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Síntese 
I A pandemia de COVID-19 é a crise sanitária mundial definidora do nosso tempo, 
trazendo consigo a perturbação do quotidiano e das sociedades em todo o mundo. 
Face à urgência da situação, todos os Estados-Membros da UE tomaram medidas de 
saúde pública para travar a propagação do vírus e limitar o aumento do número de 
vítimas mortais.  

II No primeiro semestre de 2020, a pandemia de COVID-19 provocou perdas do PIB 
desiguais – embora, em todos os casos, consideráveis – entre os Estados-Membros. O 
impacto económico variou devido a vários fatores, como as diferenças nas estruturas 
das economias e nas estratégias sanitárias para combater a pandemia ou os diferentes 
efeitos dos confinamentos nos setores económicos. 

III O presente documento de análise pretende apresentar uma imagem integrada das 
principais respostas de política económica na UE. O Tribunal apresenta uma descrição 
analítica das medidas lançadas a nível da União e dos Estados-Membros e identifica os 
riscos, os desafios e as oportunidades para a futura coordenação económica da UE do 
ponto de vista do seu auditor externo. A análise contida no presente documento 
baseia-se principalmente em informações públicas, complementadas pelos resultados 
de um inquérito às autoridades orçamentais dos Estados-Membros, por entrevistas 
com pessoal da Comissão e por referências a relatórios anteriores do TCE. Uma vez 
que o Tribunal não realizou trabalhos de auditoria, as constatações são de natureza 
analítica e não avaliativa, e não são formuladas recomendações.  

IV Os governos adotaram um amplo conjunto de medidas orçamentais 
discricionárias de curto prazo em resposta à crise sanitária e económica. A dimensão e 
a composição das medidas refletiram a riqueza relativa dos Estados-Membros e não a 
gravidade das consequências que a crise lhes impôs. De um modo geral, os 
Estados-Membros adotaram medidas em consonância com as orientações da UE em 
matéria de políticas de crise: os regimes de manutenção dos postos de trabalho e os 
auxílios estatais para prestar apoio à liquidez das empresas representaram a grande 
maioria das medidas. No entanto, a composição dos pacotes orçamentais foi 
heterogénea entre os Estados-Membros. As atuais medidas orçamentais aumentarão 
consideravelmente os níveis da dívida pública, mas foram eficazes na atenuação dos 
riscos de desemprego durante os confinamentos. 
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V A crise pandémica poderá agravar o risco de divergência económica entre os 
Estados-Membros. Os fatores estratégicos subjacentes incluem diferenças nas 
situações orçamentais e distorções da concorrência, originados pelas diferentes 
capacidades de os Estados-Membros utilizarem medidas de auxílio estatal. As 
divergências crescentes podem também resultar de um desemprego elevado e 
persistente, dos défices de investimento e dos riscos para a estabilidade financeira 
caso o impacto económico se alastre ao setor financeiro.  

VI A resposta inicial da UE consistiu em medidas tomadas no âmbito das regras e dos 
quadros estratégicos existentes para apoiar os esforços nacionais de gestão da crise. 
As rápidas intervenções monetárias do BCE foram acompanhadas do recurso à 
flexibilização disponível incorporada nas regras da União em matéria orçamental e de 
auxílios estatais, da adoção de orientações casuísticas da UE sobre a política 
económica e da reafetação do orçamento da União para medidas de resposta à crise 
(pacotes da Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus). Em seguida, foram 
criadas três redes de segurança, com a finalidade de conceder apoio orientado 
mediante empréstimos aos governos através da Comissão (o SURE, o instrumento 
europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de 
emergência) e do Mecanismo Europeu de Estabilidade, bem como às empresas através 
do Banco Europeu de Investimento. A Comissão tornou o instrumento SURE 
operacional durante o verão de 2020, esperando-se que financie regimes de tempo de 
trabalho reduzido em 17 Estados-Membros a partir do início do outono de 2020. 

VII Posteriormente, a UE procurou desenvolver instrumentos de apoio alargados 
para fazer face às consequências económicas crescentes da pandemia. A maior medida 
foi o NextGenerationEU, no valor de 750 mil milhões de euros (ainda não operacional à 
data de conclusão do presente documento de análise). O elemento central é o 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que apresenta um novo método de 
despesas, ou seja, oferece apoio sob condição da execução de reformas e 
investimentos favoráveis ao crescimento em vez do reembolso de despesas 
específicas, a regra seguida nos FEEI e noutros programas da UE. O Mecanismo 
destina-se a dar resposta aos riscos de divergência económica e a associar a 
recuperação às estratégias ecológica e digital da UE. 

VIII Em comparação com as respostas dos Estados-Membros e do BCE, as restantes 
medidas financeiras da UE podem ser mais lentas na prestação de apoio, uma vez que, 
em geral, implicam acordos políticos e/ou o reajustamento das regras de despesas. Os 
programas estavam ainda a ajustar-se à situação de crise, o que justifica que não 
tenham existido grandes desembolsos de fundos até ao final de agosto de 2020. A 
absorção depende da natureza e estrutura do instrumento de apoio, bem como da 
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capacidade dos Estados-Membros para utilizar os fundos em conformidade com os 
seus procedimentos e condições.  

IX O conjunto de medidas ao nível dos Estados-Membros e da UE cria riscos e 
desafios para a coordenação da política económica da União, a sua execução e a boa 
gestão financeira dos fundos da União. O Tribunal identificou riscos e desafios em 
vários domínios.  

o Os pacotes orçamentais dos Estados-Membros e a oferta excecional de crédito 
bancário criam novos desafios para as autoridades da UE responsáveis por 
fiscalizar as situações orçamentais, o mercado interno, os mercados de trabalho e 
o setor financeiro.  

o A eficácia do novo mecanismo de recuperação proposto poderá estar em risco se 
a sua estrutura financeira não for adequada, se os planos de recuperação não se 
concentrarem em reformas e investimentos favoráveis ao crescimento, se a 
execução não for oportuna, se o nível de absorção for baixo, se a coordenação 
das medidas a todos os níveis for insuficiente, se o planeamento e o 
acompanhamento não se basearem em indicadores sólidos ou se a 
responsabilização for fragmentada;  

o A Comissão enfrentará o desafio de gerir o risco financeiro de operações da UE 
em larga escala nos mercados de capitais. 

X O Tribunal também identificou oportunidades decorrentes da resposta económica 
da União à crise provocada pela COVID-19. A execução da resposta financeira da UE à 
crise económica está em curso, mas poderá exigir um reforço do papel das instituições 
da União na gestão da recuperação económica na UE. A criação de novos fundos 
temporários, como o SURE e o NextGenerationEU, constitui uma oportunidade de 
reflexão sobre melhorias permanentes da capacidade orçamental da UE para reagir a 
grandes choques económicos e atenuar a consequente divergência económica entre 
os seus Estados-Membros. Este financiamento adicional representa também uma 
oportunidade importante para promover prioridades da UE como o desenvolvimento 
sustentável e a digitalização, se as ações forem cuidadosamente concebidas e 
exaustivamente acompanhadas no âmbito do Semestre Europeu.   
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Introdução 
01 A pandemia de COVID-19 chegou à UE em fevereiro de 2020 e propagou-se 
rapidamente em todos os Estados-Membros, causando um pico de mortalidade em 
abril, e continua a representar uma grande ameaça para a saúde na Europa e no 
mundo. Até ao final de setembro, tinham sido comunicadas mais de 3 milhões de 
infeções na UE, com um registo trágico de quase 150 000 vítimas mortais. Os 
Estados-Membros aplicaram um vasto conjunto de medidas de prevenção e de 
confinamento que conduziram a uma diminuição do contágio, mas o novo pico de 
casos no outono de 2020 voltou a criar dificuldades quer para os sistemas de saúde, 
quer para os sistemas económicos. 

02 Em contraste com a crise financeira mundial, originada por insuficiências que se 
tinham desenvolvido no setor financeiro, o atual choque económico afeta toda a 
economia, perturbando o consumo privado, as operações empresariais e as cadeias de 
abastecimento globais. Segundo as previsões da Comissão Europeia1, a divergência 
face à trajetória de crescimento económico pré-pandemia é bastante superior à 
registada durante a crise anterior (ver figura 1). As previsões apontam para uma 
contração do PIB da UE-27 de 7,4% em 2020, podendo não voltar ao nível anterior à 
crise em 2021, o que implica um risco de aumento significativo das insolvências e das 
reduções de postos de trabalho.  

                                                      
1 European Economic Forecast – Autumn 2020, documento institucional 136, novembro 

de 2020. 
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Figura 1 – Índice do volume do PIB da UE (em percentagem), 2006-2021  

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados da Comissão e nas previsões de outono (conjunto de dados 
AMECO). 

03 Apesar das diferenças em termos de natureza entre a crise atual e a anterior, 
de 2008-2013, existe uma forte correlação entre as perdas do PIB nos 
Estados-Membros, o que poderá colocar novos desafios à convergência económica na 
UE: por exemplo, a Grécia, Itália e Espanha parecem figurar entre as economias mais 
gravemente atingidas nas duas crises (ver figura 2).  
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Figura 2 – Contração do PIB durante a crise de 2008-2013 e a crise 
de 2020 

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados da Comissão e nas previsões de outono de 2020 (conjunto 
de dados AMECO). 
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assistência financeira (por exemplo, o MEEF e o MEE). Na resposta à crise pandémica, 
a UE teve de adaptar algumas das regras existentes e criar novas formas de apoio 
financeiro para combater os efeitos do choque económico. 
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Âmbito e método 
05 O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise 
baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim. O trabalho tem dois objetivos: apresentar uma síntese 
descritiva e uma análise objetiva das principais medidas orçamentais nacionais e 
medidas económicas da UE em resposta à atual crise provocada pela COVID-19; 
identificar riscos, desafios e oportunidades para a coordenação da política económica 
da União, a sua execução e uma boa gestão financeira dos fundos da UE.  

06 As informações disponíveis ao público sobre as medidas adotadas na UE estão 
fragmentadas e dispersas por várias fontes e/ou carecem de coerência e de uma 
quantificação sistemática, o que dificulta as comparações. As informações são também 
importantes para ajudar a resolver os problemas decorrentes da coordenação e da 
execução das políticas e analisar os ensinamentos retirados da resposta de política 
económica à crise. O âmbito da análise inclui as medidas económicas tomadas a nível 
da UE entre março e agosto de 2020 e as medidas concretas de seguimento após esta 
data, bem como todas as medidas orçamentais significativas (ou seja, correspondentes 
a mais de 0,1% do PIB) tomadas a nível nacional entre março e junho de 2020. 

07 Com vista a estabelecer uma visão geral abrangente das medidas, o Tribunal 
recolheu dados coerentes e quantificados sobre as medidas da UE e nacionais com 
base em informações disponíveis ao público e outras solicitadas à Comissão. Além 
disso, uma vez que não existe uma base de dados específica que centralize as medidas 
nacionais de estímulo orçamental e as quantifique de forma sistemática, o Tribunal 
realizou um inquérito sobre as medidas orçamentais adotadas pelos 
27 Estados-Membros em reação à crise provocada pela COVID-19 com vista a 
preencher as lacunas das fontes de informação disponíveis. O inquérito abrange as 
medidas nacionais adotadas até 30 de junho de 2020, pelo que não foram 
consideradas as atualizações dos custos dessas medidas nem outras novas medidas 
tomadas desde então.  
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08 O inquérito disponibilizou às autoridades orçamentais centrais nacionais um 
modelo de comunicação de informações normalizado, que ajudou o Tribunal a 
recolher de forma sistemática dados sobre as medidas orçamentais nacionais 
adotadas, designadamente a sua descrição, calendário, objetivo e custos estimados 
em 2020, e a classificar os dados com base em critérios como o impacto orçamental e 
económico. Sempre que necessário, os dados do inquérito foram complementados por 
outras informações disponíveis ao público (como as obtidas a partir do European Fiscal 
Monitor, dos programas de estabilidade ou de convergência, dos orçamentos 
nacionais publicados e de anúncios orçamentais). A análise tem também em conta 
anteriores relatórios do TCE e entrevistas com pessoal da Comissão, bem como 
pareceres de um painel de peritos sobre a robustez da análise do Tribunal e a 
formulação dos riscos e desafios.   
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Respostas nacionais distintas, que se 
concentraram em salvar postos de 
trabalho e empresas a qualquer custo 

O impacto económico dos confinamentos variou entre 
Estados-Membros e setores 

09 As causas da crise económica atual são inéditas na História moderna. Enquanto as 
crises recentes resultaram de um crescimento insustentável da procura e/ou da 
acumulação de desequilíbrios macrofinanceiros2, a atual queda acentuada da 
produção é provocada pelos efeitos da pandemia e das medidas de política sanitária 
tanto na procura como na oferta.  

10 Uma vez que as políticas sanitárias são um domínio de competência sobretudo 
nacional, as diferenças no grau de preparação dos Estados-Membros durante a fase 
inicial de contágio da doença podem explicar a hesitação, as diferentes abordagens 
dos confinamentos e controlos de fronteiras e a falta de coordenação das medidas 
entre os Estados-Membros que começaram por caracterizar a resposta de proteção 
sanitária contra a pandemia na UE.  

11 As estimativas das perdas do PIB ocorridas até meados de 2020 revelam uma 
variação considerável entre países na UE3. Uma parte substancial das diferenças entre 
Estados-Membros durante a crise provocada pela COVID-19 pode ter uma correlação 
estatística com um índice da severidade das medidas de confinamento ou de 
distanciamento social e com o peso do turismo na economia. O anexo I apresenta uma 
regressão realizada pelo Tribunal com estas variáveis. Os dois fatores explicativos são 
descritos abaixo.  

12 A título de exemplo, a paralisação na Alemanha em março foi menos rigorosa do 
que em Itália, França ou Espanha, países em que todas as empresas não essenciais 
foram obrigadas a encerrar, o que explica em parte as quedas do PIB mais acentuadas 
nestes últimos (ver também a figura 3). As estimativas preliminares mostram que cada 

                                                      
2 Economic Crisis in Europe – Causes, Consequences and Responses, Comissão Europeia, 2009. 

3 Comunicado de imprensa do Eurostat 133/2020, 8 de setembro de 2020. 
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mês de confinamento estrito pode implicar uma diminuição do crescimento anual do 
PIB de até 2 pontos percentuais4. 

Figura 3 – Evolução da severidade das medidas de confinamento no 
primeiro semestre de 2020 

 
Fonte: Índice de Severidade (Universidade de Oxford: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/). 

13 Os dados do primeiro semestre de 2020 revelam grandes variações nos efeitos da 
crise entre os setores económicos (ver figura 4). Por exemplo, alguns setores de 
serviços, como os transportes, o comércio retalhista, o lazer e a hotelaria e 
restauração são particularmente atingidos, já que as medidas de contenção 
(confinamentos, distanciamento social ou proibições de viagens) diminuíram a procura 
desses serviços. 

                                                      
4 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-

19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/  
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Figura 4 – Variação no volume de valor acrescentado bruto na UE no 
primeiro semestre de 2020  

 
Nota: alterações em percentagem em comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados do Eurostat. 
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15 O inquérito do Tribunal (ver pontos 07 e 08) revela que, no final de junho 
de 2020, os Estados-Membros tinham adotado quase 1 250 medidas orçamentais para 
combater os efeitos económicos e sanitários da pandemia, num montante total de 
cerca de 3,5 biliões de euros (27% do PIB da UE-27 estimado para 2020). O TCE 
classificou as medidas em cinco categorias principais consoante a sua natureza e o seu 
impacto no défice (caixa 1). A composição dos dados agregados do inquérito é 
apresentada na figura 5. As garantias representam 2 biliões de euros, o equivalente a 
59% das medidas, seguindo-se as medidas discricionárias de despesas (19%), os 
instrumentos financeiros (11%), as medidas de pagamento de impostos (6%) e as 
medidas discricionárias de receitas (5%). 

16 A dimensão global da resposta é grande em comparação com as medidas 
discricionárias de 2009-2010 nos mercados de trabalho e dos produtos, que 
representaram cerca de 3% do PIB5. A resposta atual é de magnitude mais parecida 
com a dimensão das medidas discricionárias e não orçamentais (garantias, 
empréstimos, apoio aos capitais próprios) de ajuda ao setor financeiro durante o 
período de 2008-2017, que foram estimadas, respetivamente, em cerca de 4% e 34% 
do PIB da UE6. 

                                                      
5 Public finances in EMU – 2010, Comissão Europeia, 2010, p. 19. 

6 State aid scoreboard 2018, Comissão Europeia, 2019, p. 34. 
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Caixa 1 

Classificação principal das medidas orçamentais no inquérito do TCE 

As medidas discricionárias de despesas têm um impacto orçamental direto. 
Incluem subsídios de apoio aos rendimentos das empresas e das famílias; medidas 
para apoiar o emprego, como regimes de suspensão temporária; despesas 
excecionais em cuidados de saúde, investimentos em capital e investigação; 
bonificação de juros, provisões para perdas de crédito e outras medidas 
discricionárias de despesas. Os dados indicados pelo Tribunal referem-se aos 
montantes estimados das medidas relativas ao ano atual até ao final de junho. 

As medidas discricionárias de receitas também têm um impacto orçamental 
direto. Incluem isenções do pagamento de impostos, reduções das taxas de 
imposto e outras medidas de receitas. Os dados indicados pelo Tribunal 
referem-se aos montantes estimados das medidas relativas ao ano atual até ao 
final de junho. 

Os instrumentos financeiros visam apoiar a posição de liquidez ou solvabilidade 
das empresas através de empréstimos ou injeções de capital, que têm um impacto 
orçamental indireto se, em última instância, não forem totalmente reembolsados. 
Os dados indicados pelo Tribunal referem-se aos montantes dos pacotes de 
investimento anunciados pelas autoridades públicas até ao final de junho de 2020. 

As garantias destinam-se a apoiar a posição de liquidez das empresas através de 
uma promessa de, em caso de incumprimento, o governo reembolsar a dívida 
garantida concedida por uma instituição financeira. Têm um impacto orçamental 
indireto se os instrumentos financeiros garantidos não forem totalmente 
reembolsados. Os dados indicados na análise do Tribunal referem-se aos 
montantes dos pacotes de garantia anunciados pelas autoridades públicas até ao 
final de junho de 2020. 

As medidas de pagamento de impostos visam aumentar temporariamente a 
posição de liquidez das empresas diferindo os pagamentos de impostos ou de 
contribuições sociais, o que não tem impacto orçamental se o montante devido 
for pago posteriormente durante o ano. Estas medidas incluem, em especial, os 
diferimentos de impostos e os reembolsos fiscais antecipados. Os dados indicados 
na análise do Tribunal referem-se aos montantes estimados das medidas relativas 
ao ano atual até ao final de junho. 
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Figura 5 – Dimensão das medidas orçamentais por categoria  

 
Fonte: Dados do inquérito do TCE. 
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17 A maior parte das medidas (cerca de 2,1 biliões de euros, equivalentes a 
aproximadamente 60% do montante em causa) foi adotada em março, quando foram 
anunciados os primeiros confinamentos devido à COVID-19. Em abril, foi adotado 
outro conjunto de medidas no montante de 0,8 biliões de euros, a que se seguiu uma 
diminuição gradual em maio e junho (figura 6).  

Figura 6 – Calendário das medidas orçamentais  

 
Fonte: Dados do inquérito do TCE. 

18 A maior parte dos regimes de garantia foi adotada até abril. A pressão sobre os 
mercados financeiros em março/abril foi um dos motivos que levou alguns governos a 
adotar rapidamente grandes pacotes de garantias e regimes de créditos de 
emergência, de modo a apoiar a liquidez das empresas e a confiança geral dos 
investidores nesse momento. As intervenções monetárias e a posterior recuperação 
dos mercados financeiros explicam o facto de não terem sido necessários mais regimes 
de garantia. Os outros tipos de medidas distribuíram-se de modo mais uniforme ao 
longo do período de crise. A subida, em junho, dos montantes das medidas de 
despesas reflete a renovação de determinadas medidas temporárias, bem como a 
adoção do plano de recuperação na Alemanha. 

(mil milhões de euros)

Março Abril Maio Junho

Medidas de despesas 276 126 79 190

Medidas de receitas 89 3 32 43

Instrumentos financeiros 240 48 55 43

Medidas de pagamento de impostos 110 83 10 7

Garantias 1 335 563 48 103

Total 2 050 823 224 387
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19 Até ao momento, a dimensão relativa das medidas orçamentais tem variado 
significativamente entre os Estados-Membros. Como ilustra a figura 7, quatro dos 
cinco maiores pacotes orçamentais em proporção do PIB nacional foram adotados 
pelos quatro maiores Estados-Membros da UE, principalmente devido aos montantes 
anunciados para os regimes de garantia. A Alemanha lançou a resposta de maior 
dimensão, com medidas correspondentes a cerca de 43% do seu PIB, seguindo-se a 
Itália (37%), a Lituânia (29%), França (23%) e Espanha (22%). Inversamente, alguns 
países que aderiram mais recentemente à União adotaram pacotes orçamentais 
bastante mais pequenos: a Bulgária (2%), a Eslováquia (5%) e a Roménia (5%) têm os 
pacotes mais pequenos de todos os Estados-Membros.  
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Figura 7 – Dimensão das medidas orçamentais dos Estados-Membros, 
em percentagem do seu PIB 

 
Nota: Os montantes totais ilustram os esforços orçamentais globais, mas não refletem as várias 
estratégias orçamentais, que incluem medidas com diferentes tipos de impactos financeiros e 
orçamentais, como se explica na caixa 1.  

Fonte: Dados do inquérito do TCE. 
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20 O Tribunal observou que os países com PIB per capita relativamente mais baixos 
adotaram pacotes orçamentais mais pequenos per capita e limitaram visivelmente as 
opções de resposta, enquanto os países com PIB per capita acima da média da UE 
adotaram respostas orçamentais mais variadas, que não pareciam depender da 
dimensão do PIB (ver figura 8). Quanto mais elevado é o PIB per capita, maiores são os 
pacotes orçamentais, mas esta relação linear, que poderia indicar um 
condicionamento orçamental, desaparece nos países com um PIB per capita acima da 
média da UE. 

Figura 8 – Dimensão dos pacotes orçamentais per capita em comparação 
com o PIB per capita  

 
Fonte: Com base no inquérito do TCE.  

21 A partir dos dados obtidos no inquérito, o Tribunal calculou que os países que 
tinham um PIB per capita inferior à média da UE no final de 2019 adotaram em 2020 
medidas orçamentais cujos montantes agregados, em percentagem do PIB, eram 
menores que os dos restantes países (ver figura 9). Além disso, a Comissão estima que 
estes países estejam a sofrer uma queda maior do PIB em 2020 do que os restantes 
Estados-Membros. Por conseguinte, a dimensão e a composição das medidas adotadas 
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refletem a riqueza relativa dos Estados-Membros e não a gravidade das consequências 
previstas da crise em cada um. 

Figura 9 – Comparação dos pacotes orçamentais agregados e das quedas 
estimadas do PIB em 2020 

 
Nota: As medidas orçamentais incluem as medidas de receitas e de despesas; o apoio à liquidez 
refere-se às medidas de pagamento de impostos e aos instrumentos financeiros.  

Fonte: Dados do inquérito do TCE e previsões da Comissão relativas ao PIB para 2020. 

22 A composição das respostas orçamentais também diverge entre 
Estados-Membros (ver figura 7). As garantias representam a grande fatia dos pacotes 
orçamentais, principalmente nos países em que estes têm maior dimensão. Por 
exemplo, na Alemanha, 58% dos pacotes são constituídos por garantias; esta 
proporção é de 73% em Itália, 68% em França e 65% em Espanha. O inquérito do 
Tribunal não contém dados sobre a sua utilização, mas os dados provisórios 
disponíveis ao público mostram que a ativação das garantias correspondeu a menos de 
10% do pacote orçamental na Alemanha, a menos de 20% em Itália, a cerca de um 
terço em França e a mais de 60% em Espanha7.  

23 Outros Estados-Membros dedicaram a maior parte dos pacotes orçamentais a 
medidas discricionárias de receitas e de despesas, nomeadamente a Lituânia (81%), a 

                                                      
7 Ver também: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_0
7~5a3b3d1f8f.en.html 
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Áustria (81%), a Estónia (72%) e a Bulgária (70%). Os governos recorreram em grau 
variável a estes dois tipos de medidas (ver figura 10).  

Figura 10 – Repartição das medidas discricionárias de despesas e de 
receitas no total das medidas orçamentais  

 
Fonte: Dados do inquérito do TCE. 

24 As medidas discricionárias de despesas e de receitas comunicadas no inquérito 
representam cerca de 6,4% do PIB da UE-27 em 2020 e consistem principalmente em 
despesas discricionárias (ver figura 11), no âmbito das quais 2% do PIB foram 
reservados para apoio ao rendimento das empresas e 1,4% do PIB para apoio ao 
emprego, nomeadamente regimes de tempo de trabalho reduzido. As isenções do 
pagamento de impostos e de contribuições sociais representaram a maior parte das 
medidas de receitas. 
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Figura 11 – Composição das medidas discricionárias agregadas de 
receitas e de despesas na UE 

 
Fonte: Inquérito do TCE. 
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despesas inseriam-se num leque mais vasto de domínios de intervenção, incluindo os 
cuidados de saúde, o investimento público, a investigação, a educação, medidas de 
combate à pobreza, etc.  

6,4% 6%
7%

9%

11%

11%

22%

6%

28%

PIB da UE-27 
em 2020

Medidas 
orçamentais

Ajuda às 
empresas

Ajuda às 
famílias

Apoio ao 
rendimento
(34%)

Apoio ao emprego

Outras medidas de despesas

Outras medidas de receitas

Isenção do pagamento de impostos

Investimento excecional

Medidas excecionais em matéria de cuidados de saúde



 25 

 

Figura 12 – Repartição das medidas orçamentais por agentes económicos 
visados 

 
Fonte: Inquérito do TCE. 

27 As medidas abrangidas pelo inquérito que visam apoiar diretamente o emprego 
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Caixa 2 

Regimes de tempo de trabalho reduzido 

Os regimes de tempo de trabalho reduzido são programas públicos que permitem 
que as empresas em dificuldades económicas reduzam temporariamente o 
horário de trabalho, garantindo aos seus trabalhadores apoio público ao 
rendimento pelas horas não trabalhadas. O regime pode implicar uma redução 
parcial do horário ou a suspensão total do contrato de trabalho por um período 
limitado. O objetivo é preservar os postos de trabalho durante a crise e permitir 
que as empresas retenham competências, conhecimento especializado e 
mão-de-obra.  

Durante a crise financeira mundial, a Comissão demonstrou que a maioria dos 
Estados-Membros recorreu a regimes deste tipo e apresentou uma menor 
variabilidade do nível de emprego, o que diminuiu os custos sociais da crise8. 

Em 13 de março de 2020, a Comissão recomendou a utilização destes regimes 
para atenuar os impactos negativos dos confinamentos no emprego. Em abril 
de 2020, no pico dos confinamentos provocados pela pandemia, mais de 
42 milhões de trabalhadores beneficiaram de regimes de tempo de trabalho 
reduzido na UE-27, o que representa cerca de um quarto da mão-de-obra total9. A 
Comissão estima que o custo orçamental imediato destes regimes corresponda a 
metade do custo das prestações de desemprego que seriam pagas na ausência do 
apoio ao emprego10.  

O inquérito do Tribunal mostra que, em 11 Estados-Membros, as medidas 
orçamentais para financiar os regimes de tempo de trabalho reduzido poderão 
custar mais de 5 mil milhões de euros em 2020. 

 

28 O Tribunal categorizou as medidas nacionais recolhidas na sua base de dados de 
acordo com o impacto no emprego, na pobreza, no setor financeiro e no ambiente. 
Esta categorização resulta de uma análise qualitativa baseada no título, na descrição e 
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na classificação das medidas comunicados pelos Estados-Membros. Considera-se que 
as medidas têm um impacto "direto" se o seu objetivo for produzir impacto, 
respetivamente, no emprego, na pobreza, no setor financeiro ou no ambiente. 
Entende-se que as medidas têm um impacto "indireto" se for provável que produzam 
algum impacto, ainda que este não seja o seu objetivo principal, e "insignificante" se 
não for provável que produzam qualquer impacto. A título de exemplo, as medidas de 
despesas que financiam regimes de tempo de trabalho reduzido têm um impacto 
direto benéfico no emprego. A avaliação do Tribunal sobre o impacto das medidas é 
resumida na figura 13. 

Figura 13 – Dimensão relativa das medidas orçamentais, por impactos 
esperados 

 
Fonte: Inquérito do TCE. 

29 A maior parte das medidas incidiu no emprego.  

o Dos montantes associados às medidas, 95% têm um efeito direto ou indireto no 
emprego, tendo 12% um efeito direto. Apenas 1% das medidas incidem 
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na pobreza. Estima-se que as medidas orçamentais com impacto direto (1%) e 
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papel de intermediário na distribuição das garantias e de outros instrumentos, o 
setor financeiro é indiretamente afetado por 89% do montante total das medidas. 
Além disso, também beneficia indiretamente das medidas orçamentais nacionais 
que ajudam a evitar insolvências das empresas e das famílias. 

o Muito poucas medidas têm impacto nas questões ambientais. As medidas 
orçamentais adotadas com impacto direto ou indireto no ambiente representam 
apenas 2% dos montantes totais mobilizados em resposta à crise provocada pela 
COVID-19. Este valor não tem em conta o impacto benéfico dos confinamentos no 
ambiente (como a redução dos níveis de poluição), que o Tribunal não estava em 
condições de quantificar. 

30 Os auxílios estatais constituem o principal canal de apoio dos Estados-Membros 
às empresas nacionais durante a crise. A maior parte das medidas orçamentais (67%) 
foi aprovada pela Comissão a este título. Até ao final de junho a Comissão tinha 
aprovado auxílios estatais no montante de 2,2 biliões de euros (15,7% do PIB da UE-27 
em 2019), sobretudo através de garantias e medidas de liquidez. Uma vez que a 
maioria das decisões aprovadas pela Comissão dizia respeito a regimes "transversais" 
aplicáveis a todos os setores da economia, desconhece-se a sua orientação setorial. A 
intensidade dos auxílios estatais relacionados com a crise variou consideravelmente 
entre os Estados-Membros (ver figura 14). Em termos absolutos, a Alemanha 
representou quase metade do total de auxílios estatais aprovados na UE (1 bilião de 
euros), correspondendo a 29% do PIB alemão.  
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Figura 14 – Auxílios estatais aprovados (montante total, em 
percentagem do respetivo PIB) 

 
Fonte: Dados da Comissão no final de junho de 2020. 

As medidas ajudaram a salvar postos de trabalho, mas 
resultaram em défices elevados  

31 Embora a pandemia esteja ainda em curso e os seus impactos económicos devam 
continuar a evoluir, o Tribunal avaliou as consequências iniciais das medidas 
orçamentais adotadas à data da presente análise. 

32 É provável que as primeiras respostas orçamentais à crise económica tenham um 
sério impacto nos défices orçamentais. Tal deve-se à queda das receitas fiscais, por 
força da diminuição da atividade económica e de medidas discricionárias como as 
isenções fiscais ou as reduções das taxas de imposto, e às despesas excecionais, 
nomeadamente no apoio ao emprego e no setor da saúde. Além disso, segundo o 
inquérito do Tribunal, a poupança orçamental utilizada para financiar as medidas 
representa menos de 0,1% do PIB da UE. Poderão igualmente ocorrer futuros custos 
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orçamentais devido a perdas por imparidade relativas às garantias consideráveis e às 
medidas de liquidez concedidas às empresas.  

33 Em novembro de 2020, previu-se que o défice orçamental agregado se situaria 
acima de 8% do PIB da UE em 2020, e alguns países que enfrentam uma contração 
substancial do PIB poderão registar défices superiores a 10% (Espanha, Bélgica, Itália e 
França). É provável que 26 Estados-Membros não cumpram em 2020 o limite do défice 
fixado pela UE, ou seja, 3% do PIB (ver figura 15). Os défices poderão aumentar as 
dívidas públicas na ordem dos 20% do PIB em 2020-2021, mas as estimativas variam 
consideravelmente entre países11. As previsões do défice e da dívida estão sujeitas a 
pressões ascendentes devido às atuais incertezas económicas. Em novembro, a 
Comissão reviu as previsões de crescimento do PIB para 2021, de 6,1% para 4,1%.  

Figura 15 – Saldos orçamentais (em percentagem do PIB) 

 
Fonte: Previsões de outono da Comissão (2020). 

34 Até ao momento, os mecanismos de tempo de trabalho reduzido e os regimes de 
auxílios estatais disponibilizados pelos governos conseguiram suprir as necessidades 
de liquidez das empresas e, consequentemente, evitar despedimentos em massa. Com 
efeito, os aumentos recentes das taxas de desemprego são baixos em comparação 
com a queda da produção. Na UE, o desemprego aumentou muito menos do que nos 
Estados Unidos (ver figura 16), onde as autoridades públicas não incentivaram 

                                                      
11 Previsões de outono da Comissão (2020). 
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programas generalizados de manutenção dos postos de trabalho, optando, em vez 
disso, por prolongar as prestações de desemprego.  

Figura 16 – Variação da taxa de desemprego e do volume do PIB em 
comparação com o trimestre anterior na UE e nos Estados Unidos 

 
Nota: A variação da taxa de desemprego é nominal e a variação do volume do PIB corresponde a taxas 
de crescimento. 

Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados da OCDE. 

35 As medidas orçamentais desempenharam um papel essencial na estabilização 
dos rendimentos disponíveis. Os inquéritos aos consumidores realizados pela 
Comissão revelam uma acumulação significativa de poupanças12 involuntárias, que são 
uma consequência direta das medidas de confinamento, das medidas orçamentais e 
da elevada incerteza. Enquanto os confinamentos reduziram as vendas de produtos e 
serviços das empresas, as medidas orçamentais mantiveram um poder de compra 
relativamente estável para os trabalhadores, colocando a taxa de poupança das 
famílias num máximo histórico de 16,9% na área do euro no primeiro trimestre 
de 2020. Estas poupanças poderão contribuir para uma retoma rápida do consumo se 
se dissipar a incerteza quanto às perspetivas económicas. 

                                                      
12 Comunicado de imprensa do Eurostat, 3 de julho de 2020. 
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36 O investimento público não tem sido uma prioridade na gestão da crise. No 
inquérito, o Tribunal solicitou aos Estados-Membros que comunicassem todas as 
decisões de investimento tomadas em resposta à crise provocada pela COVID-19. Os 
dados obtidos mostram que estas decisões representaram menos de 0,5% do PIB da 
UE e, sem o investimento público anunciado no plano de recuperação da Alemanha 
(junho de 2020), representariam 0,1% do PIB da UE. O investimento público poderá 
contribuir para a retoma das economias no período pós-pandemia. Em 23 de abril 
de 2020, o Conselho Europeu congratulou-se com o roteiro conjunto para a 
recuperação, que recomendava um investimento sem precedentes para ajudar a 
relançar e a transformar as economias europeias13.  

                                                      
13 https://www.consilium.europa.eu/media/43420/20200421-a-roadmap-for-recovery_pt.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/43420/20200421-a-roadmap-for-recovery_pt.pdf
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A resposta económica substancial 
da UE está em curso  
37 A resposta inicial da UE à crise económica (março de 2020) foi preparada no 
contexto do rápido agravamento da situação epidemiológica e dos primeiros 
confinamentos gerais nos Estados-Membros (ver síntese cronológica no anexo II). 
Foram tomadas ações e decisões imediatas no quadro das regras em vigor, como as 
medidas orçamentais da UE, as intervenções monetárias do BCE, as decisões de 
concessão de crédito do BEI (Banco Europeu de Investimento) e do MEE (Mecanismo 
Europeu de Estabilidade) e as ações de coordenação da Comissão.  

38 Com a evolução da crise pandémica, a resposta económica da UE tornou-se mais 
significativa para refletir as necessidades de recuperação e, mais recentemente, 
abrangeu um acordo do Conselho Europeu para criar um novo instrumento de apoio 
orçamental temporário da UE para promover a recuperação económica e a resiliência, 
designado "NextGenerationEU".  

39 As medidas financeiras da UE e do MEE (adotadas ou em processo de adoção, 
excluindo as intervenções monetárias do BCE) têm um montante global superior a 
1 363 mil milhões de euros14, repartido por subvenções (430 mil milhões de euros) e 
empréstimos (933 mil milhões de euros). A parte mais significativa do apoio 
orçamental da UE é composta pela componente de subvenções do proposto 
NextGenerationEU, que representa cerca de 40% das medidas orçamentais nacionais 
previstas em 2020 (ver figura 17). Os montantes da UE representam o máximo 
disponível e não serão necessariamente utilizados na íntegra.  

                                                      
14 Incluindo o NextGenerationEU (montantes acordados pelo Conselho Europeu).  
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Figura 17 – Comparação das estimativas das respostas financeiras da UE 
e dos Estados-Membros à crise (em milhares de milhões de euros) 

 
Nota: Os dados relativos ao proposto NextGenerationEU baseiam-se nas conclusões do Conselho 
Europeu. Como valor aproximado das intervenções orçamentais nacionais, utilizou-se a diferença entre 
os saldos orçamentais de 2020 e 2019 estimada nas previsões de outono da Comissão (2020). Os dados 
sobre outras medidas nacionais baseiam-se no inquérito do TCE. Os recursos do NextGenerationEU 
deverão ser atribuídos ao longo de vários anos, o que neste caso se compara com o défice orçamental 
dos Estados-Membros num único ano. 

Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados de agosto de 2020.  

As competências da UE em domínios não associados à 
coordenação monetária e económica têm sido limitadas 
durante a crise  

40 As primeiras intervenções de política monetária do BCE, nomeadamente 
aquisições maciças de ativos (ao abrigo do programa de compras de emergência por 
pandemia – PEPP, com um valor inicial de 750 mil milhões de euros, posteriormente 
reforçado com mais 600 mil milhões de euros), procuravam estabilizar as condições 
nos mercados financeiros. As intervenções do BCE destinavam-se também a facilitar as 
condições de financiamento dos bancos através de novas operações de 
refinanciamento de prazo alargado (ORPA) e a flexibilizar os requisitos em matéria de 
garantias. Alguns bancos centrais de países não participantes na área do euro 
(Dinamarca, Croácia, Hungria, Roménia) beneficiaram da cedência de liquidez em 
euros pelo BCE aos seus sistemas bancários.  
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41 A UE enfrentou várias restrições e limitações de competências em certos 
domínios em que poderia ter contribuído para a resposta à pandemia. Tal resulta, por 
um lado, da ausência de competências para atuar em alguns domínios e, por outro, da 
falta de consenso e de preparação, antes da eclosão da crise, para criar determinados 
mecanismos/instrumentos. As principais restrições incluem as que em seguida se 
descreve. 

o Competências em matéria de políticas de saúde: a intervenção da UE quanto à 
saúde pública limita-se a apoiar e complementar as políticas dos 
Estados-Membros, que são os principais responsáveis neste domínio. O 
orçamento da UE para investimento no setor da saúde (terceiro programa 
"Saúde") correspondia a 0,5 mil milhões de euros, ou seja, 0,05% do montante 
total do atual QFP para 2014-2020. O Tribunal publicará em breve uma análise 
separada ao contributo inicial da UE para a resposta de saúde pública à COVID-19.  

o Competências em matéria de medidas de confinamento: os confinamentos e 
medidas similares foram decididos unicamente pelos próprios Estados-Membros, 
que têm competências exclusivas no domínio da segurança pública. Cabia à 
Comissão desempenhar um papel secundário, assegurando a coordenação 
voluntária e fornecendo orientações não vinculativas para limitar as 
consequências negativas para a integridade do mercado interno e a livre 
circulação de mercadorias e pessoas. No entanto, a Comissão pode verificar se as 
medidas se justificam, isto é, se são adequadas, necessárias e proporcionais aos 
objetivos de segurança pública15.  

o Preparação para crises económicas: o Conselho e a Comissão têm competências 
para coordenar as políticas económicas dos Estados-Membros no âmbito do 
Semestre Europeu (com regras específicas em matéria de supervisão orçamental) 
e para verificar a conformidade dos regimes de auxílios estatais com as regras da 
UE. O Conselho e a Comissão também gerem a assistência financeira aos 
Estados-Membros afetados por perturbações severas de natureza económica ou 
financeira (MEEF, mecanismo de apoio financeiro às balanças de pagamentos).  

o Regras do orçamento da UE: o orçamento da UE não se destina a atenuar 
choques económicos em larga escala a curto prazo, uma vez que está sujeito aos 
limites de despesas previstos no Quadro Financeiro Plurianual e a diversas regras 
em matéria de despesas dos programas orçamentais. Em especial, pode demorar 
tempo a aplicar eventuais reafetações dos programas de investimento para este 
efeito, dependendo da natureza do investimento e dos ciclos de programação. 

                                                      
15 Ver "Resposta económica coordenada ao surto de COVID-19" (COM(2020) 112 final). 
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Além disso, as margens e reservas orçamentais para imprevistos incorporadas nos 
atuais orçamentos não são substanciais: o TCE já propôs o aumento das dotações 
em reserva16. Em especial, ao aproximar-se o fim do QFP para 2014-2020, as 
margens disponíveis são mais reduzidas.  

Foi rapidamente implantada uma coordenação económica 
flexível 

42 Após a eclosão da pandemia, e sem perspetivas de um regresso rápido à 
normalidade na situação económica, tornou-se evidente que a UE teria de reagir de 
forma flexível para permitir que os Estados-Membros definissem respostas adequadas 
às situações específicas da saúde e da economia, possibilitando:  

o uma aplicação mais flexível das principais regras económicas ou dos processos de 
coordenação da UE;  

o a adoção de orientações ad hoc para limitar o impacto das medidas de 
emergência nacionais no funcionamento do mercado único.  

43 Neste contexto, foram tomadas várias medidas para tratar um conjunto de 
aspetos essenciais da política económica. 

o Em 13 de março de 2020, no seguimento das conclusões do Conselho Europeu de 
10 de março, a Comissão adotou orientações estratégicas excecionais para os 
Estados-Membros17 fora do âmbito dos processos tradicionais de coordenação 
económica do Semestre Europeu. Estas orientações incentivaram medidas 
imediatas de estímulo orçamental para amortecer o impacto da crise económica 
emergente, como regimes de tempo de trabalho reduzido para atenuar as perdas 
de postos de trabalho e apoiar o rendimento das famílias, injeções de liquidez e 
garantias ao crédito e às exportações para ajudar as empresas com fundo de 
maneio.  

o Em 19 de março de 2020, a Comissão adotou também um quadro temporário 
específico relativo aos auxílios estatais, que permitiu aos Estados-Membros 

                                                      
16 https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_ 

paper_mff_en.pdf 

17 "Resposta económica coordenada ao surto de COVID-19" (COM(2020) 112 final). 

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
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conceder apoio público às empresas e setores nacionais afetados pela crise18. As 
regras específicas relativas à intervenção do Estado mediante garantias, 
empréstimos e outros instrumentos relevantes em situação de crise 
complementaram outras possibilidades já disponíveis aos Estados-Membros ao 
abrigo das regras em matéria de auxílios estatais. Até ao final de outubro, a 
Comissão alterou o quadro inicial em quatro ocasiões para prolongar a sua 
aplicabilidade (do final de 2020 para junho de 2021, exceto no caso do apoio aos 
capitais próprios, que foi prolongado até ao final de setembro de 2021) e 
assegurar uma cobertura adequada das atividades de investigação e do apoio aos 
capitais próprios. 

o Em 20 de março de 2020, a Comissão propôs pela primeira vez a ativação da 
cláusula de derrogação de âmbito geral do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento19, permitindo que todos os Estados-Membros se desviassem 
temporariamente dos requisitos orçamentais que se aplicariam normalmente e 
lançassem estímulos orçamentais em larga escala20. Os desvios temporários da 
trajetória de ajustamento ao objetivo orçamental de médio prazo são permitidos, 
desde que tal não ponha em risco a sustentabilidade orçamental a médio prazo. 

o Em 20 de maio de 2020, a Comissão propôs recomendações específicas por país 
(REP) no âmbito do Semestre Europeu que reiteraram os objetivos estratégicos 
comuns de atenuar as graves consequências da crise a curto prazo e relançar o 
crescimento a médio prazo. Pela primeira vez, as REP não continham 
recomendações orçamentais relativas à trajetória de ajustamento rumo aos 
objetivos de médio prazo. Ao invés, centraram-se no apoio imediato em contexto 
de crise e na recuperação a médio prazo através das transições ecológica e digital. 

44 Ao longo deste período, a Comissão adotou orientações para coordenar 
determinadas medidas de segurança sanitária nos domínios em que o normal 
funcionamento do mercado interno foi afetado. Por exemplo, emitiu orientações 
destinadas a limitar as consequências da gestão das fronteiras na livre circulação de 

                                                      
18 Comunicação da Comissão – Quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em 

apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19 (JO C 91I de 20.3.2020). 

19 A ativação da "cláusula de derrogação de âmbito geral", como enunciada no artigo 5º, nº 1, 
no artigo 6º, nº 3, no artigo 9º, nº 1, e no artigo 10º, nº 3, do Regulamento (CE) nº 1466/97 
e no artigo 3º, nº 5, e no artigo 5º, nº 2, do Regulamento (CE) nº 1467/97, facilita a 
coordenação das políticas orçamentais em períodos de recessão económica grave. 

20 Comunicação da Comissão ao Conselho sobre a ativação da cláusula de derrogação de 
âmbito geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento (COM(2020) 123 final). 



 38 

 

bens e serviços (23 de março de 2020) e no trabalho (30 de março de 2020). Tendo em 
conta as prerrogativas nacionais em matéria de políticas de saúde, a Comissão não 
publicou regras vinculativas. Em setembro de 2020, propôs uma recomendação do 
Conselho destinada a criar um quadro geral de coordenação e comunicação das 
medidas que restringem a livre circulação21.  

A UE mobilizou fundos disponíveis e criou novas redes de 
segurança para as empresas, os governos e os trabalhadores  

45 O apoio financeiro da UE evoluiu rapidamente das reafetações imediatas de 
fundos e mobilização dos instrumentos de flexibilidade no âmbito do orçamento da 
UE em vigor para a adoção de redes de segurança financeiras para as empresas, os 
Estados-Membros e os trabalhadores a fim de combater as consequências económicas 
imediatas da crise. 

46 As primeiras medidas propostas pela Comissão após a eclosão da crise 
consistiram na extensão de ações existentes, no âmbito do QFP e financiadas 
principalmente por reafetações orçamentais (ver também o anexo III). Até ao final de 
agosto, os aumentos do orçamento da UE para 2020 representavam 2,3% das 
dotações de autorização iniciais, esgotando todas as margens dos limites de despesas 
do QFP atual. As principais ações financiadas para complementar as despesas 
nacionais durante a crise são descritas em seguida. 

o Em 13 de março de 2020, a Comissão decidiu redirecionar os FEEI no âmbito da 
política de coesão relativos a 2020 para a Iniciativa de Investimento de Resposta 
ao Coronavírus (CRII), com a intenção de suprir as necessidades mais urgentes 
associadas às despesas com cuidados de saúde, ao apoio às PME e às medidas de 
curto prazo em matéria de trabalho. Oito mil milhões de euros de 
pré-financiamento não seriam devolvidos à Comissão, sendo utilizados em 
injeções de capital destinadas aos Estados-Membros para projetos relacionados 
com a crise. Os Estados-Membros podem aceder a estes recursos alterando os 
seus programas operacionais em vigor através de procedimentos simplificados e 
acelerados, beneficiando simultaneamente, em alguns casos, de alguma 
flexibilidade para reafetar o financiamento diretamente. 

o Também em 13 de março de 2020, a Comissão decidiu desbloquear mil milhões 
de euros do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) para 
funcionarem como garantia do Fundo Europeu de Investimento (FEI), visando 

                                                      
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1555  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1555
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apoiar as pequenas empresas afetadas pelo impacto económico da pandemia de 
coronavírus. Pretende-se que esta garantia incentive os bancos em toda a UE a 
concederem um montante máximo de 8 mil milhões de euros em empréstimos 
para fundo de maneio a cerca de 100 000 PME. 

o Em 30 de março de 2020, a UE alterou o âmbito de aplicação do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia (FSUE) de forma a incluir as principais medidas 
de emergência relacionadas com a saúde pública. Àquela data, estava disponível 
para este instrumento um montante máximo de 0,8 mil milhões de euros 
em 2020. Devido a desembolsos posteriores relacionados com outras 
emergências, o montante disponível em 2020 diminuiu para 0,18 mil milhões de 
euros.  

o Em 2 de abril de 2020, a CRII foi complementada por medidas que permitiam 
temporariamente uma utilização mais flexível de FEEI não autorizados no valor de 
54 mil milhões de euros para projetos relacionados com a COVID-19 ("CRII+"). 
Estas medidas incluem maior flexibilidade nas transferências entre fundos, 
objetivos temáticos e programas operacionais, bem como uma taxa de 
cofinanciamento das despesas pela UE de 100%, com um impacto estimado de 
14,6 mil milhões de euros nos pagamentos. 

o Em 14 de abril de 2020, a UE alterou o regulamento relativo à ativação do 
Instrumento de Apoio de Emergência, com um orçamento de 2,7 mil milhões de 
euros em 2020 destinado a apoiar a resposta dos Estados-Membros à crise 
sanitária, por exemplo através de acordos prévios de aquisição com os 
laboratórios que estão a desenvolver vacinas para o coronavírus.  

47 Em 16 de março de 2020, o Grupo BEI também anunciou medidas de 
financiamento excecionais: 

o financiamento para empresas, disponibilizando 28 mil milhões de euros de 
programas existentes: 

— garantias para as PME: com base em mil milhões de euros desbloqueados 
do FEIE, o FEI deverá disponibilizar um total de 2,2 mil milhões de euros em 
garantias com vista a mobilizar um máximo de 8 mil milhões de euros em 
financiamento a favor de pelo menos 100 000 PME, através dos programas 
COSME (o programa da UE para a competitividade das PME) e InnovFin22; 

                                                      
22 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_569  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_569
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— linhas de liquidez específicas para os bancos, assegurando um apoio de até 
10 mil milhões de euros ao fundo de maneio das PME e das empresas de 
média capitalização; 

— programas específicos de compra de instrumentos de dívida titularizados, 
para permitir que os bancos transfiram as carteiras de risco dos empréstimos 
a PME, mobilizando até 10 mil milhões de euros; 

o financiamento para projetos no setor da saúde até 5 mil milhões de euros. 

48 Em 9 de abril de 2020, numa altura em que os confinamentos estavam a ser 
prolongados e as primeiras previsões económicas nacionais começavam a revelar os 
potenciais impactos, o Eurogrupo propôs um pacote de redes de segurança de 
emergência, com vista a apoiar simultaneamente as finanças públicas, as empresas e o 
emprego, combatendo assim as consequências imediatas da crise. Este pacote global 
de 540 mil milhões de euros baseou-se em três pilares: 

o garantia de apoio na crise pandémica do MEE: instrumento temporário no 
montante de 240 mil milhões de euros, ou seja, metade da capacidade de 
empréstimo do MEE, a utilizar em despesas médicas diretas ou indiretas 
relacionadas com a COVID-19 e incorridas desde fevereiro de 2020. O acesso 
deverá ser limitado a 2% do PIB dos Estados-Membros no final de 2019; 

o financiamento de empresas da UE através do Grupo BEI: 200 mil milhões de 
euros de financiamento, apoiados por um fundo de garantia pan-europeu 
temporário de 25 mil milhões de euros, para ajudar as empresas, em especial as 
PME, que enfrentam escassez de liquidez. Os Estados-Membros devem contribuir 
para o fundo de garantia proporcionalmente à sua posição acionista no BEI. O 
orçamento da UE e o MEE também podem contribuir; 

o SURE – apoio financeiro temporário para atenuar os riscos de desemprego 
numa situação de emergência: 100 mil milhões de euros para financiar, mediante 
pedido, o aumento das despesas públicas nacionais relativas a regimes de tempo 
de trabalho reduzido e outros mecanismos semelhantes e, como medida de 
acompanhamento, a algumas medidas de âmbito sanitário, em particular no local 
de trabalho. Este instrumento deverá ser gerido pela Comissão e estar sujeito às 
regras financeiras da UE. O SURE tem a forma de um regime de empréstimos 
baseado num sistema de garantias no valor de 25 mil milhões de euros prestadas 
pelos Estados-Membros ao orçamento da União.  

49 O Conselho Europeu aprovou a proposta em 23 de abril e instou a que o pacote 
estivesse operacional até 1 de junho de 2020. O instrumento do MEE foi aprovado em 
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15 de maio pelo Conselho de Governadores do MEE, incluindo a confirmação da 
elegibilidade de todos os países da área do euro. Além disso, em 26 de maio, o 
Conselho de Administração do BEI aprovou a estrutura e a abordagem comercial do 
novo fundo. O Regulamento SURE foi adotado pelo Conselho em 19 de maio. Contudo, 
devido à duração dos processos de ratificação, em agosto o fundo de garantia 
pan-europeu ainda não estava operacional, enquanto o SURE foi ativado em 
22 de setembro, depois de todos os Estados-Membros terem assinado as garantias.  

Através do instrumento NextGenerationEU, a UE propôs um 
apoio financeiro considerável a uma recuperação sustentável e 
resiliente 

50 Em 23 de abril de 2020, o Conselho Europeu decidiu iniciar esforços para criar um 
fundo de recuperação em resposta à crise provocada pela COVID-19 e incumbiu a 
Comissão de, com carácter de urgência, apresentar uma proposta. Um mês depois, a 
Comissão propôs um fundo temporário da UE sem precedentes ("NextGenerationEU") 
no montante de 750 mil milhões de euros, com base numa anterior proposta 
franco-alemã (18 de maio), juntamente com uma proposta alterada do QFP 
para 2021-2027 para ter em conta as consequências socioeconómicas da crise. Foi 
objeto de acordo no Conselho Europeu, com várias alterações relevantes, em 
21 de julho de 2020. Juntamente com o QFP para 2021-2027, o acordo propõe um 
total de 1 824,3 mil milhões de euros de apoio da UE aos Estados-Membros. 

51 O NextGenerationEU disponibilizará financiamento a vários programas que irão 
apoiar o processo de recuperação. O elemento central é o Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência (MRR), que visa apoiar a recuperação das economias dos 
Estados-Membros e combater os efeitos da crise pandémica através de investimentos 
coordenados e reformas estruturais, colocando a tónica na convergência e nas 
transições ecológica e digital integradas em todos os domínios de intervenção. No que 
diz respeito ao SURE e ao MEEF (criado durante a crise da dívida soberana), a base 
jurídica do NextGenerationEU é o artigo 122º do TFUE, que permite assistência 
financeira específica em situações de crise excecionais, como as catástrofes naturais. 
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NextGenerationEU – impactos esperados 

52 A Comissão estima23 ser provável que o NextGenerationEU tenha um impacto 
considerável na economia da UE-27. 

o Poderá aumentar o investimento (privado e público) em 1,4 biliões de euros 
durante 2021-2022 (ver figura 18) e, assim, colmatar o provável défice de 
investimento criado pela crise no período 2020-2021, da seguinte forma: 

— a maioria dos fundos (cerca de 700 milhões de euros) destina-se a financiar 
diretamente investimentos; 

— as provisões específicas para as garantias (cerca de 56 mil milhões de euros) 
atribuídas a dois programas (InvestEU e o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade) destinam-se a alavancar investimento privado até 
700 mil milhões de euros. 

o Devido ao investimento mobilizado, a Comissão estima que o nível do PIB na 
UE-27 em 2024 será aproximadamente 2% superior ao indicado nas previsões 
atuais. 

                                                      
23 Identifying Europe's recovery needs, documento de trabalho dos serviços da Comissão, 

SWD(2020) 98 final. 
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Figura 18 – Investimento potencial gerado pelo NextGenerationEU 
em 2021-2022 

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base na proposta da Comissão. 

NextGenerationEU – âmbito e composição 

53 O NextGenerationEU tem por ambição concretizar algumas das seguintes 
abordagens inovadoras: 

o um papel muito maior para a UE – o instrumento temporário quase duplicará o 
montante do orçamento da UE a longo prazo para o período de 2021-2027; 

o diversificação no apoio financeiro (subvenções, empréstimos, provisões para 
garantias) e programas geridos direta ou indiretamente pela Comissão ou na 
modalidade de gestão partilhada (ver anexo IV);  

o segundo o acordo do Conselho Europeu, cerca de 90% do financiamento do 
instrumento de recuperação serão afetados a um novo mecanismo (MRR) e serão 
desembolsados sob reserva de determinadas condições relacionadas com 
reformas e investimentos que visem enfrentar desafios nacionais identificados no 
âmbito do Semestre Europeu;  

o apoio imediato para um impacto rápido: segundo o acordo do Conselho 
Europeu, até 70% do apoio não reembolsável do MRR terão de ser autorizados 
em 2021-2022 e o restante em 2023. Além disso, o Conselho Europeu concordou 
em financiar despesas retroativas pertinentes para os objetivos do MRR a partir 
de fevereiro de 2020; 
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o chaves de repartição dos novos programas financiados ao abrigo do 
NextGenerationEU (MRR, REACT-EU) que refletem as suas finalidades específicas 
e diferentes das dos FEEI; 

o uma forma de financiamento diferente através da contração de empréstimos nos 
mercados de capitais. Pela primeira vez, a UE contrairá empréstimos para 
financiar apoio não reembolsável. 

54 Dada a urgência da situação e as circunstâncias excecionais, a proposta da 
Comissão não foi sujeita a uma avaliação de impacto nem a consulta às partes 
interessadas, sendo antes acompanhada de um documento de trabalho dos serviços 
da Comissão que identifica as necessidades de recuperação da UE. Continua por 
esclarecer como foi determinada a proporção entre subvenções e empréstimos e de 
que maneira foi conciliada com os objetivos do fundo. Após as negociações sobre a 
composição do pacote, o Conselho Europeu concordou em reduzir a percentagem de 
apoio não reembolsável do pacote (dos 500 mil milhões de euros inicialmente 
propostos para 390 mil milhões de euros), compensada por um aumento do nível de 
empréstimos de 250 mil milhões de euros para 360 mil milhões de euros. 

Afetação do MRR 

55 Os critérios utilizados para a afetação de fundos do MRR aos Estados-Membros 
diferiram dos utilizados noutros programas importantes do QFP. Relativamente aos 
empréstimos, o limite máximo depende do RNB e não deve exceder 6,8% (proposta do 
Conselho Europeu). Relativamente ao apoio não reembolsável, a afetação depende de 
indicadores de convergência como a população, o PIB per capita e a taxa de 
desemprego. Com base numa proposta do Conselho Europeu, na chave de repartição 
para 2023, o critério do desemprego foi substituído pela perda no PIB real observada 
durante 2020 e pela perda cumulativa do PIB real observada durante o período 
de 2020-2021. A alteração dizia respeito a 30% das subvenções (ver figura 19). Esta 
situação reflete os dois objetivos de enfrentar o impacto socioeconómico da pandemia 
e dar resposta aos desafios estruturais que impedem o crescimento e a criação de 
empregos. 
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Figura 19 – Afetação estimada de apoio não reembolsável ao abrigo do 
MRR 

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base nas chaves de repartição. 

56 A afetação estimada dos fundos espelha sobretudo as debilidades económicas e 
os níveis de convergência na UE anteriores à crise (ver figura 20). A afetação de fundos 
aos Estados-Membros calculada seguindo qualquer dos dois métodos indica também 
que os mesmos três maiores beneficiários (Itália, Espanha e França) deverão receber 
cumulativamente cerca de metade do volume total das subvenções (utilizando as 
projeções atuais relativas à evolução do PIB no período de 2020-2021). Espera-se, além 
disso, que sofram quedas substanciais do PIB durante a crise (ver figura 20).  
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Figura 20 – Relação entre a afetação de subvenções do MRR e o nível de 
convergência do PIB 

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base nos dados da Comissão sobre o PIB e no acordo do Conselho Europeu 
sobre a afetação do MRR e do REACT-EU por país. 

57 A real afetação dos fundos dependerá da capacidade dos Estados-Membros para 
cumprirem as condições do MRR. Para obter acesso a financiamento do MRR, os 
Estados-Membros terão de elaborar planos nacionais de recuperação e resiliência que 
definam os seus programas de reformas e de investimento para os anos de 2021 
a 2023 e de os apresentar à Comissão até 30 de abril. A Comissão criou, em 
16 de agosto de 2020, um grupo de trabalho sobre recuperação e resiliência 
incumbido de dirigir a execução do MRR e coordená-lo com o Semestre Europeu24, 
bem como definir orientações relativas à elaboração dos planos de recuperação e 
resiliência25. Os planos terão de ser adaptados em 2022, conforme necessário, para 
servirem de base à afetação definitiva de fundos em 2023. Serão avaliados pela 
Comissão (e aprovados pelo Conselho) e o desembolso dos fundos ficará sujeito à 
concretização dos objetivos intermédios previstos nos planos. Uma maior absorção 
dos empréstimos concedidos pelo MRR poderá depender também das diferenças 
entre as remunerações das obrigações soberanas e o custo dos juros da contração de 
empréstimos do MRR.  

                                                      
24 https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en  

25 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1658  
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Financiamento do NextGenerationEU 

58 O NextGenerationEU será financiado através dos mercados de capitais. A 
Comissão será autorizada a contrair empréstimos, em nome da União Europeia, 
estritamente limitados ao montante de 750 mil milhões de euros (a preços de 2018). 
Deste modo, a UE poderá mobilizar um grande volume de recursos num curto período, 
sem aumentar as dívidas públicas nacionais durante a crise. 

59 A componente de subvenções do NextGenerationEU terá de ser reembolsada 
entre 2028 e 2058, o mais tardar, através dos futuros orçamentos da UE. À data da 
elaboração da presente análise, existem incertezas e debates em curso acerca da 
conceção dos novos recursos próprios para facilitar o reembolso das obrigações 
da UE.  

Algumas medidas financeiras não foram aplicadas ou ainda não 
chegaram aos beneficiários finais 

60 As intervenções de mercado do BCE tiveram efeitos estabilizadores imediatos nos 
mercados financeiros. Mais concretamente, os diferenciais das obrigações de dívida 
pública da área do euro estabilizaram a níveis inferiores aos picos alcançados em 
meados de março, após o anúncio do plano de emergência do BCE26. Além disso, os 
bancos também beneficiaram de financiamento monetário permissivo, de um alívio 
temporário de determinados requisitos da UE em matéria de fundos próprios e de 
garantias de empréstimos concedidas pelos governos. Por conseguinte, os 
empréstimos das instituições financeiras monetárias (IFM) da área do euro a empresas 
não financeiras e a governos registaram elevadas taxas de crescimento desde fevereiro 
de 2020 (ver figura 21). No entanto, a maior parte do crédito concedido às empresas 
visava o financiamento do fundo de maneio, enquanto o crédito para investimentos 
em capital fixo tem vindo a diminuir27. 

                                                      
26 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No 2, setembro de 2020, p. 17. 

27 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714%7Ed6b166d17c.en.htm


 48 

 

Figura 21 – Taxas de crescimento mensais dos empréstimos de IFM na 
área do euro 

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados do BCE (conjunto de dados das rubricas do balanço).  

61 Ao contrário das intervenções de política financeira, a utilização de outras novas 
medidas da UE foi, regra geral, modesta, mas diferente para cada um dos 
instrumentos, refletindo as suas condições e procedimentos distintos. O nível de 
absorção (ver anexo V) deixa claro que a rapidez na tomada de decisões não se traduz 
necessariamente em apoio financeiro imediato: a absorção depende da natureza e 
estrutura do instrumento de apoio, bem como da capacidade de os Estados-membros 
utilizarem estes fundos em conformidade com os procedimentos e as condições 
aplicáveis à elegibilidade para os utilizar. Mais concretamente, ao contrário dos fundos 
de seguros ou de um estabilizador orçamental automático, os FEEI não foram 
concebidos para reagir rapidamente a uma crise. Não obstante, alguns regulamentos 
foram adaptados para aumentar a velocidade de resposta, incluindo a elegibilidade 
retroativa a 1 de fevereiro de 2020 (no âmbito dos pacotes CRII e CRII+). 

62 Está em curso a execução de operações da UE para a concessão de crédito no 
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recentemente acordado, gerido pelo BEI, começou a funcionar no final de agosto 
de 2020, após a conclusão de todos os procedimentos jurídicos. Até ao final de agosto, 
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Conselho adotou as primeiras decisões de financiamento relativas a 
16 Estados-Membros, utilizando quase 90% do orçamento. Através dos empréstimos 
do SURE, a UE pode conceder taxas de juro favoráveis aos Estados-Membros com 
elevados níveis de dívida pública (como Itália, Espanha e a Bélgica), mas também aos 
que têm um mercado de dívida local reduzido. Esta situação está patente no conjunto 
de Estados-Membros que solicitaram apoio do SURE (ver figura 22). 

Figura 22 – Empréstimos aprovados do SURE para regimes de tempo de 
trabalho reduzido 

 
Fonte: Decisões de Execução do Conselho (setembro de 2020). 

63 À data de conclusão da presente análise, o instrumento NextGenerationEU ainda 
não tinha sido adotado. O acordo entre os líderes da UE abriu caminho para as 
negociações formais entre o Parlamento Europeu e o Conselho a respeito da 
dimensão, da composição e dos pormenores dos diferentes regulamentos que regem 
os programas financiados através do NextGenerationEU. Acresce que a Decisão 
Recursos Próprios, associada ao financiamento do orçamento da UE por intermédio do 
NextGenerationEU, tem de ser ratificada por todos os Estados-Membros segundo os 
seus requisitos constitucionais, pelo que o instrumento não estará em vigor antes 
de 2021.  
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A crise origina novos riscos, desafios e 
oportunidades para a coordenação 
económica da UE 
64 A resposta de política económica à COVID-19 envolve um amplo conjunto de 
medidas a nível nacional e da UE, originando riscos, desafios e oportunidades para a 
coordenação e integração económica da União, por duas razões. Em primeiro lugar, a 
pandemia pode gerar riscos de divergência económica em diferentes dimensões das 
economias dos Estados-Membros. Em segundo lugar, a resposta da UE às dificuldades 
que surgem nos Estados-Membros implica desafios e oportunidades para a 
governação económica da União no que diz respeito à conceção e à aplicação de 
medidas adequadas que garantam uma convergência económica estável na UE.  

Riscos decorrentes de evoluções económicas díspares nos 
Estados-Membros 

65 Os efeitos da pandemia e das políticas nacionais específicas à crise podem 
suscitar riscos de divergência económica na UE e fracas perspetivas de crescimento 
decorrentes de: 

o divergências orçamentais; 

o distorções da concorrência resultantes das medidas de auxílios estatais; 

o desemprego elevado e persistente; 

o baixo nível de investimento. 

66 A pandemia pode ampliar as divergências orçamentais entre Estados-Membros: 
a Comissão prevê maiores aumentos da dívida em 2020 nos países que já tinham 
dívidas públicas mais avultadas antes da crise (ver figura 23). Esta situação resulta 
particularmente do efeito de amplificação das perdas do PIB sobre os rácios de dívida 
nos países altamente endividados (ver anexo VII). Por exemplo, o impacto mais 
elevado das perdas do PIB nos rácios de dívida ocorre na Grécia, em Itália e em 
Espanha, esperando-se também que estes países estejam entre os que vão sofrer as 
maiores contrações do PIB em 2020. Segundo uma recente avaliação da Comissão, a 
situação da dívida pública permanece sustentável em todos os Estados-Membros da 
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área do euro, embora as projeções estejam rodeadas por incertezas particularmente 
significativas28.  

67 As dívidas públicas crescentes e as preocupações sobre a sua sustentabilidade 
poderão vir a limitar o poder orçamental para reagir a outras crises, para financiar o 
crescimento a longo prazo e a convergência económica na UE e para contribuir para as 
estratégias da União. Assim, os novos planos de ação da UE que visam o investimento 
nas transições climática e digital poderão confrontar‐se com novos constrangimentos 
de financiamento a nível nacional. Até agora, as medidas orçamentais maciças 
tomadas durante a crise tiveram por finalidade atenuar os efeitos imediatos a curto 
prazo da pandemia (ver ponto 29), mas não financiaram estratégias de recuperação.  

Figura 23 – Relação entre as dívidas públicas anteriores à crise e a 

previsão de crescimento das dívidas em 2020 

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados da Comissão (outono de 2020). 

68 A Comissão considerou que o pleno funcionamento do mercado único é essencial 
para impulsionar a recuperação após a pandemia29. Os dados sobre as medidas 
orçamentais demonstram que determinados Estados‐Membros adotaram pacotes 

                                                       
28  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy‐

finance/annex_2_debt_sustainability.pdf 

29  https://www.consilium.europa.eu/media/43420/20200421‐a‐roadmap‐for‐recovery_pt.pdf 
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relativamente maiores de auxílios estatais (ver ponto 30). Dependendo da sua duração 
e do seu grau de execução, as divergências entre as reações nacionais à crise (auxílios 
estatais maciços, medidas de confinamento) poderão distorcer persistentemente as 
condições de concorrência no mercado único e representar desafios em termos de 
convergência económica e competitividade na UE.  

69 As atuais medidas de apoio ao emprego reduzem os riscos de desemprego a 
curto prazo (ver ponto 34), mas não têm em conta a evolução da viabilidade das 
empresas. Uma recuperação fraca e a persistência dos riscos para a saúde pública 
poderão conduzir a mudanças estruturais na procura e a problemas de insolvência 
para um número crescente de empresas, apesar dos regimes de manutenção dos 
postos de trabalho. As recentes e consideráveis quebras, de cerca de 15%, nas horas 
totais trabalhadas na economia da UE no primeiro semestre de 2020 face ao mesmo 
período do ano anterior (ver figura 24) apontam para subidas potencialmente 
elevadas do desemprego e impactos divergentes entre os Estados-Membros.  

70 A experiência com regimes de manutenção dos postos de trabalho durante a 
crise financeira mundial demonstra que a sua utilização prolongada implica o risco de 
apoio a empresas em declínio, acabando por adiar a restruturação e atrasar o aumento 
da produtividade30. Poderá ser precisa a introdução atempada de novos tipos de 
medidas orçamentais destinadas a financiar políticas ativas do mercado de trabalho 
(como formação e requalificação) para apoiar a necessária reafetação de recursos na 
economia.  

                                                      
30 Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations, documento de 

trabalho ocasional, Comissão Europeia, 2010. 
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Figura 24 – Variação total no emprego em junho de 2020 

 
Fonte: Dados do Eurostat. 

71 O elevado grau de incerteza quanto às perspetivas económicas, às quebras nas 
receitas das empresas e ao crescimento das suas dívidas durante a pandemia poderão 
inibir o investimento privado. As projeções atuais demonstram quebras no 
investimento em 2020 comparáveis às registadas durante a crise financeira 
(2008-2013) e uma ampla variação na queda do investimento esperada para este ano, 
que poderá contribuir para o risco de aumento das divergências económicas na UE (ver 
figura 25). Um défice de investimento que perdure ao longo dos anos pode contribuir 
para baixos níveis de crescimento a longo prazo. A falta de investimento público 
poderá ampliar estes riscos; até agora, não tem sido uma prioridade nas respostas 
orçamentais nacionais à crise (ver ponto 36). 
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Figura 25 – Formação bruta de capital fixo no setor privado (variação 
percentual)  

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base em dados da Comissão (outono de 2020). 

Desafios para os atuais quadros de coordenação das políticas 
económicas e orçamentais 

72 A UE tem-se revelado ágil na aplicação da flexibilidade da sua coordenação 
económica (por exemplo, suspensão das regras orçamentais e alterações temporárias 
às regras em matéria de auxílios estatais). Esta agilidade foi necessária para permitir 
aos Estados-Membros adotarem reações à medida e rápidas à evolução da crise. 
Contudo, a flexibilização extraordinária das principais regras, mesmo que temporária, 
poderá dificultar a capacidade da União Europeia para coordenar as respostas 
nacionais de política económica durante a crise e a recuperação. 

Desafios para a coordenação orçamental da UE 

73 A resposta orçamental maciça dos Estados-Membros à crise cria desafios no que 
diz respeito à futura coordenação das políticas orçamentais pela UE. 

o O aumento das dívidas públicas e dos riscos (ver ponto 66) pode tornar mais difícil 
o regresso às atuais regras orçamentais da UE. Mesmo durante o período de 
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crescimento anterior à crise, alguns Estados-Membros não as cumpriam 
plenamente31. Um desafio futuro para a governação da UE será como conceber 
um regresso às regras atuais ou a novas regras sem prejudicar a recuperação ou a 
sustentabilidade da dívida dos Estados-Membros após a pandemia. A solução 
pode partir da atual análise da governação económica da UE pela Comissão32. 

o Além disso, o acionamento da "cláusula de derrogação" (ver ponto 43) permitiu 
às políticas orçamentais nacionais responderem à crise de forma flexível, mas sem 
qualquer coordenação da UE. Não foram esclarecidos determinados aspetos 
operacionais (por exemplo, a indicação do calendário e das condições de 
desativação ou revisão)33, o que poderá prejudicar a coordenação dos objetivos 
orçamentais a médio prazo.  

Desafios para a coordenação das políticas de emprego pela UE  

74 A coordenação das políticas nacionais de emprego é uma competência da UE no 
âmbito do Semestre Europeu. O emprego era uma prioridade no âmbito da anterior 
estratégia económica da UE ("Europa 2020") e faz parte da atual estratégia da União 
para o desenvolvimento sustentável34 e das orientações políticas da Comissão 
para 2019-2024. A crise representa riscos para o eficaz funcionamento dos mercados 
de trabalho da UE (ver ponto 69). O desafio da Comissão é fazer o seu 
acompanhamento e conceber REP adequadas e financiamento da UE para coordenar 
respostas nacionais oportunas aos aumentos do desemprego, por exemplo o SURE (ver 
ponto 48).  

Desafios para a política de concorrência da UE 

75 No que diz respeito à coordenação do mercado interno, a Comissão adotou um 
quadro jurídico que visa proporcionar critérios objetivos para a conceção de regimes 
nacionais de auxílios estatais e condições para limitar as distorções à concorrência, em 
especial nas empresas com um poder de mercado significativo (ver também o 
ponto 43). No entanto, a dimensão dos regimes de auxílios estatais adotados diferiu 

                                                      
31 Relatório Especial 18/2018 do TCE, "O principal objetivo da vertente preventiva do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento foi atingido?" 

32 Comunicação da Comissão – "Análise da governação económica", fevereiro de 2020. 

33 Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021, Conselho Orçamental 
Europeu, 1 de julho de 2020. 

34 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/ 
sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/international%1estrategies/%0bsustainable%1edevelopment%1egoals/eu%1eapproach%1esustainable%1edevelopment-0_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international%1estrategies/%0bsustainable%1edevelopment%1egoals/eu%1eapproach%1esustainable%1edevelopment-0_en
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entre Estados-Membros e, consoante o nível de utilização, estes poderão desequilibrar 
as condições de concorrência entre as empresas no mercado interno (ver ponto 68). A 
Comissão enfrentará um importante desafio no acompanhamento da evolução do 
mercado e dos substanciais volumes de auxílios estatais. A Comissão já tinha utilizado 
este tipo de quadro durante a crise financeira e da dívida soberana35; o Tribunal 
observou que as regras em matéria de auxílios estatais aplicadas pela Comissão ao 
setor financeiro não estavam adaptadas à evolução das realidades do mercado e dos 
quadros regulamentares36.  

76 Além disso, enquanto as medidas de confinamento e os controlos nas fronteiras 
continuarem a dificultar o funcionamento do mercado único e as liberdades 
fundamentais dos europeus, como a livre circulação transfronteiriça de bens e 
pessoas, a Comissão continuará a desempenhar um papel importante na defesa dessas 
liberdades através da verificação da proporcionalidade das medidas nacionais (ver 
ponto 44).  

Desafios para a supervisão do setor financeiro pela UE  

77 O sistema bancário está mais bem posicionado para suportar o choque do que 
estava em 200837, embora alguns Estados-Membros ainda enfrentem níveis 
relativamente elevados de créditos não produtivos. As primeiras indicações revelam 
que os bancos proporcionaram uma liquidez excecional à economia (ver ponto 60). Os 
créditos não produtivos deverão aumentar acentuadamente como consequência do 
choque económico e do aumento do desemprego, criando maiores riscos de futuras 
crises bancárias38. A Comissão, o BCE e as autoridades financeiras da UE (CERS, EBA, 
ESMA, EIOPA, CUR) desempenharão um papel difícil no acompanhamento dos riscos 

                                                      
35 "Comunicação da Comissão – Quadro comunitário temporário relativo às medidas de 

auxílio estatal destinadas a apoiar o acesso ao financiamento durante a atual crise 
financeira e económica" (JO C 16 de 22.1.2009, p. 1); "Comunicação da Comissão sobre a 
aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2011, das regras em matéria de auxílios estatais às 
medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira" (JO C 329 de 7.12.2010, p. 7). 

36 Relatório Especial 21/2020 do TCE, "Controlo dos auxílios estatais às instituições financeiras 
na UE: é necessário um balanço de qualidade". 

37 Documento de análise 05/2020 do TCE, "De que forma a UE teve em conta os 
ensinamentos retirados das crises financeira e da dívida soberana de 2008-2012?" 

38 https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~ 
1b75555f66.en.html#toc22 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
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financeiros e/ou na adoção de medidas de atenuação adequadas, preservando 
simultaneamente o fluxo de crédito para a economia.  

Instrumento de recuperação da UE: novas oportunidades, riscos 
e desafios  

78 O proposto instrumento NextGenerationEU implica novos riscos, desafios e 
oportunidades para a coordenação das políticas económicas da UE e a boa gestão 
financeira dos fundos da União: 

o riscos ligados à adequação financeira; 

o riscos ligados à execução; 

o riscos ligados ao acompanhamento; 

o riscos ligados à responsabilização; 

o desafios em termos de gestão dos riscos financeiros; 

o oportunidades para o reforço da coordenação económica da UE. 

Riscos ligados à adequação financeira 

79 O instrumento NextGenerationEU é financeiramente significativo e irá conceder 
financiamento a vários programas e domínios temáticos importantes. No entanto, 
durante as negociações, várias outras ideias ambiciosas para apoio em domínios 
específicos não tiveram o apoio do Conselho Europeu. A título de exemplo 
proeminente, o acordo do Conselho Europeu relativo ao NextGenerationEU excluiu o 
instrumento proposto pela Comissão para apoiar os capitais próprios das empresas 
(Instrumento de Apoio à Solvabilidade), sem considerar qualquer alternativa (ver 
anexo IV). Existe o risco de: 

o não se encontrar uma solução adequada para aliviar a alavancagem excessiva que 
cada vez mais empresas poderão enfrentar durante a crise atual. Existe, por 
conseguinte, um risco de falências em massa e/ou aquisições hostis por 
concorrentes estrangeiros que poderão prejudicar o bom funcionamento do 
mercado único e a competitividade da UE; 

o o objetivo da proposta da Comissão de financiar 1,4 biliões de euros em 
investimento não ser alcançado, uma vez que o Instrumento de Apoio à 
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Solvabilidade foi concebido para mobilizar até 300 mil milhões de euros de 
investimento. 

80 A eficácia do NextGenerationEU dependerá também da sua dimensão em relação 
à duração e ao impacto da pandemia. Embora significativos, os novos pacotes 
financeiros baseiam-se nas projeções da primavera realizadas pela Comissão, que 
previam riscos de deterioração significativos39. Se estes se concretizarem, o impacto 
estimado do instrumento, o seu montante e/ou a sua estrutura poderão ter de ser 
reavaliados em conformidade.  

Riscos ligados à execução 

81 Não está garantida a eficácia do NextGenerationEU e do próximo QFP na 
atenuação dos impactos da crise provocada pela COVID-19 sobre o crescimento e a 
convergência. Dependerá absolutamente das características da execução, 
designadamente: 

o da disponibilidade atempada dos fundos, que depende de fatores como a rápida 
ratificação da Decisão Recursos Próprios pelos Estados-Membros; a adoção célere 
do novo orçamento a longo prazo e de legislação setorial; e a capacidade da 
Comissão para dirigir a execução rápida e fácil dos projetos; 

o da elevada absorção, uma vez que o NextGenerationEU só pode produzir os 
impactos desejados se os Estados-Membros puderem absorver os fundos. No 
entanto, o elevado nível de absorção está em risco. O Tribunal identificou, já em 
relação ao anterior período de programação da política de coesão da UE, 
problemas de absorção consideráveis: é provável que alguns dos 
Estados-Membros com os mais baixos níveis de absorção no atual período de 
programação recebam apoio substancial do MRR40;  

o da qualidade das despesas e das reformas, nomeadamente das estratégias e 
capacidades dos Estados-Membros para tirar partido das oportunidades de 
reforço do crescimento oferecidas pelos novos canais de financiamento da UE. 
Existe o risco de os Estados-Membros não estarem dispostos a realizar reformas 
ou investimentos ambiciosos, ou de não conseguirem fazê-lo. Em 2019, o 
Conselho reiterou a necessidade de dar prioridade a novas reformas estruturais 

                                                      
39 European Economic Forecast – Spring 2020, Comissão Europeia, p. 68. 

40 Parecer nº 6/2020 do TCE sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 
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para remover os estrangulamentos ao investimento41. O Tribunal observou baixos 
níveis de execução das REP no âmbito do Semestre Europeu e constatou que a 
eficácia deste processo dependia do nível de apropriação nacional e do 
comprometimento dos Estados-Membros em aplicar as REP dentro de prazos 
razoáveis42.  

82 Os objetivos do MRR são comuns a outros programas da UE, o que traz vantagens 
em termos de complementaridade e sinergia. Contudo, aumenta o risco de duplo 
financiamento e de concorrência entre programas diferentes. O TCE propôs que o 
MRR incluísse mecanismos adequados para assegurar a coordenação com outras 
fontes de financiamento da UE e garantir a adicionalidade43. As orientações da 
Comissão aos Estados-Membros44 exigem disposições adequadas para assegurar que a 
demarcação entre os vários instrumentos é respeitada durante a execução dos planos 
de recuperação e resiliência e que o duplo financiamento é sistematicamente excluído. 

Riscos ligados ao acompanhamento 

83 O Tribunal salientou recentemente um conjunto de insuficiências relacionadas 
com o funcionamento do Semestre Europeu, por exemplo a seleção e definição de 
prioridades das REP e situações em que os Programas Nacionais de Reformas 
apresentados pelos Estados-Membros não fazem uma ligação clara entre as medidas 
propostas e as REP ou os objetivos mais vastos da UE45. Estes aspetos também são 
pertinentes para os planos avançados pelos Estados-Membros em relação ao MRR, 
que devem explicar de que maneira tencionam utilizar os fundos para dar resposta às 
prioridades da UE e às REP46. Existe, por conseguinte, um risco de que os planos de 
recuperação e resiliência, enquanto base para o desembolso do MRR, não traduzam 
suficientemente estratégias nacionais claras e objetivos ambiciosos. Ao contrário dos 

                                                      
41 "Conclusões do Conselho sobre as apreciações aprofundadas e a aplicação das 

recomendações específicas por país de 2018" (3 de maio de 2019) 

42 Relatório Especial 16/2020, "Semestre Europeu: as recomendações específicas por país 
tratam de questões importantes, mas necessitam de melhor aplicação". 

43 Parecer nº 6/2020 do TCE sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

44 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, Guidance to Member States recovery 
and resilience plans, 17.9.2020, SWD(2020) 205 final. 

45 Relatório Especial 16/2020, "Semestre Europeu: as recomendações específicas por país 
tratam de questões importantes, mas necessitam de melhor aplicação". 

46 Guidance to Member States recovery and resilience plans – Part 2, SWD(2020) 205 final. 
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Programas Nacionais de Reformas, estes planos terão de ser aprovados pela Comissão 
e pelo Conselho, o que deverá atenuar esses riscos.  

84 Além disso, embora os planos de recuperação e resiliência tenham de prever 
objetivos intermédios e metas a nível dos Estados-Membros, o Tribunal salientou que 
o regulamento proposto não contém indicadores comuns de resultados nem metas a 
nível da UE47. Estas disposições facilitariam um melhor acompanhamento, medição, 
avaliação e auditoria da aplicação do MRR a nível da UE e orientariam os 
Estados-Membros na utilização dos seus recursos de uma forma mais eficaz para 
alcançar os objetivos da União. Na sua Comunicação sobre a Estratégia Anual para o 
Crescimento Sustentável 202148, a Comissão mencionou vários indicadores e metas da 
UE respeitantes às sete iniciativas emblemáticas europeias e, nas suas orientações aos 
Estados-Membros, convidou-os a explicar que partes dos planos de recuperação e 
resiliência contribuem para essas iniciativas emblemáticas.  

Riscos ligados à responsabilização 

85 As medidas de crise irão trazer novos riscos para a gestão financeira da UE e, por 
conseguinte, para a auditoria e a responsabilização pública. O TCE notificou que os 
instrumentos externos ao orçamento da UE não têm disposições adequadas em 
matéria de responsabilização perante os cidadãos no que diz respeito aos resultados 
da execução das políticas da UE49. As iniciativas financeiras iniciais (CRII e SURE) foram 
concebidas para cumprir plenamente os regulamentos financeiros da UE. 

86 O MRR, mais recente, não é um FEEI e tem, por isso, uma abordagem diferente 
em termos de responsabilização. No seu parecer sobre o MRR50, o Tribunal salienta 
algumas considerações importantes relativas às disposições do MRR em matéria de 
auditoria e responsabilização (ver anexo VIII). Destaca, concretamente, a necessidade 
de um acompanhamento atento com base em indicadores e metas verificáveis, um 
escrutínio parlamentar claro e direitos de auditoria explícitos. A definição de elevados 
padrões de responsabilização e de mecanismos de auditoria abrangentes também 
poderão contribuir para a eficácia do Mecanismo. 

                                                      
47 Parecer nº 6/2020 do TCE sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

48 "Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021" (COM(2020) 575 final). 

49 Documento informativo Future of EU finances: reforming how the EU budget operates, 
ponto 26, TCE, fevereiro de 2018. 

50 Parecer nº 6/2020 do TCE sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 



 61 

 

Desafios em termos de gestão dos riscos financeiros 

87 Os novos instrumentos de crise (SURE, NextGenerationEU) implicam operações 
de contração e de concessão de empréstimos em grande escala (ver pontos 48 e 58). 
Embora não se trate, como tal, de uma nova atividade para a Comissão, esta 
enfrentará o desafio de expandir as suas capacidades administrativas num curto 
período para garantir a boa gestão de operações maiores do que nunca nos mercados 
de capitais, nomeadamente a emissão de obrigações e a gestão de riscos financeiros 
(como o risco de taxas de juro, de crédito ou de fraude).  

88 Os empréstimos contraídos pela Comissão financiarão tanto subvenções e 
garantias (NextGenerationEU) como empréstimos (NextGenerationEU e SURE). Os 
empréstimos têm de ser reembolsados pelos Estados-Membros, pelo que não exigem 
recursos adicionais da UE, a menos que a garantia do orçamento da União seja 
acionada em caso de incumprimento. De momento, não existe qualquer proposta para 
um mecanismo formal (como, por exemplo, a supervisão pós-programa51 no caso da 
concessão de empréstimos do MEEF e do MEE) que permita acompanhar a capacidade 
de reembolso desses empréstimos pelos Estados-Membros.  

89 A componente de subvenções será reembolsada diretamente a partir do 
orçamento da UE após 2027 e, o mais tardar, até 2058. Para cumprir estas obrigações, 
o Conselho Europeu aceitou a transferência de contribuições nacionais excecionais, no 
máximo, de 0,6% do respetivo RNB por ano para o orçamento da UE até ao pagamento 
integral dos montantes de empréstimo contraídos. O Conselho Europeu aceitou criar 
um novo recurso próprio baseado nos resíduos de plástico não reciclados e explorar a 
introdução de outros novos recursos próprios no futuro (por exemplo, o mecanismo 
de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras ou um imposto digital), no 
entanto os pormenores terão de ser clarificados nas futuras propostas da Comissão. A 
introdução de novos recursos próprios da UE representa uma oportunidade de reduzir 
a pressão sobre os orçamentos nacionais e da União e o impacto de eventuais riscos 
políticos na integridade das receitas da UE. As novas fontes de receitas também 
podem contribuir para prioridades da União como a ação climática e o 
desenvolvimento sustentável. 

                                                      
51 Regulamento (UE) nº 472/2013. 
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Uma oportunidade para o reforço da coordenação económica da UE 

90 As estratégias económicas da UE, como as transições ecológica e digital, o plano 
de ação para o mercado único52 e a estratégia industrial53 (ambos adotados 
recentemente) podem orientar a recuperação após a pandemia, impulsionar o 
investimento e funcionar como alavanca para elevar o crescimento económico a longo 
prazo das economias da UE. O Tribunal observa que a ancoragem do MRR proposto ao 
Semestre Europeu tem em vista a coordenação das estratégias de recuperação 
nacionais e o seu alinhamento eficaz com as estratégias económicas da UE. Esta 
associação pode incentivar os Estados-Membros a despenderem o financiamento 
adicional em reformas estruturais e investimentos com um elevado impacto no 
crescimento a longo prazo. A Comissão propôs que os planos de recuperação e 
resiliência incluam objetivos intermédios claros e critérios de progresso verificáveis, 
que devem ser sujeitos a um acompanhamento exaustivo durante a fase de execução.  

91 A conceção do MRR também cria a oportunidade de gerar um impacto rápido na 
recuperação económica. Concretamente, as diferentes regras de despesa e a 
possibilidade de antecipar o financiamento (ver ponto 53) invertem a lógica 
prevalecente até agora nas despesas do orçamento da UE, que normalmente 
aumentavam perto do final do período do quadro financeiro devido ao processo 
moroso de programação e elaboração de projetos. A nova lógica – baseada em 
objetivos intermédios das políticas – pode contribuir para a recuperação pouco após o 
choque económico, se a concretização dos objetivos intermédios e das metas não 
sofrer atrasos significativos.  

92 As anteriores crises financeira e da dívida soberana na UE desencadearam 
reformas substanciais das regras financeiras da União (conjunto único de regras, 
Mecanismo Único de Supervisão, Sistema Europeu de Supervisão Financeira) e levaram 
a mecanismos de coordenação económica novos ou reforçados ("pacote de seis", 
"pacote de dois", Semestre Europeu, procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos) ou a novos tipos de assistência macrofinanceira disponível para os 
Estados-Membros (MEE, MEEF)54. No entanto, a assistência financeira da UE disponível 
(MEEF, mecanismo de apoio financeiro às balanças de pagamentos) não foi utilizada 

                                                      
52 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094&qid= 

1605962632937 

53 "Uma nova estratégia industrial para a Europa", COM(2020) 102 final. 

54 Documento de análise 05/2020 do TCE, "De que forma a UE teve em conta os 
ensinamentos retirados das crises financeira e da dívida soberana de 2008-2012?" 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094&qid=1605962632937
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094&qid=1605962632937
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durante a crise pandémica, uma vez que foi concebida para dar resposta a diferentes 
tipos de crises e para corrigir desequilíbrios económicos.  

93 Embora as regras orçamentais da UE estejam em vigor, a crise atual tende a 
agravar a anterior tendência de divergências orçamentais (ver ponto 66) e reabre a 
discussão sobre a necessidade de instrumentos comuns de estabilização 
macroeconómica na união monetária55. O Eurogrupo reafirmou o compromisso de 
prosseguir os trabalhos para reforçar a arquitetura da união monetária e a sua 
capacidade de resistência a choques56. A crise provocada pela COVID-19 pode 
proporcionar a oportunidade de ponderar de novo iniciativas destinadas a reforçar a 
coordenação económica na área do euro, propostas antes do início da pandemia (ver 
anexo IX).  

94 A crise atual tem diferentes impactos e causas, mas também oferece a 
oportunidade de refletir sobre a melhoria da capacidade financeira das instituições da 
UE para reagirem rapidamente a grandes choques económicos, a fim de atenuar 
potenciais divergências económicas entre os Estados-Membros motivadas por esses 
choques. A evolução das medidas da UE durante esta crise demonstrou que o 
orçamento da União não estava adaptado à escala das necessidades dos 
Estados-Membros (ver, em especial, os pontos 41, 46 e 61). Os instrumentos 
NextGenerationEU e SURE são temporários, mas podem servir de teste à necessidade 
de criação deste tipo de instrumentos de estabilização de forma permanente. 

 

O presente documento de análise foi adotado pela Câmara IV, presidida por Alex 
BRENNINKMEIJER, Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo em 
24 de novembro de 2020. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Presidente 

                                                      
55 Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021, Conselho Orçamental 

Europeu, julho de 2020. 

56 Statement on COVID-19 economic policy response, Eurogrupo, 16 de março de 2020. 
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Anexos  

Anexo I – Variação das perdas do PIB entre países durante a 
pandemia: uma explicação estatística 

Sem ponderação 

     
     Variável Coeficiente Erro-padrão Estatística t Prob.  
     
     C 0,049077 0,055015 0,892075 0,3830 

TOURISM1 -0,730315 0,328399 -2,223861 0,0378 
STRINGENCY -0,360840 0,129799 -2,779996 0,0116 

     
     R-quadrado 0,430685 Var. dependente da média -0,112609 
     
     

Ponderação pelo PIB 

     
     Variável Coeficiente Erro-padrão Estatística t Prob.  
     
     C 0,000870 0,000337 2,578985 0,0179 

TOURISM1_Y -1,805882 0,258049 -6,998202 0,0000 
STRINGENCY_Y -0,331146 0,009569 -34,60612 0,0000 

     
     R-quadrado 0,983588 Var. dependente da média -0,005994 
     
     

Ponderação pela população 

     
     Variável Coeficiente Erro-padrão Estatística t Prob.  
     
     C 0,000939 0,000471 1,992262 0,0602 

TOURISM1_P -1,526311 0,328663 -4,644001 0,0002 
STRINGENCY_P -0,325346 0,014576 -22,32012 0,0000 

     
     R-quadrado 0,964087 Var. dependente da média -0,006027 
     
     Nota: Relativamente às três regressões entre países, a variável dependente é a diminuição do volume 

do PIB no segundo trimestre de 2020 em termos homólogos (dados do Eurostat). As variáveis 
explicativas que se constatou serem significativas são: o Stringency Index da Universidade de Oxford57 e 
a percentagem do turismo no emprego total (dados do Eurostat). As regressões são especificadas sob as 
três alternativas para validar a solidez dos resultados: embora os países recebam uma ponderação 
idêntica nas regressões não ponderadas, os países grandes são mais importantes nos modelos com 
ponderação (pelo PIB e pela população). 

  

                                                      
57 https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/  

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Anexo II – Principais reações económicas da UE (março a agosto 
de 2020) 

   

12 O BCE decide iniciar operações de refinanciamento de prazo alargado (ORPA) 
adicionais para disponibilizar liquidez aos bancos e um programa adicional 
de compra de ativos no valor de 120 mil milhões de euros, válido até ao final 
de 2020, em resposta às tensões nos mercados financeiros. Decide também 
autorizar os bancos da área do euro a operar temporariamente abaixo de 
determinados requisitos de fundos próprios.

13 A Comissão adota orientações sobre a resposta económica coordenada ao 
surto de COVID-19.

16 O Grupo BEI anuncia medidas dos programas existentes para mobilizar até 
40 mil milhões de euros para financiar ações relacionadas com a saúde e 
empresas atingidas pela crise, que serão parcialmente garantidas pelo 
orçamento da UE.

18 O BCE decide lançar um programa temporário de compras de emergência por 
pandemia (PEPP) com uma dotação de 750 mil milhões de euros.

19 A Comissão adota um quadro temporário com base no artigo 107º, nº 3, 
alínea b), do TFUE para permitir que os governos apoiem as empresas 
durante a crise (através de subvenções, garantias, empréstimos bonificados, 
recapitalizações).

23 O Conselho aprova a proposta da Comissão de ativar a "cláusula de 
derrogação de âmbito geral" das regras orçamentais da UE.

30 Adoção de alterações ao Regulamento FEDER e ao Regulamento Disposições 
Comuns, a fim de permitir uma utilização flexível de 37 mil milhões de euros 
de fundos de coesão para financiar ações relacionadas com a crise nos 
domínios com necessidades mais prementes.

09 O Eurogrupo, reunido em formato inclusivo, chega a acordo sobre a criação 
de três redes de segurança financeira no valor de 540 mil milhões de euros, a 
gerir pelo MEE, pelo Grupo BEI e pela Comissão.

17 Adoção de um orçamento retificativo da UE para 2020, com mais 
3 mil milhões de euros para o Instrumento de Apoio de Emergência e o 
Mecanismo de Proteção Civil.

30 O BCE decide realizar operações de refinanciamento de prazo alargado 
devido a emergência pandémica (pandemic emergency longer-term 
refinancing operations  – PELTRO) entre maio e dezembro de 2020, a fim de 
proporcionar liquidez aos bancos.

27 A Comissão propõe um fundo de recuperação da UE ("NextGenerationEU ") 
no valor de 750 mil milhões de euros.

04 O BCE decide aumentar a dotação do PEPP em 600 mil milhões de euros e 
alargar a sua duração até, pelo menos, ao final de junho de 2021.

21 O Conselho Europeu chega a acordo sobre um fundo de recuperação da UE 
("NextGenerationEU ") no valor de 750 mil milhões de euros.

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO
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Anexo III – Alterações ao orçamento da UE de 2020 
relacionadas com a COVID-19 em comparação com o 
orçamento inicial  
 

Rubrica do QFP Reafetação 
Reforço das 
dotações de 
autorização 

Reforço das 
dotações de 
pagamento 

Competitividade para o 
crescimento e o emprego 1,7   

Coesão económica, social e 
territorial 54  22,6 

dos quais: 
CRII 
CRII+ 

 
 

54 
 

 
8 

14,6 

Crescimento sustentável: 
recursos naturais 0,1  0,7 

Segurança e cidadania  3  

dos quais: 
Instrumento de Apoio de 
Emergência 

  
2,7  

Europa Global 11,5 0,1  

Instrumentos especiais fora dos 
limites máximos do QFP (FSUE) 0,2   

Total das dotações de 
autorização 67,5 3,1  

Total das dotações de 
pagamento   23,3 

Nota: dados em milhares de milhões de euros no final de agosto de 2020. 

Fonte: Comissão.  
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Anexo IV – Montantes disponíveis ao abrigo do 
NextGenerationEU 

01 A maior parte dos fundos do NextGenerationEU está concentrada no apoio à 
coesão e à convergência económica. 

o 672,5 mil milhões de euros para o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(acordados pelo Conselho Europeu): representa o principal novo instrumento do 
NextGenerationEU e oferecerá apoio financeiro em grande escala para 
investimentos e reformas que restaurem o potencial de crescimento das 
economias, abordem os desafios identificados no contexto do Semestre Europeu 
e contribuam para a execução das estratégias ecológica e digital da UE. 

o 47,5 mil milhões de euros para o programa REACT-EU (acordados pelo Conselho 
Europeu): compostos por subvenções para a coesão que serão afetadas aos 
Estados-Membros em função da gravidade da crise económica. 

02 30 mil milhões de euros de apoio em subvenções (acordados pelo Conselho 
Europeu), que reforçarão as rubricas do QFP "Mercado único, inovação e digital" e 
"Recursos naturais e ambiente".  

o Reforço da dotação do QFP para o InvestEU: o programa é o sucessor do FEIE e 
visa continuar a apoiar os investimentos estratégicos. O Conselho Europeu 
reduziu a dotação para garantias proposta dos 31,2 mil milhões de euros iniciais 
para 5,6 mil milhões de euros, pelo que o seu impacto económico será mais 
reduzido. Não foi alcançado um acordo sobre o "Mecanismo de Investimento 
Estratégico" proposto no âmbito do InvestEU e que visava promover a nova 
estratégia industrial da UE.  

o A dotação proposta de 26 mil milhões de euros para um novo Instrumento de 
Apoio à Solvabilidade não foi acordada pelo Conselho Europeu. Visava ajudar a 
prevenir insolvências mediante investimento em capitais próprios em setores 
mais afetados financeiramente pela pandemia.  

o Reforço de alguns programas: Horizonte Europa (para apoiar atividades de 
investigação e inovação no domínio da saúde e do clima), rescEU (para reforçar o 
mecanismo de proteção civil da União), FEADER (para prestar assistência aos 
setores agrícola e alimentar fortemente afetados pela crise) e UE pela Saúde 
(para prestar apoio específico destinado a melhorar os sistemas nacionais de 
saúde). O Conselho Europeu não deu acordo a parte do financiamento destes 
programas. 
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o Fundo para uma Transição Justa: visa apoiar a diversificação económica e a 
reconversão dos territórios mais afetados pela transição para uma economia com 
baixo teor de carbono. A proposta da Comissão afetou 30 mil milhões de euros ao 
Fundo, que acrescem aos 10 mil milhões de euros incluídos no próximo QFP. No 
entanto, o Conselho reduziu a dotação do Fundo para 10 mil milhões de euros. 

03 Os valores incluídos neste anexo referem-se às medidas acordadas até ao final de 
agosto de 2020 (ver também a figura A). 



 

 

Figura A – Componentes do NextGenerationEU: comparação das propostas da Comissão e do Conselho Europeu (em 
milhares de milhões de euros) 

 

Comissão Europeia
1 850,0

750,0 1 100,0
NextGenerationEU QFP

250,0 443,756,3
Garantias Empréstimos Subvenções

560,0 50,0 30,0 15,5 15,0 13,5 7,7 2,0
rescEU

EU pela Saúde
Horizonte Europa

FEADER
Ajuda externa

Fundo para uma Transição Justa
REACT-EU

310,0

MRR

Período 2021-2024

Critérios de afetação:
a) desemprego 2015-2019

b) inverso do PIB per capita
c) percentagem da população

Conselho Europeu
1 824,3

750,0
NextGenerationEU

1 074,3
QFP

5,6
Garantias Empréstimos

360,0
Subvenções

384,4

672,5
MRR

REACT-EU
Fundo para uma Transição Justa

FEADER
Horizonte Europa

rescEU
47,5 10,0 7,5 5,0 1,9

218,8 93,7Período 2021-2022

Critérios propostos pela Comissão 
Europeia:

a) desemprego 2015-2019
b) inverso do PIB per capita

c) percentagem da população

Em 2023

Os critérios refletem o impacto da 
crise:
a) queda do PIB real em 2020
b) queda global do PIB real 2020-2021 
b) inverso do PIB per capita
c) percentagem da população



 

 

Anexo V – Nível de absorção das diferentes medidas financeiras 
da UE e do MEE 

Instituição Instrumentos Financiamento 
disponível Estado de utilização 

Comissão 

CRII/CRII+ 
54 mil milhões 
de euros 
em 2020 

No final de julho de 2020, havia 97 alterações 
confirmadas a programas operacionais 
pertinentes para o coronavírus, de 
18 Estados-Membros. Em outubro, foram 
reafetados cerca de 14 mil milhões de euros 
em 23 Estados-Membros e no Reino Unido 
para investimentos dedicados ao combate aos 
efeitos da crise económica e sanitária. Estão 
disponíveis 8 mil milhões de euros 
suplementares para os Estados-Membros a 
título de pré-financiamento anual não 
recuperado. No entanto, tendo em conta os 
procedimentos e as atuais dotações 
orçamentais, é provável que os recursos 
disponíveis em 2020 sejam limitados aos 
8 mil milhões de euros de pré-financiamento, 
podendo os restantes fundos ser pagos a 
partir de 2021.  

FSUE 
0,18 mil milhões 
de euros 
em 2020 

Dezanove Estados-Membros pediram 
assistência, mas ainda não foram usadas 
verbas, uma vez que a dotação por país esteve 
a aguardar a aprovação da Comissão até ao 
final de 2020. Até outubro, a Comissão tinha 
proposto desembolsar adiantamentos a 
7 Estados-Membros que os solicitaram. 
Espera-se que o pagamento integral dos 
pedidos relacionados com a COVID-19 seja 
mobilizado em 2021, sujeito à disponibilidade 
orçamental. 

Instrumento 
de Apoio de 
Emergência 

2,7 mil milhões 
de euros 
em 2020 

A Comissão adotou uma decisão de 
financiamento e duas alterações até ao final 
de agosto, tendo afetado a totalidade do 
financiamento, à exceção de 100 milhões de 
euros. Uma parte substancial dos fundos foi 
afetada aos acordos com os laboratórios que 
desenvolvem as vacinas. 
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SURE 

100 mil milhões 
de euros em 
apoio mediante 
empréstimos  

Na sequência da proposta de agosto da 
Comissão, o Conselho aprovou, em setembro, 
pedidos de empréstimos de 
16 Estados-Membros no valor de 
87,4 mil milhões de euros. Em outubro, o 
Conselho aprovou 0,5 mil milhões de euros 
para a Hungria, e a Comissão conseguiu emitir 
as primeiras obrigações, no valor de 
17 mil milhões de euros, para financiar o 
SURE.  

BEI 

Iniciativas 
iniciais 
relacionadas 
com a 
COVID-19 

28 mil milhões 
de euros de 
potencial 
financiamento 

Até meados de agosto, o BEI tinha recebido 
72 pedidos para projetos relacionados com a 
COVID-19, de 23 Estados-Membros, no 
montante de 21 mil milhões de euros. Deste 
montante, o BEI aprovou ou assinou projetos 
no valor de 18,1 mil milhões de euros, estando 
2,1 mil milhões de euros a aguardar 
aprovação. 

Fundo de 
garantia 
pan-europeu 

200 mil milhões 
de euros de 
potencial 
financiamento 

Os procedimentos preparatórios foram 
concluídos no final de agosto, quando pelo 
menos 60% das garantias para o fundo 
estavam ratificadas. Até essa data, não tinha 
sido lançado nenhum projeto de 
financiamento. 

MEE 
Apoio na 
crise 
pandémica 

240 mil milhões 
de euros 

Não foram recebidos pedidos dos 
Estados-Membros.  

Fonte: TCE, com base em dados compilados. 
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Anexo VI – Ponto de situação da reação financeira do BEI à crise 
provocada pela COVID-19 

01 O BEI informou existirem 72 projetos de financiamento à data de 18 de agosto 
de 2020: 15 estão em fase de avaliação, 26 foram assinados e os restantes 31 foram 
aprovados. Os projetos aprovados ascendem a 8,8 mil milhões de euros, enquanto os 
assinados ascendem a 10,1 mil milhões de euros e os projetos em avaliação a 
2,1 mil milhões de euros (ver figura A). Quase 55% dos projetos foram apresentados 
entre junho e julho, representando cerca de 75% do orçamento total. 

Figura A – Repartição dos projetos relacionados com a COVID-19 por 
estado de aprovação 

 
Nota: Antes da aprovação do financiamento pelo Conselho de Administração, e antes da assinatura dos 
empréstimos, os projetos encontram-se em fase de avaliação e negociação. 

Fonte: Base de dados pública do BEI58. 

02 Itália é o país com o número mais elevado de projetos do BEI (18), seguido de 
Espanha (13), da Polónia (5) e de França (5). Em termos de montante orçamentado 
(ver figura B), Itália é o país que, até agora, mais beneficia da intervenção do BEI 
(7 mil milhões de euros), seguido de Espanha (4 mil milhões de euros), de França 
(2,2 mil milhões de euros) e da Polónia (2,1 mil milhões de euros).  

                                                      
58 https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn= 

projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true 

42%

48%

10%

Assinados
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Figura B – Repartição dos projetos relacionados com a COVID-19 por país 

 
Fonte: Base de dados pública do BEI. 

03 Dos projetos, 79% visam PME (57 projetos), 11% a saúde (8), 4% a energia (3), 3% 
a I&D (2) e 2% o ambiente. Em termos de montantes envolvidos, 66% das garantias 
vão para PME (13 909 milhões de euros), 29% para projetos na área da saúde 
(6,142 milhões de euros), 2% para a energia (400 milhões de euros) e 1%, 
respetivamente, para o ambiente (300 milhões de euros) e para I&D (150 milhões de 
euros). 
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Anexo VII – Principais fatores que explicam as diferenças das 
variações nos rácios de dívida pública 

01 As diferenças entre as subidas nas previsões da dívida pública em percentagem 
do PIB59 têm origem sobretudo na dimensão dos défices esperados e dos 
ajustamentos défice-dívida (como empréstimos públicos e injeções de capital durante 
a crise), mas também no efeito da contração do PIB. O impacto das perdas do PIB nos 
rácios de dívida é maior nos países em que estes são elevados (ver figura A). Além 
disso, esperam-se grandes quedas do PIB na maioria dos países altamente endividados 
(ver figura B). 

Figura A – Composição das variações da dívida pública em 2020 (em 
percentagem do PIB)  

 
Fonte: Previsões de outono da Comissão (AMECO).  

                                                      
59 Com base nas previsões da primavera elaboradas pela Comissão (2020). 
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Figura B – Previsão de maiores quedas do PIB em países altamente 
endividados 

 
Fonte: Cálculos do TCE, com base nas previsões de outono da Comissão (2020). 
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Anexo VIII – Questões de responsabilização no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência  
No seu parecer relativo à proposta da Comissão que cria um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência60, o Tribunal salientou várias questões de responsabilização. 

o O âmbito de aplicação e os objetivos do MRR são bastante amplos e abrangem 
uma multiplicidade de domínios de intervenção. Não existe uma quantificação 
nem no respeitante aos resultados previstos a nível da UE, nem para a atribuição 
de fundos a diferentes objetivos. No entanto, nas orientações relativas aos planos 
de recuperação e resiliência, a Comissão sugeriu reservar 37% dos fundos para a 
ação climática e 20% para a transição digital. 

o Relativamente ao papel do Parlamento Europeu na supervisão e no escrutínio, a 
proposta de Regulamento MRR61 prevê o envio da avaliação dos planos de 
recuperação e resiliência ao Parlamento Europeu, bem como a apresentação de 
um relatório anual e de um relatório de avaliação quatro anos após a entrada em 
vigor do regulamento. No seu parecer, o Tribunal recomendou que o papel do 
Parlamento Europeu no procedimento orçamental e de quitação deve ficar 
claramente definido no Regulamento MRR, tendo em conta que as despesas 
deste mecanismo serão geridas com base nas regras orçamentais da UE aplicáveis 
às receitas externas afetadas. 

o O artigo 287º, nº 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia habilita 
o Tribunal de Contas Europeu a auditar a totalidade das receitas e despesas da 
União. O considerando 40 da proposta de Regulamento MRR lembra o dever de 
qualquer pessoa ou entidade que receba fundos da União de cooperar 
plenamente na proteção dos interesses financeiros da União e conceder os 
direitos e o acesso necessários ao TCE para a realização de auditorias. Contudo, 
no seu parecer, o Tribunal recomendou, por motivos de clareza, que o 
regulamento proposto conceda claramente ao TCE o direito a auditar as 
subvenções e a componente de empréstimos do MRR. 

o Depois de apresentar a proposta inicial de Regulamento MRR, a Comissão propôs 
regras proporcionadas para assegurar a proteção dos interesses financeiros da 
União, que estão a ser debatidas à data de conclusão do presente documento de 

                                                      
60 Parecer nº 6/2020 do TCE sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

61 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência (COM(2020) 408 final). 
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análise. Estas regras estão parcialmente refletidas no compromisso da Presidência 
e nas alterações do Parlamento Europeu.  

o O Tribunal observou que as despesas no âmbito do MRR são antecipadas e que a 
avaliação será publicada depois da realização da maior parte das despesas. Esta 
situação é eventualmente inevitável, visto que a execução rápida é um dos 
objetivos do mecanismo. Existe um risco de que possíveis ensinamentos retirados 
através da avaliação sejam, por conseguinte, de pouca utilidade para a gestão da 
parte restante do MRR.  

o Tendo o Mecanismo sido colocado sob a coordenação do Semestre Europeu, no 
seu relatório especial sobre este tema o Tribunal salientou a dificuldade de avaliar 
a eficácia da intervenção estratégica para objetivos e domínios de intervenção 
múltiplos e simultâneos.  
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Anexo IX – Ideias anteriores para instrumentos de coordenação 
económica mais ambiciosos 

01 A pandemia expôs, uma vez mais, a dificuldade em gerir graves choques na área 
do euro na ausência de capacidade orçamental da UE. Algumas ideias para a criação de 
instrumentos orçamentais permanentes da União destinados a enfrentar grandes 
choques económicos não tinham sido objeto de consenso antes do início da pandemia. 
Mais concretamente, durante as negociações de 2017-2019 para o próximo orçamento 
plurianual da UE, a Comissão apresentou várias ideias de instrumentos financeiros que 
poderiam atenuar graves choques macroeconómicos para a economia da União.  

o Um instrumento de estabilização macroeconómica – em maio de 2018, a 
Comissão Europeia propôs a criação da Função Europeia de Estabilização do 
Investimento, com a finalidade de absorver grandes choques macroeconómicos 
assimétricos na área do euro. Com esta solução, o orçamento da UE garantiria 
empréstimos back-to-back até 30 mil milhões de euros. Os empréstimos seriam 
disponibilizados aos Estados-Membros afetados por estes choques e que 
cumprissem critérios de elegibilidade rigorosos no que diz respeito a políticas 
orçamentais e macroeconómicas sólidas. O apoio seria utilizado para manter os 
níveis de investimento público. Embora o NextGenerationEU tenha uma finalidade 
semelhante, é de natureza temporária e o seu mecanismo de financiamento inclui 
tanto subvenções como empréstimos.  

o Um sistema europeu de resseguro de desemprego – uma ideia reiterada em 
diversas variantes pela Comissão, por economistas e pelos Estados-Membros. O 
sistema proposto pela Comissão62 funcionaria como um "fundo de resseguro" de 
sistemas nacionais de desemprego (mas não concederia prestações diretamente 
aos desempregados), proporcionando mais margem de manobra para as finanças 
públicas nacionais em tempos de crise. No seu programa de trabalho (janeiro 
de 2020), a Comissão anunciou a sua intenção de propor um tal sistema. O 
programa do SURE pode ser visto como o primeiro passo rumo a um sistema 
europeu de desemprego. No entanto, pelo seu carácter discricionário e âmbito 
limitado, não cumpre as ambições da ideia inicial de um estabilizador automático. 

o No final de 2019, o Eurogrupo ainda estava a analisar soluções adequadas para 
um instrumento orçamental de convergência e competitividade (IOCC) para a 
área do euro, a financiar pelo próximo QFP, que financiaria reformas destinadas a 
reforçar a convergência entre os Estados-Membros em conformidade com as 

                                                      
62 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_pt.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_pt.pdf
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prioridades do Semestre Europeu. Substituiria a proposta da Comissão de um 
instrumento de execução das reformas, inicialmente lançada em maio de 2018.  

02 A ideia das "euro-obrigações" (obrigações emitidas conjuntamente pelos 
Estados-Membros da área do euro) foi suscitada pela primeira vez pela Comissão 
em 201163, durante a crise da dívida soberana. Com o agravamento da crise provocada 
pela COVID-19, surgiram propostas renovadas de emissão conjunta de títulos de 
dívida, tanto a nível político como entre os grupos de reflexão e os meios académicos, 
nomeadamente as "obrigações corona". Os fundos poderiam ser angariados, por 
exemplo, pelo Banco Europeu de Investimento. Graças à mutualização, as "obrigações 
corona" seriam uma fonte mais barata de financiamento para muitos 
Estados-Membros em comparação com as suas próprias obrigações soberanas. Vários 
Estados-Membros, incluindo os mais afetados pela crise, apoiaram este conceito, mas 
outros opuseram-se veementemente. O fundo NextGenerationEU proposto foi o 
meio-termo resultante.  

  

                                                      
63 Livro Verde sobre a viabilidade da introdução de obrigações de estabilidade, Comissão 

Europeia, 2011. 
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Siglas e acrónimos 
AMECO: base de dados macroeconómicos anuais da Direção-Geral dos Assuntos 
Económicos e Financeiros da Comissão Europeia 

BCE: Banco Central Europeu 

BEI: Banco Europeu de Investimento 

CERS: Comité Europeu do Risco Sistémico 

CRII: Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus 

EBA: Autoridade Bancária Europeia 

EIOPA: Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma 

ESMA: Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 

FEEI: Fundos Europeus Estruturais e de Investimento  

FEIE: Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

FSUE: Fundo de Solidariedade da União Europeia 

IFM: instituição financeira monetária 

MEE: Mecanismo Europeu de Estabilidade 

MRR: Mecanismo de Recuperação e Resiliência 

PIB: Produto Interno Bruto 

PME: pequena ou média empresa 

QFP: Quadro Financeiro Plurianual 

REP: recomendações específicas por país 

RNB: Rendimento Nacional Bruto 

SURE: instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência 

TCE: Tribunal de Contas Europeu 

UE: União Europeia  
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Glossário 
Assistência financeira: apoio financeiro da UE (por exemplo, empréstimos) concedido 
a Estados-Membros em situação de dificuldade financeira para lhes permitir recuperar 
uma boa condição macroeconómica ou financeira e assegurar que possam cumprir as 
suas obrigações relativamente ao setor público ou à balança de pagamentos. 

Auxílios estatais: apoio direto ou indireto do Estado a uma empresa ou organização 
que a coloca numa situação de vantagem em relação aos seus concorrentes. 

Crédito não produtivo: crédito cujos pagamentos registam um determinado atraso em 
relação ao prazo de pagamento (normalmente, 90 dias) ou cujo reembolso integral é, 
comprovadamente, improvável. 

Estabilizador automático: componente da política orçamental que flutua com o ciclo 
económico (receitas fiscais, despesas sociais, etc.).  

Instituições financeiras monetárias (IFM): bancos centrais, instituições de crédito 
residentes tal como definidas no direito da UE e outras instituições financeiras 
residentes cuja atividade consiste em receber depósitos de entidades que não IFM e, 
por sua própria conta, conceder créditos e/ou realizar investimentos em valores 
mobiliários. 

Mercado financeiro: mercado para a venda e a compra de ações, obrigações, 
mercadorias, moedas e outros ativos financeiros. 

Quadro financeiro plurianual: plano de despesas da UE que fixa as prioridades (com 
base nos objetivos das políticas) e os limites máximos, organizado em seis rubricas 
principais, geralmente por um período de sete anos. Proporciona o quadro dentro do 
qual são definidos os orçamentos anuais da UE, que limitam as despesas em cada 
categoria. O QFP atual abrange o período de 2014-2020. 

Recomendações específicas por país: orientações políticas formuladas anualmente 
pela Comissão aos Estados-Membros quanto à forma de manter a solidez das finanças 
públicas. A Comissão envia-as em seguida ao Conselho para aprovação em julho no 
âmbito do Semestre Europeu. 

Semestre Europeu: ciclo anual de coordenação das políticas económicas e orçamentais 
na UE em que são dadas orientações estratégicas aos Estados-Membros.  
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Equipa do TCE 
O presente documento de análise foi elaborado pela Câmara de Auditoria IV, presidida 
pelo membro do TCE Alex Brenninkmeijer, competente nos domínios da 
regulamentação dos mercados e economia competitiva. 

Foi realizado sob a responsabilidade de Ildikó Gáll-Pelcz, Membro do TCE, com a 
colaboração de Claudia Kinga Bara, chefe de gabinete, e Zsolt Varga, assessor de 
gabinete; Zacharias Kolias, responsável principal; Adrian Savin, responsável de tarefa; 
Giuseppe Diana, Stefan-Razvan Hagianu, Kamila Łepkowska e Jacques Sciberras, 
auditores; Adrian Williams (assistência linguística); Alexandra Mazilu (design gráfico); 
Claudia Albanese e Zsolt Varga (ECA Lab). 
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DIREITOS DE AUTOR 

© União Europeia, 2020. 

A política de reutilização do Tribunal de Contas Europeu (TCE) é aplicada pela Decisão 
nº 6-2019 do Tribunal de Contas Europeu relativa à política de dados abertos e à 
reutilização de documentos.  

Salvo indicação em contrário (por exemplo, em declarações de direitos de autor 
individuais), o conteúdo do TCE que é propriedade da UE está coberto pela licença 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Nos termos da mesma, é 
permitida a reutilização desde que sejam indicados os créditos adequados e as 
alterações. Esta reutilização não pode distorcer o significado original ou a mensagem 
dos documentos. O TCE não é responsável por quaisquer consequências da 
reutilização.  

É necessário salvaguardar o respeito por direitos adicionais se um conteúdo específico 
representar pessoas singulares identificáveis, por exemplo, imagens do pessoal do TCE, 
ou incluir obras de terceiros. Se for obtida uma autorização, esta anula e substitui a 
autorização geral acima referida e deve indicar claramente quaisquer restrições 
aplicáveis à sua utilização. 

Para utilizar ou reproduzir conteúdos que não sejam propriedade da UE, pode ser 
necessário pedir autorização diretamente aos titulares dos direitos de autor. 

O software ou os documentos abrangidos por direitos de propriedade industrial, 
nomeadamente patentes, marcas, desenhos e modelos registados, logótipos e nomes, 
estão excluídos da política de reutilização do TCE, não sendo permitido reutilizá-los. 

O conjunto de sítios Internet institucionais da União Europeia, no domínio europa.eu, 
disponibiliza ligações a sítios de terceiros. Uma vez que o TCE não controla esses sítios, 
recomenda que se consultem as respetivas políticas em matéria de proteção da 
privacidade e direitos de autor. 

Utilização do logótipo do Tribunal de Contas Europeu  

O logótipo do Tribunal de Contas Europeu não pode ser utilizado sem o seu 
consentimento prévio. 

 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Informações: eca.europa.eu/pt/Pages/ContactForm.aspx
Sítio Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

A União Europeia e os seus Estados Membros 
aplicaram várias medidas para limitar e enfrentar 
os danos económicos provocados pela atual 
pandemia de COVID-19. O presente documento 
de análise oferece uma visão geral integrada das 
medidas tomadas a nível nacional e da UE até, 
respetivamente, junho e agosto de 2020. Assinala 
também os riscos, os desafios e as oportunidades 
para o futuro da coordenação económica da UE.
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