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A POLÍTICA MONETÁRIA EUROPEIA

O Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) é composto pelo BCE e pelos
bancos centrais nacionais de todos os Estados-Membros da UE. O objetivo
primordial do SEBC é a manutenção da estabilidade dos preços. A fim de atingir
este objetivo primordial, o Conselho do BCE toma as suas decisões com base
num quadro analítico integrado e executa medidas de política monetária tanto
convencionais como não convencionais. Os principais instrumentos da política
monetária convencional do BCE são as operações de mercado aberto, as facilidades
permanentes e a constituição de reservas mínimas. Em resposta à crise financeira
mundial, o BCE alterou também a sua estratégia de comunicação, dando indicações
sobre a orientação futura da política de taxas de juro do BCE em função das
perspetivas sobre a estabilidade dos preços, e adotou uma série de medidas de
política monetária não convencionais.

BASE JURÍDICA

— Artigos 119.º a 144.º, 219.º e 282.º a 284.º do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia (TFUE);

— Protocolo (n.º 4) relativo aos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais
(SEBC) e do Banco Central Europeu (BCE), anexo ao Tratado de Lisboa.

OBJETIVOS

O objetivo primordial do SEBC é, nos termos do artigo 127.º, n.º 1, do TFUE, garantir
a estabilidade dos preços. Sem prejuízo deste objetivo, o SEBC apoia as políticas
económicas gerais na União com vista a contribuir para a realização dos objetivos da
União. O SEBC atua de acordo com o princípio de uma economia de mercado aberto
e de livre concorrência, incentivando a repartição eficaz dos recursos (artigo 127.º, n.º
1, do TFUE).

REALIZAÇÕES

A. Princípios orientadores da ação do BCE
1. Independência do BCE
A independência do BCE é um princípio fundamental consagrado no artigo 130.º do
TFUE («no exercício dos poderes e no cumprimento das atribuições e deveres que
lhes são conferidos pelos Tratados e pelos Estatutos do SEBC e do BCE, o Banco
Central Europeu, os bancos centrais nacionais, ou qualquer membro dos respetivos
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órgãos de decisão não podem solicitar ou receber instruções das instituições, órgãos
ou organismos da União, dos Governos dos Estados-Membros ou de qualquer outra
entidade»). A independência do BCE é igualmente preservada pelas proibições
referidas no artigo 123.º do TFUE, que se aplicam também aos bancos centrais
nacionais: é proibida a concessão de créditos sob a forma de descobertos, ou sob
qualquer outra forma, em benefício de instituições, órgãos ou organismos da União,
governos centrais, autoridades regionais, locais, ou outras autoridades públicas,
outros organismos do setor público ou empresas públicas dos Estados-Membros.
A independência do BCE centra-se na livre escolha dos instrumentos de política
monetária. O Tratado prevê a utilização de instrumentos tradicionais (artigos 18.º e 19.º
dos Estatutos) e permite ao Conselho do BCE recorrer a quaisquer outros métodos
(artigo 20.º dos Estatutos).
2. O princípio da transparência do BCE
A fim de assegurar a credibilidade do BCE, o Tratado (artigo 284.º do TFUE) e os
Estatutos (artigo 15.º) impõem-lhe a obrigação de apresentar relatórios. O BCE elabora
e publica, pelo menos trimestralmente, relatórios sobre as atividades do SEBC. Todas
as semanas é publicada uma informação sobre a situação financeira consolidada do
SEBC. Desde o início, o Boletim Mensal do BCE tem fornecido análises aprofundadas
da situação económica e das perspetivas de evolução dos preços. O Boletim Mensal
foi substituído em janeiro de 2015 por um novo Boletim Económico, que, na sequência
da passagem para um intervalo de seis semanas entre as reuniões sobre política
monetária do Conselho do BCE, ocorrida em janeiro de 2015, é publicado duas
semanas após cada reunião sobre política monetária. Em 19 de fevereiro de 2015,
o BCE publicou, pela primeira vez, uma ata de uma reunião de política monetária
do Conselho, alinhando-se assim com a política de comunicação de outros grandes
bancos centrais.
3. Regras de votação no Conselho do BCE (artigo 10.º, n.º 2, dos Estatutos)
A votação no Conselho do BCE obedecia anteriormente ao princípio de «um membro,
um voto». Os Tratados da UE previam a aplicação de um sistema rotativo ao sistema
de votação do Conselho do BCE assim que o número de países da área do euro
fosse superior a 18. Tal verifica-se desde 1 de janeiro de 2015, data em que a
Lituânia aderi à área do euro. A ideia subjacente à rotação é assegurar a eficácia do
sistema de decisão do BCE, mesmo quando o número de participantes aumenta. Os
governadores oriundos dos países da área do euro classificados nos cinco primeiros
lugares em termos da dimensão das suas economias e dos seus setores financeiros
(atualmente a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha e os Países Baixos) partilham
quatro direitos de voto. Todos os outros (atualmente 14) partilham 11 direitos de voto.
Os direitos de voto são exercidos pelos governadores com base numa rotação mensal.
Os membros da Comissão Executiva do BCE têm direitos de voto permanentes.
B. Estratégia de política monetária do BCE
1. Perspetiva geral
Em 13 de outubro de 1998, o Conselho do BCE adotou os elementos principais
da sua estratégia de política monetária, nomeadamente: uma definição quantitativa
da estabilidade dos preços, ii) um papel importante para o acompanhamento do
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crescimento do volume de moeda identificado por um agregado monetário e iii) uma
avaliação abrangente das perspetivas de evolução dos preços. O BCE optou por
uma estratégia monetária baseada em dois pilares (análise económica e análise
monetária), cujos papéis respetivos foram, mais uma vez, claramente definidos por
ocasião da revisão da estratégia monetária realizada em 8 de maio de 2003.
Em janeiro de 2020, o BCE anunciou que ia dar início à revisão da sua estratégia de
política monetária. A revisão centrou-se na formulação quantitativa da estabilidade dos
preços, no conjunto de instrumentos da política monetária, na estratégia assente em
dois pilares e nas práticas de comunicação. Considerará igualmente em que medida
aspetos como as alterações climáticas, a digitalização, a globalização, a estabilidade
financeira e a interação entre a política orçamental e a política monetária se revestem
de importância para o desempenho do mandato do BCE. Num esforço de diálogo
com as partes interessadas, o BCE criou o portal «O BCE escuta» e organizou uma
série de eventos destinados a ouvir o público, as organizações da sociedade civil e o
mundo académico em toda a área do euro. A revisão da estratégia – cuja conclusão
estava originalmente prevista para o final de 2020 – foi adiada devido à pandemia de
COVID-19 e acabou por ficar concluída em julho de 2021.
A estratégia atual, que deverá ser reavaliada periodicamente (a próxima reavaliação
ocorrerá em 2025), redefine o objetivo de garantir a estabilidade dos preços e a análise
assente em dois pilares. Reconhece igualmente que as alterações climáticas e a
estabilidade financeira têm implicações para a estabilidade dos preços.
2. Objetivo de estabilidade dos preços
Desde julho de 2021, entende-se por estabilidade dos preços uma taxa de inflação (um
aumento do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) para a área do euro
relativamente ao período homólogo do ano anterior) que, no médio prazo, se eleva a
2 %. O objetivo é simétrico, ou seja, qualquer desvio em relação a este objetivo, seja
ele positivo ou negativo, é considerado igualmente indesejável. Tal pode implicar um
período transitório em que a inflação exceda ligeiramente o objetivo de 2 %.
3. Um quadro analítico integrado
Em julho de 2021, a estratégia existente baseada em dois pilares foi revista e
convertida no «quadro analítico integrado», constituído por i) uma análise económica
e ii) uma análise monetária e financeira.
A análise económica centra-se na evolução económica real e nominal. A análise
monetária e financeira debruça-se sobre os indicadores monetários e financeiros,
permitindo que a ênfase seja colocada no mecanismo de transmissão monetária e
nas implicações que os desequilíbrios financeiros e os fatores monetários têm na
estabilidade dos preços a médio prazo.
4. Alterações climáticas
A revisão da estratégia para 2020-2021 reconheceu que as alterações climáticas têm
consequências para a estabilidade dos preços e levou a um compromisso no sentido
de ter em conta, no âmbito do mandato do BCE, as implicações que as alterações
climáticas e a transição para uma economia de baixo carbono têm para a política
monetária e as atividades do banco central. O Conselho do BCE adotou um plano de
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ação relacionado com o clima que tem por objetivo ter em conta fatores climáticos nas
avaliações da política monetária, alargar a capacidade analítica relacionada com as
alterações climáticas, adaptar a conceção do quadro operacional da política monetária
e implementar ações no domínio da divulgação e comunicação de informações sobre
sustentabilidade ambiental.
C. Execução da política monetária: instrumentos e procedimentos
Ao fixar as taxas de juro a que os bancos comerciais podem obter dinheiro junto do
banco central, a política monetária do BCE atua indiretamente sobre as taxas de juro
praticadas nas economias da área do euro, nomeadamente sobre as taxas aplicáveis
aos empréstimos concedidos pelos bancos comerciais e aos depósitos de poupança.
O BCE recorre a vários instrumentos para aplicar a sua política monetária.
1. Instrumentos tradicionais
a. Operações de mercado aberto
As operações de mercado aberto desempenham um papel importante na orientação
das taxas de juro, na gestão da situação de liquidez no mercado e quando se trata
de sinalizar a orientação da política monetária. As operações de mercado aberto de
caráter regular do Eurosistema consistem nas operações de cedência de liquidez
em euros pelo prazo de uma semana (operações principais de refinanciamento, ou
OPR) e nas operações de cedência de liquidez em euros pelo prazo de três meses
(operações de refinanciamento de prazo alargado, ou ORPA). As OPR servem para
orientar as taxas de juro de curto prazo, para gerir a situação de liquidez e para sinalizar
a orientação da política monetária na área do euro, enquanto as ORPA permitem um
refinanciamento adicional do setor financeiro com um prazo mais dilatado.
As operações ocasionais de regularização e as operações estruturais constituem
operações de mercado aberto menos frequentes. As primeiras têm por objetivo
responder às flutuações inesperadas de liquidez no mercado, em particular com vista
a atenuar os efeitos sobre as taxas de juro, enquanto as últimas são essencialmente
destinadas a ajustar, de modo permanente, a posição estrutural do Eurosistema em
relação ao setor financeiro.
b. Facilidades permanentes
As facilidades permanentes permitem ceder ou absorver liquidez pelo prazo de um dia
e a EONIA (índice overnight médio do euro) mede a taxa de juro efetiva vigente no
mercado overnight interbancário do euro. O Eurosistema disponibiliza duas facilidades
permanentes às instituições de crédito: a facilidade permanente de cedência de
liquidez, para obter liquidez overnight junto do banco central contra a apresentação
de ativos elegíveis suficientes, e a facilidade permanente de depósito, para fazer
depósitos overnight junto do banco central.
c. Constituição de reservas mínimas
Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, dos Estatutos, o BCE pode exigir que as instituições
de crédito estabelecidas nos Estados-Membros constituam reservas mínimas junto do
BCE e dos bancos centrais nacionais. O objetivo das reservas mínimas é estabilizar as
taxas de juro de curto prazo no mercado e criar (ou aumentar) uma escassez estrutural
de liquidez no sistema bancário em relação ao Eurosistema, facilitando o controlo das
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taxas do mercado monetário através de alocações regulares de liquidez. Os métodos
de cálculo e a determinação do montante necessário são fixados pelo Conselho do
BCE.
2. Medidas de política monetária não convencionais e resposta à crise
a. Transações monetárias definitivas (TMD)
Em agosto de 2012, o BCE anunciou a possibilidade de proceder a TMD nos mercados
secundários de obrigações soberanas para garantir uma transmissão adequada da
política monetária e preservar a unicidade da sua política monetária. As TMD foram
concebidas para serem efetuadas no quadro da condicionalidade de um programa
de ajustamento macroeconómico ou de um programa cautelar do Fundo Europeu de
Estabilidade Financeira (FEEF)/Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). Depois
do anúncio, as TMD nunca foram utilizadas, mas continuam a fazer parte do conjunto
de ferramentas do BCE.
b. Indicações sobre a orientação futura da política monetária
Desde julho de 2013, o BCE fornece indicações sobre a orientação futura da política
de taxas de juro. O facto de serem dadas indicações sobre a orientação futura da
política monetária representa uma mudança substancial na estratégia de comunicação
do BCE, na medida em que envolve não só comunicar a forma como o BCE analisa
as condições económicas vigentes e os riscos para a estabilidade dos preços a médio
prazo, mas também as implicações desta análise para a sua orientação futura em
termos de política monetária.
c. Operações de refinanciamento de prazo alargado
Em junho de 2014, o BCE anunciou uma série de operações de refinanciamento de
prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas), destinadas a melhorar os seus
empréstimos às instituições de crédito da área do euro, inicialmente durante um prazo
de dois anos. A segunda série (ORPA direcionadas II) teve início em março de 2016
e uma terceira série (ORPA direcionadas III) em março de 2019. Em resposta à
pandemia de COVID-19, o Conselho do BCE decidiu flexibilizar consideravelmente
as condições das restantes ORPA direcionadas III, juntamente com uma redução
temporária das taxas de juro aplicáveis. Com a condição de financiarem a economia
real, os bancos podem contrair empréstimos a uma taxa 50 pontos base inferior à taxa
da facilidade permanente de depósito entre junho de 2020 e junho de 2022. Além disso,
foi decidido realizar, entre maio de 2020 e dezembro de 2021, 11 operações adicionais
de refinanciamento de prazo alargado devido a emergência pandémica (PELTRO),
com uma taxa de juro 25 pontos de base abaixo da taxa das OPR.
d. Programas de compra de ativos
Desde 2009, têm sido aplicados vários programas de compra de ativos com vista a
apoiar o crescimento na área do euro e em consonância com o objetivo de atingir taxas
de inflação a médio prazo abaixo, mas próximas, de 2 %. São eles o programa de
compra de ativos do setor empresarial (CSPP), o programa de compra de instrumentos
de dívida titularizados (ABSPP) e o terceiro programa de compra de obrigações com
ativos subjacentes (CBPP3). Entretanto, cessaram o programa dos mercados de
títulos de dívida (SMP), o programa de compra de obrigações com ativos subjacentes
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(CBPP) e o segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes
(CBPP2). O ritmo mensal das compras líquidas de ativos foi inicialmente de 60 mil
milhões de EUR (março de 2015-março de 2016), tendo aumentado posteriormente
para 80 mil milhões de EUR por mês (abril de 2016-março de 2017). Posteriormente,
as compras líquidas de ativos foram gradualmente reduzidas para 15 mil milhões
de EUR por mês (outubro de 2018-dezembro de 2018). Em dezembro de 2018,
o Conselho do BCE decidiu cessar as compras líquidas de ativos, continuando a
reinvestir os pagamentos de capital dos títulos vincendos e mantendo as compras
líquidas acumuladas ao abrigo de cada programa de compra de ativos nos seus
respetivos níveis. Em 12 de setembro de 2019, foram retomadas as compras líquidas
de ativos a um ritmo mensal de 20 mil milhões de EUR a partir de 1 de novembro
de 2019, prevendo-se que estas compras se prolonguem «enquanto for necessário
para reforçar o impacto acomodatício das taxas diretoras e cessem pouco antes de se
começar a aumentar as taxas de juro diretoras do BCE».
Em resposta à pandemia de COVID-19, o Conselho do BCE decidiu aumentar as
compras líquidas de ativos existentes, disponibilizando uma dotação adicional de
120 mil milhões de EUR, a utilizar até ao final de 2020. Além disso, foi lançado um novo
programa temporário de compras de emergência por pandemia (PEPP) para a compra
de ativos dos setores público e privado com uma dotação inicial de 750 mil milhões de
EUR, com vigência até ao final de 2020. Em 4 de junho de 2020, o Conselho do BCE
decidiu aumentar a dotação do PEPP em 600 mil milhões de EUR para 1,35 biliões
de EUR. Em 10 de dezembro de 2020, a dotação do PEPP foi ainda aumentada em
500 mil milhões de EUR para 1,85 biliões de EUR. O horizonte das compras líquidas
do PEPP foi alargado, pelo menos, até ao final de março de 2022. Foi também decidido
reinvestir os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos ao abrigo do
PEPP pelo menos até ao final de 2023. O PEPP oferecia uma grande flexibilidade,
permitindo «flutuações na distribuição dos fluxos de compras no tempo, entre todas
as classes de ativos e entre todos as jurisdições». As compras líquidas efetuadas
ao abrigo do PEPP orientavam-se pela tabela de repartição de capital, com base no
volume acumulado.
Em dezembro de 2021, o Conselho do BCE decidiu que iria pôr termo às compras
líquidas de ativos ao abrigo do PEPP no final de março de 2022. Nessa altura, as
aquisições líquidas ao abrigo do programa de compra de ativos (APP) aumentaram
para 40 mil milhões de EUR no segundo trimestre e para 30 mil milhões de EUR
no terceiro trimestre de 2022. A partir de outubro de 2022, o Conselho do BCE
decidiu prosseguir as compras líquidas de ativos ao abrigo do APP à razão de 20 mil
milhões de EUR por mês. Em março de 2022, o calendário de compras líquidas ao
abrigo do APP foi revisto em baixa para 40 mil milhões de EUR em abril, para 30 mil
milhões de EUR em maio e para 20 mil milhões de EUR em junho, sinalizando que as
aquisições líquidas terminariam no terceiro trimestre no caso de «não se verificarem
perspetivas mais fracas de inflação a médio prazo, mesmo depois da cessação das
suas aquisições líquidas de ativos». Em junho de 2022, o Conselho do BCE decidiu
que iria pôr termo às compras líquidas de ativos a partir de 1 de julho. Pretende-se
que o reinvestimento total dos pagamentos de capital dos títulos vencidos adquiridos
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continue, «por um período prolongado» no que diz respeito ao APP e «pelo menos até
ao final de 2024» no que diz respeito à carteira do PEPP.
e. Instrumento de Proteção da Transmissão (TPI)
O TPI foi anunciado em julho de 2022, visando apoiar a transmissão eficaz da política
monetária, enquanto o BCE continua a normalizar a política monetária. Concebido para
ser utilizado como segunda linha de defesa, a seguir aos reinvestimentos do PEPP,
o TPI permite «aquisições seletivas no mercado secundário de valores mobiliários
emitidos em jurisdições em que se verifique uma deterioração das condições
de financiamento não justificada à luz dos parâmetros económicos fundamentais
específicos por país, a fim de combater os riscos para o mecanismo de transmissão na
medida do necessário». O TPI inclui quatro critérios de elegibilidade: 1) Conformidade
com o quadro orçamental da UE; 2) Ausência de desequilíbrios macroeconómicos
graves; 3) Sustentabilidade da dívida pública; e 4) Políticas macroeconómicas sólidas
e sustentáveis. O Eurosistema aceita um tratamento equivalente ao dos credores
privados ou outros.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O BCE responde diretamente perante o Parlamento Europeu. Esta prestação de
contas é exercida de quatro modos principais.
Por força do artigo 284.º, n.º 3, do TFUE e do artigo 15.º, n.º 3, dos Estatutos do SEBC,
o Presidente do BCE deve apresentar um relatório anual ao Parlamento. O Parlamento
adota geralmente uma resolução sobre o relatório anual do BCE. O BCE responde às
resoluções do Parlamento.
De acordo com uma prática permanente, o Presidente do BCE comparece quatro
vezes por ano perante a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (ECON)
do Parlamento para explicar as decisões sobre as políticas do BCE e responder às
perguntas dos membros desta comissão (Diálogo Monetário). Estas reuniões são
abertas ao público e as suas transcrições são publicadas nos sítios do Parlamento e
do BCE. A Comissão ECON recorre ao Painel de Peritos Monetários para beneficiar
do seu contributo independente e do seu know-how antes de cada Diálogo Monetário.
Nos termos do artigo 140.º do Regimento do Parlamento Europeu, formalizado na
sequência de um acordo entre o Parlamento Europeu e o BCE, qualquer deputado ao
Parlamento Europeu pode dirigir, no máximo, seis perguntas com pedido de resposta
escrita por mês ao BCE.
Por último, o Parlamento intervém no processo de nomeação dos membros da
Comissão Executiva do BCE (ou seja, o Presidente, o Vice-Presidente e quatro outros
membros).

Dražen Rakić
09/2022
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