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Ex.mo Senhor Deputado Nuno Teixeira,

Agradeço a sua carta, a qual me foi remetida por Sharon Bowles, Presidente da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, por ofício datado de 23 de Junho de 2011.
Na sua carta, evoca os objectivos enunciados no artigo 3.º do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia. A esse respeito permita-me recordar que o Banco Central Europeu (BCE) apoia as políticas
económicas gerais da União Europeia cumprindo, de forma credível, o seu mandato, que consiste em manter
a estabilidade de preços na área do euro. O BCE contribui, assim, para a consecução dos objectivos da
União. Com efeito, a manutenção da estabilidade de preços constitui o contributo necessário e fundamental
da política monetária para a promoção de um crescimento económico sustentável, a criação de emprego e a
prosperidade na área do euro.
No que respeita às questões concretas que coloca sobre as taxas de câmbio, a área do euro constitui uma
união monetária que, como é característico, tem uma moeda única – o euro. Numa união monetária, as
moedas nacionais são substituídas por uma moeda única e as taxas de câmbio nominais entre os países
participantes deixam de existir. Uma moeda única implica automaticamente uma taxa de câmbio única.
Por conseguinte, não é possível desvalorizar o euro no seio da área do euro, dado tratar-se da moeda
partilhada por todos os países que a ela pertencem.
No que se refere às taxas de câmbio face a moedas de países terceiros, permita-me realçar que o valor
externo do euro é determinado pelas forças de mercado, designadamente as expectativas quanto à evolução
futura da área do euro em comparação com outras regiões económicas. O euro é, portanto, uma moeda com
uma taxa de câmbio variável. O Conselho do BCE analisa numa base regular a taxa de câmbio, bem como
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muitas outras variáveis económicas, financeiras e monetárias, com vista a obter uma avaliação global das
perspectivas económicas e de evolução dos preços.
Com os melhores cumprimentos,

