das regras orçamentais 

seria de molde a garantir que a recuperação ainda frágil em muitos Estados-Membros não seria 

prejudicada por ajustamentos orçamentais excessivamente amplos. Ao mesmo tempo, a Comissão 

salientou reiteradamente a necessidade de os Estados-Membros altamente endividados tomarem 

medidas destinadas a aumentar a sua sustentabilidade, tendo várias disposições em matéria de 

flexibilidade referidas pela Comissão na sua comunicação de janeiro de 2015 precisamente esse 

objetivo. 

Por conseguinte, a Comissão rejeita a conclusão do TCE de que enfraqueceu ainda mais o quadro 

através do exercício do seu poder de apreciação. Num número muito limitado de casos excecionais, 

a Comissão considerou ser mais prudente pecar por precaução tendo em conta o impacto de uma 

consolidação orçamental significativa no crescimento económico. A Comissão considera que uma 

aplicação mais mecânica das regras, sem ter em conta os riscos prevalecentes para a recuperação da 

economia, poderia ter sido contraproducente. 

VII. O desvio temporário no âmbito da cláusula das reformas estruturais nunca esteve associado aos 

custos orçamentais efetivos da reforma e o regulamento também não prevê tal ligação, 

nomeadamente porque esses custos podem ser difíceis de calcular e/ou têm um impacto orçamental 

direto limitado. Com efeito, podem existir reformas estruturais muito benéficas que não criem 

custos orçamentais diretos significativos, mas que impliquem custos políticos ou económicos 

substanciais, como é o caso das reformas judiciais ou do mercado de trabalho.  

A conceção técnica do desvio temporário em relação ao OMP ou à trajetória de ajustamento 

significa que as despesas aumentam em relação ao cenário de base (ou seja, a trajetória das despesas 

na ausência do desvio temporário) em cada ano até à consecução do OMP. A conceção do desvio 

foi acordada pelo Conselho, a fim de evitar a criação de um padrão de ajustamento orçamental 

intermitente e de garantir a igualdade de tratamento entre os Estados-Membros em função da sua 

distância em relação ao OMP. A menos que os custos associados sejam de caráter pontual, a 

compensação necessária para que as despesas retomassem a trajetória inicial no ano seguinte à 

aplicação da cláusula implicaria um ajustamento orçamental adicional ao requisito normal do 

Estado-Membro nesse ano, o que reduziria significativamente o incentivo às reformas estruturais 

que a cláusula visa proporcionar. 

A conclusão do TCE de que o impacto cumulativo de todas as autorizações potenciais são grandes 

atrasos na consecução do OMP constitui uma generalização relacionada apenas com o exemplo 

isolado de um Estado-Membro específico. Na situação de referência, em que um Estado-Membro 

está na trajetória de ajustamento rumo ao OMP, o impacto final é simplesmente o atraso de um ano 

na consecução do OMP. 

VIII. A Comissão considera que, em geral, a vertente corretiva teve um bom desempenho nos 

últimos anos, tal como evidenciado pelo facto de o número de Estados-Membros com 

procedimentos relativos aos défices excessivos ter diminuído de 24 em 2011 para apenas três em 

2017. No entanto, é correto que os Estados-Membros que cumpram as suas metas do défice nominal 

sob a vertente corretiva não enfrentarão consequências processuais se não cumprirem as respetivas 

metas estruturais. O que precede reflete a natureza inerentemente nominal da vertente corretiva, na 

qual um PDE é, em última instância, revogado após a redução do défice nominal para um nível 

inferior a 3 % do PIB, independentemente da situação estrutural. 

A Comissão apresentou opções para retificar esta anomalia permitindo uma redução dos prazos dos 

PDE quando as condições conjunturais melhoram, mas esta proposta não foi apoiada pelos Estados-
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Membros. A Comissão deixa em aberto a possibilidade de reanalisar esta questão e procurar obter 

apoio às propostas entre os Estados-Membros. 

IX. A Comissão não partilha a preocupação do TCE quanto ao facto de o quadro enfraquecido do 

PEC ser incapaz de assegurar a evolução rumo aos OMP em vários Estados Membros altamente 

endividados, dado que alguns Estados-Membros aos quais o TCE faz referência estiveram sob a 

vertente corretiva durante o período em questão. O PDE centra-se em atingir o limiar de 3 % do 

défice nominal especificado no Tratado. Por conseguinte, a aplicação da vertente corretiva pela 

Comissão e pelo Conselho está em conformidade com o Tratado e, além disso, conduziu a uma 

redução constante do número de Estados-Membros sujeitos a procedimentos relativos aos défices 

excessivos desde 2014. 

Por último, a incidência do TCE nestes Estados-Membros também é seletiva, ignorando o grande 

número de Estados-Membros que atingem o seu OMP ou que se aproximam deste no âmbito da 

vertente preventiva e os Estados-Membros altamente endividados, tais como Chipre e a Irlanda, que 

registaram uma evolução positiva. 

X. A Comissão efetua uma análise rigorosa dos programas de estabilidade ou de convergência 

(PEC) de todos os Estados-Membros e publica as suas conclusões nas avaliações dos PEC. 

No que diz respeito às medidas orçamentais, a Comissão realiza uma avaliação independente e 

exaustiva do resultado de todas as medidas orçamentais. É assegurado um nível mais elevado de 

transparência e, por conseguinte, de potencial escrutínio através da disponibilização pela Comissão, 

relativamente a cada país, do impacto das medidas discricionárias (receitas de capital/correntes, 

bem como despesas de capital/correntes) e do nível das medidas pontuais na base de dados 

AMECO desde a primavera de 2014. Embora, num caso específico, a aplicação de uma margem de 

discricionariedade seja inevitável, a Comissão considera que o conjunto de informações abrangentes 

permite controlar tendências ou inexatidões sistemáticas. 

No entanto, a Comissão aceita que tem havido margem para melhoria em termos de transparência 

no que respeita à estimativa das medidas orçamentais e, nesse sentido, encetou um debate intenso 

com os Estados-Membros no decurso de 2017, a fim de aumentar a exatidão e a transparência das 

avaliações das referidas medidas. 

XI. A Comissão envida esforços constantes no sentido de melhorar a comunicação da lógica 

subjacente às suas recomendações e analisará propostas concretas do TCE. A Comissão também as 

analisará a par de eventuais recomendações pertinentes apresentadas pelo TCE aquando da 

conclusão da sua auditoria do Semestre Europeu. 

XII. A Comissão discorda que a conceção do quadro tenha de ser mais rigorosa. Mais 

concretamente, a Comissão não aceita a primeira recomendação, uma vez que o Regulamento 

n.º 1466/97 prevê expressamente a margem de desvio admissível de 0,25 % do PIB e a Comissão 

não pode impor restrições, ou seja, no que respeita à acumulação de desvios não significativos, que 

sejam contrárias ao regulamento. Além disso, o desvio de 0,25 % é prescrito pelo regulamento para 

ter em conta a dificuldade dos cálculos do saldo estrutural e a incerteza inerente à elaboração e 

execução da política orçamental. Estes fatores podem fazer com que um Estado-Membro se desvie 

da sua meta em virtude de questões que escapam ao controlo do governo.  

No que respeita à matriz, a categorização de parâmetros já define requisitos mais estritos para os 

Estados-Membros mais endividados. Não obstante o que precede, no âmbito de uma revisão mais 

abrangente do recurso à flexibilidade exigida no âmbito da posição comummente acordada com os 

Estados-Membros, a Comissão está atualmente a examinar a eficácia da matriz, nomeadamente os 

diferentes requisitos. 
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Embora concorde que as disposições da cláusula relativa às ocorrências excecionais devam ser 

aplicáveis apenas aos custos diretamente relacionados com as ocorrências em questão, a Comissão 

não aceita a recomendação de que o desvio temporário no âmbito da cláusula das reformas 

estruturais deva estar diretamente associado a custos, uma vez que considera que o ajustamento 

necessário enfraqueceria a eficácia da cláusula das reformas estruturais. O desvio temporário no 

âmbito da cláusula das reformas estruturais não está diretamente associado aos custos orçamentais 

efetivos da reforma porque algumas reformas estruturais muito benéficas nem sempre criam custos 

orçamentais diretos significativos, embora impliquem custos políticos ou económicos significativos.  

XIII. A Comissão não concorda que seja possível dar resposta à acumulação pelos Estados-

Membros da margem de desvio admissível de 0,25 % do PIB com o quadro jurídico em vigor, uma 

vez que esta disposição está especificamente prevista no artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento 

n.º 1466/97. Por conseguinte, a Comissão receia que qualquer reformulação sistemática da matriz 

nesse sentido possa ser considerada uma evasão à margem prevista no regulamento. 

XIV. A natureza inerentemente nominal do PDE, com ênfase no limiar de 3 % do défice nominal, 

limita a capacidade da Comissão para aplicar as metas estruturais no âmbito da vertente corretiva. 

No passado, a Comissão apresentou opções que visavam assegurar o cumprimento dos requisitos 

em matéria de ajustamento estrutural no âmbito da vertente corretiva, prevendo especificamente a 

revisão da recomendação do PDE em casos de surpresas económicas positivas relacionadas com o 

cenário subjacente à recomendação inicial, mas os Estados-Membros não apoiaram esta proposta. 

No entanto, a Comissão deixa em aberto a possibilidade de reanalisar esta questão e granjear apoio 

a estas propostas entre os Estados-Membros. 

Ver a resposta ao ponto VIII. 

XV. Desde 2017, a Comissão tem colaborado com os Estados-Membros no desenvolvimento de um 

processo destinado a melhorar a exatidão e a transparência da estimativa de medidas orçamentais. A 

Comissão está disposta a alterar o Código de Conduta para refletir eventuais alterações que sejam 

necessárias na sequência deste processo, caso os Estados-Membros concordem. No entanto, será 

importante que estas alterações estabeleçam uma distinção entre a natureza divergente das medidas 

em matéria de receitas e despesas. Os indicadores utilizados nas avaliações da conformidade 

realizadas pela Comissão baseiam-se nas previsões mais recentes da Comissão e nos mais recentes 

dados validados do Eurostat. 

Os requisitos orçamentais são definidos com um ano de antecedência a fim de permitir que o 

Estado-Membro formule a sua política orçamental. Os requisitos baseiam-se na produção de dados 

mais favorável apenas no que respeita ao cálculo da distância em relação ao OMP, ao passo que os 

requisitos da matriz são atualizados apenas num número limitado de circunstâncias justificadas com 

base nos princípios de descongelamento. 

XVI. A Comissão aceita esta recomendação. 

OBSERVAÇÕES 

25. Embora o conceito de «conjuntura económica excecionalmente desfavorável» não figure no 

regulamento, o mesmo se verifica com várias das demais categorias. Com efeito, o regulamento 

menciona apenas a conjuntura económica favorável e desfavorável, não fazendo qualquer referência 

à possibilidade de uma conjuntura económica normal. Tal reflete a realidade de que o regulamento 

não assegura, nem pode assegurar, o nível de pormenor necessário para aplicar todos os aspetos do 

quadro, tendo a Comissão de decidir de que modo deve aplicar as disposições legislativas. O motivo 

pelo qual não se preveem ajustamentos nestas circunstâncias prende-se com o facto de a imposição 

de medidas de consolidação orçamental quando as condições conjunturais são tão fracas poder 
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acabar por ser contraproducente, ou seja, o seu impacto negativo na atividade pode implicar um 

resultado orçamental ainda pior. 

26. A matriz não se destina a permitir uma redução no saldo estrutural durante recessões 

acentuadas. Embora para situações de taxas de crescimento negativas, a matriz utilize a expressão 

«não é necessário qualquer ajustamento», na prática tal significa que o requisito em matéria de 

saldo estrutural é fixado em 0. 

27. O TCE não indica de que modo se pode fazer uma distinção mais coerente das categorizações 

da matriz. No entanto, o requisito de um ajustamento superior a 0,5 % do PIB sempre foi aplicado 

como sendo 0,6 % do PIB, sem que se tenham recomendado ajustamentos superiores a este em 

conjunturas económicas normais. Uma vez mais, importa salientar que a categorização das 

condições conjunturais constante da matriz foi proposta pela Comissão, mas com o pleno acordo 

dos Estados-Membros através da posição comummente acordada sobre a flexibilidade. 

28. A Comissão considera que a distinção estabelecida na matriz assinalada pelo TCE não é 

incoerente. 

Com exceção das categorias de conjuntura económica excecionalmente desfavorável e muito 

desfavorável, os ajustamentos são agrupados em torno da base de referência de 0,5 % para que a 

matriz não se afaste excessivamente do regulamento. A conceção do nível de ajustamento nas 

categorias reflete dois fatores práticos suplementares. Em primeiro lugar, caso se admita que o nível 

mínimo de granularidade é 0,1 % do PIB, existe um grau limitado de diferenciação que pode ser 

alcançado dentro de parâmetros razoáveis da base de referência. Em segundo lugar, a Comissão 

desejava evitar criar efeitos a nível do limiar excessivamente elevados, a fim de evitar uma situação 

na qual pequenas revisões de uma variável que é, em última instância, inobservável, ou seja, o 

diferencial do produto, conduzissem a alterações significativas na prescrição da estratégia 

orçamental dos Estados-Membros. Em terceiro lugar, a observação parece confundir as respostas da 

Comissão em relação aos potenciais custos políticos associados às reformas estruturais com a 

fundamentação subjacente à matriz descrita acima. 

Por último, no que respeita à afirmação de que o momento ideal para implementar reformas é 

quando o crescimento é mais rápido do que o potencial, importa salientar que, na categoria da 

conjuntura económica desfavorável, o nível do diferencial do produto pode permanecer tão baixo 

como -3 %, indicando que, embora o diferencial do produto esteja a diminuir (ou seja, o 

crescimento é superior ao potencial), a economia ainda se encontra numa situação conjuntural 

difícil. 

29. A Comissão não efetuou qualquer análise aquando da fixação dos parâmetros da matriz. A 

matriz baseia-se na distribuição agregada dos diferenciais do produto de 28 Estados-Membros da 

UE, entre 1986 e 2014, de acordo com as previsões do outono de 2014 da Comissão. Exclui o 

diferencial do produto (negativo) mais elevado de 2009 ou 2010, com base no facto de que estes 

anos refletem as circunstâncias muito excecionais registadas no passado de médio prazo, pelo que 

não se pode considerar que façam parte de um ciclo económico típico. A distribuição histórica 

indica a frequência com que cada categoria de ajustamento da matriz será necessária, o que tem 

consequências evidentes para a consecução do OMP. As recentes simulações internas da Comissão 

realizadas no âmbito de uma revisão formal da flexibilidade exigida pela posição comummente 

acordada confirmam um ajustamento médio da matriz com base nas condições conjunturais 

ligeiramente inferiores a 0,5 % do PIB desde 2000. 

30. A margem de 0,25 % consta do regulamento e a Comissão não pode impor restrições à 

acumulação de desvios não significativos que sejam contrárias ao regulamento. 
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Com efeito, a linguagem do relatório do Conselho Orçamental Europeu é notavelmente ambígua no 

que se refere à necessidade de uma alteração na legislação no sentido de introduzir as suas 

propostas para limitar o efeito de múltiplos desvios. 

31. A Comissão não concorda que o exercício do seu poder discricionário na realização das suas 

avaliações, especificamente para fazer uma apreciação económica, enfraqueça o quadro. 

Em primeiro lugar, nos termos do artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento n.º 1466/97, a Comissão tem 

uma margem discricionária quando analisa desvios dos ajustamentos orçamentais implicados pela 

matriz. A este respeito, não existe automaticidade no regulamento para estabelecer a conclusão de 

um desvio significativo. 

Em segundo lugar, não se deve considerar o PEC, incluindo a vertente preventiva, um conjunto 

meramente estático de regras individuais a aplicar de forma mecânica a qualquer ocorrência. O PEC 

representa um sistema de governação económica e orçamental, concebido para ajudar a garantir a 

elaboração prudente de políticas macroeconómicas e orçamentais a médio e longo prazo. A natureza 

da elaboração de políticas macroeconómicas deve ter em conta o surgimento de ocorrências 

imprevistas, pelo que é necessário que o quadro de governação económica seja suficientemente 

flexível para responder a tais evoluções e para as integrar. Com efeito, se o quadro não fosse 

flexível, a credibilidade do PEC enquanto instrumento viável para a elaboração de políticas e a 

governação económica seria prejudicada. 

Por conseguinte, é sempre importante que a Comissão proceda a uma apreciação económica que 

garanta uma boa aplicação das regras, em vez de optar por uma abordagem puramente mecânica, 

alheia à conjuntura macroeconómica existente. 

Resposta comum aos pontos 32 e 33. 

As REP de 2017 visavam atingir os dois objetivos de reforçar a retoma em curso e garantir a 

sustentabilidade orçamental, mantendo-se breves e simples. Tal conduziu a que as REP orçamentais 

não incluíssem recomendações para o ajustamento necessário em 2018, ao contrário da prática 

habitual. Em última análise, tratou-se de uma decisão política que tomou em consideração vários 

aspetos. 

Em primeiro lugar, embora a designada abordagem da «matriz» continue a constituir a base das 

REP para 2018, as propostas de recomendações da Comissão de 2017 apresentaram uma 

qualificação relativa aos Estados-Membros para os quais a matriz implica um ajustamento 

orçamental igual ou superior a 0,5 % do PIB (a margem discricionária). A REP não foi considerada 

o lugar ideal para apresentar os pormenores que põem em equação os requisitos da matriz com a 

necessidade de ter em conta o impacto da consolidação no crescimento e no emprego através da 

margem de apreciação. 

Em segundo lugar, os considerandos que a acompanham descrevem explicitamente o que é 

necessário fazer em 2018; nomeadamente, mencionam i) o requisito quantificado, ii) uma avaliação 

da conformidade, e iii) uma conclusão sobre a necessidade de medidas adicionais. 

Em terceiro lugar, os considerandos e as REP estão em igualdade de circunstâncias no que respeita 

à sua força jurídica. 

Por conseguinte, nesta fase, a Comissão não dispõe de provas de que o recurso à sua margem 

discricionária tenha reduzido a relevância ou a credibilidade do requisito orçamental nas REP. 

34. Na fase de avaliação da conformidade, a Comissão dispõe de uma margem discricionária 

quando analisa os desvios em relação aos ajustamentos orçamentais implicados pela matriz. Estas 

margens discricionárias resultam das condições específicas do artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento 

n.º 1466/97 do Conselho. Nos termos do artigo 6.º, n.º 3, a determinação de um desvio significativo 
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em relação ao OMP ou à trajetória de ajustamento rumo ao mesmo está, por um lado, associada a 

critérios quantitativos específicos, sem estar limitada a esses critérios, e, por outro lado, permite 

tomar em consideração outros elementos. Por conseguinte, não existe automaticidade no 

regulamento para estabelecer a conclusão de um desvio significativo. 

35. Nas suas avaliações, a Comissão reconhece que pode existir tensão entre as necessidades de 

estabilização e a sustentabilidade em Estados-Membros específicos, embora também seja 

igualmente verdade que tal pode não se verificar necessariamente, tal como demonstrado pela 

análise publicada pela Comissão na parte IV do relatório sobre as finanças públicas de 2016. 

Sempre que exista tensão, cabe à Comissão analisar as exigências contraditórias e efetuar uma 

avaliação equilibrada, tendo em conta todos os aspetos pertinentes. O poder discricionário da 

Comissão consiste na leitura inteligente do conjunto de indicadores disponíveis, especialmente à luz 

da incerteza inerente ao ciclo económico e aos riscos de forte contenção orçamental para a retoma 

em curso em Estados-Membros específicos. 

36. Em primeiro lugar, as taxas de crescimento agregadas não refletem necessariamente a natureza 

potencialmente frágil da recuperação em Estados-Membros específicos, nem tomam em 

consideração o impacto potencialmente contraproducente de uma consolidação orçamental 

excessivamente significativa nessas economias. A Comissão envidou esforços no sentido de ter em 

conta fatores evidentemente importantes aquando do recurso à sua margem discricionária para 

determinar o enquadramento adequado da política orçamental de cada economia. 

Em segundo lugar, o facto de o crescimento efetivo ser superior ao crescimento potencial não é 

muito esclarecedor no que se refere à robustez da recuperação. Por exemplo, a estimativa do 

crescimento potencial de Itália era de cerca de zero nesses anos. 

37. Os limites definidos para as cláusulas das reformas estruturais e de investimento foram 

acordados em debates entre a Comissão e os Estados-Membros.  

41. Para completar esta imagem, a Comissão tenciona introduzir uma explicação para a lógica 

subjacente às condições da cláusula de investimento. A cláusula destina-se a dar resposta aos 

investimentos públicos suscetíveis de serem considerados economicamente equivalentes às 

reformas estruturais na medida em que tenham um impacto positivo sobre o crescimento potencial e 

a sustentabilidade das finanças públicas, estando, por conseguinte, associados a determinados 

projetos cofinanciados pela UE. A condição de elegibilidade de acordo com a qual o investimento 

público não deve diminuir visa garantir que os investimentos financiados pela UE não sejam 

utilizados para substituir o investimento financiado a nível nacional. 

42. Um critério de elegibilidade importante para a aplicação da cláusula de investimento é que o 

diferencial do produto do Estado-Membro deve ser inferior a -1,5 % do PIB. Por outras palavras, o 

Estado-Membro tem de se encontrar numa conjuntura económica desfavorável. A investigação 

revela que, quando os países se deparam com desafios de sustentabilidade nestas circunstâncias, o 

investimento público é muitas vezes objeto de cortes que afetam negativamente o crescimento 

potencial. A cláusula de investimento visa garantir que tal não aconteça, exigindo que o nível de 

investimento público não diminua no ano de referência para a aplicação da cláusula. Uma redução 

do nível nominal de investimento poderia ainda conduzir a um aumento do rácio investimento/PIB 

se a redução do crescimento do PIB (não controlável pelo governo) for mais acentuada do que a do 

investimento. 

43. A cláusula de investimento visa promover o aumento sustentado dos níveis de investimento. 

Nestes casos, não se justificaria exigir a um Estado-Membro que regressasse à sua trajetória inicial 

um ano após a aplicação da cláusula. 

44. Ver a resposta aos pontos VII e 43. 
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45. Desde a introdução da matriz, não é possível avaliar antecipadamente se um Estado-Membro 

atingirá o seu OMP no prazo de quatro anos (dado que tal será função, entre outros aspetos, dos 

requisitos da matriz para cada ano). Consequentemente, a Comissão propôs aos Estados-Membros 

um pressuposto de simplificação para o critério de convergência com o OMP, em vez de avaliar se 

um Estado-Membro que tenha solicitado a aplicação da cláusula se encontra dentro da distância 

inicial máxima de 1,5 % do PIB em relação ao OMP. Com base no ajustamento da base de 

referência de 0,5 % do PIB por ano e num desvio temporário máximo deste valor, esta distância 

permitiria atingir o OMP no prazo de quatro anos. 

46. A margem de desvio não significativa consta do regulamento e a Comissão não tem escolha no 

que respeita à sua aplicação. No entanto, nem sempre a margem de desvio significativa será 

inevitavelmente esgotada todos os anos, ou seja, o prolongamento do prazo de convergência será, 

portanto, muito maior. Por exemplo, de acordo com as previsões da Comissão da primavera de 

2018, não se prevê que seja este o caso da Finlândia. 

47. A aplicação da cláusula de investimento conduzirá, mantendo-se inalterados os restantes fatores, 

ao aumento das despesas gerais em comparação com o que se verificaria caso não se aplicasse a 

cláusula. 

No entanto, o aumento das despesas não é independente do que se regista ao nível das despesas de 

investimento, dado que uma condição de elegibilidade é que o nível de investimento público não 

diminua no ano de referência para a aplicação da cláusula. 

48. Ver respostas às observações 43, 45 e 47. 

49. Embora o artigo 3.º preveja uma análise custos-benefícios das reformas estruturais importantes 

no programa de estabilidade e convergência, tal não significa que o desvio temporário tenha de se 

basear nos custos. Com efeito, as disposições aplicáveis da designada cláusula das reformas 

estruturais do artigo 5.º não fazem qualquer referência a custos. Além disso, o facto de o desvio 

temporário não se basear diretamente em custos não significa que os custos não sejam calculados. 

50. Ao determinar se as reformas têm consequências positivas para o orçamento, tal como exigido 

pelo regulamento, a Comissão toma em consideração os custos orçamentais diretos, bem como o 

impacto a longo prazo no crescimento. Em última instância, o impacto a longo prazo no 

crescimento deve melhorar a sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo. 

52. A Comissão avaliou de forma coerente o impacto de todas as reformas estruturais em Itália, 

designadamente aquelas para as quais havia sido solicitada a flexibilidade no âmbito da cláusula das 

reformas estruturais, tal como indicado na avaliação da elegibilidade de Itália para a cláusula das 

reformas estruturais (documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre o Programa de 

Estabilidade de Itália de 2016 – página 18). Nomeadamente, os relatórios por país de 2017 e 2018 

relativos a Itália apresentam uma avaliação aprofundada da situação em termos de implementação 

das reformas estruturais em Itália. Além disso, é feita referência constante à situação em termos de 

implementação, tanto ex ante como ex post nos documentos de trabalho dos serviços da Comissão 

sobre o projeto de plano orçamental de Itália para 2016 (páginas 22-23), sobre o Programa de 

Estabilidade de 2016 (páginas 4 e seguintes), e sobre o projeto de plano orçamental para 2017 

(página 19), bem como no relatório apresentado no âmbito do artigo 126.º, n.º 3, de fevereiro de 

2017 (páginas 13-14). 

53. Tal como referido na resposta à observação 49, o desvio temporário não se baseia nos custos 

orçamentais diretos das reformas. A resposta à observação 54 apresenta informações 

pormenorizadas sobre a avaliação da Comissão do impacto a longo prazo no crescimento decorrente 

das reformas. 
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54. A Comissão considera que estimou adequadamente o impacto económico relacionado com a 

cláusula. Aquando do pedido apresentado pela Itália de aplicação da cláusula das reformas 

estruturais para 2016 (no projeto de plano orçamental de 2016 e no Programa de Estabilidade de 

2016), a Comissão analisou o impacto das reformas estruturais de Itália através do seu modelo 

QUEST numa nota apresentada ao Comité de Política Económica de dezembro de 2015 

(posteriormente publicada com o título «The Economic Impact of Selected Structural Reform 

Measures in Italy, France, Spain and Portugal» [o impacto económico de medidas de reforma 

estrutural selecionadas em Itália, França, Espanha e Portugal] em abril de 2016). Por conseguinte, 

aquando do Programa de Estabilidade de 2016, as estimativas da Comissão tinham sido amplamente 

debatidas com as autoridades italianas. Além disso, a Comissão havia questionado abertamente a 

estimativa inicial do impacto das reformas proposta pelas autoridades italianas no seu relatório 

apresentado no âmbito do artigo 126.º, n.º 3, de fevereiro de 2015. Em consequência dessas trocas 

de impressões, o Programa de Estabilidade de 2016 reviu em baixa o impacto estimado das 

reformas estruturais relativamente às quais havia sido solicitada flexibilidade (em comparação com 

o projeto de plano orçamental de 2016), conforme reconhecido na nota de rodapé n.º 26. Tal 

demonstra a pertinência do trabalho da Comissão para analisar o impacto das reformas e verificar as 

estimativas apresentadas pelas autoridades. 

No que respeita à natureza alegadamente indicativa das estimativas do impacto das reformas 

estruturais no crescimento, esta reflete os limites intrínsecos da modelização macroeconómica. O 

regulamento exige que a Comissão tome em consideração o impacto do aumento da 

sustentabilidade decorrente das reformas estruturais no crescimento potencial, mas tal constitui um 

exercício de modelização inerentemente incerto. 

56. Ver as respostas aos pontos 45, 47 e 48. 

57. As despesas preventivas relacionadas com os sismos em Itália eram elegíveis, em virtude da 

recorrência de sismos fortes, bem como da natureza integrada das despesas preventivas e de gestão 

de situações de emergência. Consequentemente, cerca de 3 mil milhões de EUR ou 0,18 % do PIB 

reservados pelo Governo italiano para este efeito em 2017 foram considerados elegíveis para a 

cláusula relativa às ocorrências excecionais. O impacto orçamental do plano de investimento tem de 

ser confirmado ex post, com base nos dados ex ante e ex post pertinentes fornecidos à Comissão 

pelas autoridades italianas. 

58. A Comissão não considera que tal enfraqueça o quadro, mas antes que constitui um 

reconhecimento bastante prático das realidades da elaboração e definição das políticas orçamentais 

a nível dos Estados-Membros. 

É necessário informar antecipadamente os Estados-Membros sobre a dimensão do ajustamento 

orçamental necessário para que possam tê-lo em conta no seu planeamento orçamental. Com efeito, 

a coordenação e o planeamento orçamental ex ante a médio prazo são efetivamente a razão de ser 

do processo do programa de estabilidade e convergência no âmbito do Semestre Europeu. 

Se o saldo estrutural for revisto de modo a que a distância em relação ao OMP seja reduzida ao 

ponto de o requisito inicial implicar a superação do OMP, o requisito é descongelado e revisto. É 

verdade que esta abordagem é assimétrica, dado que, se o saldo estrutural for revisto em baixa, ou 

seja, no sentido de um afastamento em relação ao OMP superior ao da projeção inicial, o requisito 

do Estado-Membro não aumenta. O que precede deve-se ao facto de que tal violaria a confiança 

legítima do Estado-Membro relativamente ao nível de ajustamento orçamental necessário solicitado 

pela Comissão aquando do planeamento e da aprovação da estratégia orçamental pelo Estado-

Membro. 

59. O cálculo do requisito com base na distância em relação ao OMP no ano em curso não só é 

pouco realista em termos políticos, como também é inviável em termos práticos. 
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Se na primavera do ano t-1 se estimar que os Estados-Membros atinjam o seu OMP no ano t-1, não 

são necessários ajustamentos adicionais no ano t, e o requisito para o ano t será congelado em zero. 

Tal proporciona aos Estados-Membros o grau de certeza necessário no que respeita ao nível de 

ajustamento necessário para dar início aos procedimentos nacionais muito longos normalmente 

inerentes à elaboração de um orçamento. Se, na primavera do ano t, as revisões do saldo estrutural 

significarem que se estime que o Estado-Membro ficou 0,5 % do PIB abaixo do seu OMP no ano t-

1, a Comissão considera que é demasiado tarde para rever o requisito. O Estado-Membro já terá 

aprovado o orçamento para o ano t com base na afirmação da Comissão de que não seriam 

necessários ajustamentos. Por conseguinte, tal violaria a confiança legítima do Estado-Membro 

quanto ao nível de ajustamento orçamental necessário com base no qual seria avaliado se a 

Comissão impusesse um requisito mais elevado. Com efeito, este nível de imprevisibilidade 

prejudicaria gravemente a credibilidade do quadro do PEC perante os políticos nacionais. 

É igualmente problemático basear o requisito na distância projetada em relação ao OMP no ano em 

que o requisito é aplicável, uma vez que a própria projeção é uma função do requisito. Em qualquer 

caso, as revisões no ano em curso baseadas em projeções atualizadas não informam os Estados-

Membros com antecedência suficiente aquando da definição da sua política orçamental. 

60. Para completar este quadro, os requisitos dos Estados-Membros não são revistos em alta em 

virtude de uma melhoria da avaliação das condições conjunturais pela Comissão. De acordo com as 

respostas aos pontos 58 e 59, tal deve-se ao facto de que tal violaria a confiança legítima do Estado-

Membro quanto ao nível de ajustamento orçamental necessário aquando da elaboração e definição 

da sua política orçamental nacional. 

61. A transição do SEC 95 para o SEC 2010 significou que o requisito para determinado ano pode 

ter sido calculado com recurso ao SEC 95 enquanto a avaliação do esforço orçamental foi efetuada 

com recurso ao SEC 2010. O que precede é inevitável, a menos que todos os requisitos dos Estados-

Membros fossem potencialmente reformulados com base em novos cálculos com base no 

SEC 2010. Em qualquer caso, tendo em conta a estrutura da matriz subjacente ao requisito, é 

improvável que o cálculo dos requisitos com base no SEC 2010 conduzisse a alterações. 

Não existe incoerência nos indicadores ou nas medições efetuadas ao longo dos anos. Por exemplo, 

enquanto o esforço orçamental para 2014 foi avaliado com recurso ao SEC 2010, os valores para 

2014 e 2015 foram calculados com base no SEC 2010. 

66. A Comissão considera que o cenário apresentado pelo TCE é meramente ilustrativo, já que é 

naturalmente difícil extrapolar futuros resultados para cada Estado-Membro com base no impacto 

agregado de uma recessão histórica na área do euro.  

67. De acordo com a resposta ao ponto 66, as simulações são relativamente especulativas, estando 

relacionadas com um caso hipotético que não ocorreu na prática e também não tomam em 

consideração o possível impacto das bases de referência mínimas específicas por país, que não 

permitiriam a aplicação das cláusulas de investimento e das reformas estruturais em muitos 

Estados-Membros. 

68. Ver a resposta aos pontos 33-35 no que respeita ao recurso pela Comissão à sua margem 

discricionária. 

69. A Comissão considera que a observação do TCE não apresenta uma imagem completa.  

Em primeiro lugar, a nível geral, aquando da conceção da matriz e das autorizações no âmbito das 

cláusulas de flexibilidade, a Comissão realizou uma análise exaustiva. No primeiro caso, tal incluiu 

a análise da distribuição histórica dos diferenciais do produto. No último caso, a Comissão forneceu 

aos Estados-Membros alguns cenários simulados ilustrativos para a conceção das autorizações 

relativas à flexibilidade, partindo do princípio de que o ajustamento da base de referência de 0,5 % 
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do PIB seria implementado (presumindo assim que não se recorreria à margem de desvio de 0,25 % 

do PIB). Várias destas simulações ilustrativas estão publicadas num anexo do vade-mécum. 

Em segundo lugar, na avaliação dos pedidos de aplicação das cláusulas de flexibilidade 

apresentados por cada Estado-Membro, a Comissão avalia a sua distância em relação ao OMP, 

tendo em vista assegurar que a sua consecução é exequível até ao final do programa, presumindo o 

ajustamento anual da base referência. 

70. Ver as respostas aos pontos 66, 67 e 69. 

72. Importa salientar que a Comissão sinalizou coerentemente esta questão das revisões das 

projeções do SE através de gráficos específicos na sua avaliação dos programas de convergência e 

estabilidade. 

75. Embora a Comissão não tenha competência para impor tais metas para a convergência com o 

OMP, a Comissão analisa e apresenta observações sobre as revisões dos Estados-Membros relativas 

à sua data prevista de consecução do OMP, como é possível observar nos documentos de trabalho 

dos serviços da Comissão e nas avaliações dos PPO publicadas em cada ronda de supervisão. Por 

conseguinte, a Comissão responsabiliza os Estados-Membros, mas não pode tomar medidas 

processuais ao abrigo do quadro jurídico em vigor. 

É pouco claro de que modo seria possível conceber a matriz para garantir ex ante que todos os 

Estados-Membros, independentemente da distância em relação ao OMP, o atingirão no quarto ano 

do programa, uma vez que as projeções para o saldo estrutural após três anos estarão quase 

certamente incorretas (trata-se do caráter inevitável da previsão macroeconómica). Além disso, se 

um Estado-Membro se encontrasse muito distante do OMP à data do programa, tal poderia implicar 

ajustamentos orçamentais muito significativos para tentar eliminar o diferencial no prazo de quatro 

anos, o que poderia ser contraproducente. 

76. A Comissão e os Estados-Membros desenvolveram, através de debates exaustivos, um acordo 

comum para determinar o nível de pormenor necessário para implementar todos os aspetos do 

quadro do PEC, tais como a definição da posição comummente acordada sobre a flexibilidade. A 

finalidade destes esforços não consiste em enfraquecer o quadro do PEC, mas sim em colocar em 

prática os objetivos globais do regulamento. 

77. Esta observação não é pertinente para a avaliação do desempenho da vertente preventiva do 

PEC. A amostra analisada inclui a dinâmica do saldo primário e estrutural de Estados-Membros 

sujeitos ao procedimento relativo aos défices excessivos durante o período analisado (ou seja, 

Espanha e França a partir de 2009), mas a vertente corretiva tem um conjunto de regras distintas. A 

Comissão recorda que o TCE publicou um relatório especial separado em 2016 sobre a 

«Necessidade de mais melhorias para assegurar uma aplicação eficaz do procedimento relativo aos 

défices excessivos», no qual a Comissão apresentou as suas respostas formais. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_PT.pdf 

78. A Comissão considera que os progressos realizados no sentido da consecução do OMP 

continuaram nos últimos anos, ainda que numa escala menos pronunciada do que na fase de 

recuperação inicial quando doze Estados-Membros saíram de PDE. 

79. A Comissão considera que as estimativas dos saldos estruturais de 2014 e 2018 não são 

totalmente comparáveis para estabelecer uma conclusão sobre o ritmo da evolução do saldo 

estrutural dos Estados-Membros que não atingiram o seu OMP entre 2014 e 2018. As estimativas 

dos saldos estruturais de 2014 baseiam-se em dados históricos e englobam medidas orçamentais 

efetivas tomadas em 2014. Pelo contrário, as estimativas de 2018 baseiam-se na previsão da 

Comissão. Prevê-se que os Estados-Membros em causa tomem medidas orçamentais no âmbito do 

processo orçamental nacional, tendo em vista assegurar que o orçamento de 2018 seja conforme 
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com o PEC, pelo que a avaliação ex post dos dados de 2018 deve indicar saldos estruturais 

diferentes dos previstos no outono de 2017. 

80. A Comissão considera que os seus posicionamentos sobre a orientação orçamental da área do 

euro são equilibrados para refletir a situação orçamental de cada Estado-Membro. Prevê-se que os 

Estados-Membros que não atinjam o OMP tomem medidas orçamentais para cumprir o PEC, ao 

passo que se propõe a alguns Estados-Membros que superam o OMP que utilizem a margem de 

manobra orçamental à sua disposição para apoiar o crescimento económico. Tal é evidenciado na 

Comunicação da Comissão de 2016 — Uma orientação orçamental positiva para a área do euro, 

que afirma especificamente «[o]s Estados-Membros sujeitos ao procedimento relativo aos défices 

excessivos e outros que ainda necessitam de fazer progressos na direção do seu objetivo orçamental 

de médio prazo devem continuar nessa via, tal como lhes é recomendado». 

81. A Comissão salienta que os dados de execução de 2017, nos quais se baseia a avaliação final da 

conformidade, revelam uma melhoria significativa do desempenho dos Estados-Membros, tendo o 

número de países em conformidade quadruplicado em comparação com as projeções iniciais 

baseadas nas previsões da primavera de 2017. Além disso, os números agregados ocultam 

diferenças importantes na situação orçamental de Estados-Membros específicos em relação ao 

OMP. 

Por último, a amostra de Estados-Membros exclui os Estados-Membros que apresentam um alto 

desempenho, ou seja, os que atingiram o OMP. Uma vez que os Estados-Membros que atingiram o 

seu OMP também cumprem as disposições da vertente preventiva, tal apresenta uma imagem mais 

precisa da conformidade global entre todos os países. 

82. O desempenho orçamental dos Estados-Membros no âmbito da vertente corretiva do PEC não 

fornece uma avaliação correta do desempenho da vertente preventiva do PEC, dado que estas duas 

vertentes do PEC têm um conjunto de regras distintas. 

Ver resposta ao ponto 77 no tocante ao relatório do TCE sobre o procedimento relativo aos défices 

excessivos. 

83. A vertente corretiva do PEC é regida por um regulamento separado da vertente preventiva. A 

natureza inerentemente nominal da vertente corretiva do PEC, centrada no limiar de 3 % do PIB 

disposto no Tratado, significa que, embora a Comissão tenha como objetivo o ajustamento 

estrutural dos Estados-Membros nos termos das recomendações do PEC, a Comissão não está em 

condições de intensificar o procedimento depois de os Estados-Membros atingirem as metas 

nominais. 

A Comissão fundamentou as prorrogações dos prazos de saída do procedimento relativo aos défices 

excessivos em casos específicos na sua resposta ao relatório especial do TCE de 2016 sobre a 

«Necessidade de mais melhorias para assegurar uma aplicação eficaz do procedimento relativo aos 

défices excessivos». https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_PT.pdf 

85. A vertente corretiva possibilita que os Estados-Membros adotem uma estratégia de consecução 

apenas das metas nominais, graças à melhoria das condições macroeconómicas, sem envidarem o 

esforço orçamental necessário. Importa salientar que a Comissão e o Conselho prescrevem, nas 

recomendações do PDE, esforços orçamentais em consonância com os da vertente preventiva em 

termos estruturais. No entanto, não é possível instigar a tomada de medidas processuais se o Estado-

Membro atingir as suas metas nominais. O caráter primordial da vertente corretiva é nominal, dado 

que se baseia no limiar do défice nominal de 3 % do PIB disposto no Tratado. Por conseguinte, a 

Comissão considera que os esforços médios das vertentes corretiva e preventiva não refletem 

adequadamente o requisito efetivamente vinculativo para os Estados-Membros. 
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88. Os dados mais recentes indicam uma melhoria significativa do saldo estrutural de Portugal nos 

últimos anos, com uma melhoria de 2 % do PIB registada entre 2013 e 2017, deixando-o a uma 

distância de 1,4 % do PIB em relação ao OMP. 

89. França e Espanha estiveram sob a vertente corretiva durante quase todo o período em questão, o 

que significa que os requisitos da matriz não tiveram consequências processuais. 

90. A Comissão considera que o ritmo dos ajustamentos no âmbito da vertente corretiva não dá 

indicações sobre a eficácia da vertente corretiva do PEC, uma vez que esta é orientada por um 

conjunto de instrumentos diferentes. 

92. Ver a resposta ao ponto 83 sobre a prorrogação dos prazos do PDE. 

98. O enfraquecimento do saldo estrutural da Estónia em 2017 não violou os requisitos da vertente 

preventiva. 

99. A Comissão considera que o seu recurso à flexibilidade, nomeadamente à margem de 

apreciação, foi proporcionado, adequado e economicamente justificado. As características 

excecionais da recuperação da economia europeia só aconselharam precaução na aplicação da 

consolidação orçamental há relativamente pouco tempo. Em particular, a inexistência de pressões 

inflacionistas, um grande excedente da balança corrente da área do euro e níveis persistentemente 

elevados de desemprego em alguns Estados-Membros apontavam para a persistência da estagnação 

económica. Tendo em conta estas preocupações, a par do aumento da incerteza geopolítica, a 

Comissão considerou que uma aplicação prudente das regras orçamentais seria de molde a garantir 

que a recuperação ainda frágil em muitos Estados-Membros não seria prejudicada por ajustamentos 

orçamentais excessivos. Por conseguinte, a Comissão, com o acordo dos Estados-Membros, 

recorreu à flexibilidade para modular os requisitos orçamentais à luz das condições conjunturais. 

102. A Comissão concorda que a sua última avaliação da precisão das previsões encontra indícios 

de uma tendência, em alguns casos, quando se utiliza uma metodologia específica. No entanto, 

salienta que a avaliação também conclui que as previsões económicas da Comissão são mais 

precisas do que as do mercado e comparáveis às de outras instituições internacionais. Além disso, a 

precisão das projeções da dívida da Comissão também dependerá de vários outros fatores, tais como 

a projeção do saldo primário e os ajustamentos défice-dívida.  

103. A finalidade das avaliações regulares da precisão das previsões é a aprendizagem institucional, 

e a Comissão envida esforços constantes no sentido de aumentar a precisão das suas previsões. Nos 

últimos anos, foram envidados esforços significativos no tocante ao desenvolvimento de 

instrumentos adicionais de previsão quantitativa. A recente avaliação externa dos serviços de 

previsão (documento a publicar) conclui que as previsões são de qualidade elevada e que os 

processos de previsão são eficientes. 

108.  

Primeiro ponto: As considerações da Comissão sobre esta questão são apresentadas nas respostas às 

observações 58 e 59 relativas à necessidade de respeitar as expectativas legítimas dos Estados-

Membros. 

No primeiro caso, quando o requisito de ajustamento é calculado a partir da matriz, este baseia-se 

nas previsões da primavera da projeção do ano t-1 do diferencial do produto no ano t e só é 

descongelado se a conjuntura económica se tornar muito desfavorável ou excecionalmente 

desfavorável. No último caso, a taxa de referência para a base de referência de despesas no ano t 

baseia-se nas previsões da primavera do ano t-1 e não é atualizada para previsões subsequentes. 

Ver a resposta ao ponto 60 relativa aos problemas práticos da definição da distância em relação ao 

OMP com base nas previsões do ano em curso. 
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Segundo ponto: Os ajustes dos investimentos ao longo de quatro anos não estão especificados no 

regulamento. No entanto, tais ajustes foram amplamente debatidos e acordados com os Estados-

Membros através dos comités do ECOFIN. Por conseguinte, são descritos no Código de Conduta, 

que estabelece que, em virtude da variabilidade potencialmente muito elevada das despesas de 

investimento, especialmente no caso dos Estados-Membros de pequena dimensão, as despesas 

públicas agregadas devem ser ajustadas através do cálculo da média das despesas de investimento 

ao longo de quatro anos. Ou seja, os ajustes foram introduzidos para evitar que os países de menor 

dimensão com um PIB per capita inferior não sejam penalizados por picos no investimento público. 

Este problema regista-se particularmente em alguns novos Estados-Membros europeus para os 

quais os fundos estruturais da UE constituem uma componente significativa do investimento total, 

uma vez que a execução destes fundos pode registar grandes altos e baixos em anos específicos. 

117. A Comissão considera que a transição entre 2014 e 2015 foi coerente. A Comissão, com o 

pleno acordo dos Estados-Membros, tomou uma decisão política prática para assegurar, durante a 

transição, a coerência entre as metas orçamentais em relação às quais os Estados-Membros eram 

avaliados. Esta disposição assegurou que a introdução da matriz publicada na Comunicação relativa 

à flexibilidade de janeiro de 2015 não prejudicaria Estados-Membros específicos através da 

alteração do requisito orçamental fixado para 2015 durante a transição. 

121. As REP de 2018 visavam atingir os dois objetivos de reforçar a retoma em curso e garantir a 

sustentabilidade orçamental, mantendo-se breves e simples e, por conseguinte, foram mais bem 

entendidas pelo público. Tal conduziu a que as REP orçamentais não incluíssem recomendações 

para o ajustamento necessário em 2018, ao contrário da prática habitual. Ver a resposta ao ponto 33 

para uma explicação pormenorizada. Em última instância, os considerandos e as REP estão em 

igualdade de circunstâncias no que respeita à sua força jurídica. 

124. A Comissão considera que as orientações são claras e devidamente formuladas para cada 

Estado-Membro em função da sua situação orçamental. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

127. O papel da vertente preventiva consiste em atingir a sustentabilidade orçamental, prevendo ao 

mesmo tempo a possibilidade de uma modulação das políticas orçamentais, tendo em conta as 

condições económicas. O OMP concretiza a necessidade de prosseguir uma política orçamental 

prudente numa perspetiva de médio a longo prazo, facilitando igualmente o funcionamento dos 

estabilizadores automáticos. Por conseguinte, garantir que os Estados-Membros continuem a evoluir 

de forma constante, tendo em vista a consecução do respetivo OMP, constitui uma função 

fundamental da Comissão e do Conselho para a concretização das melhorias necessárias no domínio 

da sustentabilidade da dívida e da estabilização macroeconómica. 

129. A Comissão exerce os seus poderes discricionários em plena consonância com o quadro 

jurídico, que foi aprovado pelos colegisladores, e de forma transparente, em ampla consulta com os 

Estados-Membros através dos comités competentes. A Comissão discorda veementemente da 

conclusão do TCE de que a Comissão exerceu os seus poderes discricionários com o objetivo de 

reduzir os requisitos em matéria de ajustamentos. Os poderes discricionários foram exercidos nos 

termos do regulamento, que reconhece o contexto mais amplo da sustentabilidade a médio prazo, 

como a necessidade de evitar o ajustamento orçamental contraproducente, o papel das reformas 

estruturais e do investimento no aumento do crescimento potencial e a necessidade de permitir 

ocorrências que escapam ao controlo do governo. 

130. A matriz e a colocação em prática das cláusulas de flexibilidade foram definidas na 

Comunicação da Comissão de 2015. No entanto, as disposições específicas do regulamento advêm 

da reforma de 2005. 
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Independentemente disto, os parâmetros de ajustamento constantes da matriz e as cláusulas de 

flexibilidade foram definidos e aplicados em plena consonância com o quadro jurídico e de forma 

transparente, bem como em ampla consulta com os Estados-Membros através dos comités 

competentes. 

131. A margem discricionária foi introduzida para estabelecer a definição de políticas orçamentais 

adequadas nos casos em que as taxas de crescimento agregadas não reflitam necessariamente a 

natureza potencialmente frágil da recuperação em Estados-Membros específicos, tomando 

igualmente em consideração o impacto potencialmente contraproducente de uma consolidação 

orçamental excessivamente ampla nestas economias. 

132. Os progressos no sentido da consecução do OMP continuam nos últimos anos, ainda que numa 

escala menos pronunciada do que no período de recuperação inicial. 

133. A Comissão considera que as regras de execução do quadro do PEC em vigor, que são 

estabelecidas de comum acordo com os Estados-Membros na sequência de debates exaustivos, não 

enfraquecem o quadro do PEC, colocando, em vez disso, em prática os objetivos globais do 

regulamento. 

134. Em primeiro lugar, a Comissão observa que a vertente corretiva do PEC é regida por um 

regulamento separado da vertente preventiva. Em segundo lugar, a Comissão considera que, em 

geral, a vertente corretiva teve um bom desempenho nos últimos anos, tal como evidenciado pelo 

facto de o número de Estados-Membros em procedimentos relativos aos défices excessivos ter 

diminuído de 24 em 2011 para apenas três em 2017. 

No entanto, a natureza inerentemente nominal da vertente corretiva do PEC, centrada no limiar de 

3 % do PIB disposto no Tratado, significa que, embora a Comissão tenha como objetivo o 

ajustamento estrutural dos Estados-Membros nos termos das recomendações do PEC, a Comissão 

não está em condições de intensificar o procedimento depois de os Estados-Membros atingirem as 

metas nominais. Os esforços envidados pela Comissão no sentido de responder a esta situação não 

receberam o apoio dos Estados-Membros. 

Ver a resposta ao ponto 83 sobre a prorrogação dos prazos do PDE. 

135. A Comissão e os Estados-Membros encetaram debates exaustivos no sentido de desenvolver o 

entendimento comum necessário para determinar o nível de pormenor necessário para implementar 

todos os aspetos do quadro do PEC. Estas regras visam colocar em prática os objetivos globais do 

regulamento e não impedem a Comissão e os Estados-Membros de chegarem a acordo sobre 

eventuais ajustamentos adicionais necessários no quadro do PEC. 

Embora a Comissão seja responsável por avaliar a conformidade dos Estados-Membros com a 

vertente preventiva, a aplicação das regras é uma competência partilhada entre a Comissão e o 

Conselho. A Comissão não considera que agir sem consultar os Estados-Membros seja produtivo ou 

vantajoso para a credibilidade do quadro a longo prazo. A conceção do quadro orçamental tem um 

caráter inerentemente multilateral e a consulta dos Estados-Membros é fundamental para garantir a 

apropriação das regras, o que, em última instância, contribui para a conformidade e a aplicação. 

Recomendação 1 

a) A Comissão não aceita esta recomendação, uma vez que o Regulamento n.º 1466/97 prevê 

especificamente a margem de desvio admissível de 0,25 % do PIB e a Comissão não pode impor 

restrições, no que respeita à acumulação de desvios não significativos, que sejam contrárias ao 

Regulamento. A Comissão receia que uma reformulação sistemática da matriz realizada desta forma 

possa ser considerada uma evasão à margem prevista no regulamento. Além disso, o desvio de 

0,25 % é prescrito pelo regulamento para ter em conta a dificuldade dos cálculos do saldo estrutural 
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e a incerteza inerente à elaboração e execução da política orçamental. Estes fatores podem fazer 

com que um Estado-Membro se desvie ligeiramente da sua meta em virtude de questões que 

escapam ao controlo do governo. 

b) A Comissão não aceita esta recomendação. A categorização de parâmetros na matriz já define 

requisitos mais elevados para os Estados-Membros mais altamente endividados. No entanto, a 

legislação não prevê uma harmonização dos requisitos da vertente preventiva com a base de 

referência para a redução da dívida. Além disso, a legislação exige expressamente que a Comissão 

avalie fatores pertinentes na avaliação da conformidade com a base de referência para a redução da 

dívida, o que, por conseguinte, não pode ser considerado uma regra absoluta. 

c) A Comissão aceita parcialmente esta recomendação, mais concretamente na medida em que 

solicite a análise da eficácia da matriz, uma vez que a Comissão está atualmente a realizar uma 

revisão mais abrangente das disposições em matéria de flexibilidade exigidas nos termos da posição 

comummente acordada com os Estados-Membros. A Comissão não pode prejudicar o resultado 

deste processo. 

138. A Comissão rejeita veementemente a conclusão do TCE de que a utilização da cláusula 

relativa às reformas estruturais foi muito além do objetivo previsto no regulamento. 

Em primeiro lugar, as disposições do regulamento nos termos das quais a Comissão aplica a 

flexibilidade são antigas, remontando sobretudo à reforma da legislação em 2005. 

Em segundo lugar, embora o desvio temporário no âmbito da cláusula das reformas estruturais não 

esteja diretamente associado aos custos orçamentais efetivos da reforma, o regulamento também 

não prevê tal ligação, nomeadamente porque esses custos podem ser difíceis de calcular e/ou ter um 

impacto orçamental direto limitado. Com efeito, podem existir reformas estruturais muito benéficas 

que não criem custos orçamentais diretos significativos, mas que impliquem custos políticos ou 

económicos substanciais, como é o caso das reformas judiciais ou do mercado de trabalho. Nestes 

casos, a associação direta entre o desvio temporário e os custos orçamentais anularia efetivamente o 

objetivo de incentivo da cláusula. 

É importante salientar que a abordagem adotada pela Comissão foi amplamente debatida com os 

Estados-Membros, resultando na publicação, no início de 2016, de uma posição comummente 

acordada sobre a flexibilidade no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

139. A conceção técnica do desvio temporário em relação ao OMP ou à trajetória de ajustamento 

significa que as despesas aumentam em relação ao cenário de base (ou seja, a trajetória das despesas 

na ausência do desvio temporário) em cada ano até à consecução do OMP. A conceção do desvio 

foi acordada pelo Conselho, a fim de evitar a criação de um padrão de ajustamento orçamental 

intermitente e de garantir a igualdade de tratamento entre os Estados-Membros em função da sua 

distância em relação ao OMP. A menos que a cláusula esteja associada a custos diretos relacionados 

com a reforma, a compensação necessária para que as despesas retomassem a trajetória inicial no 

ano seguinte à aplicação da cláusula implicaria um ajustamento orçamental adicional ao requisito 

normal do Estado-Membro nesse ano. Tal reduziria significativamente o incentivo às reformas 

estruturais que não implicam custos orçamentais significativos, mas exigiria um incentivo que o 

recurso à cláusula pode proporcionar. 

140. Existe uma lógica sólida para a abordagem aprovada pela Comissão e pelo Conselho e 

estabelecida na posição comummente acordada sobre a flexibilidade. A cláusula destina-se a dar 

resposta aos investimentos públicos suscetíveis de serem considerados economicamente 

equivalentes às reformas estruturais na medida em que tenham um impacto positivo sobre o 

crescimento potencial e a sustentabilidade das finanças públicas, estando, por conseguinte, 

associados a determinados projetos cofinanciados pela UE. A condição de elegibilidade de acordo 
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com a qual o investimento nominal não deve diminuir visa garantir que os investimentos 

financiados pela UE não sejam utilizados para substituir o investimento financiado a nível nacional. 

141. A Comissão considera que garante que apenas as despesas diretamente relacionadas com as 

ocorrências excecionais sejam elegíveis. A resposta da Comissão ao ponto 57 apresenta um 

exemplo exaustivo de um caso específico. 

Recomendação 2 

a) A Comissão não aceita esta recomendação, dado que considera que o ajustamento necessário 

enfraqueceria a eficácia da cláusula relativa às reformas estruturais. O desvio temporário no âmbito 

da cláusula das reformas estruturais não está diretamente associado aos custos orçamentais efetivos 

da reforma porque algumas reformas estruturais muito benéficas nem sempre criam custos 

orçamentais diretos significativos, embora impliquem custos políticos ou económicos substanciais. 

Nestes casos, a associação direta entre o desvio temporário e os custos orçamentais anularia 

efetivamente o objetivo de incentivo da cláusula. 

Além disso, uma vez que a autorização não se baseia em custos pontuais, o requisito recomendado 

para que as despesas retomassem a trajetória inicial no ano seguinte à aplicação da cláusula 

implicaria um ajustamento orçamental adicional ao requisito normal do Estado-Membro nesse ano. 

A conceção do desvio foi acordada com o Conselho, tendo em vista evitar um padrão de 

ajustamento orçamental intermitente. 

b) A Comissão não aceita a recomendação de deixar de utilizar a cláusula na sua forma atual, uma 

vez que considera que a cláusula de investimento é um elemento importante do pacote de 

flexibilidade introduzido em 2015 para fomentar o crescimento na UE de forma sustentável em 

termos orçamentais, nomeadamente através da promoção de investimentos públicos favoráveis ao 

crescimento. No entanto, a cláusula está atualmente a ser analisada no âmbito de uma revisão mais 

abrangente das disposições em matéria de flexibilidade exigida nos termos da posição comummente 

acordada. A Comissão apresentará um relatório sobre os resultados da sua revisão ao Comité 

Económico e Financeiro em junho de 2018, mas não pode antecipar os resultados desse trabalho. 

c) A Comissão aceita esta recomendação. 

142. A Comissão apresentou respostas formais sobre as prorrogações dos prazos do PDE em casos 

específicos no contexto do relatório especial do TCE de 2016 sobre a «Necessidade de mais 

melhorias para assegurar uma aplicação eficaz do procedimento relativo aos défices excessivos». 

A Comissão e o Conselho recomendam que os Estados-Membros sujeitos ao PDE realizem 

ajustamentos estruturais em consonância com os requisitos da vertente preventiva. No entanto, o 

regulamento não proporciona à Comissão e ao Conselho instrumentos para aplicar os requisitos de 

ajustamento estrutural aos Estados-Membros na vertente corretiva do PEC em circunstâncias nas 

quais as metas recomendadas para o défice nominal sejam atingidas graças ao crescimento 

económico e sem a consecução das metas recomendadas de ajustamento estrutural. 

Recomendação 3 

A Comissão aceita parcialmente esta recomendação. 

No passado, a Comissão apresentou opções que visavam assegurar o cumprimento dos requisitos 

em matéria de ajustamento estrutural no âmbito da vertente corretiva, prevendo especificamente a 

revisão da recomendação do PDE em casos de surpresas económicas positivas relacionadas com o 

cenário subjacente à recomendação inicial, mas os Estados-Membros não apoiaram esta proposta. A 

Comissão deixa em aberto a possibilidade de reanalisar esta questão e granjear apoio a estas 

propostas entre os Estados-Membros. No entanto, a Comissão não pode, nesta fase, comprometer-se 

a apresentar uma nota ao CEF. 
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143. A Comissão envida esforços constantes no sentido de aumentar a legibilidade e a transparência 

de toda a documentação relacionada com o PEC e está disposta a debater possíveis melhorias dos 

modelos do PEC com os Estados-Membros. 

A Comissão concorda que tem havido margem para melhoria em termos de transparência no que 

respeita à estimativa das medidas orçamentais e, tendo esse fim em vista, encetou um debate 

intensivo com os Estados-Membros no decurso de 2017, a fim de aumentar a exatidão e a 

transparência das avaliações das referidas medidas. 

No que respeita à apresentação dos resultados das suas avaliações, a Comissão envida esforços 

constantes no sentido de melhorar a comunicação da lógica subjacente às suas recomendações e 

analisará propostas específicas do TCE. 

Recomendação 4 

a) A Comissão aceita esta recomendação. A Comissão tem vindo a colaborar com os Estados-

Membros desde 2017 no desenvolvimento de um processo destinado a melhorar a exatidão e a 

transparência da estimativa das medidas orçamentais e está disposta a alterar o Código de Conduta 

para refletir eventuais alterações necessárias decorrentes deste processo, se os Estados-Membros 

concordarem. No entanto, será importante que estas alterações estabeleçam uma distinção entre a 

natureza divergente das medidas em matéria de receitas e despesas. 

b) A Comissão aceita esta recomendação. 

c) A Comissão aceita esta recomendação. 

d) A Comissão aceita esta recomendação. 

144. A Comissão considera que o recurso ao congelamento reflete a necessidade de ancorar ex ante 

o nível de ajustamento orçamental necessário para facilitar o planeamento orçamental a médio 

prazo pelos Estados-Membros e para respeitar as suas legítimas expectativas a este respeito. 

Ainda que tal não esteja especificado no regulamento, os ajustes dos investimentos ao longo de 

quatro anos foram plenamente debatidos e acordados com os Estados-Membros através dos comités 

do ECOFIN. Por conseguinte, são claramente descritos no Código de Conduta, que estabelece que, 

em virtude da variabilidade potencialmente muito elevada das despesas de investimento, 

especialmente no caso dos Estados-Membros de pequena dimensão, as despesas públicas agregadas 

devem ser ajustadas através do cálculo da média das despesas de investimento ao longo de quatro 

anos. 

145. A Comissão considera que o descongelamento simétrico do requisito de ajustamento não 

respeitaria as expectativas legítimas dos Estados-Membros de serem avaliados em função do nível 

de ajustamento orçamental necessário prescrito pela Comissão aquando do planeamento e da 

aprovação, pelo Estado-Membro, da sua estratégia orçamental. 

Recomendação 5 

a) A Comissão não aceita esta recomendação, uma vez que a sua aplicação violaria as expectativas 

legítimas dos Estados-Membros de serem avaliados em função de uma meta de ajustamento 

orçamental definida aquando do processo de planeamento orçamental. Em qualquer caso, os 

requisitos baseiam-se na produção de dados mais favorável apenas no que respeita ao cálculo da 

distância em relação ao OMP, ao passo que os requisitos da matriz são atualizados apenas num 

número limitado de circunstâncias justificadas com base nos princípios de descongelamento. 

b) A Comissão não aceita esta recomendação, dado que os ajustes dos investimentos foram criados 

para dar resposta ao problema premente da flutuação do investimento público em alguns Estados-

Membros em virtude de fatores exógenos. Este conceito foi debatido e acordado com os Estados-
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Membros através dos comités do ECOFIN, pelo que é descrito de forma clara no Código de 

Conduta. 

c) A Comissão não aceita esta recomendação, uma vez que a sua aplicação violaria as expectativas 

legítimas dos Estados-Membros de serem avaliados em função de uma meta de ajustamento 

orçamental definida aquando do planeamento orçamental. 

Recomendação 6 

a) A Comissão aceita esta recomendação. 

b) A Comissão aceita esta recomendação. 
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