
DIREÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS 

 UNIDADE DE APOIO À GOVERNAÇÃO ECONÓMICA (EGOV)

12 Dezembro de 2013 Contacto: egov@ep.europa.eu PE 497.745 

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:O presente documento foi elaborado pela Unidade de Apoio à Governação Económica (EGOV) do PE, com base em informação publicamente disponível e é apresentado apenas para efeitos 
de informação. As opiniões manifestadas no presente documento são da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não representam necessariamente a posição oficial do Parlamento Europeu. A reprodução e tradução para fins não 

comerciais são autorizadas, desde que a fonte seja reconhecida e o editor receba informação prévia e uma cópia.© União Europeia, 2013 

O Semestre Europeu: principais fases a nível da UE 
 

 

1. No final do outono, a Comissão Europeia (COM) apresenta a Análise Anual do Crescimento (AAC), definindo o que considera serem as prioridades 

da UE para o ano seguinte no que diz respeito às políticas económicas, orçamentais e laborais, bem como outras reformas destinadas a impulsionar o 

crescimento e o emprego. A COM publica também o Relatório sobre o Mecanismo de Alerta (RMA), no qual se identificam os Estados-Membros com 

desequilíbrios macroeconómicos. A AAC incluiu agora também um painel sobre o emprego e as questões sociais e o Relatório Conjunto sobre o Emprego 

enquanto anexo. Na mesma altura, a COM propõe também as Orientações Anuais para o Emprego. 

2. Em fevereiro, o Parlamento Europeu (PE), emite a sua opinião sobre o projeto de AAC em resoluções específicas, tendo igualmente em conta os 

contributos da reunião da Semana Parlamentar Europeia sobre o Semestre Europeu com os Parlamentos Nacionais, realizada no início do ano. 

3. O Conselho Europeu da Primavera formula orientações estratégicas sobre as prioridades a implementar durante o Ciclo do Semestre. O Conselho 

Europeu convida os Estados-Membros a terem em conta essas prioridades nos seus Programas de Estabilidade ou Convergência (PEC) e Programas 

Nacionais de Reforma (PNR), incluindo os respetivos Planos Nacionais de Emprego. 

4. Em abril, os Estados-Membros apresentam à COM os seus PNR e PEC. Esta apresentação conjunta permite ter em conta as complementaridades e os 

efeitos induzidos entre as políticas orçamentais e estruturais.  

5. Em maio/junho, a COM e o Conselho avaliam os PNR e os PECS, assim como os progressos realizados nos Estados-Membros na consecução dos 

objetivos estabelecidos na Estratégia Europa 2020 e para a correção de desequilíbrios macroeconómicos. Com base nessa avaliação, a COM propõe 

Recomendações Específicas por Países (REP) que são então debatidas por diferentes formações do Conselho. 

6. Em junho/julho, o Conselho Europeu aprova as REP, que o Conselho adota em julho.  

7. No fim do outono, o PE exprime a sua opinião relativamente ao Ciclo do Semestre Europeu em curso.  

8. Em outubro, os Estados-Membros da área do euro apresentam à COM os seus Projetos de Planos Orçamentais (PPO) para o ano seguinte. Além 

disso, os Estados-Membros da área do euro sujeitos a Procedimentos por Défice Excessivo apresentam um Programa de Parceria Económico (PPE). A 

COM dá pareceres sobre ambos os conjuntos de documentos, o Eurogrupo avalia os PPO e o Conselho adota pareceres sobre os PPE.  

9. Ao longo de todo o ano, o PE procede a diálogos económicos e trocas de pontos de vista com representantes das instituições europeias pertinentes 

(Comissão, Conselho e Eurogrupo) e com os Estados-Membros que estão sujeitos às decisões ou recomendações da UE relevantes (e.g. a implementação 

do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Procedimento relativo a Desequilíbrios Macroeconómicos, a supervisão orçamental ou macroeconómica 

reforçada). 
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