


ÍNDICE 

UNIDADE 8 – Os agentes económicos e o circuito económico 
8.1. O circuito económico 4


8.2. O equilíbrio entre recursos e empregos 6 


UNIDADE 9 – A contabilidade Nacional 
9.1. Noção de contabilidade Nacional  9 


9.2. Conceitos necessários à contabilidade Nacional 10 

9.3. Ópticas de cálculo do valor da produção 12 


9.3.1. Cálculo do valor da produção pela óptica do produto 13 

9.3.2. Cálculo do valor da produção pela óptica do rendimento 15 

9.3.3. Cálculo do valor da produção pela óptica da despesa 16 


9.4. As limitações da contabilidade nacional 19 

9.5. As contas nacionais portuguesas 20 


UNIDADE 10 – As relações económicas com o resto do mundo 
10.1. A necessidade e a diversidade de relações internacionais 22 

10.2. Registo das relações com o resto do mundo – Balança de pagamentos 23


10.2.1. A balança corrente 26 


10.2.2. A balança de capital 30 

10.2.3. A balança financeira 30 


10.3. As políticas comerciais e a Organização do Comércio Mundial 32


10.4. As relações de Portugal com a EU e com o Resto do Mundo 34 


UNIDADE 11 – A intervenção do Estado na economia 
11.1.  Funções e organização do estado 36


11.2. A intervenção do estado na actividade económica 38


11.2.1. Funções económicas e sociais do estado 39


  11.2.2. Instrumentos de intervenção económica e social do estado 41 

11.3.  As políticas económicas e sociais do estado português 50 


UNIDADE 12 – A economia portuguesa no contexto da União Europeia 
12.1. Noção e formas de integração económica 52


12.2.  O processo de integração na Europa 55


12.3.  Desafios da EU na actualidade 61


12.4.  Portugal no contexto da EU 73


2 



UNIDADE 8 


OS AGENTES 
ECONÓMICOS E O 
CIRCUITO 
ECONÓMICO 
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8.1. O circuito económico 

Circuito económico: permite representar graficamente de forma simplificada a actividade 
económica e pôr em evidência a interdependência (através dos fluxos reais e monetários) 
estabelecida entre agentes económicos de um país. 

Circuito económico 

•	 Agentes económicos Classificados de acordo com o critério funcional
 Inter-relacionados
 Interdependentes 

•	 Relações económicas entre si (Fluxos) 

Agentes económicos: individuo ou entidade que intervém na actividade económica 
exercendo pelo menos uma função económica. 

Os Agentes económicos 

Repartição 

Necessidades 
 Produção Consumo 

Distribuição 
Os A.E. são: 

•	 Famílias: apresentam como função principal o consumo e a poupança. 

•	 Empresas não financeiras: apresentam como função principal a produção de bens 
e a prestação de serviços não financeiros comercializáveis. 

•	 Instituições financeiras: exercem a função de prestar serviços financeiros (bancos 
e seguradoras). Estas realizam as operações financeiras e asseguram o 
financiamento da actividade económica. 

•	 Estado: tem como função principal a satisfação das necessidades colectivas da 
sociedade e a redistribuição dos rendimentos. 

•	 Resto do Mundo: tem como função assegurar o fornecimento de B&S não 
produzidos pela economia ou produzidos em quantidades insuficientes e 
proporciona o escoamento de parte da produção da nossa economia. Constituído 
por todas as economias com as quais os agentes económicos residentes na 
economia mantêm relações comerciais. 

Economias abertas: Famílias + Empresas não financeiras + Instituições financeiras + 
Estado + Resto do Mundo. 
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Economias fechadas ou autarcias: Famílias + Empresas não financeiras + Instituições 
financeiras + Estado. Nestas, os agentes residentes não estabelecem operações 
comerciais com os não residentes, procurando assegurar a sua auto-suficiência. 

Fluxos: movimento que traduz a deslocação de um agente económico para outro. 

•	 Fluxos reais: fazem circular B&S entre os agentes económicos. 

•	 Fluxos monetários: fazem circular meios de pagamento, moeda, cheques, ordens 
de transferência, etc. 

→ Num circuito económico a todo o fluxo real contrapõe-se, em sentido 
inverso, um fluxo monetário. 

→ Os fluxos monetários apresentam vantagens relativamente aos reais pois 
possibilita a comparação imediata dos valores envolvidos nos fluxos estabelecidos 
entre agentes económicos, pois todos os fluxos estão expressos em unidades 
monetárias. 

→ Na construção do circuito económico utilizam-se, geralmente, apenas os 
fluxos monetários porque: 

•	 Os fluxos reais são de difícil comparação pois os diferentes B&S estão 
quantificados em unidades de medida diferentes. 

•	 Os fluxos reais circulam em sentido contrário aos fluxos monetários, 
pois a cada fluxo real contrapõem-se um fluxo monetário de igual 
valor, basta utilizar o fluxo monetário. 

Exemplo de circuito económico simples: 

→ De forma a ultrapassar as insuficiências do circuito económico pode 
representar-se os fluxos no sistema de contas. 
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DN = PN 3 Tempos da actividade Económica 
RN = DN =PN 

•	 A produção cria rendimentos (riqueza) 

•	 Os rendimentos criados permitem realizar despesas 

•	 As despesas conduzem à produção 

8.2. O equilíbrio entre recursos e empregos 

(Ver exemplo página 15 do Manual) 


Exemplo de Sistema de Contas (Famílias):


Empregos 	Recursos 
Impostos  20 Vencimentos  200 
Compras 120 Subsídios 100 

Ordenados  
Lucros 

100 
20 

Desequilíbrio entre total de recursos e 
empregos. 

Total: 140 Total: 420 

Quando: 

•	 E > R – Necessidade de financiamento 

•	 E < R – Capacidade de financiamento 

•	 E = R – Equilíbrio 

Recursos (entradas): bens disponíveis para as diferentes utilizações dadas ou a dar por 
um agente económico. 

Empregos (saídas): utilização que o agente económico faz dos seus B&S (dos seus 
recursos). 

Insuficiências/ limitações do circuito económico: 

•	 Dificilmente consegue demonstrar o equilíbrio económico entre recursos e 
empregos 

•	 Impossibilidade de representação de todos os recursos 
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NOTA: Cada agente não garante o equilíbrio isoladamente entre recursos e empregos, 
mas a totalidade da actividade económica tende a longo prazo para esse equilíbrio. 

Existe equilíbrio no sistema quando: 
Total Capacidade Financeira = Total de Necessidade Financeira 

Isto porque os empregos de um Agente Económico constituem os recursos de outro. 
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UNIDADE 9 


A Contabilidade 
Nacional 
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9.1. Noção de Contabilidade Nacional 

Contabilidade Nacional: Representação (simples e completa) quantificada da economia 
de um país que obedece a normas convencionadas e codificadas. 

•	 A recolha e o tratamento de informações, relativas ao valor da produção, aos 
gastos associados ao processo produtivo e aos destinos dados à produção, 
obedece a normas definidas por entidades internacionais, nomeadamente à 
Contabilidade Nacional ou Contas Nacionais; 

•	 As operações entre os actores económicos aparecem quantificadas num sistema 
articulado; 

•	 O Estado toma decisões e elabora previsões, e para isso recorre a dados 
efectuados pela Contabilidade Nacional.  

Objectivos da Contabilidade Nacional: 

•	 Medir: fornecer os dados relativamente à actividade económica realizada num 
país num determinado período de tempo. 

•	 Prever: previsão económica para viabilizar a tomada de decisões ou evitar ou 
minimizar crises económicas. 

•	 Decidir: a tomada de decisão permite prever, com razoável probabilidade, as 
consequências, nos diversos indicadores, da manipulação dos instrumentos de 
política económica. 

•	 Comparar: 
o	 Comparação no espaço: proporcionar a informação necessária para 

estabelecer comparações entre economias. 
o	 Comparação no tempo: estudar a evolução de uma economia ao longo dos 

tempos. 

História da Contabilidade Nacional

   O fim do liberalismo económico e a intervenção mais directa do Estado na economia 
originaram o aprofundamento das formas de representação e de determinação do valor 
da produção dos países. 

   Após a II Guerra Mundial, o sistema de representação e cálculo do produto tendeu 
para a uniformização, impulsionada pela Organização das Nações Unidas. Assim, em 1993, 
a ONU publicou o novo Sistema de Contabilidade Nacional, o SNC 93. O novo sistema 
tende a universalizar-se, pois os Estados têm vindo a adoptar o modelo mundial. 

Os países da União Europeia têm um sistema comum, o Sistema Europeu de Contas 
(SEC 95), aprovado em 1995, que permitiu harmonizar as Contas Nacionais entre os 
Estados-membros. 
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   Em Portugal, a Contabilidade Nacional utiliza, no processo de cálculo, regras idênticas 
aos outros países porque desta forma podemos estudar a evolução das economias. 

9.2. Conceitos necessários à Contabilidade Nacional 

Sectores institucionais 

• O actual sistema de contas, SEC 95, utiliza o critério (classificação) institucional. 

Critério institucional: põe em evidência o comportamento económico dos agentes 
económicos (centros de decisão). 

Critério funcional: põe em evidência os processos ou as funções desempenhadas pelos 
agentes económicos (centros de decisão). 

•	 O critério institucional considera que os sectores institucionais resultam da 
desagregação da economia do país em grupos homogéneos de unidades 
institucionais residentes. Cada grupo homogéneo de unidades institucionais 
constitui um sector institucional. 

Unidade institucional: toda a unidade económica que goza de autonomia de decisão no 
exercício da sua função principal. 

•	 Os centros elementares de decisão económica são designados por unidades 
institucionais e agrupados em sectores institucionais. 

Sector institucional: constituído pelo conjunto de unidades institucionais que apresentam 
comportamentos económicos semelhantes.

   O SEC 95 identifica cinco sectores institucionais (mais um - Resto do Mundo): 

•	 Sociedades Não Financeiras: agrupam todas as sociedades públicas e privadas 
residentes no país, produtoras de bens e serviços mercantis (comercializáveis) 
não financeiros. 

Recursos: provenientes das vendas. 

•	 Sociedades Financeiras: agrupam o conjunto de sociedades, residentes no país, 
prestadoras de serviços de intermediação financeira e/ou exercendo actividades 
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auxiliares de natureza financeira, monetárias e não monetárias, públicas e 
privadas. 

Recursos: provenientes dos pagamentos dos serviços financeiros prestados. 

•	 Administrações Públicas: todas as unidades residentes, produtoras de bens e de 
serviços não mercantis (não comercializáveis) destinados ao consumo individual e 
colectivo, isto é, são as unidades que possibilitam a redistribuição do rendimento 
e da riqueza nacional. 

Recursos: pagamentos obrigatórios efectuados pelos outros sectores 
institucionais.  

•	 Famílias: são os indivíduos ou grupos de indivíduos residentes no país, quer 
enquanto consumidores, quer enquanto produtores de B&S (comercializáveis, 
não financeiros), desde que sejam empresários em nome individual ou 
profissionais liberais. 

Recursos: Remunerações dos factores produtivos (S+R+J+L), transferências 
dos outros sectores, bem como, receitas provenientes das vendas (de serviços). 

•	 Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias (ISFLSF): produzir bens e 
serviços sem fins lucrativos, para fornecer gratuitamente às famílias ou a preços 
pouco significativos. 

Recursos: contribuições voluntárias das famílias (associados), das 
transferências provenientes das administrações públicas e dos rendimentos de 
propriedade. 

•	 Porque é que o Resto do Mundo não é um verdadeiro sector institucional? 
O Resto do Mundo não representa um sector com características dos anteriores, uma vez 
que é constituído por um grupo de unidades institucionais com objectivos e 
comportamentos diferentes.  

Resto do Mundo: agrupa as unidades institucionais não residentes que efectuam 
transacções com unidades residentes num país. 

Ramo de actividade 

Unidades de produção homogéneas: unidades de produção utilizadoras do mesmo ou 
idêntico processo produtivo e que produzem bens e serviços similares. 

Ramo de actividade: conjunto de unidades de produção homogéneas. 
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Território económico/Unidade residente de um país 

Território económico: espaço geográfico afecto a um determinado país para efeitos 
económicos. 

Constituição do território económico: 
É constituído pelo espaço delimitado pela sua fronteira geográfica (território terrestre, 
espaço aéreo e águas territoriais nacionais), os enclaves territoriais no estrangeiro  
(embaixadas, consulados, bases militares, etc.) e outras instituições que o país possui ou 
cuja gestão efectua noutro país (jazigos ecológicos situados em águas internacionais, etc.). 

Unidades residentes: têm uma actividade económica reconhecida no país (principal 
centro de interesses) por um período igual ou superior a um ano. 

•	 O conceito de residência não coincide com o conceito de nacionalidade: não é 
necessário ter a nacionalidade de um determinado país para ser considerado 
residente. Esta mede-se pelo tempo de permanência no país ser superior ou igual 
a um ano. 

9.3. Ópticas do cálculo do valor da produção 

• Sabemos, pela observação do circuito económico simples, que PN = RN = DN. 

çõ çõ  .  . 
 
 



 
 


Ópticas de Cálculo do Valor da Produção 

Apesar do resultado final obtido pelas três ópticas ser o mesmo, cada uma transmite 
diferentes informações sobre a actividade económica: 

•	 Óptica do Produto: permite-nos conhecer o valor do produto por sector 
institucional e/ou ramo de actividade, e, consequentemente, o valor de todos os 
B&S produzidos nessa economia; 

•	 Óptica do Rendimento: permite-nos conhecer o valor atribuído como 
remuneração dos factores de produção (S+R+J+L); 
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•	 Óptica da Despesa: permite-nos conhecer os gastos efectuados pelos diferentes 
sectores institucionais, isto é, os diferentes destinos dados à produção. 

9.3.1. Cálculo do valor da produção pela Óptica do Produto 

Existem bens de consumo intermédio e bens de consumo final. 

Surge o problema da múltipla contagem que consiste em registar várias vezes o valor do 
mesmo bem ou processo de transformação ao longo do cálculo do valor do Produto. 

Dois métodos para resolver este problema: 

•	 Método dos produtos finais: consiste na contabilização unicamente dos B&S que 
não vão voltar a ser transaccionados no período em causa, ou seja, consideram
se apenas os bens de consumo final. 


 
   Σ 


•	 Método dos valores acrescentados: utiliza-se o conceito de Valor Acrescentado 
que é aplicado a cada unidade produtiva. 

Valor Acrescentado: representa o valor que a empresa acrescenta ao que 
extrai da natureza ou ao que já foi criado por outras empresas. 


 
   
 



 
 
 
Σ
 
 Σ
 
 
 Σ 


VAB - Valor Acrescentado Bruto 
VBP - Valor Bruto Produção  
CI - Consumos Intermédios 

Consumo Intermédio: valor das compras efectuadas pela empresa, necessárias 
para produzir os bens. 

O valor do produto será igual ao somatório dos valores acrescentados por 
todas as unidades produtivas duma economia. 

 
 
 Σ 
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A) Produto Bruto e Produto Líquido 

Produto Bruto: quando no seu processo de cálculo não foi deduzido consumo de capital 
fixo (ou amortizações), ou seja, ignoramos a sua existência. 

Produto Líquido: quando no seu processo de cálculo deduzimos o consumo de capital fixo 
(ou amortizações), ou seja, consideramos a sua existência. 


 
 
 
 
  
B) Produto Interno e Produto Nacional 

Produto Interno: O valor do produto tem por base a riqueza obtida pelas unidades 
institucionais situadas no seu território económico, independentemente da nacionalidade 
dos agentes económicos que contribuíram para gerar essa riqueza. Baseia-se no critério 
de território económico. 

Produto Nacional: O valor tem por base a riqueza obtida pelas unidades institucionais 
residentes, independentemente do território económico onde foi gerada essa riqueza. 
Baseia-se no critério de unidade residente. 

R. Rec. RM (rendimentos recebidos do Resto do Mundo) 

R. Pag. RM (rendimentos pagos ao Resto do Mundo) 

 .  
 



 
 
 .
 
. . 
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C)	 Produto a Custo de Factores e Produto a Preço de Mercado 

Custo de factores: quando os preços que lhe servem de base resultam unicamente do 
custo dos factores de produção, sem qualquer intervenção do Estado (aos preços do 
produtor). 

Preço de Mercado: quando os B&S são valorizados aos preços do mercado, incluindo, 
portanto, o efeito da intervenção do Estado. 

     
   .      


 
 
 . 
. 

Ti - impostos indirectos 

Subs. - Subsídios à produção 


Subsídios à produção: apoio financeiro atribuído pelo Estado a determinados bens 
considerados essenciais. 

Ti (impostos indirectos): impostos sobre a produção (IVA, IA, etc.) e impostos 
alfandegários (aplicados aos produtos importados). 

9.3.2. Cálculo do valor da produção pela Óptica do Rendimento 

RN - Rendimento Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
  . 
RI - Rendimento Interno: corresponde à totalidade das remunerações dos factores 
produtivos de uma economia. 


   ç   õ 
 
   
Transferências: pagamentos realizados pelo Estado às famílias sem que estas forneçam 
algum serviço em contrapartida. 

•	 Internas: realizadas entre o Estado e as famílias nacionais. 
•	 Externas: resultam de recebimentos ou de pagamentos efectuados pelas famílias 

sem contrapartidas imediatas ao Resto do Mundo. 
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Rendimento Pessoal: tudo aquilo que as famílias recebem antes das várias deduções. 


 
 
 
  
 . 
 
 .

Rendimento Disponível dos Particulares: rendimento que as pessoas têm ao seu dispor 
para consumirem, isto é, já líquido de contribuições para a segurança social e impostos. 


 
 
 
 
 
 

CSS – Contribuições para a Segurança Social 

RDP - 2 destinos : 

•	 Consumo (C) 
• Poupança (S) 


 
  
 100 


  100 
  


9.3.3. Cálculo do valor da produção pela Óptica da Despesa 

CT - Consumo Total: representa as despesas de consumo num país. 

•	 C - Consumo privado: despesas das famílias e das empresas realizadas na 
satisfação das suas necessidades. 

•	 G - Consumo público: gastos correntes do Estado.   


Ib - Investimento Bruto: bens que não apresentam uma utilização final. 

•	 FBCF - Formação Bruta de Capital Fixo: despesas efectuadas pelas empresas e 
pelo Estado na aquisição de meios de trabalho. 

•	 ∆ Existências: as alterações no valor das existências em armazém de produtos 
acabados, de produtos em curso de fabrico e de matérias-primas e subsidiárias.   
 
 ∆ 
 
 ê 
 


Procura Interna: corresponde à procura de bens e serviços (gastos realizados) efectuados 
pelos residentes dessa economia quer tenham sido produzidos internamente, quer 
externamente. 
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Procura Global: corresponde a toda a produção realizada internamente (quer para ser 
consumida internamente, quer externamente), bem como o consumo interno produzido 
externamente (importações). 


 
 
 
  . 
Exportações: despesas efectuadas por não residentes em relação à produção de bens e 
serviços realizada nesse país. 

Importações: despesas com as aquisições de bens e de serviços efectuadas pelas unidades 
residentes no país ao exterior. 

Despesa Interna: gastos das unidades institucionais realizados no interior da sua fronteira 
económica. 

 
  
 
 
.   

 







 .    .
.  . . .


 
 
 ∆  
 .


Despesa Nacional: gastos efectuados por todas as unidades institucionais residentes no 
país. 

 
 
 
 
   
EM RESUMO: 

ÓPTICA VALOR DO PRODUTO   Σ     cf ↔ pm B → L I → N 

Produto Σ Σ  Σ           .     .     . .   .  .
Rendimento 

.  .    .   .   100 
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Despesa 

. . 
      ∆     .       .  

       .   

 
 
 



 
 





 
 

Produto a preços correntes e produto a preços constantes 

Produto a preços correntes: é quando os B&S são valorizados aos preços do próprio ano 

(ano em vigor).


Preços correntes: são os preços em vigor no próprio ano (ano corrente).


Produto nominal (Produto a preços correntes) 

• ∆ Quantidade (volume) – T.C.V. (taxa de crescimento em volume) 

• ∆ Preços – T.C.P. (taxa de crescimento dos preços) ou taxa de inflação 

Produto real 

• ∆

Produto a preços constantes: quando a valorização é feita para vários anos, aos preços de 
um determinado ano considerado como base (ano-base ou ano de referência). 

Preços constantes: são os preços de um determinado ano considerado base. 

(Produto a preços constantes) 

 Quantidade (volume) – T.C.V. 

Para melhorar a evolução real (ou em volume) do produto é necessário eliminar o 
aumento dos preços (inflação), obtendo o produto a preços constantes (produto real). 

       1  
     

.. .
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 1.   

OU 

.     .. 
   

9.4. Limitações da Contabilidade Nacional 

I)	 Actividades económicas incompletamente ou não contabilizadas 

a)	 Não regista o valor da produção da economia informal (actividades legais mas 
exercidas na “clandestinidade”). 
Toda a produção realizada pelo sector informal da economia não é objecto de 
registo e, como esta apresenta um peso significativo em algumas das 
economias, mesmo nas mais desenvolvidas, o valor da produção encontra-se 
subavaliado; 

b)	 Não regista o valor da produção da economia subterrânea ou economia Oculta 
(actividades ilegais). 
Caso das actividades ilícitas, nomeadamente do tráfico de droga, contrabando 
ou prostituição. 

c)	 Não são contabilizadas todas as produções destinadas ao autoconsumo ou 
trabalho não remunerado. 
Actividades como as realizadas pelas donas de casa nas suas casas, a bricolage 
e a jardinagem. 

II)	 A C.N. revela-se indiferente às seguintes situações 

a)	 Não tem em conta a natureza dos bens obtidos e a sua importância social 
(Objectivo/tipo da produção). 
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O que interessa é o aumento da produção e não o tipo da produção (armas ou 
alimentos) nem as condições de produção (utilização da mão-de-obra infantil, 
horários de 16 horas diárias). 

b)	 Não avalia os problemas ambientais resultantes dos diferentes processos 
produtivos nem os processos menos poluentes (externalidades). 

Externalidades: é o impacto (positivo ou negativo) causado por um 
processo produtivo sobre o bem-estar da sociedade sem que esta tenha 
contribuído para o mesmo. 

•	 Positivas: Quando existem benefícios indirectos em resultado de um 
processo produtivo. 

•	 Negativas: Quando existem associadas a efeitos negativos para a 
sociedade em resultado de um processo produtivo. 

c)	 Não regista o valor dos B&S produzidos no passado (e que apresentam 
benefícios / prejuízos sobre o presente / futuro) 

NOTA: 	 a) – são contabilizadas, mas indevidamente 
b) e c) – não são contabilizadas mas deveriam ser 

CONCLUSÃO: 

•	 O PIB é por vezes utilizado como medida do desenvolvimento de um país e, nesse 
caso, costuma calcular-se o PIB per capita. Este indicador permite estabelecer 
comparações entre países, mas fornece-nos uma indicação quantitativa limitada. 

•	 O PIB não fornece qualquer indicação sobre a estrutura produtiva e social do 
país. 

•	 O PIB é insuficiente para fazer comparações internacionais sendo necessário 
utilizar, em simultâneo, outros indicadores. 

•	 O cálculo do produto de um país é um razoável instrumento de avaliação da 
situação económica de um país mas muito limitado. 

9.5. As contas nacionais portuguesas 
(Ver página 57 do manual) 
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UNIDADE 10 


As relações 
económicas com o 
Resto do Mundo 
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10.1. A necessidade e a diversidade de relações internacionais 

Hoje em dia existe uma elevada interdependência económica entre países. 

Comércio interno vs Comércio externo (≠ Comércio internacional) 

Comércio interno: tem lugar dentro de um país envolvendo apenas agentes económicos 
residentes nesse país. 

Comércio externo: designa todas as transacções de B&S entre um país e os restantes, isto 
é, realiza-se entre unidades residentes e não residentes no país. 

→	 Porque existe comércio internacional? Porque é que os países não são auto
suficientes? Que razões estão na origem do comércio internacional? 

•	 Os países não produzem o que necessitam 

•	 Os países produzem mas em quantidades insuficientes 

O comércio internacional (externo) envolve movimentos de: 

•	 Bens e Serviços: Os países importam e exportam sendo que as importações 
permitem ao consumidor nacional ter acesso a maior número e diversidade de 
produtos, e as exportações permitem ao produtor nacional ter acesso a 
mercados mais vastos e diversificados. 

•	 Capitais: Os movimentos de capitais permitem que haja investimento e permite 
que os trabalhadores se dirijam, com o mínimo de atritos e de ineficiências, para 
os seus empregos mais rendosos, para aqueles pontos dos mercados de factores 
em que as respectivas remunerações são mais elevadas (o que equivale a dizer 
onde eles são mais necessários). 

•	 Pessoas: O factor trabalho também se desloca das regiões e dos países com 
baixos salários para outros com melhores remunerações. Isto faz com que os 
produtos cheguem àqueles que deles mais necessitam, e que lhes atribuem, por 
isso, maior valor, e com que os trabalhadores se desloquem para onde são mais 
necessários, e onde os esperam as mais elevadas remunerações. 

Divisão Internacional do Trabalho (DIT) 

Divisão internacional do trabalho: consiste em cada país especializar-se na produção de 
alguns bens e/ou prestação de alguns serviços e obter os outros no mercado externo. 

Razões que estão na origem desta especialização:

Os países apresentam características próprias tais como: 
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•	 Localização geográfica 

•	 Clima 

•	 Conjunto de recursos naturais 

•	 População 

Assim como estes aspectos facilitam a produção de certos bens, impedem ou dificultam a 
produção de outros, o que conduz à produção em grandes quantidades de um bem e à 
escassez de outros. 

Vantagem absoluta: um país é possuidor de uma vantagem absoluta na produção de um 
bem quando a sua produtividade é maior e é menor o custo de produção. 

Vantagem relativa/comparativa: um país é possuidor de uma vantagem comparativa na 
produção de um bem se o produz com um custo relativo mais baixo do que outro país. 

CONCLUSÃO: Cada país deve especializar-se na produção de um bem para o qual o preço 
relativo seja inferior ao do outro país. 

10.2.	 O registo das relações com o Resto do Mundo – A Balança de 
Pagamentos 

Balança de pagamentos: sistema de contas onde se registam os fluxos monetários 
verificados durante um determinado período de tempo (normalmente 1 ano), entre um 
país e o resto do mundo. 

→	 A BP é um documento importante porque a sua análise permite retirar algumas 
conclusões sobre a saúde da economia nacional nas suas relações com o resto do 
mundo. 

 
 
 
 
 
 


Fluxos: 

é é   
Entrada (Crédito) í• 

• Saída (Débito)

As componentes da BP são: 

•	 Balança Corrente 

•	 Balança de Capital 

•	 Balança Financeira 
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Câmbios e mercado de câmbios 

DIVISAS 

Divisas: Unidades monetárias e reservas de ouro utilizadas no pagamento do comércio 

internacional.


NOTAS: 

Embora o ouro não seja propriamente uma divisa, desempenha as mesmas funções.

As moedas mas fortes actualmente são: Dólar, euro, iene e libra. 


Para se obterem as divisas é necessário: 


• Operação de câmbio: operação que consiste na troca de uma moeda por outra. 

… sendo necessário saber: 

•	 Taxa de câmbio ou cotação: relação de troca que se estabelece entre duas 
moedas. 

… que é determinada no: 

•	 Mercado de câmbios: mercado onde se trocam moedas (divisas). 

… que tem como intervenientes indirectos: 

•	 Exportadores: vendedores de divisas e compradores de moeda nacional. 

•	 Importadores: vendedores de moeda nacional e compradores de divisas. 

… de onde resulta um: 

•	 Confronto directo entre S (Oferta) e D (Procura). 

… do qual resulta um: 

•	 Preço de equilíbrio ou taxa de câmbio. 

TAXAS DE CÂMBIO PARA O EURO 

Divisa 
estrangeira / 

Euro 

Euro / Divisa 
estrangeira 

Dólar dos EUA 1,577 0,6341 

Real do Brasil 2,7199 0,3677 
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Libra esterlina 0,7857 1,2728 

Coroa 
7,4594 0,1341 

dinamarquesa 

ional) 

(
sempre a moeda 

Segundo o certo 
(a unidade é 

sempre a moeda 
nac

Segundo o incerto 
a unidade é 

estrangeira) 

Existem 2 sistemas de taxas de câmbio utilizados pelos países: 

•	 Regime/sistema de câmbios flutuantes/flexíveis: Ocorre quando o estado não 
exerce qualquer interferência no funcionamento do mercado cambial, sendo a 
taxa de câmbio estabelecida através da procura e da oferta de moeda estrangeira. 

NOTA: Acontece que, mesmo quando as taxas são flutuantes, as autoridades 
monetárias acabam por intervir para evitar grandes variações na cotação da 
sua moeda. 

•	 Regime/sistema de câmbios fixos: Ocorre quando as autoridades monetárias 
interferem no funcionamento do mercado cambial e há uma determinação 
administrativa da taxa de câmbio. 

Paridade fixa: As autoridades monetárias tentam manter o valor da sua 
moeda face a outra. 

Valorização / Desvalorização da moeda (Apreciação / Depreciação da moeda) 

No caso da desvalorização 

• ↗ Exportações: Os produtos exportados tornam-se mais baratos em moeda 
estrangeira. 

• ↘ Importações: Os produtos importados ficam mais caros em moeda nacional. 

Melhoria na balança de Mercadorias (e, consequentemente, da balança corrente) 
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10.2.1. A Balança Corrente 

É a componente mais importante porque proporciona informações sobre o estado da 
economia do país. O seu saldo é o mais significativo da balança de pagamentos pois 
traduz a situação da economia perante o resto do mundo. 

A balança corrente regista os fluxos de: 

• Mercadorias 

• Serviços 

• Rendimentos 

• Transferências correntes 

A balança corrente contém: 

• Balança de mercadorias 

• Balança de serviços 

• Balança de rendimentos 

• Balança de transferências correntes 

a) BALANÇA DE MERCADORIAS (COMERCIAL/DE BENS) 

Exp. – Fluxo real    Imp. – Fluxo real 

País A RM País A RM 

Moeda (divisas)  Moeda (divisas) 
Fluxo monetário – crédito Fluxo monetário – débito 

Balança de mercadorias: Nesta balança registam-se os fluxos relativos às: 

• Transacções das mercadorias entre o nosso país e o Resto do Mundo. 

 ç 
   
 . 
 .  ç 
 
 
é é

Saldo da Balança de Mercadorias: 

• > 0 → Situação favorável  SUPERAVIT (Superave) 

• < 0 → Situação desfavorável  DÉFICIT (Défice) 

• = 0 → Situação nula  EQUILÍBRIO 
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Interpretação do saldo da balança de Mercadorias: 
Como o saldo da Balança de Mercadorias é positivo/negativo, trata-se de um 
superavit/deficit. Isto significa que o país exportou mais/menos do que aquilo que 
importou. Face a isto verifica-se uma entrada/saída de divisas do país, tendo este 
capacidade/necessidade de financiamento, isto é, existe um aumento/diminuição das 
reservas ou uma diminuição/aumento da dívida externa, pois o país poderá 
conceder/recorrer (a) empréstimos externos. 

Outros Indicadores /Instrumentos De Análise Do Comércio Externo 
(Para além da balança de mercadorias) 

I)	 Taxa de cobertura 

Taxa de cobertura: é um indicador económico utilizado para avaliar a situação existente 
no comércio externo de mercadorias de um país.  çõ

çõ

  100 

Taxa de cobertura: 

•	 > 100%  Exp. > Imp.  S.B.Merc. = Exp – Imp.  S.B.Merc. > 0 
O valor das exportações permite pagar a totalidade do valor das importações de 
mercadorias ou mesmo excedendo e o país acumula divisas, originando um 
superavit da balança de mercadorias. 

•	 < 100%  Exp. < Imp.  S.B.Merc. = Exp – Imp.  S.B.Merc. < 0 
O valor das exportações apenas permite pagar parte do valor das importações 
causando um défice na balança de mercadorias sendo necessário utilizar as divisas 
existentes e/ou contrair empréstimos externos para o cobrir. 

•	 = 100%  Exp. = Imp.  S.B.Merc. = Exp – Imp.  S.B.Merc. = 0 
O valor das exportações é igual ao valor das importações originando um equilíbrio 
na balança de mercadorias, ou seja, o país não utilizou nem obteve mais divisas. 

      % 
O valor das exportações cobre em x% o valor das importações. 

OU 
O valor das importações é coberto em x% pelo valor das exportações. 
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II)	 Estrutura das importações e das exportações 

Para além de conhecermos a evolução do saldo da balança de mercadorias é ainda 
importante analisar a estrutura das importações e das exportações pois permite-nos obter 
diversas informações como: 

•	 Grau de competitividade das nossas exportações 

• Grau de especialização da nossa economia 
Ou seja, o tipo ou tipos de produtos com que concorremos nos mercados externos. 

Uma análise mais aprofundada do tipo de bens sujeitos a importação e a exportação 
permite tirar conclusões sobre a situação económica de um país. Assim: 

•	 Quando um país importa essencialmente bens que incorporam uma elevada e 
sofisticada transformação industrial e, simultaneamente, exporta bens com fraca 
ou nenhuma transformação (bens primários, agrícolas ou minerais), estamos 
perante um país necessariamente pouco desenvolvido. 

•	 A situação contrária, ou seja, aquela que mostra as exportações de um país 
essencialmente constituídas por bens industriais de alto valor acrescentado 
(resultantes da utilização de tecnologias mais avançadas), normalmente vem 
associada a uma estrutura das importações constituída por bens de natureza 
primária e é reveladora de um país bastante desenvolvido. 

b)	 BALANÇA DE SERVIÇOS 

Balança de serviços: Nesta balança registam-se os fluxos de: 

•	 Recebimentos efectuados pelo resto do mundo em resultado de: 
	 Serviços de transporte 
	 Prémios de seguros 
	 Viagens e turismo 

•	 São registadas como importações as saídas de divisas devido à compra de serviços 
ao resto do mundo 

→	 Em Portugal, a balança de serviços apresenta normalmente um saldo positivo por 
influência do turismo. 

c)	 BALANÇA DE RENDIMENTOS 

Balança de rendimentos: Nesta balança registam-se os fluxos de: 

•	 Rendimentos do trabalho 

•	 Rendimentos do investimento (Juros e dividendos) 
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•	 Saída de divisas para pagamentos de rendimentos auferidos por não residentes no 
país 

→	 Caso o saldo desta balança seja negativo, à partida, é indicador de que o país em 
causa não é um investidor líquido, ou seja, realiza menos investimentos no exterior 
do que aqueles que são realizados por investidores no nosso país. 

d)	 BALANÇA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Balança de transferências correntes: Nesta balança registam-se os fluxos sem retorno, 
isto é, sem qualquer contrapartida de mercadorias, de serviços ou mesmo de aplicações 
financeiras e de investimentos. Assim, registam-se: 

•	 As remessas de emigrantes e de imigrantes 

•	 As pensões e as reformas dos migrantes que regressam definitivamente ao seu 
país 

•	 Algumas das transferências correntes com a UE 

•	 Os fluxos financeiros associados à cooperação com outros estados, as dádivas 
(doações) e as indemnizações 

Estas transferências podem ser: 

•	 Públicas: Quando envolvem o estado português (Fundos correntes com a UE, …) 

•	 Privadas: Quando não envolvem o estado português (Remessas dos 
emigrantes/imigrantes, donativos às famílias, …) 

→	 Em Portugal, esta balança tem registado saldos positivos devido às remessas dos 
emigrantes. 

Saldo da balança corrente 

. . . .   
 




.
 

.
 .


 





.





  .
   
. .   . .ç

 
Saldo da balança corrente: 

• < 0  Utilizar as divisas (↘ reservas) 

 ↗ Contrair empréstimos externos (  dívida externa) 

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO 
A actividade corrente não é suficiente para gerar receitas para cobrirem os encargos face 

ao exterior dessa actividade. 
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• > 0  Acumulação de divisas (↗ reservas) 

 Concessão de empréstimos ao exterior ( ↘ dívida externa) 

CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO 
A actividade corrente é suficiente para gerar receitas que cobrem os encargos face ao 

exterior dessa actividade. 

10.2.2. A Balança de Capital 

A balança de capital regista os fluxos de: 

• Capital sem contrapartida de natureza não corrente 

Estes fluxos são constituídos por: 

• Transferências de capitais 
Exs.: Fundos provenientes da EU para o financiamento de infra
estruturas 
Perdão de uma dívida a/de um país terceiro 

 Públicas 
 Privadas 

• Activos não produzidos, não financeiros 
 Intangíveis  

Exs.: Contratos de transferência de jogadores de futebol 
Patentes 
Marcas 
Copyright 
Franchising 

 Tangíveis 
Exs.: Aquisição de terrenos e habitações por embaixadas e  
instituições internacionais. 

10.2.3. A Balança Financeira 

A balança financeira regista os fluxos de: 

• Mudança de titularidade de activos/passivos financeiros 

• Criação/extinção de activos/passivos financeiros 
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A balança financeira comporta 5 tipos de operações: 

•	 Investimento directo (IDE): o crédito representa a compra ou a criação de uma 
nova empresa por um investidor não residente e a débito a aquisição ou a criação 
de empresas localizadas fora do espaço geográfico por residentes. 

•	 Investimento de carteira: Compra de produtos financeiros na Bolsa de Valores em 
Lisboa. 

•	 Derivados financeiros: Compra de derivados na Bolsa de Derivados no Porto. 

•	 Outro investimento: Regista os empréstimos e os depósitos. 

•	 Activos de reservas: Regista a crédito os activos das autoridades monetárias 
considerados reserva e expressos em moedas de países de fora da Zona Euro. 

NOTA: É importantes salientar que todos os fluxos da balança financeira, ao contrário da 
balança de capital, dão origem, no futuro, a contrapartidas de rendimentos no sentido 
inverso, sejam lucros de investimentos sejam juros de empréstimos. 

•	 Quando S.B.Financeira > 0  S.B.Rendimentos < 0 

•	 Quando S.B.Financeira < 0  S.B.Rendimentos > 0 

Contrariamente àquilo que sucede com a Balança Corrente, os saldos das Balanças de 
Capital e Financeira não podem ser interpretados da mesma forma. Isto porque um saldo 
positivo poderá não corresponder a uma situação favorável, nem um saldo negativo 
corresponder a uma situação desfavorável da economia do país em questão. Vejamos o 
que sucede com a Balança Financeira. 

1) Um excedente da Balança Financeira não é forçosamente sinónimo de boa saúde 
de uma economia, pois ele pode significar de acordo com os casos: 

a) A confiança depositada num certo país pelos investidores estrangeiros 
(caso dos E.U.A. durante a década de 80); 

b) Uma economia que financia através de empréstimos o seu deficit de 
transacções correntes; 

c) Uma economia jovem que financia o seu crescimento recorrendo a 
capitais estrangeiros, etc. 

2) Inversamente, um déficit não significa obrigatoriamente uma situação delicada; 
ele pode indicar, de acordo com os casos: 

a) Uma fuga de capitais, indiciando capacidade de investimento no 
estrangeiro; 

b)	 Investimentos no estrangeiro dum país onde as transacções correntes são 
excedentárias, as quais irão gerar a prazo fluxos monetários de retorno, 
etc. 

Como se pode verificar, nada é simples e só um exame detalhado da estrutura da Balança 
Financeira permite efectuar o diagnóstico sobre a situação financeira real do país. 
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Saldo da balança de Pagamentos 

BP = S.B.Corrente + S.B.Capital + S.B.Financeira + E&O = 0 

EM RESUMO… 

Serviços 

Correntes 

Balança de 
Capital 

Bal
Financeira 

Balança de 
Pagamentos 

Balança Corrente 

Balança de 
Mercadorias 

Balança de 

Balança de 
Rendimentos 

Balança de 
Transferências 

ança 

10.3. As políticas comerciais e a Organização do Comércio Mundial 

 Ideias/perspectivas/correntes de pensamento sobre o comércio internacional: 

a) Livre-cambismo 

Livre-cambismo: Diz respeito a todas as trocas efectuadas sem a aplicação de qualquer 
barreira à circulação dos bens entre países. 

O livre-cambismo beneficia as sociedades como um todo (países 
participantes/consumidores), mas existem grupos que ganham enquanto outros perdem. 

Os livre-cambistas acreditam que o proteccionismo impede a livre concorrência e traduz
se em ineficiência para todos os intervenientes, pelo que todas as medidas para restringir 
o comércio internacional deverão ser banidas. Isto implica que o Estado não deva intervir 
nas trocas. 

b) Proteccionismo 

Proteccionismo: Consiste na aplicação de barreiras à livre circulação de bens e serviços, 
limitando a entrada de bens e serviços produzidos noutros países. 
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Instrumentos/técnicas de política comercial externa (Barreiras alfandegárias): 

•	 Direitos aduaneiros/tarifas alfandegárias: Consistem na aplicação de impostos 
sobre os bens importados, provocando o aumento dos preços dos B&S no 
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s mercado interno, desincentivando a sua compra pelos consumidores. 

• Contingentação: Consiste na determinação de um limite máximo (em valor ou 
em quantidade) para a importação de um bem ou serviço. 

•	 Barreiras não tarifárias: Constituídas por conjuntos de normas, nos quais se 
incluem a burocracia, que o país exportador deve respeitar. Assim, reduz ou 
retarda a importação de certos bens protegendo as empresas residentes. 
Ex. Regras sanitárias, de qualidade dos bens transaccionados, etc. 

•	 Subsídios às exportações: Consistem na atribuição de benefícios sobre os B&S 
exportados proporcionando a redução dos custos de produção dos B&S 
exportados.
 Exs. - Conceder subsídios às exportações; 

- Linhas de crédito bonificado à exportação ou à produção de certas 
mercadorias. 

Dumping: Consiste na existência de dois preços para o mesmo bem, um preço 
interno elevado e outro externo mais barato. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC) 

• Objectivo: “Controlar” o comércio externo, liberalizando-o. 
• Criação: 1993, iniciando funções em 1995. 

↓ 
Sucedeu ao GATT, mantendo-se o seu objectivo geral, mas com um funcionamento 
diferente. 

•	 Funções/competências da OMC: 
Administrar o Acordo Geral;

Administrar os códigos de liberalização do comércio alcançados nas rondas 

anteriores. 


•	 Objectivos específicos da OMC: 
Elevação dos níveis de vida e dos rendimentos;

Obtenção do pleno emprego;

Crescimento da produção e do comércio na óptica da utilização óptima dos 

recursos naturais;

Promover a participação dos países menos desenvolvidos no comércio 

internacional (em especial dos PMA). 


São conseguidos intervindo em áreas como: 
Redução tarifária, introduzindo o conceito de direito “consolidado”; 
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Redução das subvenções (Subsídios à produção) concedidas à produção de bens 
agrícolas; 

Redução das barreiras à livre circulação de têxteis e de vestuário; 
Introdução no comércio externo dos serviços da cláusula da Nação mais 
favorecida; 

Introdução no comércio externo da propriedade intelectual da cláusula da Nação 
mais favorecida. 

• Para além das competências referidas: 
A OMC dispõe de mecanismos para a resolução de diferendos e de 
conflitos; 
A OMC coopera com outros organismos das Nações Unidas na construção 
de uma política económica global. 

•	 Princípios de actuação da OMC: 

Reciprocidade; 

Não discriminação/cláusula da Nação mais favorecida. 


• A OMC funciona ininterruptamente, ao contrário do que sucedia com o GATT. 

10.4. As relações de Portugal com a UE e com o Resto do Mundo 
(Ver página 109 do manual) 
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UNIDADE 11 


A intervenção do 
Estado na economia 
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11.1.	 Funções e organização do Estado 

Estado: É a comunidade constituída por uma população que, a fim de garantir a sua 
segurança, a justiça e o bem-estar, se apropria de um território e nele institui, por 
autoridade própria, o poder de dirigir os destinos nacionais e de impor as normas 
necessárias à vida em sociedade. 

Elementos constituintes do Estado: 
•	 Povo: Conjunto de pessoas ligadas por laços de nacionalidade; 
•	 Território: Espaço geográfico que inclui o solo, o subsolo, o espaço aéreo e o 

espaço marítimo; 
•	 Órgãos de soberania: Poder político inerente ao Estado. 

Objectivo do Estado: Satisfazer as necessidades de toda a colectividade, garantindo a vida 
em sociedade. 

Funções tradicionais do Estado (Estado Liberal): 
•	 Legislativa: Elaboração das leis que regulam a vida da comunidade; 
•	 Executiva/Administrativa: Cumprir e fazer cumprir as leis; 
•	 Judicial: Intervenção em matéria de resolução de conflitos. 

Órgãos de soberania: 
•	 Presidente da república 
•	 Assembleia da república 
•	 Governo 
•	 Tribunais 

Funções contemporâneas do Estado (Estado intervencionista): 
•	 Política: É composta por 3 esferas/áreas de intervenção: 

Política: O Estado criou diversos mecanismos com vista ao controlo da 
execução das leis e das medidas adoptadas; 
Social: Com vista a garantir o bem-estar de toda a população, em especial dos 
mais carenciados, o Estado põe em marcha um conjunto de medidas de 
natureza social (Ex: Saúde, educação). 
Económica: O Estado pode ainda intervir na economia com vista à sua 
estabilização e garantir o seu bom funcionamento: 

Regulamentando a actividade económica; 
Assegurando o crescimento económico; 
Estimulando ou participando com a iniciativa privada no crescimento e 
no desenvolvimento do país e das regiões. 

36 



SECTOR PÚBLICO 

a)	 Sector Público Administrativo (SPA) 

SPA: Conjunto de serviços que o Estado presta no desempenho das suas actividades 
tradicionais.  

Objectivo: Satisfação das necessidades colectivas, não visando qualquer obtenção de 
lucro, tratando-se assim de serviços de interesse colectivo sem fins lucrativos. Ex: 
Educação pública, defesa e segurança nacionais, saúde e justiça. 

O SPA inclui: 
•	 Administração central: Engloba vários Ministérios e as respectivas secretarias de 

Estado, bem como todas as entidades que estão sob a sua tutela; 
•	 Administração regional ou local: Órgãos das Regiões Autónomas dos Açores e 

Madeira assim como as autarquias e os serviços autónomos de natureza local mais 
próximos dos interesses e das necessidades das populações; 

•	 Segurança Social: Dispõe de um regime próprio e que é dotado de fundos e 
orçamento próprios. 

b)	 Sector Empresarial do Estado (SEE) 

SEE: Tem por objectivo produzir B&S, com fins lucrativos, em sectores considerados 
fundamentais para a Economia e que não despertam interesse aos particulares, quer pela 
pouca rentabilidade, quer pelos avultados custos de implementação. 

O SEE inclui: 
•	 Empresas públicas: Empresas onde o Estado ou outra entidade pública estadual 

pode exercer uma influência dominante (deter a maioria do capital ou dos votos); 
•	 Empresas participadas: Empresas com uma participação permanente do Estado ou 

de outra entidade pública estadual (que detenham mais de 10% do capital); 
•	 Empresas municipais, Intermunicipais e Metropolitanas: Organizações nas quais 

os municípios possam exercer, directa ou indirectamente, uma influência 
dominante. 

Evolução do SEE após o 25 de Abril de 1974: 

Após o 25 de Abril de 1974, o SEE conheceu um grande crescimento devido ao processo 
das nacionalizações. 

Factores que levaram às nacionalizações: 
•	 Acabar com a situação monopolista dos grandes grupos económicos 

portugueses da época, tendo em conta a importância estratégia que 
tinham; 
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•	 O facto de algumas das empresas se encontrarem em situações deficitárias, 
pondo em risco a produção nacional e lançando centenas de trabalhadores 
ao desemprego.   

Antes da revisão constitucional, em 1989, aconteceu a privatização em 49% de algumas 
empresas públicas. Após a revisão da constituição e também após 1995, aconteceu a 
privatização a 100% (Ex: Banca, seguros, Brisa, EDP, Telecom, etc.) 

 CONCLUSÃO: Nos últimos anos, o peso do SEE no PIBpm tem vindo a diminuir, 
em virtude do processo de privatizações. 

11.2. A intervenção do Estado na actividade económica 

3 Níveis de intervenção/concepções de Estado: 
•	 Estado liberal: Defende que o peso do Estado na actividade económica é mínimo; 
•	 Estado intervencionista: Defende a intervenção do Estado na actividade 

económica, embora com moderação, para que o sector público não assuma um 
peso relativamente elevado na economia; 

•	 Estado-providência: Defende a intervenção do Estado na actividade económica de 
forma a corrigir eventuais falhas de mercado. Intervenção na esfera social, 
desenvolvendo um esquema de protecção social até aí inexistente. 

Evolução do papel do Estado 

a)	 Corrente Liberal 

Aspectos defendidos: 
•	 Não intervenção do Estado na esfera económica; 
•	 Propriedade privada dos meios de produção; 
•	 Livre iniciativa e a livre concorrência; 
•	 Liberdade das trocas entre as nações. 

Papel do Estado: 
•	 Garantir a segurança externa; 
•	 Defender a ordem social e as liberdades individuais; 
•	 Criar condições para garantir o bom funcionamento dos mercados; 
•	 Participar apenas pontualmente na satisfação das necessidades 

colectivas quando a iniciativa privada não o fizesse. 

b)	 Estado intervencionista 

Papel do Estado: 
•	 Estabilização da Economia; 
•	 Redistribuição dos rendimentos; 
•	 Fornecimento de bens primários a toda a população; 
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Os teóricos defendem que o Estado deverá ter um maior protagonismo na 
actividade económica de forma a assegurar o bem-estar económico e social dos 
cidadãos. 

11.2.1. Funções económicas e sociais do Estado 

Os mercados competitivos podem efectuar uma afectação eficiente dos recursos 
produtivos. 

Situações que justificam a intervenção estatal de forma a evitar e corrigir estas: 
• Situações de ineficiência como fortes desigualdades económicas e sociais; 
• Ocorrência de fenómenos como a inflação ou o desemprego. 

No desempenho das suas funções económicas e sociais, o Estado tem como objectivo 
garantir: 

• Eficiência 
• Equidade 
• Estabilidade 

A) Eficiência 

O funcionamento das economias mostra-nos que o mecanismo de mercado nem sempre 
funciona como a solução mais eficiente, gerando-se ineficiências ou desperdícios, que 
designamos normalmente por falhas de mercado. 

Falhas de mercado: 
• Concorrência imperfeita 
• Externalidades 
• Bens públicos 

(1) Concorrência imperfeita 

Por vezes verifica-se a existência de situações de concorrência imperfeita e, para que o 

mercado funcione de forma eficiente, é necessária a concorrência. 

Assim, o Estado deve intervir de forma a repor a concorrência ou a evitar a concentração, 

promulgando leis antimonopólio (anti-trust), limitando assim o poder do monopólio ou

evitando a sua formação. 


(2) Externalidades 

Existem externalidades positivas e negativas. 
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No caso de uma externalidade negativa, o custo social da produção ou do consumo do 
bem é superior ao seu custo económico. Neste caso, o Estado deverá intervir 
desincentivando a sua produção ou o seu consumo, aplicando impostos ou restrições. 

No caso de uma externalidade positiva, o custo social da produção ou do consumo é 
inferior ao seu custo económico. Assim, para incentivar a sua produção ou o seu consumo, 
o Estado deverá intervir, subsidiando esse bem ou dando incentivos de ordem fiscal. 

(3) Bens públicos 

Bens públicos: São aqueles que podem ser usufruídos por várias pessoas sem que se 
possa impedir alguém de os utilizar (Ex. Iluminação pública). 

Características dos bens públicos: 
•	 Não rivalidade: Se alguém usufruir do bem não pode impedir outro de usufruir 

dele também; 
•	 Não excluibilidade: Não se pode impedir o acesso de qualquer pessoa a esse bem. 

Como estes tipos de bens não são atractivos para a iniciativa privada, existe uma falha e 

mercado, logo, o Estado deverá intervir, assegurando a sua oferta à população. 


Bens privados: São excluíveis e rivais; 

Bens públicos: São não excluíveis e não rivais. 


B) Equidade 

A repartição primária do rendimento gera desigualdades económicas que se transformam 
também em desigualdades sociais, sendo estas indesejáveis; assim, para evitar este tipo 
de situações, o Estado, orientado por princípios de justiça social, deverá garantir uma 
maior equidade entre os cidadãos, efectuando assim, uma redistribuição dos 
rendimentos, através da aplicação de impostos progressivos e subsídios. 

C) Estabilidade 

As economias reguladas pela livre iniciativa e pelo mercado verificam situações de 
instabilidade como o forte desemprego, aumento dos preços, encerramento de empresas 
e quebras de produção. 
Assim, o Estado deverá intervir de forma a prevenir situações de instabilidade ou a 
minimizar os seus efeitos sobre a vida económica e social, isto é, garantir a estabilidade, 
através de medidas de combate ao desemprego, criação de emprego, combate à inflação 
ou para equilibrar as contas externas. 
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11.2.2.	 Instrumentos de intervenção económica e social do 
Estado 

Instrumentos de intervenção do Estado: São os meios que este utiliza para alcançar os 
objectivos pretendidos e que foram previamente fixados. 

Instrumentos de intervenção: 
•	 Planeamento; 
•	 Políticas económicas e sociais 

A) PLANEAMENTO 

Horizontes de planeamento: 
•	 Curto prazo (CP) 
•	 Médio prazo (MP) Articulados entre si 
•	 Longo prazo (LP) 

Carácter do planeamento 
•	 Imperativo (Obrigatório) → Sector público 
•	 Indicativo (Mera orientação) → Sector privado 

O planeamento elaborado pelo Estado a curto prazo denomina-se “Orçamento do 
Estado”. 

ORÇAMENTO DO ESTADO 

•	 É a expressão financeira do plano anual; 
•	 É o documento elaborado anualmente pelo Governo onde se prevêem as receitas 

e as despesas a efectuar pelo Estado (reflecte a actividade do Estado). 

Importância e necessidade da elaboração do OE: 
O OE constitui um instrumento de intervenção do Estado na esfera económica e social, já 
que, através das receitas cobradas e das despesas efectuadas, o Estado influencia o 
comportamento dos agentes económicos e de toda a actividade económica em geral. 

3 elementos do OE: 
•	 Económico: O OE constitui uma previsão anual das receitas e das despesas do 

Estado; 
•	 Político: O OE tem que ser aprovado anualmente pela Assembleia da República; 
•	 Jurídico: O OE apresenta-se sob a forma de lei. 
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a) Receitas Públicas 

Origens/Fontes das receitas: 
•	 Coactivas/Tributárias: Provenientes dos impostos, taxas e multas. É a fonte 

mais importante de todas devido aos impostos; 
•	 Patrimoniais: Rendimentos gerados pelo património de que o Estado é 

proprietário; 
•	 Creditícias: Contracção de empréstimos (Famílias, instituições nacionais ou 

estrangeiras). 

Imposto ≠ Taxa ≠ Multa 

Imposto: São prestações pecuniárias pagas coercivamente ao Estado pelas 
famílias e pelas empresas de forma unilateral e sem contrapartida imediata e 
sem carácter de sanção (punição).  

Taxa: São pagamentos efectuados pelas famílias e empresas, ao Estado, em troca 
de utilização de um serviço, ou seja, difere do imposto pois tem uma 
contrapartida imediata e não é paga de forma unilateral. 

Multa: São prestações pagas ao Estado pelas famílias e empresas de forma 
unilateral e sem contrapartida imediata mas com carácter de sanção (punição). 

Impostos: 
•	 Directos: Incidem directamente sobre os rendimentos ou o património 

dos agentes económicos; 
•	 Indirectos: Incidem sobre o consumo ou despesa efectuada. 

NOTA: Os impostos indirectos são socialmente mais injustos do que os 
directos porque tributam igualmente ricos e pobres. 

Exemplos de impostos directos: 
•	 IRS: Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares; 
•	 IRC: Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas; 
•	 ISD: Imposto sobre Sucessões e Doações. 

Exemplos de impostos indirectos: 
•	 IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado; 
•	 ISP: Imposto sobre Produtos Petrolíferos; 
•	 ISV: Imposto sobre Veículos; 
•	 IT: Imposto de Consumo sobre Tabaco; 
•	 IABA: Imposto sobre Álcool e as Bebidas Alcoólicas; 
•	 IS: Imposto de Selo; 
•	 IUC: Imposto Único de Circulação. 

42 



Critérios de classificação das receitas públicas: 
• Orgânica: Descriminada por departamentos (Ministérios); 
• Económica: Desagregadas em receitas correntes e de capital. 

→ 

Correntes período de 

noutros anos. 

→ 

empréstimos. 

RE
CE

IT
A

S 
: Derivam de rendimentos criados no 

vigência do Orçamento e que se prevê que se voltem a repetir 

Ex.: Impostos, taxas e multas. 
De Capital: Correspondem às receitas que podem não se voltar a 
repetir nos anos seguintes. 
Ex.: Privatizações, venda do património do Estado e obtenção de 

b)	 Despesas Públicas 

Critérios de classificação das despesas públicas: 
•	 Orgânica: Descriminada por departamentos (Ministérios); 
•	 Funcional: Desagregadas pelas diferentes áreas de intervenção do Estado; 

o	 Funções gerais de soberania (Defesa nacional, segurança e ordens 
públicas, etc.) 

o	 Funções sociais (Educação, Saúde, etc.) 
o	 Funções económicas (Indústria e energia, comércio e turismo, etc.) 

•	 Económica: Desagregadas em despesas correntes e de capital. 

→ 

Correntes

→ 

D
ES

PE
SA

S 

: Correspondem aos encargos permanentes do Estado 
no desempenho das suas funções num determinado ano. 
Ex.: Pagamento dos vencimentos dos funcionários públicos, as 
pensões de reforma e invalidez ou a aquisição de bens não 
duradouros. 
De Capital: Correspondem aos encargos assumidos pelo Estado 
num determinado ano, mas cujos efeitos só se prevê que possam 
prolongar-se em anos seguintes. 
Ex.: Construção de pontes ou estradas, aquisição de capital fixo 
ou reembolso de empréstimos. 

c)	 Saldo Orçamental 

Tipos de saldo orçamental: 
•	 Saldo orçamental corrente: Envolve as receitas correntes e as despesas 

correntes; 
•	 Saldo orçamental de capital: Envolve as receitas de capital e as despesas de 

capital; 
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•	 Saldo global efectivo: Envolve as receitas totais e as despesas totais, excluindo 
os activos e passivos financeiros (recurso a empréstimos contraídos (receitas) 
ou reembolso de empréstimos concedidos (despesas)); 

•	 Saldo orçamental primário: Envolve o saldo global mas deduzindo a despesa 
relativa a juros e outros encargos da dívida pública. 

Situações de saldo: 
•	 Superavit: R > D 
•	 Déficit: R < D 
•	 Equilíbrio: R = D 

Déficit  duas situações possíveis: 
•	 O Estado vende parte do seu património (↘ das receitas patrimoniais) 
•	 O Estado contrai empréstimos (Dívida pública) 

Pode recorrer: 
	 Crédito interno (Instituições nacionais e famílias) 
	 Crédito externo (FMI, BM e Bancos Centrais) 

↓ 
Consequência do financiamento externo: 
	 Enquanto a dívida interna é paga com moeda nacional, a dívida 

externa é paga em ouro ou divisas  ↘ reservas; 
	 A dívida externa pode provocar ou agravar o défice da balança de 

pagamentos. 

Dívida pública: Valor total de obrigações, facturas e outros títulos por 
liquidar por parte do Estado. 

Significado da saldo orçamental:

O Estado influencia o comportamento dos A.E. e da actividade económica através

de: 


•	 Receitas: 
o	 Impostos directos: Actuam directamente na repartição dos rendimentos, 

gerando um nivelamento dos rendimentos e actuam, de igual modo, no 
consumo, na poupança e no investimento; 

o	 Impostos indirectos: Recaem sobre os bens e serviços transaccionados 
no mercado, estimulando ou retraindo o seu consumo, a sua produção e 
a sua oferta. 

•	 Despesas: O aumento das despesas correntes do Estado traduz, geralmente, 
um impacto positivo: 
o	 Aumento dos vencimentos dos funcionários públicos ou contratação de 

mais funcionários o que aumentará o total do rendimento; 

44 



o	 Aumento das despesas em bens de consumo e de capital o que 
provocará maior volume de produção de bens das empresas 
fornecedoras; 

o	 Aumento das transferências para as famílias que aumentará o 
rendimento, o consumo e a poupança. 

B)	 POLÍTICAS ECONÓMICAS E SOCIAIS 

Políticas económicas e sociais: Conjunto de actuações desenvolvidas pelo Estado nas 
esferas económica e social com vista a atingir objectivos previamente fixados. 

Política Económica: Toda a acção geral, consciente, coerente e finalizada, empreendida 
pelo Estado no domínio da economia, isto é, aplicada à produção, ao comércio, ao 
consumo e à formação de capital (investimento). 

Política Social: Conjunto de medidas do Estado com vista à garantia dos bens e serviços 
essenciais ao bem-estar e promoção da igualdade económico-social. 

Ao definir políticas económico-sociais, o Estado pretende garantir: 
•	 Eficiência; 
•	 Equidade; 
•	 Estabilidade. 

Fases de construção de uma política económica: 
•	 Finalidades; 
•	 Objectivos; 
•	 Instrumentos; 
•	 Avaliação. 

Políticas conjunturais: Políticas de curto prazo que se destinam a corrigir desequilíbrios 
que se vão gerando na economia (corrigir desvios que possam por em causa os objectivos 
de longo prazo traçados). Pode usar-se, por exemplo, a subida da taxa de juro para 
combater a inflação. 

Políticas estruturais: Políticas de médio ou longo prazo que pretendem alterar as 
condições de funcionamento da economia, como por exemplo para promover o 
crescimento económico. 

Exemplos de políticas económicas: 

•	 Política monetária; 

•	 Política orçamental; 

•	 Política fiscal; 

•	 Política de preços. 
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Exemplos de políticas sociais: 

•	 Política de educação; 

•	 Política de saúde; 

•	 Política de redistribuição dos rendimentos.  

a)	 Política monetária 

Objectivos: 

•	 Garantir a estabilidade dos preços; 

•	 Assegurar o crescimento económico e o emprego; 

•	 Actuar sobre o crescimento da massa monetária em circulação (liquidez). 

Instrumentos: 

•	 Enquadramento do crédito: Limitando ou expandindo o volume de crédito a 
conceder quer ao consumo quer à produção ou utilizar a taxa de juro; 

•	 Operações de mercado aberto: Compra ou venda de títulos da dívida pública, 
diminuindo ou aumentando a quantidade de moeda em circulação; 

•	 Reservas obrigatórias: Reduzir a reserva monetária aumentando a massa 
monetária em circulação. 

b)	 Política orçamental 

Objectivos: 

•	 Satisfação das necessidades colectivas: Assegurar a satisfação de necessidades 
que, pela sua natureza, não podem ser oferecidas pela iniciativa privada; 

•	 Redistribuição do rendimento: Corrigir as desigualdades provocadas pela 
repartição do rendimento efectuada pelo mercado através de uma redistribuição; 

•	 Estabilização e dinamização da economia: Estabilizar a actividade económica e 
promover o crescimento económico. 

Instrumentos: 

•	 Manipulação das receitas: Através dos impostos directos (que actuam 
directamente na repartição dos rendimentos gerando o seu nivelamento) e dos 
impostos indirectos (que recaem sobre os B&S transaccionados estimulando ou 
retraindo o seu consumo, produção e oferta); 

•	 Manipulação das despesas: Traduz-se, normalmente, num impacto positivo, 
através do aumento dos salários públicos ou contratação de mais, aumento das 
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despesas em bens de consumo e capital ou aumento das transferências para as 
famílias. 

c)	 Política de rendimentos 

Objectivo: 

•	 Garantir a estabilidade dos preços e salários: Promovendo o crescimento do 
emprego e criando-se um clima de estabilidade, propício ao aumento do 
investimento e do emprego. 

Instrumentos: 

•	 Congelamento dos salários e dos preços: Tem a desvantagem de produzir um 
clima de desincentivo ao investimento, repercutindo-se negativamente na criação 
de emprego. 

d)	 Política de redistribuição dos rendimentos 

Objectivo: 

•	 Promoção da equidade social: Actuando na repartição dos rendimentos de forma 
a diminuir as desigualdades verificadas e assegurando um nível de bem-estar 
adequado às famílias de menores rendimentos. 

Instrumentos: 

•	 Carga fiscal: Aplicando impostos progressivos cuja recolha será utilizada na 
disponibilização de serviços às famílias mais carenciadas; 

•	 Fixação do salário mínimo: Assegurando uma remuneração mínima do factor 
trabalho, protegendo os trabalhadores menos qualificados ou desempregados; 

•	 Fixação de preços: Controlando os preços dos bens de grande consumo com o 
objectivo de proteger as camadas de rendimentos menos elevados; 

•	 Sistema de Segurança Social: Recolhendo fundos que serão transferidos para as 
famílias sob a forma de subsídios como o de desemprego, o de doença, o de 
invalidez, o abono de família ou as pensões de reforma. 

e)	 Política fiscal 

→	 É a política mais importante de todas, na medida em que, privadas de recursos 
financeiros, as autoridades não poderiam executar nenhuma das suas políticas. 
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Objectivos: 

•	 Obter verbas: Satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras 
entidades públicas; 

•	 Redistribuição dos rendimentos: Correcção da desigual repartição dos 
rendimentos primários (através de impostos progressivos); 

•	 Controlar diferentes variáveis económicas: Regulação económica capaz de 
influenciar o consumo e de incentivar a poupança; 

•	 Influenciar a organização empresarial: Orientação da forma de organização das 
empresas. 

Instrumento: 

•	 Impostos. 

Objectivos da tributação (cobrança) dos impostos: 

•	 Apenas obter receitas – Impostos fiscais; 

•	 Obter receitas e atingir outras finalidades – Impostos extrafiscais. 

O Principio da igualdade tributária (sistema progressivo) concretiza-se na: 

•	 Generalidade: Todos os cidadãos estão sujeitos ao pagamento de impostos, 
não havendo qualquer distinção de classe; 

•	 Uniformidade: A repartição dos impostos pelos cidadãos deve obedecer a 
um critério idêntico para todos; 

•	 As pessoas com diferentes rendimentos devem pagar diferentes impostos. 

Sistemas de tributação: 

•	 Proporcional: A taxa a aplicar à matéria colectável é sempre a mesma, de 
modo que o imposto varia na proporção da matéria colectável; 

•	 Progressivo: A taxa (e não o imposto) aumenta à medida que aumenta a 
matéria colectável; 

•	 Regressivo: A taxa diminui à medida que aumenta a matéria colectável; 

•	 Degressivo: O imposto tem uma determinada percentagem considerada 
“normal” para determinados valores de matéria colectável (igual ou 
superior a X) e percentagens menores para matéria colectáveis inferiores). 

NOTA: O único sistema de tributação que realiza a igualdade vertical é o 
progressivo. 

Matéria colectável: Valor sobre o qual incide o imposto (diferente do Rendimento 
pessoal). 
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f)	 Política de preços 

Política de preços: Controlar o preço de venda de alguns bens da economia. 

Objectivos: 

•	 Combate à inflação; 

•	 Maior justiça social, através do controlo de bens considerados essenciais. 

Instrumentos: 

•	 Atribuição de subsídios aos produtos; 

•	 Congelamento dos preços; 

•	 Fixação de preços máximos; 

•	 Lançamento de impostos indirectos. 

Problema principal: Restringe a actuação das empresas, tornando-as menos flexíveis às 
medidas do mercado. 

Relação com a política de rendimentos e com a política de redistribuição dos 
rendimentos: 

•	 A política de preços está relacionada com a política de rendimentos pois os preços 
dos bens prendem-se com o poder de compra dos consumidores, ou seja, o 
aumento dos preços influencia negativamente a repartição dos rendimentos. 
Deste modo, fala-se em política de redistribuição dos rendimentos. 

g)	 Política de combate ao desemprego 

Política de combate ao desemprego: Porque o desemprego é o principal factor de 
exclusão social, é considerado um dos problemas mais graves da actualidade. 

Problemas do desemprego: 

•	 Encargo para a sociedade: Sendo o desemprego indemnizado, pesa sobre a 
população activa e empresas, uma vez que são elas que pagam os impostos 
e as contribuições sociais donde sai esse dinheiro; 

•	 Provoca a subida dos preços: Uma vez que os desempregados, não 
contribuindo para a produção e continuando a consumir, tornam os bens 
escassos e aumentam o seu valor de troca; 

•	 Mercado negro de trabalho: Na medida em que os desempregados, apesar 
de subsidiados, baixam os seus rendimentos e as empresas, pouco 
escrupulosas e na ânsia de reduzirem os seus encargos sociais, aliciam-se a 
trabalhar em situação ilegal. 
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Objectivos: 

•	 Reduzir o desemprego existente; 

•	 Prevenir e evitar o desemprego. 

Para atingir os objectivos, o Estado lança políticas conjunturais e estruturais, sendo estas 
últimas mais importantes. 

Instrumentos: 

•	 Aumento da escolaridade e sua adaptação às necessidades reais da economia; 

•	 Formação profissional contínua; 

•	 Incentivos às empresas; 

•	 Fomento de obras públicas; 

•	 Diminuição da idade da reforma. 

As entidades interessadas no combate ao desemprego são: 

•	 Estado; 

•	 Trabalhadores; 

•	 Empresas. 

CONCLUSÃO: 
Para atingir um determinado objectivo pode optar-se pela utilização de uma determinada 
política, embora existam outras que poderiam ser utilizadas. No entanto, a opção por uma 
delas poderá ter a ver com o contexto económico e social do país ou com os efeitos 
colaterais que poderá provocar. Assim, é habitual em política económica associarem-se 
várias políticas económicas. 

11.3. As políticas económicas e sociais do Estado português 

Com a adesão à UEM, Portugal deixou de poder utilizar por sua iniciativa as políticas, ou 

•	 Total: Política monetária e cambial; 

•	 Parcial: Política orçamental (impõe que o défice orçamental não exceda 3% do 
PIB e a dívida pública não exceda os 60% do PIB) e de rendimentos (impõe que a 
inflação não exceda em mais de 1,5 pontos percentuais a taxa de inflação média 
dos 3 estados-membros com melhores resultados). 

seja, :perdeu autonomia

Implica que se tenha de explorar novos instrumentos de intervenção. 
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UNIDADE 12 


A economia 
portuguesa no 
contexto da União 
Europeia 
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12.1. Noção e formas de integração económica 

Integração económica: Supressão de todas as barreiras e redução das disparidades 
existentes entre os diferentes países para, no futuro, formarem um único mercado 
alargado. 

Vantagens da integração económica: 

•	 Maior eficiência na afectação dos recursos de cada economia; 

•	 Maior possibilidade de alcançar o pleno emprego dos factores de produção; 

•	 Maior possibilidade de garantir o crescimento económico; 

•	 Aumento da produção devido à divisão do trabalho e à especialização efectuada; 

•	 Obtenção de economias de escala devido ao alargamento da dimensão dos 
mercados. 

Desvantagens da integração económica: 

•	 Perda de receitas fiscais; 

•	 Perda de alguma autonomia. 

Integração económica formal: Quando é definida formalmente através do 
estabelecimento de acordos entre dois ou mais países. 

Integração económica informal: Quando dois ou mais países estreitam relações 
comerciais entre si, sem que tenha sido estabelecido um verdadeiro compromisso entre 
as partes. 

Formas/Fases/Etapas de integração económica: 
a) Sistema de Preferências Aduaneiras;  -  INFORMAL 
b) Zona de Comércio Livre; 
c) União Aduaneira; 
d) Mercado Comum; FORMAL


e) União Económica;

f) União Económica e Monetária;

g) Integração Económica Total ou União Política. 


a)	 Sistema de preferências aduaneiras 

Forma mais simples de integração económica. 
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Características: 

• Conjunto de vantagens aduaneiras entre países-membros. 

Exemplo: Commonwealth. 

b)	 Zona de comércio livre 

Características: 

•	 Supressão das barreiras pautais e comerciais á circulação de mercadorias entre 
os países-membros; 

•	 Ausência de uma pauta exterior comum. 

Exemplo: EFTA 

c)	 União aduaneira 

Diferem das Zonas de Comércio Livre ao fixarem, em conjunto, uma pauta aduaneira 
exterior comum. 

Características: 

•	 Supressão das barreiras pautais e comerciais á circulação de mercadorias entre 
os países-membros; 

•	 Elaboração de uma pauta exterior comum para os países terceiros. 

Exemplo: CEE na sua fase inicial. 

d)	 Mercado comum 

Difere da União Aduaneira por haver livre circulação, não só de mercadorias como 
também de pessoas, capitas e serviços. 

Implica a adopção de medidas comuns, de forma a harmonizar os vários espaços 
económicos e sociais e a minimizar os impactos da livre circulação, em áreas como: 

•	 Funcionamento do mercado: Aplicação de regras que possibilitem a circulação 
dos factores de produção entre os países-membros; 
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•	 Repartição de rendimentos: Diminuir as disparidades verificadas e implementar 
políticas de combate à pobreza, à exclusão social ou à interioridade. 

Características: 

•	 Supressão das barreiras pautais e comerciais á circulação de mercadorias, 
pessoas, capitais e serviços entre os países-membros; 

•	 Existência de uma pauta exterior comum para os países terceiros; 

•	 Definição de medidas comuns. 

Exemplo: CEE aquando da criação do Mercado Único. 

e)	 União económica 

Difere do Mercado Comum pois exige também a harmonização das políticas económicas e 
sociais de forma a fazer desaparecer as diferenças existentes entre os vários países
membros, implementando-se assim um conjunto de políticas económicas e sociais 
comuns. 

Características: 

•	 Supressão das barreiras pautais e comerciais á circulação de mercadorias, 
pessoas, capitais e serviços entre os países-membros; 

•	 Existência de uma pauta exterior comum para os países terceiros; 

•	 Definição de medidas comuns; 

•	 Harmonização das políticas económicas e sociais. 

Exemplo: União Europeia instituída a partir de 1992 com a assinatura do tratado de 
Maastricht. 

f) União económica e monetária 

Difere da União Económica por se introduzir uma moeda única para o espaço económico. 

Características: 

•	 Supressão das barreiras pautais e comerciais á circulação de mercadorias, 
pessoas, capitais e serviços entre os países-membros; 

•	 Existência de uma pauta exterior comum para os países terceiros; 

•	 Definição de medidas comuns; 
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•	 Harmonização das políticas económicas e sociais; 

•	 Introdução de uma moeda única. 

Exemplo: União Europeia na actualidade com a introdução da moeda única – o euro. 

g)	 Integração económica total ou união política 

Difere da União Económica e Monetária pois procede-se à harmonização total das 
políticas económica, monetária, fiscal, cambial, ambiental, etc. Estas políticas, 
coordenadas por instituições supranacionais, passam a substituir as políticas nacionais. 

Características: 

•	 Supressão das barreiras pautais e comerciais á circulação de mercadorias, 
pessoas, capitais e serviços entre os países-membros; 

•	 Existência de uma pauta exterior comum para os países terceiros; 

•	 Definição de medidas comuns; 

•	 Existência de uma moeda única; 

•	 Harmonização total das políticas fiscais, sociais, monetárias e anacíclicas; 

•	 Existência de um órgão central coordenador de todas as políticas. 

12.2. O processo de integração na Europa 

Plano Marshall: Ajuda económica americana com vista à reconstrução da Europa 
Ocidental que consistiu na atribuição de um conjunto de capitais, a taxas de juro muito 
baixas e em bens de equipamento necessários à reconstrução da indústria. 

Em 1947 foi criada a OECE (Organização Europeia de Cooperação Económica). 

Objectivos da OECE: 

•	 Administrar e coordenar os fundos financeiros provenientes do Plano 
Marshall. 

Em 1961, a OECE deu lugar à OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Económico). 

Objectivos da OCDE: 

•	 Coordenação das práticas nacionais dos estados-membros; 

55 



•	 Promoção da ajuda ao terceiro mundo. 

Em 1951 é assinado o Tratado de Paris que dá origem à CECA (Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço) que entra em vigor em 1952. 

Objectivos da CECA: 
•	 Colocar o Carvão e o Aço sob uma gestão comum; 
•	 Liberalizar as trocas destes dois produtos entre os países signatários do 

Tratado; 
•	 Desmotivar uma eventual corrida ao armamento e novas guerras. 

Países fundadores: 

• França, Alemanha (RFA), Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. 

A criação da CECA serviu como modelo de funcionamento da futura CEE. 

Em 1957 é assinado o Tratado de Roma que dá origem à Euratom (ou CEEA, Comunidade 
Económica da Energia Atómica) e à CEE (Comunidade Económica Europeia) que entra em 
vigor em 1958. 

Objectivo principal da Euratom: 

•	 Criar as condições de desenvolvimento de uma poderosa indústria nuclear. 

Objectivos da CEE: 

•	 Criação de uma União Aduaneira (alcançado em 1969); 

•	 Construção de um Mercado Comum (alcançado em 1993); 

•	 Adopção de políticas comuns; 

•	 Instituição de um Banco Europeu de Investimentos (BEI). 

Países signatários da Euratom e da CEE: 

• França, Alemanha (RFA), Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. 

A criação da CEE foi responsável pelo forte crescimento económico verificado no 
interior da comunidade. 

Em 1960 foi assinado o Tratado de Estocolmo que instituiu a EFTA (European Free Trade 
Association). 

EFTA: Zona de comércio livre para produtos industriais (países que não queriam 
fazer parte da CEE e não queriam perder “terreno” em relação aos da CEE). 
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Em 1965 foi criada a CE (Comunidade Europeia).

 CE: 

•	 CECA 

•	 CEE 

•	 Euratom 

Contudo, os anos 70 foram um período de estagnação da construção da UE. 

 Factores de estagnação: 

•	 Crise petrolífera; 

•	 Intensificação da concorrência mundial; 

•	 Pouca flexibilidade do mercado de trabalho; 

•	 Menor capacidade de resposta às alterações da conjuntura internacional. 

Para além destes factores, a construção do Mercado Comum não tinha sido 
alcançada devido aos entraves proteccionistas colocados à livre circulação pelo 
que era necessário uniformizar um conjunto de especificações técnicas. 

Nos anos 80, reiniciava-se o processo de integração da União Europeia. 
Em 1986 foi criado o Acto único Europeu (que entrou em vigor em 1987). 

Principais objectivos do Acto Único Europeu: 

•	 Abolição de todas as barreiras físicas, técnicas e fiscais existentes entre os 
Estados-membros até 31 de Dezembro de 1992, de forma a instituir o 
Mercado Único Europeu a partir de 1 de Janeiro de 1993, prevendo-se a 
livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais; 

•	 Reforço da coesão económica e social, de forma a reduzir as disparidades 
do desenvolvimento entre regiões, graças à maior intervenção dos fundos 
estruturais; 

•	 Reforço da cooperação em matéria monetária; 

•	 Harmonização das regras de trabalho, higiene e segurança; 

•	 Reforço da investigação e desenvolvimento; 

•	 Protecção do ambiente; 

•	 Reforço das instituições comunitárias. 

Vantagens da criação do Mercado Único: 

•	 Obtenção de economias de escala: Devido ao aumento da capacidade 
produtiva das empresas e a diminuição dos custos de produção; 
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•	 Redução dos preços: Devido ao aumento da concorrência e à abolição das 
fronteiras; 

•	 Aumento do investimento: Devido à liberalização dos serviços financeiros; 

•	 Aumento das importações extracomunitárias: Provocando uma melhoria 
do comércio externo. 

Custos e desafios (desvantagens) da criação do Mercado Único: 

•	 Adaptação aos novos contextos competitivos; 

•	 Harmonização de regras de funcionamento de mercado; 

•	 Harmonização fiscal; 

•	 Reforço dos fundos estruturais para evitar o agravamento das disparidades 
regionais; 

•	 Agudização dos custos sociais decorrentes do aumento da concorrência; 

•	 Prioridade do crescimento económico. 

Em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht (que entrou em vigor em 1993) que 
instituiu a CE (Comunidade Europeia). 

Com o Tratado de Maastricht abandona-se a lógica da integração apenas centrada 
na questão económica, para se introduzir também a via da integração política e 
social. 

Objectivos do Tratado de Maastricht:

a) Criação de uma União Política; 

b) Criação de uma União Económica e Monetária. 


a)	 União Política 

→ A concretização do Mercado Único exigiu o reforço de um conjunto de políticas e o 
reforço da vertente social. 

Objectivos: 

•	 Criação de uma Política Externa e de Segurança Comum (PESC); 

•	 Reforço da cooperação nos domínios da Justiça e Assuntos Internos; 

•	 Instauração de uma cidadania europeia; 

•	 Construção de uma Europa social; 

•	 Novos campos de acção comunitária; 

•	 Reforço da legitimidade democrática. 
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Com o tratado de Maastricht, a UE passa a basear-se em 3 pilares: 

•	 Vertente económica: 
o	 Comunidade Europeia (CE): constituía pelas 3 comunidades já existentes 

(CECA, Euratom, CEE) 

•	 Vertente político-social: 
o	 PESC 
o	 Cooperação nos domínios da Justiça e Assuntos Internos 

b)	 União Económica e Monetária (UEM) 

→ Criada porque era necessário derrubar com a existência de diferentes moedas dos 
países-membros o que consistia um obstáculo ao desenvolvimento do Mercado Único 
Europeu visto que este só é único com uma moeda única. 

→ Embora a criação da UEM constituísse um objectivo traçado no Acto Único, era 
necessário provocar a convergência das políticas económicas dos Estados-membros e a 
adopção de uma política monetária única. Estabelece-se então a construção da UEM em 3 
fases. 

Fases da construção da UEM: 

•	 1ª fase: 
o	 Livre circulação de capitais; 
o	 Harmonização do desempenho económico dos vários Estados-membros; 
o	 Aumento das verbas dos fundos estruturais destinadas a corrigir os 

desequilíbrios regionais; 

•	 2ª fase: 
o	 Criação do Instituto Monetário Europeu (IME); 
o	 Processo de independência dos Bancos Centrais nacionais; 
o	 Definição dos países aptos a passar à 3ª fase da UEM; 

•	 3ª fase: 
o	 Fixação, irrevogável, das taxas de conversão das moedas nacionais 

relativamente à moeda única (o euro); 
o	 Entrada em circulação do euro sob a forma de moeda física (Janeiro de 

2002). 

Convergência nominal: Aproximação, em termos quantitativos, dos principais indicadores 
económicos e financeiros dos diversos países. 

Necessidade dos critérios de convergência nominal: 
A definição de critérios de convergência nominal justifica-se pela: 
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•	 Necessidade de aproximação dos resultados económicos dos diferentes países; 

•	 Necessidade de garantir a estabilidade económica da Zona Euro; 

Critérios de convergência nominal: 

•	 Estabilidade de preços: A taxa de inflação não pode exceder em mais de 1,5 pontos 
percentuais a taxa de inflação média dos três Estados-membros com melhores 
resultados; 

•	 Situação das finanças públicas: O défice não pode exceder 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e a dívida pública não pode ser superior a 60% do PIB; 

•	 Observância das margens de flutuação normais pelo Sistema Monetário Europeu 
(SME), pelo menos durante dois anos, sem grandes tensões; 

•	 Durabilidade da convergência: A média da taxa de juro a longo prazo não pode 
exceder em mais de 2 pontos percentuais a média da taxa de juro a longo prazo 
dos três Estados-membros com melhores resultados. 

→ Os critérios relacionados com o défice e a dívida pública continuaram a ser 
cumpridos após o início da 3ª fase da UEM adoptando-se o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC). 

→	 O PEC tem em vista: 
o	 Garantir a disciplina e solidez das finanças públicas na fase da moeda única; 
o	 Obrigar os Estados-membros da zona euro a apresentar programas de 

estabilidade plurianuais, descrevendo a situação orçamental e a sua visão a 
médio prazo; 

o	 Definir as sanções que deverão ser aplicadas aos países que apresentarem 
défices excessivos. 

Zona Euro: Espaço comum europeu onde circula a mesma moeda – o Euro. 

→ Em 1999, na 1ª fase, os países fundadores da Zona Euro foram doze e um ano mais 
tarde aderiu a Grécia, em 2007, aderiu a Eslovénia e em 2008, Chipre e Malta. 

Banco Central Europeu (BCE): Autoridade monetária dos países que aderiram à moeda 
única. 

→ Foi criado em 1998 e iniciou funções em 1999 com o objectivo de introduzir a 
moeda única em circulação. 

Funções do BCE: 

•	 Emissão de moeda: Colocação em circulação das notas e moedas de trocos; 
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•	 Estabilidade monetária: Controlo da cotação  do euro nos mercados  cambiais,  
tentando evitar valorizações ou desvalorizações acentuadas da moeda que 
poderiam pôr em causa a saúde da economia da Zona Euro; 

•	 Determinação da taxa de juro de referência: Fixar as taxas de juro que servirão 
como referência aos outros bancos para efectuarem os empréstimos. 

→ O Conselho de Governadores funciona como órgão consultivo do BCE, integrando, 
desta forma, o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC). 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC): Constituído pelo BCE e pelos bancos centrais 
nacionais dos países da UE. 

Sistema Euro: Inclui o BCE e os países da Zona Euro. 

Alargamentos da UE: 

1973 – Dinamarca, Irlanda e Reino unido – Europa dos nove 
1981 – Grécia – Europa dos dez 
1986 – Portugal e Espanha – Europa dos doze 
1995 – Áustria, Finlândia e Suécia – Europa dos quinze 
2004 – Chipre, Malta, Polónia, Eslováquia, Letónia, Lituânia, República Checa, Eslovénia, 
Hungria e Estónia – Europa dos vinte e cinco 
2007 – Roménia e Bulgária – Europa dos vinte e sete 

12.3. Desafios da União Europeia na actualidade 

INSTITUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA E AS SUAS FUNÇÕES 

•	 Conselho europeu: 
o	 Composto pelos Chefes de Estado e dos Governos da UE e pelo Presidente 

da Comissão Europeia; 
o	 Funções essencialmente legislativas: 

	 É o órgão orientador, impulsionador e coordenador das políticas da 
UE, isto é, define as orientações e prioridades políticas da UE; 

•	 Conselho da União Europeia: 
o	 Anteriormente designado como Conselho de Ministros; 
o	 Composto pelos ministros de cada Estado-membro responsáveis pelas 

matérias inscritas na ordem de trabalhos (agricultura, educação, …); 
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o	 Funções essencialmente legislativas: 
	 É o órgão que representa os interesses de todos os Estados

membros e é o principal responsável pela PESC e pela Justiça e 
Assuntos Internos; 

	 Assegura a coordenação das políticas económicas gerais dos 
Estados-membros; 

•	 Parlamento Europeu: 
o	 Funções legislativas mas essencialmente consultivas: 

	 Examinar as propostas da Comissão; 
	 Participar nas acções legislativas através do processo de co-decisão; 
	 Investir, controlar e poder demitir a Comissão; 
	 Aprovar e controlar a execução do Orçamento; 
	 Nomear o Provedor da Justiça; 

o	 Composto por 786 deputados; 

•	 Comissão Europeia: 
o	 É a guardiã dos tratados; 
o	 Funções essencialmente executivas: 

	 Redigir as propostas de novas legislações que apresenta ao 
Parlamento e ao Conselho da UE; 

	 Garantir a aplicação (cumprimento) dos Tratados da legislação e das 
políticas comunitárias; 

	 Controlar a aplicação dos fundos comunitários; 
	 Elaborar e gerir o Orçamento comunitário; 
	 Assegura a representação externa da UE, excepto no que respeita à 

Política Externa e de Segurança Comum; 
o	 É composto por 27 comissários, 1 por cada Estado-membro; 

•	 Tribunal de Justiça: 
o	 Funções essencialmente fiscalizadoras: 

	 Garante a aplicação harmoniosa da legislação comunitária nos 
vários Estados-membros; 

	 Resolve diferendos sobre a interpretação dos Tratados e da 
legislação; 

o Composto por 27 juízes independentes, 1 de cada Estado-membro; 

•	 Tribunal de Contas: 
o	 Funções essencialmente fiscalizadoras: 
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	 Verifica se os fundos comunitários estão a ser usados de forma legal 
e nos fins previstos; 

	 Fiscaliza o controlo da execução do Orçamento; 
o	 Composto por 27 membros, 1 de cada Estado-membro. 

•	 Comité Económico e Social: 
o	 Funções essencialmente consultivas: 

	 Representa os interesses dos grupos económicos e sociais; 
	 É um órgão consultivo que emite pareceres sobre novas iniciativas 

da UE sobre questões da vida económica e social, não sendo estes 
pareceres vinculativos; 

o	 Composto por representantes dos empregadores, dos trabalhadores e das 
actividades específicas; 

•	 Comité das Regiões: 
o	 Funções essencialmente consultivas: 

	 É um órgão consultivo e pode ser consultado sobre diversas 
matérias de interesse regional e local pelo Parlamento ou pela 
Comissão; 

	 Pode emitir pareceres não vinculativos; 

•	 Banco Central Europeu (BCE): 
o	 Função: 

	 Gere a política monetária europeia; 
o	 Objectivo: 

	 Garantir a estabilidade dos preços, de forma a garantir a 
estabilidade e o crescimento da economia; 

•	 Banco Europeu de Investimentos (BEI): 
o	 Funções: 

	 Concede empréstimos em condições favoráveis para projectos de 
investimento de interesse europeu, especialmente às regiões mais 
pobres, que contribuam para a criação de emprego e fomentem o 
crescimento; 

	 Apoia financeiramente o alargamento; 
	 Financia programas de auxílio ao 3º Mundo. 

63 



Instrumentos financeiros da comunidade 

A União Europeia dispõe de um conjunto de instrumentos financeiros, são eles: 

•	 Orçamento Comunitário; 

•	 Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) que se destina ao auxílio dos países ACP 
(África, Caraíbas e Pacífico); 

•	 Recursos provenientes da CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço); 

•	 Recursos provenientes da Euratom (Comunidade Europeia da Energia Atómica); 

•	 Novo Instrumento Comunitário (NIC) que possibilita a contracção de empréstimos 
para investimentos em infra-estruturas energéticas e industriais; 

•	 Empréstimos do BEI (Banco Europeu de Investimento). 

→	 O Orçamento Comunitário é o instrumento financeiro mais importante de todos. E 
porquê? Porque, fazendo a gestão dos dinheiros comunitários, traduz, em termos 
de afectação de recursos, as prioridades e as orientações políticas da União. 

RECEITAS COMUNITÁRIAS DA UE 

As receitas comunitárias são: 

•	 Direitos aduaneiros sobre todas as mercadorias; 

•	 Direitos niveladores sobre os produtos agrícolas; 

•	 Cotizações de açúcar e isoglicose; 

•	 Contribuição com base nas receitas do IVA de todos os Estados-membros; 

•	 “Quarto recurso”, contribuição baseada no PNB de cada Estado-membro. Esta 
contribuição é feita em função da sua capacidade contributiva, avaliada segundo 
vários critérios, tais como o seu nível de desenvolvimento económico, PNB per 
capita e número de habitantes. 

→	 Com a entrada dos novos membros, foi necessário um crescimento orçamental 
pelo que implicou um aumento das despesas. Mas este foi e é controlado pois o 
aumento foi o suficiente para não comprometer a coesão económica e social; 

→	 Uma grande parte do Orçamento Comunitário é consagrada à coesão económica e 
social. 

Coesão económica e social: Redução das diferenças de riqueza e desenvolvimento entre 
as diversas regiões. 

→	 A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade, 
foi criada uma política de coesão económica e social que é apoiada pela acção da 
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Comunidade, nomeadamente através dos fundos com finalidade estrutural 
(FEOGA – Orientação, Fundo Social Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional – FEDER) e de um Fundo de Coesão. Contribui para a realização de 
projectos no domínio do ambiente e das infra-estruturas dos transportes. 

→	 Assim, os recursos disponíveis são afectados a diversos fundos especializados que 
estão ao serviço de certas políticas específicas. 

Políticas da União Europeia 

•	 Política Agrícola Comum (PAC): 
o	 Problema: 

 Absorve grande parte das verbas do orçamento; 
o	 Objectivos: 

	 Alteração do critério de atribuição de ajudas, de acordo com o 
volume de produção; 

	 Redução dos preços dos vários produtos para acompanhar os preços 
mundiais; 

	 Ajudar a reclassificação e reforma dos agricultores; 
	 Promover métodos de produção extensiva e replantação de terras; 
	 Protecção ambiental; 

•	 Política Comum da Pesca: 
o	 Objectivos: 

	 Limitação das capturas para preservação dos recursos naturais; 
	 Modernização ou abate da frota pesqueira; 
	 Garantir um nível de vida adequado aos pescadores; 
	 Garantir o abastecimento regular do mercado, a preços acessíveis; 

•	 Política do Ambiente: 
o	 Objectivos: 

	 Protecção do ambiente; 
	 Preservação da saúde das pessoas; 
	 Utilização prudente e racional dos recursos naturais; 

o	 Com o Tratado de Maastricht foi introduzida a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável, que integra a visão ambiental na elaboração 
e na aplicação de todas as Políticas Comuns, como no caso da Política do 
Comércio ou dos Transportes; 
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•	 Política Regional: 
o	 Necessidade da Política: 

	 A existência de diferentes níveis de desenvolvimento leva à 
existência de grandes disparidades entre as regiões o que se traduz 
em desiguais oportunidades de acesso ao desenvolvimento pelo 
que é necessário dotar as populações das diferentes regiões da UE 
das mesmas oportunidades; 

o	 Objectivos: 
	 Recuperação das regiões com atrasos de desenvolvimento; 
	 Reconversão das zonas industriais com dificuldades; 
	 Recuperação das zonas rurais em abandono; 
	 Regeneração dos bairros mais desfavorecidos; 

o	 Instrumentos: 
	 Criação ou melhoria de infra-estruturas; 
	 Dirigindo-se fundamentalmente aos cidadãos criando-lhes melhores 

condições de vida; 
	 Articulando-se com outras políticas; 

•	 Política Comum de Energia: 
o	 Necessidade da Política: 

	 Como a União é deficitária em matéria energética, é uma política de 
grande importância para a UE. 

o	 Objectivo: 
	 Limitar a poluição e a poupança de energia; 
	 Promover a utilização de energias renováveis; 

•	 Política Externa e de Segurança Comum (PESC): 
o	 Formalizada no Tratado de Maastricht; 
o	 Objectivos: 

	 Salvaguardar os valores e interesses comuns; 
	 Reforçar a segurança europeia; 
	 Manter a paz e a independência dos Estados-membros; 
	 Desenvolver a cooperação internacional; 
	 Promover o desenvolvimento, o reforço da democracia e o respeito 

pelos Direitos Humanos; 
o	 Apesar destes objectivos, cada um dos Estados-membros continua a ser o 

responsável pelas suas relações internacionais (soberania externa) e a 
unanimidade continua a ser a regra nos domínios militares e da defesa; 

o	 Perspectivas para o futuro: 
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	 A UE tenta adquirir a mesma importância no campo político que já 
detém no campo económico e comercial sendo necessário 
ultrapassar as já referidas divergências políticas valorizando o 
espírito de cooperação e solidariedade europeia; 

•	 Política Comum dos Transportes: 
o	 Objectivos: 

	 Circulação dos serviços em todos os sectores de transportes; 
	 Implementação de uma rede de transportes transeuropeia que 

promova a ligação entre todas as regiões da União, em especial as 
mais periféricas e isoladas; 

	 Melhoria do sistema de segurança dos transportes; 

•	 Política de Emprego e Formação Profissional: 
o	 Objectivos: 

	 Melhorar as condições de vida e de emprego dos transportes; 
	 Igualdade de remunerações entre os géneros; 
	 Formação profissional; 

o	 Áreas de intervenção: 
	 Melhoria da empregabilidade; 
	 Desenvolvimento do espírito empresarial; 
	 Incentivara a capacidade de adaptação das empresas e dos 

trabalhadores a novos contextos; 
	 Reforçar as políticas de igualdade de oportunidades; 

Fundos estruturais e de coesão 

Os fundos estruturais e de coesão têm por objectivo: 

•	 Reduzir as diferenças de desenvolvimento entre as regiões dos Estados-membros 
da União Europeia, participando, assim, plenamente, no objectivo de coesão 
económica e social. 

Fundos estruturais e de coesão: 

•	 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): 
o	 Apoia a execução de infra-estruturas, de investimentos produtivos 

geradores de emprego, nomeadamente destinados às empresas e 
projectos de desenvolvimento local (regional);  

o	 Está relacionado com a Política regional; 

•	 Fundo Social Europeu (FSE): 
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o	 Apoia a formação, requalificação e a inserção profissional dos 
desempregados e das categorias da população desfavorecidas, financiando, 
nomeadamente, acções de formação; 

o	 Promove acções específicas para a promoção do emprego dos jovens e das 
mulheres; 

o	 Está relacionado com a Política de emprego e formação profissional; 

•	 Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA): 
o	 Relacionado com a Política Agrícola Comum: 

	 Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA): Direccionado para a 
garantia; 

	 Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER): 
Direccionado para a orientação; 

•	 Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP): 
o	 Tem como objectivo adaptar e modernizar os equipamentos deste sector e 

diversificar as economias das zonas dependentes da pesca; 
o	 Relacionado com a Política Comum da Pesca; 

•	 Fundo de Coesão: 
o	 Tem como objectivo promover o desenvolvimento económico dos países 

menos prósperos, financiando projectos no domínio dos transportes e do 
ambiente; 

o	 Funciona de modo complementar aos outros quatro fundos estruturais; 
o	 Para um país beneficiar deste fundo é necessário que o seu PNB seja 

inferior a 90% da média da UE; 
o	 Os principais beneficiários deste fundo foram a Irlanda, Portugal, Espanha e 

Grécia. 

DESPESAS ORÇAMENTAIS DA UE 

As despesas orçamentais são: 
1.	 Despesas Agrícolas: Relacionadas com a Política Agrícola Comum (PAC) e visa 

garantir os preços dos produtos agrícolas e as ajudas directas aos agricultores 
(secção garantia – FEAGA); Correspondem à maior fatia das despesas orçamentais; 

2.	 Despesas com Acções Estruturais: Promoção e reforço da coesão económica e 
social de toda a Comunidade; Tem como função reduzir o número de objectivos de 
7 para 3 (Política Regional) e tornar a sua gestão mais simples e descentralizada; 
Assim, as verbas dos fundos estruturais serão orientadas para zonas sujeitas a 
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importantes reestruturações económicas e sociais segundo novos créditos em 
virtude da adesão de novos membros; 

3.	 Despesas com Políticas Internas: Por exemplo a de defesa do consumidor, do 
ambiente, da investigação e desenvolvimento, da educação e formação 
profissional, cultura e audiovisual, etc; A União consagra a parte mais importante 
do seu orçamento à investigação e desenvolvimento tecnológico que constitui 
uma prioridade política. Em segundo lugar, favorece as redes de transportes, 
energia e telecomunicações; 

4.	 Despesas com Acções Externas: Desenvolvimento das relações de cooperação com 
os demais países da Europa não pertencentes à União; Tem como principal 
objectivo, reforçar a ajuda humanitária e alimentar e as acções gerais em prol da 
democracia e dos direitos humanos; 

5.	 Despesas de Preparação do Alargamento: Países candidatos para se adaptarem às 
estruturas da UE; 

6.	 Despesas Administrativas: Salários e pensões dos funcionários, imóveis e material. 

NOTA: Fora do Orçamento Geral da União Europeia está o fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED), que serve para financiar os projectos económicos de 
desenvolvimento dos países ACP, dispondo de um orçamento próprio. 

O ALARGAMENTO 

Aprofundamento: Processo que reforça a integração da Comunidade, acentuando a 
interdependência dos Estados-membros e aumentando o número de políticas comuns. 

O alargamento da comunidade em 2004 colocou questões importantes ao nível 
institucional, ao nível financeiro e ao nível de políticas comunitárias. 
Durante algum tempo, as expressões alargamento e aprofundamento excluíam-se 
mutuamente. 
As desigualdades económicas e sociais e as divergências políticas, comprometeriam os 
objectivos da comunidade e a operatividade das instituições. 

Conclusão: O alargamento não é inimigo do aprofundamento, é apenas necessário 
encontra-se mecanismos de colaboração entre os Estados-membros. 

Processo de Adesão 

A Comissão Europeia elaborou a “Agenda 2000” que é um programa de acção sobre as 
questões de operacionalização da recente vaga de alargamentos o que implicou um 
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conjunto de reestruturações no funcionamento das instituições e nas políticas 
comunitárias e também em termos de ajudas financeiras. 

Critérios de Copenhaga: 

•	 Critérios Políticos: Os países candidatos deverão atingir a estabilidade, garantir a 
democracia, e os direitos humanos; 

•	 Critérios Económicos: O país terá de ter uma economia de mercado funcional; 

•	 Critérios de adopção do acervo comunitário: O país terá de ter capacidade para 
assumir as obrigações decorrentes da condição de Estado-membro, aderindo aos 
objectivos de União política, económica e monetária. 

Vantagens do alargamento 

Vantagens económicas e sociais: 

•	 Aumento do número de consumidores; 

•	 Reforço do crescimento económico e da criação de novos empregos; 

•	 Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos devido à concentração de esforços na 
defesa do ambiente e na luta contra a criminalidade organizada, o tráfico de droga 
e a imigração ilegal; 

•	 Reforço do papel da UE no plano internacional (PESC); 

•	 Reforço da paz, da estabilidade e da prosperidade na Europa; 

•	 Reforço das jovens democracias implantadas nos PECO. 

Desafios do alargamento 

A.	 Principais Desafios 

1.	 Disparidades regionais: Devido ao aumento da superfície geográfica e da 
população. Isto implicou um reajustamento: 

•	 Políticas da União; 

•	 Fundos estruturais; 
2.	 Instituições: Com o aumento do número de membros foi necessário que as 

instituições de adaptassem o que implicou a sua reforma. 

1.	 Disparidades regionais 

Devido aos desafios que colocam, os seguintes aspectos merecem maior atenção: 

•	 Coesão económica e social; 

•	 Agricultura. 
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A coesão económica e social é um objectivo mas também um princípio da União, de 
maneira que a consecução das políticas comunitárias tem em vista alcançar a 
convergência real. 

Convergência real: Aproximação das condições de vida, económicas e sociais em todas as 
regiões da União. Os factores que determinam esta convergência são a produtividade, a 
competitividade e o desempenho económico. 

Existe uma íntima relação entre a coesão económica e social e a convergência real porque 
a coesão económica e social é conseguida através da implementação de políticas 
comunitárias, estas financiadas pelos fundos comunitários que visam promover a 
convergência real entre os países da UE. 

Reorientação dos fundos: 
O alargamento da UE a mais doze países levanta problemas orçamentais porque esses 
novos países apresentam níveis de desenvolvimento inferiores aos actuais quinze e 
porque é necessário dotar estes países das mesmas oportunidades e níveis de bem-estar, 
há que reajustar todas as políticas estruturais e de desenvolvimento regional assim como 
reforçar os fundos estruturais e o Fundo de Coesão. 
Enquanto antes os fundos eram direccionados para investimentos em infra-estruturas 
(capital físico), agora são reorientados e reforçados no sentido de acentuar a 
competitividade, a produtividade, a inovação, o ensino, o ambiente e a criação de 
emprego. Foi então criado um reforço de 30% dos fundos estruturais após 2007 para 
apoiar os doze novos Estados-membros, sem diminuir as ajudas às actuais regiões pobres. 
E porque o reforço e o alargamento da UE não deve, nem pode, pôr em causa o 
crescimento, o emprego e a qualidade de vida dos cidadãos, algumas das políticas 
necessitam de ser aperfeiçoadas, outras prosseguidas de forma mais vigorosa e outras 
reformuladas pelo que é também necessário reforçar os fundos estruturais de apoio à 
agricultura e reajustar a Política Agrícola Comum (PAC). 

→	 No que respeita à reorientação dos fundos, existem países pagadores, ou seja, os 
que pagam mais do que o que recebem, e os países recebedores, que recebem 
mais do que o que pagam. 

2.	 Instituições 

Objectivos da reforma das instituições: 
O alargamento da União exige que se efectuem reajustamentos de forma a: 

•	 Garantir um funcionamento democrático da UE; 
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•	 Garantir uma representação equitativa de todos os membros; 

•	 Aproximar cada vez mais os cidadãos das instituições comunitárias. 

A reforma das instituições deverá ser feita com base em: 

•	 Operacionalidade: Criação de mecanismos operacionais de funcionamento das 
instituições. Quanto maior for o número de Estados-membros, mais difícil se 
tornam as discussões, votações e tomadas de decisão. Em nome da 
operacionalidade, tem-se, progressivamente, abandonado a regra da unanimidade 
e adoptando-se a regra da maioria qualificada; 

•	 Democraticidade: Democracia nos mecanismos criados e representatividade dos 
países. O princípio da igualdade é muitas vezes abalado pelos interesses em 
conflito: países grandes e pequenos; mais e menos desenvolvidos; mais e menos 
populosos; mais e menos federalistas; 

O Tratado de Nice introduziu as necessárias alterações relativas à composição das


instituições, ao seu funcionamento e ao processo de tomada de decisão. 

O Tratado de Lisboa definiu a nova composição das instituições europeias: 


•	 O número de deputados do Parlamento Europeu foi alargado definindo-se 
máximos e mínimos; 

•	 A composição da Comissão Europeia foi alterada pelo que o número de 
comissários irá diminuir correspondendo a 2/3 do número de Estados-membros e 
processo a seguir será o da rotatividade; 

•	 No Conselho da União Europeia haverá um representante por Estado-membro e o 
sistema de aprovação das decisões foi alterado, passando agora a usar-se o da 
maioria qualificada sendo esta correspondente a 55% dos membros do Conselho. 

B.	 O aprofundamento da UE 

O aprofundamento levou à construção de uma “Europa dos cidadãos” pois a UE tem sido 
acusada de défice democrático, isto é, de um fraco poder de envolvimento e 
representatividade dos cidadãos europeus. 
Assim, de forma a aproximar a Europa dos seus cidadãos e aprofundar a democracia 
participativa (e não de democracia representativa) foram levadas a cabo as seguintes 
realizações: 

•	 Reforço dos poderes do Parlamento Europeu pois este é o órgão que representa 
directamente os cidadãos; 

•	 Simplificação dos tratados e dos procedimentos para os tornar mais acessíveis e de 
fácil compreensão; 

• Reforço dos fundos estruturais de forma a garantir a coesão económica e social. 
Com isto, o Tratado de Lisboa constitui um passo decisivo para o aprofundamento da UE. 
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12.4. Portugal no contexto da UE 

(Ver manual páginas 204 a 212) 
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