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Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 28 de maio de 2019 

Tribunal de Contas Europeu inspeciona 
os instrumentos de defesa comercial da 
UE 
O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria que tem por objetivo avaliar até 
que ponto a Comissão Europeia tem conseguido garantir a aplicação das medidas de defesa 
comercial da UE. O Tribunal vai examinar, em especial, se as decisões relativas aos 
instrumentos de defesa comercial são adequadas e se as medidas da UE levam a uma aplicação 
apropriada e eficaz. 

No âmbito da sua participação na Organização Mundial do Comércio, a UE está empenhada num 
sistema comercial livre e baseado em regras. As práticas que não cumprem as regras 
internacionais, como o dumping (venda de produtos no estrangeiro a preços mais baixos que os 
praticados no mercado interno) e as subvenções (apoios estatais injustificados a produtos para 
exportação), podem ser penalizadas. Os instrumentos de defesa comercial permitem à Comissão 
Europeia reagir a estas práticas de concorrência desleal. 

O Tribunal publicou hoje uma Antevisão da Auditoria sobre os instrumentos de defesa comercial 
(IDC) da UE. Este tipo de documento apresenta informações sobre um trabalho de auditoria em 
curso, sendo concebido como uma fonte de informação para os interessados na política ou nos 
programas que estão a ser auditados. 

"O comércio livre cria oportunidades para as empresas europeias, mas tem de dispor de 
instrumentos que permitam responder às práticas ilegais", afirma Ildikó Gáll-Pelcz, a Membro do 
Tribunal de Contas Europeu responsável pela auditoria "A Comissão Europeia tem a 
responsabilidade de proteger eficazmente os produtores da UE contra a concorrência desleal." 

https://www.eca.europa.eu/
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Regra geral, as medidas de defesa comercial assumem a forma de direitos aduaneiros 
suplementares para compensar as perdas incorridas pelas indústrias da UE causadas por práticas 
desleais. Entre 2013 e 2017, foram aplicadas 142 medidas anti-dumping e de compensação na 
UE, dois terços das quais relacionadas com a China. Na maior parte dos casos, estas medidas 
visaram produtos industriais (metalúrgicos e químicos) e não de consumo, sendo as bicicletas 
(incluindo as elétricas) a exceção mais notória.  

A auditoria irá avaliar se a Comissão Europeia tem conseguido garantir a aplicação da política de 
defesa comercial da UE. Em especial, o Tribunal vai examinar se a Direção-Geral do Comércio da 
Comissão: 

o assegura processos adequados e eficazes na aplicação dos IDC; 

o toma decisões adequadas quanto aos IDC; 

o utiliza plenamente os instrumentos ao seu dispor para assegurar a eficácia dos IDC; 

o está adequadamente equipada para assegurar que os IDC são aplicados de forma 
apropriada. 

 

 

Nota aos diretores das publicações  

O relatório de auditoria deverá ser publicado em 2020. 
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