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Resumo 

A presente nota aborda a proposta da Comissão de introduzir condicionalidades 
macroeconómicas de grande escala na política da coesão. Em essência, esta 
medida tornaria o financiamento da política de coesão dependente do 
cumprimento das regras europeias em matéria de governação económica. A 
presente nota entende que uma tal condicionalidade seria vantajosa para a 
governação económica, podendo, no entanto, ter um impacto negativo em 
matéria de política de coesão. Além disso, é duvidoso que a proposta da 
Comissão contribua para alcançar o objetivo global de ambas as políticas: o 
crescimento económico equilibrado na Europa. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
A presente nota aborda a proposta da Comissão de aumentar significativamente as 
condicionalidades macroeconómicas para o período de programação 2014-2020. Tais 
condicionalidades macroeconómicas tornariam o financiamento da política de coesão 
europeia de um Estado-Membro dependente do cumprimento, por parte desse país, dos 
procedimentos em matéria de governação económica. 
 
A união económica da UE foi criada para fazer face à sempre mais próxima integração 
europeia, nomeadamente no que respeita à união monetária. É estipulado um conjunto de 
objetivos que devem ser alcançados pelos Estados-Membros. Esses objetivos traduzem-se 
em regras vinculativas, bem como em metas menos estritas das políticas, e abrangem as 
políticas orçamentais e económicas dos Estados-Membros. Para a consecução destes 
objetivos, estabeleceu-se um conjunto de procedimentos em matéria de governação 
económica europeia. 
 
Um procedimento preventivo em matéria de governação económica incide na supervisão e 
coordenação das políticas orçamentais e económicas dos Estados-Membros. Como parte 
integrante deste procedimento, a UE pode dirigir advertências e recomendações não 
vinculativas aos Estados-Membros. Caso o procedimento preventivo se revele insuficiente 
para garantir o cumprimento das regras vinculativas, poderão ser adotados dois 
procedimentos de correção. Estes dois procedimentos são: a) o procedimento relativo ao 
défice excessivo, que trata dos desequilíbrios orçamentais; e b) o procedimento relativo ao 
desequilíbrio excessivo, que trata dos desequilíbrios macroeconómicos. Os procedimentos 
de correção são mais rigorosos para os países da zona do euro, que incorrem em sanções 
financeiras no caso de incumprimento. A disponibilização de assistência financeira 
condicional a um Estado-Membro com graves dificuldades financeiras representa uma 
opção de último recurso no procedimento em matéria de governação económica. Nesses 
casos, a UE não só define os objetivos a serem alcançados pelo Estado-Membro, mas 
também negoceia as políticas nacionais que visam a consecução desses objetivos. 
 
Condicionalidades macroeconómicas 
 
A união económica da UE foi, até à data, incapaz de evitar crises importantes das finanças 
públicas nos Estados-Membros. Por conseguinte, um elemento essencial no reforço da 
união económica pode ser a introdução de condicionalidade macroeconómica em grande 
escala. A Comissão encara o alargamento da atual condicionalidade macroeconómica 
parcial a todos os fundos da política de coesão, bem como aos fundos da agricultura e das 
pescas. Além disso, a condicionalidade macroeconómica abrangeria todos os procedimentos 
de governação económica e aplicar-se-ia também às questões orçamentais assim como às 
macroeconómicas. 
 
Caso um Estado-Membro não cumpra as recomendações da governação económica 
europeia, a Comissão poderia solicitar a alteração dos documentos estratégicos nacionais 
de política de coesão. Subsequentemente, se um Estado-Membro não alterar 
suficientemente os seus documentos estratégicos nacionais de política de coesão, a 
Comissão poderia suspender os pagamentos a título da política de coesão. Tal suspensão 
opcional ocorreria no fim de um procedimento que poderia demorar até cinco meses. A 
longa duração deste procedimento opcional de suspensão seria difícil de conjugar com os 
procedimentos de governação económica e as sanções relevantes. 
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A proposta da Comissão prevê igualmente a suspensão obrigatória do financiamento da 
política de coesão se o procedimento corretivo ou o procedimento de assistência financeira 
da governação económica europeia se prolongarem para além das suas fases iniciais. Uma 
suspensão obrigatória poderia assumir a forma de suspensão de compromissos ou de 
pagamentos da política de coesão. O segundo caso teria provavelmente um maior impacto 
sobre os projetos individuais, uma vez que a suspensão de compromissos permitiria ainda 
os pagamentos baseados em compromissos anteriores. 
 
Além de ser utilizada como uma medida punitiva, a condicionalidade macroeconómica 
poderia também conduzir a facilitar o acesso nacional ao financiamento da política de 
coesão. Contudo, esta modalidade apenas seria possível no caso de o Estado-Membro ser 
objeto de um procedimento de assistência financeira. Ao limitar a utilização da 
condicionalidade macroeconómica como um incentivo, a Comissão perdeu a oportunidade 
de propor uma abordagem mais equilibrada de «incentivo e castigo». 
 
Consequências da condicionalidade macroeconómica 
 
Em termos de governação económica, a condicionalidade macroeconómica teria sobretudo 
efeitos positivos. A condicionalidade macroeconómica alargaria os instrumentos de sanção 
existentes e impulsionaria de baixo para cima políticas orçamentais e económicas sãs, na 
medida em que as autoridades locais teriam muito mais a perder no processo de 
governação económica. A condicionalidade macroeconómica proporcionaria uma forma de 
sanção mais automática e algo inovadora que é aplicável a toda a gama de procedimentos 
de governação económica. Isto alteraria a natureza não vinculativa do procedimento de 
governação preventivo. Além disso, a condicionalidade macroeconómica seria aplicável a 
todos os Estados-Membros, introduzindo, por conseguinte, a possibilidade de sanções a 
países não pertencentes à área do euro. 
 
No que diz respeito à política de coesão, a condicionalidade macroeconómica poderia ter 
algumas consequências benéficas. Poderia, em particular, reduzir a despesa improdutiva 
dos fundos da política de coesão. A despeito deste elemento positivo, a condicionalidade 
macroeconómica proposta teria um impacto bastante negativo sobre a política de coesão. 
As consequências negativas para a política de coesão incluiriam que:  

 A política de coesão tornar-se-ia menos justa: as regiões seriam atingidas pelas 
sanções da condicionalidade macroeconómica, mesmo não sendo na maioria dos 
casos responsáveis pelo cumprimento das regras de governação económica. A 
suspensão do financiamento da política de coesão poderia, além disso, ter 
consequências desproporcionalmente negativas para as regiões e os 
Estados-Membros mais pobres, uma vez que estes apresentam uma maior 
dependência desse financiamento. 

 A política de coesão tornar-se-ia menos fiável: mesmo que as sanções nunca fossem 
aplicadas, a condicionalidade macroeconómica resultaria em incerteza sobre o 
financiamento disponível para projetos futuros. Ademais, a aplicação de sanções de 
condicionalidade macroeconómica poderia resultar na não-execução de projetos em 
curso. 
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Além dos efeitos na governação económica e na política de coesão, considerados 
separadamente, as consequências globais da condicionalidade macroeconómica necessitam 
de ser examinadas. A imposição de sanções macroeconómicas pode revelar-se 
contraproducente em termos da consecução de crescimento sustentável e equilibrado, um 
objetivo comum à governação económica assim como à política de coesão. No entanto, 
sem a possibilidade de sanções, a condicionalidade macroeconómica permaneceria 
impotente e seria portanto ineficaz. 
 
Existem algumas opções disponíveis que reduziriam os efeitos negativos da 
condicionalidade macroeconómica, salvaguardando ao mesmo tempo o seu potencial 
positivo. Uma das opções implica utilizar a condicionalidade macroeconómica como um 
instrumento de «incentivo e castigo». Em segundo lugar, as sanções de condicionalidade 
macroeconómica poderiam ser melhor adequadas ao processo de governação económica. 
Por fim, a imposição de sanções poderia envolver fundamentalmente a suspensão de 
compromissos, sendo a suspensão de pagamentos utilizada apenas em último recurso. 
Mesmo tendo em linha de conta estas potenciais melhorias, a transformação da 
condicionalidade económica de ideia tentadora em prática útil pode revelar-se 
problemática. 
 


