
 

Acesso do público a documentos do BCE  
Visão geral relativa a 2021 

 

Em 2021, o BCE recebeu 52 pedidos iniciais de acesso a documentos. Os pedidos subsequentemente 
avaliados com base na Decisão BCE/2004/3, de 4 de março de 2004, relativa ao acesso do público aos 
documentos do BCE1 podem ser desagregados como a seguir indicado. 

• Desses pedidos, 67% resultaram numa divulgação total ou parcial dos documentos solicitados. 

• 33% resultaram numa não divulgação dos documentos solicitados, ao abrigo das exceções previstas 
no artigo 4.º da Decisão BCE/2004/3. Destes, apenas três foram objeto de pedidos de confirmação, 
ou seja, de uma análise interna na sequência da recusa do BCE em conceder acesso (total). 

• Mais de 50% diziam respeito a temas relacionados com a banca central, como os instrumentos, a 
estratégia e os programas de política monetária, ou à resposta do BCE às alterações climáticas. 

 
Os temas que suscitaram interesse foram sobretudo os seguintes:  

 

 
1 Não é efetuada uma avaliação nos casos em que i) não são identificados quaisquer documentos ou ii) o BCE responde disponibilizando informação. 

Supervisão bancária Banca central Aspetos institucionais 

Políticas e decisões 
de supervisão 

Supervisão permanente das 
instituições de crédito 

Questões ambientais/Resposta 
do BCE às alterações climáticas 

Instrumentos e programas 
de política monetária 

Estratégia de política monetária 
do BCE 

Políticas e dados relacionados com 
os membros do pessoal do BCE 

Reuniões do Comité de 
Governadores/Conselho do BCE 

Relações internacionais e europeias 

Correspondência e interações do BCE 
com o setor privado 

21%

54%

25%

Temas

Supervisão bancária Banca central Aspetos institucionais

67%

33%

Resultados da avaliação
Divulgação (total/parcial) Não divulgação

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1008/1026/html/index.pt.html?skey=/2004/3&highlight
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1008/1026/html/index.pt.html?skey=/2004/3&highlight
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