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Procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos: bem concebido, mas executado sem 
eficácia, dizem os auditores da UE 

Segundo o novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, a Comissão Europeia não executa o 
procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM) de um modo que garanta a 
prevenção e a correção eficazes dos desequilíbrios. Os auditores concluem que, em geral, o PDM está 
bem concebido e baseia-se em análises de boa qualidade. Porém, em algumas fases importantes, o 
processo é mais político do que técnico.  

As recomendações específicas por país formuladas pela Comissão constituem um instrumento essencial 
para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos. No entanto, muito poucas foram aplicadas de uma forma 
substancial, declaram os auditores. Embora a aplicação seja da responsabilidade dos Estados-Membros, 
existem várias insuficiências no modo como são formuladas pela Comissão que contribuem também para 
essa falha.  

As recomendações não têm origem em desequilíbrios identificados nem numa análise das opções políticas 
possíveis para os reduzir num prazo razoável, afirmam os auditores. Em vez disso, as diversas reformas 
decorrentes da Estratégia Europa 2020 são consideradas pertinentes para reduzir os desequilíbrios. Por 
isso, algumas recomendações apenas vagamente, se de todo, estão relacionadas com os desequilíbrios 
macroeconómicos, o que dificulta a obtenção de apoio público para medidas corretivas nos 
Estados-Membros. Além disso, as recomendações do PDM não têm em conta a política orçamental, apesar 
da sua importância para os desequilíbrios externos e a competitividade.  

Os auditores constatam que a Comissão nunca recomendou a ativação do procedimento por desequilíbrio 
excessivo, um mecanismo de acompanhamento rigoroso que inclui a possibilidade de aplicar sanções aos 
Estados-Membros da área do euro, embora tenham sido identificados vários Estados-Membros com 
desequilíbrios excessivos durante um período prolongado. 

"A não ativação sistemática do procedimento por desequilíbrio excessivo reduziu a credibilidade e a eficácia 
do PDM", declarou Neven Mates, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. 
"Durante a auditoria do Tribunal, a Comissão apresentou poucos elementos que explicassem a razão pela 
qual o Colégio não propôs a ativação de um procedimento por desequilíbrio excessivo". 

O PDM foi ainda mais enfraquecido pela forma como a Comissão classifica os desequilíbrios. Embora estes 
sejam identificados com base em critérios técnicos claros, não se procede a uma avaliação clara da sua 
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gravidade. Os critérios subjacentes às decisões finais tomadas pelo Colégio de Comissários não são 
transparentes. Acresce que as provas de auditoria sugerem que falta um processo formal de tomada de 
decisão a nível político.  

As análises aprofundadas realizadas pela Comissão são de boa qualidade, afirmam os auditores. Porém, a 
substituição dessas análises integrais por resumos nos relatórios por país reduziu a visibilidade global do 
processo do PDM e a análise das opções políticas destinadas a eliminar os desequilíbrios identificados 
incluída nesses documentos atualmente não é proeminente ou nem sequer existe.  

Além disso, alguns elementos como os efeitos induzidos noutros Estados-Membros e a dimensão da área 
do euro não são considerados em profundidade, embora recentemente se tenham verificado algumas 
melhorias. 

Os auditores recomendam que a Comissão deve: 

• ligar claramente as recomendações do PDM a desequilíbrios macroeconómicos específicos;  

• apresentar, nas apreciações aprofundadas, uma caracterização clara da gravidade dos 
desequilíbrios que afetam os Estados-Membros; 

• salvo em circunstâncias específicas, recomendar a ativação de um procedimento por desequilíbrio 
excessivo sempre que haja provas de que um Estado-Membro está afetado por desequilíbrios excessivos; 

• utilizar o PDM para formular recomendações aos Estados-Membros quando a política orçamental 
afetar diretamente os desequilíbrios externos e a competitividade; 

• ter explicitamente em conta, através do processo do PDM, as políticas com impacto transnacional 
suscetíveis de reforçar o reequilíbrio simétrico na área do euro; 

• sempre que avalie os desequilíbrios como excessivos, disponibilizar os Comissários pertinentes 
para explicar aos parlamentos dos Estados-Membros as recomendações políticas relacionadas com o PDM; 

• conferir maior proeminência ao PDM, melhorando todos os aspetos relacionados com a 
comunicação. 

Nota aos diretores das publicações 

O procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM) foi instituído em 2011 para corrigir os 
desequilíbrios macroeconómicos na UE, como resposta à inexistência de instrumentos políticos que 
permitissem prevenir a acumulação destes desequilíbrios antes da crise de 2008. 

O PDM opera num ciclo anual. Começa com a publicação, pela Comissão Europeia, de uma avaliação 
económica e financeira, conhecida como o Relatório sobre o Mecanismo de Alerta, que identifica os 
Estados-Membros em risco de desequilíbrios que necessitam de uma análise mais pormenorizada sob a 
forma de uma apreciação aprofundada. A apreciação tem por objetivo determinar se os Estados-Membros 
selecionados são afetados por desequilíbrios e se estes devem ser considerados excessivos. Com base 
nesta análise, a Comissão Europeia deve propor recomendações específicas por país a adotar pelo 
Conselho e a enviar aos Estados-Membros com vista à correção dos respetivos desequilíbrios. 

Se considerar que os desequilíbrios são excessivos, a Comissão deve propor que o Conselho acione um 
procedimento por desequilíbrio excessivo. Trata-se de um mecanismo de supervisão reforçada que inclui a 
possibilidade de aplicar sanções. 

O Relatório Especial nº 3/2018, intitulado "Auditoria do procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos (PDM)" está disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu) em 23 línguas da UE. 

 


