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BCE – PÚBLICO 

 

Mario DRAGHI 
Presidente 

 

Nuno Melo 
Deputado do Parlamento Europeu 
Parlamento Europeu 
60, rue Wiertz 

B-1047 Bruxelas  

  

 Frankfurt am Main, 14 de junho de 2017 

L/MD/17/233 

Assunto: Sua carta (QZ-024) 

 

Ex.mo Senhor Deputado Nuno Melo, 

Agradeço a sua carta, que me foi remetida por Roberto Gualtieri, Presidente da Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, por ofício datado de 25 de abril de 2017. 

O número 2/2017 do Boletim Económico do Banco Central Europeu (BCE)1 inclui uma caixa, intitulada 

“O procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos referente a 2017 e a implementação das 

recomendações específicas por país de 2016”, que aborda as principais conclusões e anúncios da 

Comunicação da Comissão Europeia sobre o Pacote de Inverno do Semestre Europeu, publicada em 22 de 

fevereiro de 20172.  

Os Relatórios por País fazem parte desta Comunicação da Comissão Europeia e incluem a avaliação dos 

especialistas da Comissão sobre os progressos realizados pelos Estados-Membros no tocante às 

recomendações específicas por país de 2016. No caso de Portugal, a Comissão concluiu que o país registou 

                                                      
1 O número 2/2017 do Boletim Económico do BCE, publicado em 23 de março de 2017, está disponível em: 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bebce_n2_mar17.pdf. 
2 Para mais informações sobre o pacote e as ligações relevantes, consultar: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

308_pt.htm. 
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apenas “progressos limitados” em resposta às recomendações. Neste Relatório por País, a Comissão 

especifica igualmente os domínios concretos em que Portugal poderia ter realizado mais progressos3. 

A avaliação exposta nos Relatórios por País deve também ser considerada em conjugação com a 

Comunicação da Comissão Europeia do ano passado, datada de 18 de maio de 2016. Nessa altura, 

a Comissão propôs não aplicar o procedimento por desequilíbrio excessivo a Portugal (e à Croácia) “à luz do 

nível de ambição dos respetivos programas nacionais de reformas”, o que implicava a expectativa de que o 

país avançaria significativamente com a implementação de reformas estruturais4.  

Com os melhores cumprimentos, 
 

[assinado] 

Mario Draghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Ver o Anexo ao Relatório relativo a Portugal (página 63), disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-

european-semester-country-report-portugal-pt.pdf. 
4 Ver “Semestre Europeu de 2016: Recomendações específicas por país”, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das 
Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, COM(2016) 321 final, 18 de maio de 2016, página 9 (disponível em: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0321&qid=1496394038822&from=EN). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-portugal-pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-portugal-pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0321&qid=1496394038822&from=EN

