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BCE – PÚBLICO 

 

Mario DRAGHI 
Presidente 

 

Miguel Viegas 
Deputado do Parlamento Europeu  
Parlamento Europeu 
60, rue Wiertz 

B-1047 Bruxelas  

  

 Frankfurt am Main, 6 de julho de 2016 

L/MD/16/337 

Assunto: Sua carta (QZ-062) 

 
Ex.mo Senhor Deputado Miguel Viegas, 
 

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 7 de junho de 2016. 

Como tive a oportunidade de explicar em diversas ocasiões, nomeadamente perante o Parlamento Europeu, 

a política monetária não opera no vazio. A melhor descrição para a situação dos bancos centrais é a de 

“independência em interdependência”, uma vez que as restantes políticas assumem grande importância1. 

Estas podem apoiar ou diluir os efeitos da política do Banco Central Europeu (BCE), podem abrandar ou 

acelerar o regresso à estabilidade e podem determinar se a estabilidade é acompanhada de prosperidade – 

aspeto que é diretamente pertinente para a coesão social na área do euro. 

Nessa medida, e tal como a maioria dos bancos centrais a nível mundial, o BCE fornece análises das 

políticas económicas e, de um modo mais geral, da evolução económica. É por esse motivo que, por 

exemplo, o artigo 284.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia prevê que o Presidente do 

BCE participe nas reuniões relevantes do Conselho da União Europeia – normalmente, nas reuniões do 

Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Conselho ECOFIN), composto pelos Ministros da 

                                                      
1 Ver, designadamente, o discurso que proferi por ocasião da 5.ª Palestra Anual em Memória de Tommaso Padoa-Schioppa, 

realizada em 9 de junho de 2016 em Bruxelas: http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160609.en.html (não 
disponível em língua portuguesa). 

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160609.en.html
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Economia e Finanças dos Estados-Membros da União Europeia. Com efeito, o Conselho ECOFIN constitui o 

principal fórum para a coordenação das políticas económicas dos Estados-Membros. Além disso, é por essa 

razão que, duas semanas após cada reunião do Conselho do BCE dedicada à política monetária, o BCE 

publica o seu Boletim Económico, o qual fornece uma análise aprofundada da evolução económica e 

monetária e inclui artigos sobre questões económicas de caráter mais geral. 

No caso específico relativo a Portugal que menciona na sua carta, gostaria também de clarificar que, 

em consonância com os regulamentos da União Europeia, especialistas do BCE participam regularmente, 

em articulação com especialistas da Comissão Europeia, nas missões de supervisão pós-programa a 

Portugal. A declaração da Comissão Europeia e do BCE, na sequência da quarta missão de supervisão 

pós-programa a Portugal, encontra-se disponível no sítio Web do BCE2. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

[assinado] 

Mario Draghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Ver https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160622_2.en.html (disponível apenas em língua inglesa). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160622_2.en.html

