
Comissão 
Europeia

KC-78-07-277-PT-C

© 
Co

m
un

id
ad

es
 Eu

ro
pe

ias
 20

07

Uma moeda para uma Europa
O euro é a moeda única de 15 Estados-Membros da União Europeia (UE) que, 
no seu conjunto, constituem a zona euro. A União Económica e Monetária 
(UEM) é o quadro político e económico que sustenta o euro e complementa 

o mercado único da UE.

Aquando da fundação da União Europeia, em 1957, os Estados-Membros concentraram 
os seus esforços na criação de um «mercado comum» para o comércio. Todavia, 
com o tempo, tornou-se evidente que seria desejável uma cooperação económica 
e monetária mais estreita para que o mercado interno pudesse prosperar e evoluir. 
Assim, em 1991, os Estados-Membros aprovaram o Tratado da União Europeia 
(o Tratado de Maastricht), que determinava que a Europa teria uma moeda única forte 
e estável para o século XXI.

Em Maio de 1998, foi decidido quais seriam os primeiros Estados-Membros a participar 
e a visão tornou-se realidade em 1999, com o lançamento do euro, cujas notas e moedas 
começariam a circular em 1 de Janeiro de 2002.

Aproximar os europeus
A UE faz um enorme esforço no sentido de promover a integração europeia, embora 
muitas vezes esse esforço apenas seja visível em textos jurídicos e acordos. O euro é um 
dos símbolos materiais mais fortes da identidade comum e dos valores partilhados da 
Europa, das nações europeias e dos próprios europeus.

Como o euro  
   benefi cia 
      a todos

A zona euro: factos e números

Indicadores-chave (2006) Zona euro UE-27 EUA Japão

População (milhões) 317 494 300 128

PIB (em triliões de euros, calculados com base 
na paridade de poder de compra) 8,4 11,9 11,2 3,5

Quota do PIB mundial 
(% de PPC – paridade de poder de compra) 14,6 21,0 19,7 6,3

Exportações (*) (mercadorias e serviços em % do PIB) 21,7 14,3 10,8 16,8

Importações (*) (mercadorias e serviços em % do PIB) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Excluindo o comércio intra-UE.                            Fonte: Comissão Europeia, BCE e FMI, 2007

Informação 
adicional:
O euro
http://ec.europa.eu/euro 

A Direcção-Geral dos Assuntos Económicos 
e Financeiros da Comissão Europeia
http://ec.europa.eu/economy_fi nance

A Comissão Europeia
http://ec.europa.eu 

O Banco Central Europeu
http://www.ecb.eu

  Zona euro, incluindo 
Chipre e Malta a partir de 
1 de Janeiro de 2008.

  Estados-Membros 
da UE com opção de 
auto-exclusão.

  Estados-Membros 
da UE que ainda não 
adoptaram o euro.

Quais as vantagens do euro?
O objectivo da União Económica e Monetária e do euro é permitir um melhor 
funcionamento da economia europeia, mais oportunidades de emprego e uma maior 
prosperidade para a Europa, tendo criado igualmente a segunda maior economia 
mundial. As suas vantagens incluem:

 :: uma moeda estável
 :: infl ação e taxas de juro baixas
 :: transparência de preços
 :: supressão dos custos de conversão
 :: mercados fi nanceiros mais integrados
 :: melhor desempenho económico
 :: fi nanças públicas mais sólidas
 :: uma voz mais forte para a UE na economia mundial
 :: maior facilidade do comércio internacional
 :: um símbolo material da identidade europeia

Dinamarca
Reino 
Unido

Holanda

Bélgica

Luxemburgo

Alemanha

França Áustria

Polónia

República 
Checa Eslováquia

Hungria

Eslovénia

Roménia

Bulgária

Grécia

Chipre
Malta

Espanha

Portugal

Irlanda

Suécia

Finlândia

Lituânia

Letónia

Estónia

Itália



A economia 
europeia benefi cia 
porque…
A integração fi nanceira aumenta
A moeda única facilita a circulação do capital de investimento na zona euro, 
canalizando-o para onde possa ser utilizado de forma mais efi caz. Além disso, 
a dimensão do mercado fi nanceiro da zona euro disponibiliza mais capital para 
investimento e permite aos investidores dispersarem os riscos de forma mais abrangente. 
No que se refere aos cidadãos, os custos das transferências monetárias para outro país da 
zona euro diminuíram em cerca de 90%. 

€ – facto: O custo médio de uma transferência de 100 euros diminuiu de 
24 para 2,40 euros desde a introdução, em 2001, de regras para os pagamentos 
transfronteiriços em euros.

A zona euro tem uma maior presença internacional
Os grandes actores da economia mundial reúnem-se em grupos internacionais, tais como o FMI e o G8, 
a fi m de promover a estabilidade nos mercados mundiais. O euro é actualmente a segunda unidade 
monetária mais importante do mundo, a seguir ao dólar americano, e em alguns aspectos, como por exemplo 
nos mercados obrigacionistas, o euro chega mesmo a ser mais importante do que o dólar americano. Esta 
realidade confere à União Europeia uma voz mais forte no mundo.

€ – facto: Em Dezembro de 2006, o valor dos euros em circulação ultrapassou o valor 
dos dólares americanos em circulação.

O comércio internacional é apoiado
O euro é cada vez mais utilizado para as transacções comerciais internacionais devido à sua força e disponibilidade, 
bem como à confi ança que inspira. Este facto permite às empresas da zona euro pagarem e serem pagas em 
euros, o que reduz os riscos de perdas provocadas pelas fl utuações das taxas de câmbio mundiais e facilita 
o comércio para os nossos parceiros, que podem negociar apenas numa única moeda na zona euro.

Os Estados-Membros da zona euro 
benefi ciam porque...
Os governos poupam dinheiro
Uma infl ação baixa e estável signifi ca que os empréstimos contraídos pelo governo são mais baratos 
do que no passado. O pagamento de juros mais baixos sobre a dívida nacional liberta dinheiro para os 
governos poderem investir nos serviços públicos ou para poderem reduzir os impostos.

A infl ação baixa benefi cia a coesão social
As taxas de juro elevadas e voláteis do passado aumentavam o fosso entre pessoas e regiões ricas e pobres. 
Agora que a infl ação se mantém estável e baixa, os mais necessitados benefi ciam de melhor protecção 
contra a degradação do seu bem-estar e poder de compra.

A UEM promove fi nanças públicas sólidas e sustentáveis
Um país que pretenda adoptar o euro deve provar que a sua economia é saudável e cumpre os “critérios 
de Maastricht” (défi ce e dívida pública dentro de limites especifi cados; estabilidade das taxas de câmbio; 
e infl ação e taxas de juro dentro de determinados limites); uma vez na zona euro, é obrigado a respeitar 

as regras relativas aos níveis de défi ce e de dívida. A solidez das fi nanças 
públicas ajuda a garantir aos cidadãos actuais e futuros um tratamento 

igual, por exemplo, através de pensões e cuidados de saúde 
adequados.

Existe uma maior resistência aos 
choques externos

A dimensão e a força da economia da zona euro torna-a 
mais resistente aos choques económicos do que no 
passado, quando os aumentos inesperados dos preços 
de energia ou a turbulência nos mercados cambiais 

mundiais perturbavam as economias nacionais.

€ – mito: O euro signifi ca uma indesejada perda de soberania nacional
É verdade que alguma soberania é voluntariamente cedida quando um país adopta o euro, dado que os 
governos devem coordenar as suas políticas económicas e controlar as suas despesas. No entanto, no mundo 
globalizado dos nossos dias, a soberania nacional é muitas vezes mais uma ilusão do que uma realidade, 
em especial na esfera monetária, onde apenas algumas moedas dominantes realmente importam. Através 
da coordenação das suas políticas, os governos podem, na verdade, adquirir poder e infl uência na esfera 
económica, tornando assim a zona euro maior e mais infl uente do que a soma das suas partes.

As empresas benefi ciam porque…
Taxas de juro mais baixas signifi cam mais investimento
Uma infl ação baixa mantém as taxas de juro baixas. Isto signifi ca que as empresas podem contrair 
empréstimos mais baratos para investir, por exemplo, mais em investigação e em nova maquinaria. 
O investimento conduz a um maior número de novos produtos e serviços e a uma maior produtividade, 
o que tem como consequência o crescimento e mais e melhores empregos.

€ – facto: Desde a introdução do euro em 1999, foram criados mais de 10 milhões de 
novos postos de trabalho na zona euro, em comparação com os apenas 1,5 milhões 
nos sete anos anteriores.

A estabilidade económica 
incentiva o planeamento 
a longo prazo
Antes da UEM, as taxas de juro voláteis 
signifi cavam custos imprevisíveis. Estes factores 
constituíam um risco para o investimento 
a longo prazo das empresas, dado que era difícil 
preverem se o seu investimento iria gerar lucros. 
Actualmente, a estabilidade económica na UEM 
reduz a incerteza e incentiva o investimento 
a longo prazo das empresas.

Os riscos reduzidos incentivam o comércio transfronteiriço
No passado, o comércio transfronteiriço na UE envolvia várias moedas com taxas de câmbio fl utuantes. 
A fi m de compensar os riscos do comércio nessas condições, as empresas vendiam os seus produtos no 
estrangeiro a um preço mais elevado, o que desincentivava os fl uxos comerciais. Esse risco foi eliminado.

€ – facto: Estima-se que as trocas comerciais na zona euro tenham 
aumentado entre 4 e 10% desde a introdução da moeda única; 

o comércio de mercadorias com o mercado externo 
aumentou igualmente cerca de 3%.

A eliminação dos custos de 
conversão estimula o comércio 
e o investimento
Antes do euro, os custos de conversão de moeda 
eram elevados, correspondendo a cerca de 
20 a 25 mil milhões de euros anuais na UE. Esses 

custos foram eliminados na zona euro, onde 
todos os pagamentos e facturas são agora 
em euros. Melhor ainda, o euro é aceite com 
facilidade fora da zona euro.

Os consumidores 
benefi ciam porque…

Existe mais concorrência
A concorrência entre as lojas e os fornecedores aumenta uma vez 

que os consumidores podem mais facilmente comprar além fronteiras 
e comparar preços. Os consumidores têm mais escolha, alguns preços são mais 

baixos e os aumentos de preços são alvo de uma constante observação.

Os preços são estáveis
O euro fez descer a infl ação para um nível baixo e estável. Nas décadas de 70 e 80, 

vários Estados-Membros tinham taxas de infl ação demasiado altas, algumas de 20% 
e mais. A infl ação desceu à medida que esses países iniciaram os preparativos para 

o euro e, desde a introdução do euro, tem permanecido na casa dos 2% na zona 
euro. Uma infl ação baixa e estável é benéfi ca para todos.

Contrair um empréstimo é mais fácil e mais barato
Dado que o Banco Central Europeu intervém de modo 

a manter a infl ação baixa, as taxas de juro também 
são mais baixas. Isto signifi ca que é possível contrair 
empréstimos mais baratos e com mais facilidade para, 
por exemplo, comprar uma casa ou pagar umas férias.

  

Viajar é mais fácil e barato
Na década de 90, uma pessoa que viajasse por todos os países da UE e cambiasse dinheiro em cada fronteira perderia metade 

do seu dinheiro em custos de conversão, sem ter feito uma única compra! Esses custos – já para não mencionar o incómodo 
causado por esta situação – foram completamente eliminados, tornando as viagens ao estrangeiro mais fáceis e baratas 

para os turistas, viajantes, estudantes e trabalhadores. De notar ainda que o euro é rapidamente cambiado em muitos 
países que não pertencem à zona euro, onde se estima que circulem mais de 20% das notas de euro.
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Convergência da infl ação: zona euro
Aumento % anual dos preços no consumidor
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Convergência das taxas de juro de longo prazo: 
zona euro (obrigações a 10 anos) Taxa anual em %

€ – mito: o euro provocou a subida dos preços
A longa estabilidade de preços criada no âmbito da UEM protege os agregados familiares e as empresas da 
infl ação. É verdade que os preços de alguns produtos de consumo diário ou local, tais como um café ou um 
corte de cabelo, aumentaram em alguns países com a introdução do euro. Mas os dados sobre preços no 
consumidor demonstram que, em média, a adopção do euro não teve um impacto signifi cativo nos preços, 
contrariamente à ideia generalizada, e que o efeito global a nível dos preços na zona do euro foi muito 
limitado (com um único impacto entre 0,1 e 0,3% em 2002). Longe de tornar o custo de vida mais elevado, 
o euro, ao reduzir a infl ação e aumentar a concorrência, tem precisamente o efeito oposto.

€ – facto: As taxas hipotecárias passaram de 
cerca de 8%-14% no início dos anos 80 para 
5% actualmente, o que se traduz numa 
poupança entre 170 e 750 euros por mês em 
pagamentos de juros para um empréstimo de 
100.000 euros.

Objectivo BCE


