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Senhora Presidente, 

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o seu parecer sobre a 
recomendação do Conselho relativa ao Programa Nacional de Reformas para 2014 de 
Portugal e que formula um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade para 
2014 de Portugal {COM(2014) 423 final}. 

No seu parecer, a Assembleia da República suscita questões relacionadas com a 
resposta da UE à crise em geral, e com o caso de Portugal, em particular. A Comissão 
gostaria de prestar alguns esclarecimentos sobre estes dois aspetos. 

Nos últimos anos, a UE e os seus Estados-Membros enfrentaram a pior crise financeira 
mundial de sempre, que teve um impacto significativo em todos os setores da economia. 
A UE retirou lições da crise, nomeadamente o facto de ser imprescindível reforçar a 
coordenação económica e orçamental e de ser necessária uma cooperação mais estreita 
entre a UE e os seus Estados-Membros, bem como a importância de melhorar a deteção, 
numa fase precoce, dos riscos e eventuais desequilíbrios. 

Com base neste diagnóstico, e em resposta à crise, a UE instituiu o Semestre Europeu, 
um exercício de coordenação das politicas económicas e orçamentais. Nos últimos anos, 
no auge da crise, a Comissão sublinhou deforma constante a importância de prosseguir 
os objetivos que se reforçam mutuamente de consolidação orçamental e de instauração 
de medidas de promoção do crescimento. A consolidação orçamental nunca foi um fim 
em si, mas sim um imperativo e um requisito prévio para criar bases sólidas para o 
crescimento e o restabelecimento da confiança. 

Embora a recuperação continue a ser frágil e deva ser reforçada e sustentada, alguns 
sinais revelam que os esforços envidados nos últimos anos estão a começar a dar frutos. 
Assim, a tónica foi evoluindo gradualmente da resposta às emergências da crise para o 
reforço das bases para o crescimento sustentável e o emprego numa economia pós-crise. 
Contudo, alguns desafios importantes devem ainda ser enfrentados e apelam à 
manutenção da dinâmica das reformas. 
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No caso de Portugal, o Programa de Ajustamento Macroeconómico foi concluído com 
êxito em 17 de maio de 2014, tendo sido finalizada a maior parte das medidas de 
consolidação e reforma previstas. O âmbito do Programa de Ajustamento 
Macroeconómico não se limitava às medidas de consolidação orçamental, mas visava 
também permitir o regresso da economia a um crescimento equilibrado e salvaguardar a 
estabilidade financeira, com vista a restaurar a confiança. Verificou-se uma 
consolidação orçamental significativa durante o programa de três anos, os riscos para a 
estabilidade financeira foram cuidadosamente geridos e a capacidade do sistema 
bancário para alargar a concessão de crédito a empresas viáveis foi salvaguardada, 
tendo sido aplicadas reformas estruturais importantes. 

Apesar destes avanços, devem ainda ser resolvidos vários problemas importantes, a fim 
de melhorar o desempenho da economia portuguesa. Estes refletem-se nas 
recomendações específicas por país, aprovadas em julho de 2014 pelo Conselho. A 
Comissão gostaria de esclarecer que as recomendações específicas por país convidam 
Portugal a prosseguir a consolidação orçamental de uma forma favorável ao 
crescimento e apelam a uma série de reformas estruturais nos domínios do mercado de 
trabalho, educação, energia, transportes e modernização da administração pública, em 
plena consonância com os objetivos de crescimento e emprego da Estratégia Europa 

A Comissão espera que estes esclarecimentos tenham dado resposta às questões 
suscitadas pela Assembleia da República e que o nosso diálogo político prossiga no 
futuro. 

Queira aceitar, Senhora Presidente, os protestos da minha mais elevada consideração. 

2020. 
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