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Resumo 
 
No presente trabalho explica-se o fundo histórico da entrada de Portugal na União Europeia e 
a introdução do Euro em Portugal, e realiza-se um estudo comparativo das cotizações da 
inflação, do juro de longo prazo, do défice público, da dívida púlica e do Produto Interno 
Bruto, que se registrou em Portugal antes e depois da introdução do Euro em 1 de Janeiro de 
1999. Estes dados comparam-se com os dados correspondentes dos chamados países Euro 12, 
para ver se a introdução do Euro foi vantajosa para a economia portuguesa – o que é a 
hipótese no presente estudo. A hipótese é verificada quanto aos juros longos e ao crescimento 
do Produto Interno Bruto, mas rejeitado quanto ao desenvolvimento da inflação, do défice 
público e da dívida pública. A introdução do Euro em Portugal levou consigo umas vantagens 
de peso no domínio económico e político, que se devem considerar quando se fala de se a 
introdução do Euro foi vantajosa para a economia portuguesa. Uma suposta sensação mental 
do português de por fim ter escohlido o caminho para o futuro e de ser uma parte da Europa 
também é importante quanto à verficação da hipótese.     
 
Palavras-chave: Portugal, União Europeia, União Económica e Monetária, introducão do 
Euro, supostas vantagens, estudo comapartivo, inflacão, juro de longo prazo, défice público, 
dívida pública, Produto Interno Bruto.  
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1.0 Introdução  
 
Em Maio de 1998, um Conselho Europeu designou os 11 paises1 que passariam à moeda 
única – o Euro. A taxa de conversão entre o Euro e o escudo foi fixada em 200,482 (veja-se 
anexo I na página 22) no dia 31 de Dezembro. Em 1 de Janeiro de 1999 começa então uma 
nova fase da integração europeia, a fase da moeda única ou da União Monetária Europeia 
(também designada por terceira fase da União Económica e Monetária). No dia 1 de Janeiro 
de 2002 iniciou-se a circulação das notas e moedas Euro em Portugal. 
 
A realização da união monetária foi uma decisão política de maior importância para o futuro 
da Europa. Dotar à União Europeia de uma moeda única era o grande teste à vontade e 
determinação dos líderes dos Estados-Membros em aprofundar a integração económica e 
financeira e avançar na integração política. Sendo criada a zona moeda única, a Europa 
ganharia os conhecidos benefícios da eliminação de incerteza das taxas de câmbio e dos 
custos de transacção2 em várias moedas, da maior integração dos mercados e do reforço de 
credibilidade da política monetária. (Silva, 1997: 63) Levar a cabo o projecto da moeda única 
era uma possibilidade para a economia europeia melhorar a sua competividade face aos 
Estados Unidos e ao Japão e para a União Europeia ganhar força política acrescida para actuar 
na cena internacional. (Silva, 1997:20) 
 
Para Portugal, um dos países mais pobres da Europa, o projecto do Euro podia significar uma 
possibilidade de estabilidade económica e prosperidade para o futuro. Se Portugal tivesse 
ficado fora da União Monetária Europeia, talvez as flutuações na economia pudessem ter sido 
grandes, o que teria criado incerteza e inestabilidade na economia portuguesa. Um dos 
objectivos mais importantes do Euro era assegurar estabilidade económica nas economias 
europeias. 
 

                                                           
1 França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Irlanda, Itália, Países Baixos, Áustria, Portugal, Finlândia e      
Luxemburgo 
 
2 Estes custos correspondem a cerca de 0,5 por cento do PIB da União Europeia. Nas pequenas economias 
abertas e menos desenvolvidas da União Europeia, o ganho poderá corresponder a cerca de 1 por cento do PIB 
nacional. (Barbosa, 1988: 78-79) 
 

Neste trabalho estudo algumas variáveis económicas, nomeadamente a inflação, o juro de 
longo prazo, o défice público, a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB), com o 
objectivo de dar uma resposta à pergunta se a introdução do Euro tem sido vantajosa para 
Portugal e tem dado mais estabilidade para a economia portuguesa. 
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O trabalho terá a disposição seguinte: Em 2.0 abaixo apresento o propósito, método e hipótese 
com este trabalho. No ponto 3.0 descrevo o caminho de Portugal para entrar na União 
Europeia e o processo que finalmente resultou na introdução do Euro em Portugal. Em 4.0 
estudo a estatística das variáveis económicas mencionadas em cima, para poder explicar como 
a economia portuguesa mudou depois da introdução do Euro, e responder à pergunta se o 
Euro tem sido uma vantagem para Portugal ou não. No ponto 5.0 apresento uma breve síntese  
e as minhas conclusões. Também vemos se a minha hipótese (veja-se 2.0 Propósito, método e 
hipótese abaixo) serão verificados o rejeitados. Finalmente, discuto e dou uma perspectiva 
macroeconómica relevante nuns questões macroeconómicos globais, que são importantes no 
respeito à situação económica portuguesa hoje e no futuro. 
 
2.0 Propósito, método e hipótese 
 
O propósito de esta prova de exame é apresentar o fundo histórico da entrada de Portugal na 
União Europeia e a introdução do Euro em Portugal, e estudar a situação económica 
portuguesa antes e depois da introdução do Euro em 1 de Janeiro de 1999, fazendo um estudo 
comparativo3 das cotizações que se registrou em Portugal dos variáveis mencionados abaixo, 
e comparar esta data com a data correspondente dos chamados países Euro 124, para ver se a 
introdução do Euro foi vantajosa para a economia portuguesa. Os factores que vamos estudar 
são: 

• a inflação 
• o juro de longo prazo 
• o défice público 
• a dívida pública 
• o Produto Interno Bruto (PIB).  

 
3Fonte para este estudo comparativo: Estatística de Eurostat. O objectivo de Eurostat é prover à União Europeia 
de um serviço de estatística de alta qualidade. 
 
(Para as definições destes variáveis económicos, veja-se anexo V, na pag. 26) 
 
O meu hipótese é que as cotizações da inflação e do juro de longo prazo se ficassem mais 
pertos das cotizações dos países Euro 12 depois da introdução do Euro em Portugal, que antes 
da introdução desta moeda. Além disso, que o PIB se desenvolveu de modo positivo durante 
os anos estudados e que isto generou un superávit que se reinvertíu no aparato de estado, 
assim mantêndo o défice público e a dívida pública nuns níveis moderados, que levou consigo 
mais estabilidade para a economia portuguesa e consequentemente vantagens para Portugal no 
entorno europeu e global. 
 
 
3.0 O Euro – fundo histórico  
 
3.1 A União Europeia 
 

                                                           
 
4França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Irlanda, Itália, Países Baixos, Áustria, Portugal, Finlândia, Luxemburgo e 

Grécia. 
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A construção Europeia começou em Haia em 1948 onde se desenharam os contornos da 
Europa moderna, e posteriormente com a coroação do processo de integração em Europa em 
Abril de 1951 com a assinatura, em Paris, do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço, agrupando a Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, a Bélgica e o 
Luxemburgo. Em 1973 integraram-se Dinamârca, Irlanda, y o Reino Unido na Comunidade, 
em 1981 entrou Grecia e em 1986 também Espanha e Portugal. Austria, Finlândia e Suecia 
entraram em 1996. Dez países novos foram membros na União Europeia em 2004, 
nomeadamente  Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia, Roménia, Letónia, Estónia, 
Lituânia, Bulgária e Eslovénia.  
 
O início do processo da construção Europeia era marcada pelo que se poderão chamar “saltos 
para frente”. Várias eram as fases de estagnação e de dúvida, por exemplo as reinvindicações 
políticas e orçamentais da primeira-ministra britânica de Margaret Thatcher, com a sua 
famosa frase “I want my money back” (Costa, 2004: 31). Outra palavra que explicava a 
turbulência em Europa neste período era Euroesclerose, que se caracterizava pela estagnação 
do processo de integração europeia, num contexto de crise económica generalizada. 
 
A história de integração na Europa pode-se dividir em sete etapas: 
 

• A primeira, que correspondeu às tentativas de integração política e económica, durante 
as primeiras dédcadas do século XX. 

• A segunda, que se caracterizava predominantemente pela economia, instituída pelo 
Tratado de Paris em 1951 e o Tratado de Roma em 1957. O Tratado de Paris foi 
assinado em 27 de Maio de 1952, com o objectivo de preparar um projecto de 
Comunidade Política. Este projecto previa o estabelecimento dum Parlamento de  
poderes legislativos, composto por duas Câmaras, um Conselho Executivo Europeu, 
um Trubunal e um Consehlo Económico e Social. Assim, em Março de 1953 surge um 
relatório apresentado aos Seis5, que a política externa, a defesa, a integração 
económica e social, e a defesa dos direitos humanos, passem a ser da competência da 
nova Comunidade, a Comunidade Política Europeia (CPE). Os Tratados de Roma 
(eram dois) foram assinados em 25 de Março de 1957, e entraram em vigor em 1 de 
Janeiro de 1958. Nos Tratados de Roma falam-se das três Comunidades – três 
organizações internacionais distintas - que passam a responder pelo processo de 
integração europeia. O objecto das três comunidades era diverso, como distintos eram 
os domínios económicos, incluídos na esfera de acção e competências de cada uma 
das comunidades: A actividade económica, englobada na Comunidade Económica  
Europeia (CEE), a energia nuclear (CEEA ou Euratom) e o carvão e o aço (CECA). 
Os tratados afirmam que a nova Comunidade tem por objectivo o progresso 
económico e social e a melhoria constante das condições de vida e de trabalho dos 
povos europeus. 

• A terceira (1969-1973) que se pode considerar um período de consolidação e 
alargamento. 

• A quarta (1974-1984), que foi o período da Euroesclerose, mencionado em cima. 
• A quinta, entre 1985-1992, que era um período caracterizado por um activismo 

(Euroactivismo) e um “salto para frente” no aprofundamento do projecto. 
• A sexta, entre 1993-1999, que correspondeu à nessecidade de resolução de alguns 

problemas  prementes. Pode-se dizer que se inicia em1993, com a entrada em vigor do 
Tratado de Maastricht (veja-se 3.2 abaixo na pag. 8), passa pelo fim da Conferência 

                                                           
5a Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo  
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Intergovernamental (1996-1997), pela entrada em vigor da Terceira Fase da União 
Económica e Monetária, e culmina na adopção da moeda única europeia no início de 
1999. 

• A sétima, finalmente, corresponde à configuração da nova Europa com o alargamento 
da actual União Europeia a dez novos países (Costa, 2004:32). 

 
A situação económica portuguesa alterara-se consideravelmente, em termos de trocas 
comercias, com o primeiro alargamento da CEE em 1973. Com a adesão do Inglatérra, Irlanda 
e Dinamarca à CEE, Portugal passou a enviar para essa zona cerca de 49 por cento das suas 
exportações e os productos dela provenientes a representarem cerca de 45 por cento da 
importação total, o que explica a importância da ligação comunitária para a economia 
portuguesa. Em Julho de 1972 assinou-se em Bruxelas um acordo entre Portugal e a CEE que 
instituiu uma zona de comércio livre para os productos industriais e preferências pautais para 
alguns produtos agrícolas. Em 5 de Abril de 1977 Portugal apresenta o seu pedido de adesão à 
CEE. A adesão formal de Portugal acabaria por se concretizada apenas em 1985, e entrou em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 1986. 
 
 
3.2 A União Económica e Monetária 
 
A União Económica e Monetária começou a formar-se como objectivo formal na cimeira da 
Haia em 1969. O resultado de essa reunião foi o chamado Informe Werner, em Junho de 
1970, que definiu uma estratégia para a realização da União Monetária europeia em dez anos. 
A União Monetária pretendia realizar umas das ambições maiores da construção europeia: 
dotar a Europa de uma moeda única, de um só banco central e de uma política monetária 
única. Pode-se dizer que o informe Werner era o antecedente da União Monetária. Para lograr 
um bom funcionamento de uma União Monetária, segundo este informe, havia que contar 
com uma livre cirulação de capitais dentro da Comunidade e taxas de câmbio 
permanentemente fixas entre as moedas dos seis Estados-Membros. Esto abriria a 
possibilidade de que estos estados tivessem uma moeda única que sustituísse às distintas 
moedas nacionais.  
 
A Serpente Monetária Europeia 
 
No entanto, houve durante um período profundas transformações do sistema monetário 
internacional, razão pela qual os seis Estados-Membros tiveram que deixar os objectivos mais 
ambiciosos do Informe Werner. As transformações do sistema monetária internacional,  
causadas pelo abandono do sistema Bretton Woods6), para cotizaçoês flotantes das divisas, 
afectou à estabilidade das taxas de câmbio europeias, e como resposta a essa situação, a 
Comunidade Europeia criou, em Abril de 1972, a chamada Serpente Monetária Europeia. Ésta 
consistia num acordo de flotação conjunta das moedas europeias entre si e com relação ao 
dólar com uns margens de flutação do +2,25%. A Suécia, a Grã-Bretanha e a Dinamârca 
tomaram a decisão de não incluir as suas moedas no mecanismo de taxas de câmbio da 
Serpente Monetário Europeia. 
 

                                                           
6 O Sistema Bretton Woods era um tratado internacional de pos-guerra, que tenia o propósito de regular o 
comércio mundial e criar divisas estáveis. O Tratado formou-se tras conversações bilaterais entre A Grâ-
Bretanha e Estados Unidos durante 1942-1944 (Wikipedia) 
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Não obstante, a crise petrolífera de 1973, a debilidade do dólar e as divergências existentes 
nas políticas económicas ejecutadas pelas diferentes governos da Comunidade Económica 
Europeia, tiveram o efeito que a Serpente Monetária Europeia se reducisse na prática, a um 
área de estabilidade para as moedas de Alemanha, Benelux e Dinamârca. A Serpente 
desapareceu em 1978. 
 
O Sistema Monetário Europeu e o Ecu 
 
O Sistema Monetário Europeu foi estabelecida em 1979, com o objectivo de criar uma zona 
de estabilidade monetária na Europa. Os objectivos deste “novo” Sistema Monetária Europeu 
definiam-se da seguinte maneira:  
 

• A criação de uma zona de estabilidade monetária externa e interna na Europa, visando 
baixos níveis de inflação e taxas de câmbio estáveis. 

• A constituição de uma estrutura-quadro, visando-se uma maior cooperação das 
políticas dos Estados-Membros, a fim de se conseguir uma maior convergência em 
termos de resultados económicos, tanto como o crescimento do emprego. 

• A obtenção da estabilidade monetária global, através de políticas comuns 
relativamente a moedas terceiras e de repartição do impacto das choques monetários 
extremos por todas as moedas participantes. (Costa, 2004: 239-240) 

. 
O Ecu (veja-se Anexo III, na pag. 24) desempenhou várias funções no contexto do Sistema 
Monetário Europeu, nomeadamente como numerário para a fixação das cotizações centrais 
das moedas do Mecanismo de Taxas de Cãmbio, como unidade de referência para o 
estabelecimento do indicador de divergência, como denominador das operações realizadas no 
âmbito dos mecanismos de crêdito e como meio de reserva/pagamento entre as autoridades 
monetárias dos Estados-Membros.  
 
O Mecanismo de Taxas de Câmbio constituíu, junto ao Ecu, um dos elementos estrututais do 
Sistema Monetário Europeu. Tinha por objectivo delimitar a flutuação das taxas de câmbio 
das moedas participantes neste Mecanismo de Taxas de Câmbio. As moedas que tomaram 
parte no Mecanismo de Taxas de Câmbio estavam ligadas ao Ecu por meio de uma taxa 
central, a partir da qual se determinavam as taxas de câmbio bilaterais das várias moedas. 
Durante a sua permanência no Mecanismo de Taxas de Câmbio, os países comprometíam-se a 
respeitar límites máximos de flutuação cambial, o que significava restrições adicionais para as 
respectivas políticas económicas. Esses limites variavam entre +/- 2,25% (a banda estreita) e 
+/- 6,0% (a banda larga), tendo sido alargado para +/- 15,0% durante a grande crise do 
Sistema Monetário Europeu em Agosto de 1993, para fazer face aos ataques especulativos por 
parte do mercado. 
 
Falam-se dos seguintes motivos para as crises que afectavam o funcionamento do Sistema 
Monetário Europeu:  
 

• A existência de paridades fixas, mas não ajustáveis como seria desejável, entre 1987 e 
1992, dados os problemas das diferências de inflação entre os países e a consequente 
perda de competividade. 

• O aumento da despesa pública alemã, em resultado da reunificação, e o consequente 
agravamento do défice orçamental levam a pressões inflacionistas, consideradas 
intoleráveis para as autoridades germânicas. Assim, a Alemanha implementou 
políticas económicas que não eram adequadas aos outros países, com necessidade de 
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políticas mais expansionistas. Sendo economia central da Comunidade, com um banco 
central responsável por uma política monetária que se repercute sobre os outros países, 
as consequências foram desastrosas. (Costa, 2004: 246-247) 

 
O Sistema Monetário Europeu desempenhou, com tudo, um papel de muita importância em 
quanto à manutenção da estabilidade monetária e cambial na europa comunitária. No entanto, 
a mencionada crise do início dos anos 90, a assimetría entre as economias comunitárias e o 
poder das forças de mercado, fizeram com que se necessitassem mecanismos económicos, 
políticos e instituicionais mais ambiciosos para assegurar o projecto de integração monetária, 
coroada por uma moeda única a nível dos Estados-Membros – o Euro.  
 
Em 1988, o Conselho Europeu de Hanõver, fixa o objectivo da integração monetária e 
encarrega um comité, presidido por Jacques Delors, de estudar as etapas necessárias para 
cumprir tal objectivo. Em Abril de 1989, o Comité Delors, inspirando-se no Plano Werner do 
1970, propõe três etapas que são aceites em Junho pelo Conselho Europeu de Madrid.  
 
Em 7 de Fevrerio de 1992, os doze Estados-Membros firmaram o Tratado de Maastricht, que 
entrou em vigor em 1 de Novembro de 1993. O Tratado de Maastricht estabeleceu um 
desenvolvimento da cooperação entre os Estados-Membros, dentro do quadro dos tres 
comunidades já estabelecidos, o Tratado da Comunidade Económica Europeia, o Tratado de 
Euratom e o Tratado de Carvão e o Aço. O objectivo principal do Tratado de Maastricht era 
adaptar o processo de integração em Europa à nova situação política, que começou a formar-
se depois do fim da guerra fria. 
 
Em Dezembro de 1995, o Conselho Europeu de Madrid adopta o nome Euro, em substituição 
do termo Ecu utilizado no Tratado de Maastricht, para a futura moeda Europeia, enquanto se 
assegura uma forma de cooperação com os países da União Europeia que não se aderiram à 
zona Euro (Dinamárca, Suecia, Grão-Bretanha) através de um Sistema Monetário Europeu 
renovado, baptizado de MTC II7 ou SME-bis (veja-se anexo IV na pag. 25), aprovado no  
Conselho Europeu de Amesterdão, em Junho de 1997 e posto em funcionamento em 1 de 
Janeiro de 1999, quando se fundou a União Económia e Monetária.  
 
O Tratado de Amesterdão em 1996 significou uma mudança do que estipulava o Tratado de 
Maastricht, onde se fêz uma avaliação e o desenvolvimento do trabalho de reformação do 
processo de integração de Europa de Leste. 
 
Em 1 de Janeiro de 2002 eram doze países que convertieram as suas moedas nacionais para o 
Euro. Os países eram França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Irlanda, Itália, Países Baixos, 
Áustria, Portugal, Finlândia, Luxemburgo e Grécia. Também introduciu-se o Euro en 
Andorra, Monaco, San Marino e o Vaticano. Incluso usa-se o Euro nos Açores, Madeira, as 
Islas Canárias, A Guyana Françesa, Martinique, Gudaloupe, La Réunião, Mayotte e Saint-
Pierre-et-Miquelon (Nationalencyklopedin: 2003) 
 
Pode-se dizer que a União Económica e Monetária é um instrumento que permite aos países 
europeus partilhar a soberania monetária exercida pela alemanha na zona comunitária, ao 
mesmo tempo que maximaliza as vantagens da integração económica. 
 

                                                           
7 Outros países que hoje participam no MTC II são Letónia, Estónia, Lituânia, Bulgária e Eslovénia, Malta, 
Chipre 
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A realização da União Económica e Monetária fêz-se em três etapas: 
 
 
A primeira etapa (Julho 1990 – Dezembro 1993) 
 
A primeira etapa respeitou basicamente à liberalização dos movimentos de capitais no espaço 
europeu e ao reforço da coordenação das políticas económicas entre os Estados-Membros. Na  
primeira etapa se adoptou um conjunto de programas de convergência dos respectivos 
sistemas económicos, com especial importância para a estabilização dos preços e o 
saneamento das finanças públicas. 
 
A segunda etapa (Janeiro 1994 – Dezembro 1998) 
 
A segunda etapa era um período de transição que decorria até o final de 1998, durante o qual 
os Estados-Membros deviam preparar as respectivas economias para a adopção da moeda 
única. Por exemplo, houve esforços para assegurar uma convergência económica e financeira 
estável, via uma perfeita integração dos mercados financeiros, na independência dos Bancos 
Centrais e na criação do Instituto Monetário Europeu, que era a embrião do futuro Banco 
Central Europeu.  
 
O estabelecimento do Instituto Monetário Europeu era um dos acontecimentos mais 
importantes desta segunda fase, cuya tarefa mais importante era promover a coordenação das 
políticas monetárias nacionais com vista à manutenção da estabilidade dos preços e à 
consolidação do Ecu como moeda única, no decorrer a terceira etapa da União Económica e 
Monetário. (Costa, 2004: 251) 
 
A Terceira etapa (Janeiro 1999 – Janeiro 2002) 
 
A terceira e última fase do União Económica e Monetária iniciou-se em 1 de Janeiro de 1999, 
após fixar de forma irrevogável as taxas de conversão entre as moedas dos países 
participantes e o Euro. Na terceira fase entrou também em funcionamento o Banco Central 
Europeu no âmbito do Sistema Europeu de Bancos Centrais, passando a existir uma política 
financeira e monetária única a escala comunitária, que assegura a circulação da moeda única 
europeia. O objectivo mais importante do Sistema Europeu de Bancos Centrais era garantir a 
estabilidade dos preços, competindo-lhe definir e executar a política monetária comum, 
realizar operações cambiais e intervir nos mercados, além de deter e gerir parte das reservas 
cambiais oficias dos Estados-Membros participantes na União Económica e Monetária. 
 
 
3.3 O Euro 
 
Os Critérios de Convergência 
 
Eram quatro os Critérios de Convergência que cada Estado-Membro devia cumprir para a 
adopção da moeda única: estabilidade dos preços, convergência das taxas de juro de longo 
prazo, estabilidade cambial e disciplina das finanças públicas. 1997 era o ano base para a 
verificação do cumprimento dos critérios.  
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Os critérios da inflação, da taxa de juro e da estabilidade cambial 
 
A entrada dum país na terceira fase só era possível se cumprisse com um diferencial de 
inflação inferior a 1,5 pontos percentuais em relação à média dos três países com taxa de 
inflação mais baixa. Além disso, a taxa de juro nominal de longo prazo não deveria exceder 
em mais de 2 pontos percentuais a taxa de juro média verificada nos três Estados-Membros 
com melhor performance a nível de inflação. 
 
Segundo o critério de estabilidade cambial, a moeda do Estado-Membro devia ter 
permanecido na margem de flutuação estreita (+/- 2,25%) do Mecanismo de Taxas de Câmbio 
do sistema Monetária Europeu nos últimos dois anos, sem desvalorizção monetária. 
 
O critério da disciplina das finanças públicas 
 
O défice público não podia exceder 3% do Producto Interno Bruto (PIB) e a dívida pública 
não podia exceder 60% do PIB. Estes valores eram considerados excepções nos casos em que 
essa relação tivesse vindo a baixar em exercícios sucessivos e se encontrar já perto do valor 
de referência, ou quando o excesso relativamente áquele valor fosse temporário e excepcional. 
 
Depois de cumprir com todos estes critérios, os países poderiam então caminhar para a 
política monetária única, num contexto de taxas de câmbio tendencialmente fixas, com vista 
ao estabelecimento da moeda única. 
 
As taxas de Conversão do Euro 
 
Em 31 de Dezembro de 1998 foram definitivamente fixadas as taxas de conversão entre o 
Euro e as moedas dos 11 Estados-Membros participantes na União Económica e Monetária 
(veja-se anexo I, na pag. 22). 
 
O valor do Euro flutuava livremente á coroa sueca, á libra inglesa, aos países terceiros e o 
USD, em função das condições do mercado. Dinamarca, que não era aderente ao Euro, tinha a 
sua moeda ligada ao Euro através do Mecanismo da Taxa de Câmbio II (veja-se anexo IV, na 
pag. 25). 
 
A Grécia, que também tinha o dracma ligado ao mecanismo de Taxa de Câmbio II, com uma 
margem de flutuação máxima permitida de +/- 15 por cento, conseguíu cumprir com os 
critérios de convergência e juntar-se aos restantes onze países participantes na União 
Económica e Monetária (O Conselho Europeu da Feira, durante a Presidência portuguesa em 
Junho de 2000, consagrou a entrada do dracma na zona Euro), sendo doce os Estados-
Membros que adoptaram a moeda única8 (Costa, 2004: 254)  
 
A introdução do Euro realizou-se em três fases: 
 
A primeira fase 
 
A primeira fase começou em Maio de 1988, com a designação pelo Conselho Europeu, em 
Bruxelas, dos 11 países que passariam à moeda única no dia 1 de Janeiro de 1999. Ao mesmo 
tempo foram também divulgadas as paridades bilaterais que foram utilizadas para determinar 
                                                           
8França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Irlanda, Itália, Países Baixos, Áustria, Portugal, Finlândia, Luxemburgo e 
Grécia. (Costa, 2004:254) 
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as taxas de conversão irrevogáveis do Euro nas moedas nacionais (veja-se anexo I, na pag. 
22).  
 
No dia 1 de Junho de 1998 procedeu-se a liquidação do Instituto Monetário Europeu e a 
entrada em funcionamento do SEBC9 (Sistema Europeu de Bancos Centrais) e do Banco 
Central Europeu. A política do SEBC, que apontara para um objectivo de establildade de 
preços definido como a manutenção da inflação num intervalo 0-2 por cento, era compatível 
com diferenças na taxa de inflação entre as várias regiões da área do Euro (Barbosa, 1988: 90-
91). O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu foi encarregado de terminar os 
preparativos para a condução da politica monetária única, sendo também adoptado o quadro 
jurídico necessário à circulação da moeda única. 
 
A segunda fase 
 
A segunda fase marcou o início efectivo da União Económica e Monetária em 1 de Janeiro de 
1999. Nas vésperas, o conselho fixa de forma irrevogável as taxas de conversão das moedas 
participantes, entre elas e em relação ao Euro. O Euro substituiu oficialmente o Ecu, à taxa de 
1 para 1, e o Banco Central Europeu assume a condução da política monetária única. As 
operações do Banco Central Europeu e dos mercados monetários, cambiais e de capitais, 
assim como as novas emissões de dívida pública dos Estados-Membros, fazem-se 
exclusivamente em Euros, ao mesmo tempo que incentiva-se a utilização da moeda pelo 
sector privado, com destaque para as grandes empresas e para os sistemas de pagamentos em 
massa. O Banco Cental Europeu tinha um mandato estatutário explícito de manutenção da  
estabilidade dos preços. 
 
A terceira fase 
 
A terceira fase iniciou-se no dia 1 de Janeiro de 2002, com a entrada física em circulação das 
notas e moedas do Euro (veja-se anexo II, na pag. 23), paralelamente às moedas nacionais. As 
duas unidades monetárias iriam coexistir, em cada Estado-Membro por um período de seis 
meses, após o que se verificou a retirada das moedas nacionais. 
 
A introdução do Euro trouxe consequências importantes não só para os Estados-Membros 
participantes na área do Euro, mas também para os Estados-Membros não participantes e para 
os países exteriores à União Europeia. O Euro deveria emergir como uma importante moeda 
internacional, com efeitos significativos sobre a economia mundial.  
 
 

4.0 Análise  
 
4.1 A situação económica antes da introdução do Euro 
 
Neste espaço vamos estudar o record da inflação, do juro de longo prazo, do défice público,da 
dívida pública e do PIB, que tinha Portugal nos anos antes da introdução do Euro em 1 de 
Janeiro de 1999.  
 

                                                           
9O SEBC foi instituído em 1 de Junho de 1988 e exercerá plenamente as suas funções como autoridade 
monetária da area do Euro a partir de 1 de Janeiro de 1999, data de início da terceira fase da UEM. (Barbosa, 
1998: 44)  
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4.1.1 A inflação 
 
Uma comparação da inflação em Portugal com a inflação dos países Euro12 entre 1997-1998, 
mostra que a inflação em Portugal era mais alta que a média dos países Euro12. Os três países 
com taxa de inflação mais baixa no ano base (1997) para a verificação do cumprimento dos 
critérios de convergência, eram Áustria (1,2%), Finlândia (1,2%) e França (1,3%) (também 
Irlanda 1,3%), pelo tanto, Portugal, com uma taxa de inflação de 1,9% em 1977, cumpriou 
com o diferencial de uma inflação inferior a 1,5 pontos percentuais em relação à média dos 
três países com taxa de inflação mais baixa.  
 
 1997 1998 
Euro 12 1,7 1,3 
Portugal 1,9 2,2 
+/- +0,2 +0,9 
 
Fonte: Eurostat: Inflation rate. Annual average rate of change in Harmonized Indices of Consumer 
Prices (HICPs) 
 
4.1.2 O juro de longo prazo 
 
Entre 1994 e 1996, depois do colapso da economia mundial, registrou-se juros de longo prazo 
mais altos em Portugal que no resto dos países do Euro 12. Porém, nota-se uma diferência 
muito pequena no juro de longo prazo entre Portugal e os países do Euro 12 nos anos 1997 e  
1998. Em 1997 os juros de longo prazo dos países com melhor performance, situaram-se a 
5,68%, 5,96% e 5,58%, em Áustria, Finlándia e França respectivamente, que se suma a uma  
média de 5,74%. A cotização do juro de longo prazo em Portugal em 1997, era 6,36%, o que 
com bom marginal cumpriou com a taxa estabelecida nos Critérios de Convergência. 
 
 1994 1995 1996 1997 1998 
Euro 12 8,18 8,73 7,23 5,99 4,71 
Portugal 10,48 11,47 8,56 6,36 4,88 
+/- +2,30 +2,74 +1,33 +0,37 +0,17 
 
Eurostat. Long-term interest rates. 10-year government bond yields, secondary market. Annual 
average (%) 
 
4.1.3 O défice (-) / superávit (+) público 
 
Nos anos 1995-1998 Portugal mostra um défice no orçamento público que é mais grande que 
a média dos défices dos países Euro12. De acordo com os Critérios de Convergência, o défice 
público não podia exceder 3% do PIB. No ano base de 1997, o défice de Portugal era 3,4%,  
0,4% mais do que estipulava os Critérios de Convergência. No entanto, em 1998 o défice 
público situou-se a 3% do PIB. 
 
 1995 1996 1997 1998 
Euro 12 -5,3 -4,2 -2,6 -2,2 
Portugal -5,1 -4,4 -3,4 -3,0 
+/- +0,2 -0,2 -0,8 -0,8 
 
Eurostat. Public balance. Net borrowing/lending of consolidated general government sector as a 
percentage of GDP. 
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4.1.4 A dívida pública 
 
A dívida pública em Portugal entre 1995-1998 era mais baixa que a média da dívida pública 
dos países Euro 12 no mesmo período. Um tamanho moderado da dívida pública em Portugal 
é muito positivo e favorável para a economia portuguesa em corto, médio e longo prazo, Esta 
é prova de uma boa administração financeira do estado. Segundo os Critérios de 
Convergência, a dívida pública não podia exceder 60% do PIB. Portugal cumpriou com o 
critério para a dívida pública, com um percentage de 59,1% em 1997. 
 
 1995 1996 1997 1998 
Euro 12 70,8 72,6 71,0 68,9 
Portugal 64,3 62,9 59,1 55,0 
+/- +6,5 +9,7 +11,9 +13,9 
 
Eurostat. General government debt. General government consolidated gross debt as a percentage of 
GDP. 
 
4.1.5 O Produto Interno Bruto (PIB) 
 
O Produto Interno Bruto em Portugal em 1998 situou-se em 4,9%, em comparação com a 
média de 2,8% dos países Euro 12. Um crecimento de 4,9% era alto de uma perspectiva  
europeia, mas mais moderado visto duma perspectiva portuguesa, sendo Portugal um dos 
países mais pobres de Europa. 
 
 1998 
Euro 12 2,8 
Portugal 4,9 
+/- +2,1 
 
Eurostat. Real GDP growth rate. Growth rate of GDP volume – percentage change on previous year 
 
4.2 A situação económica depois da introdução do Euro 
 
Abaixo vamos estudar o record da inflação, do juro de longo prazo, do défice público, da 
dívida pública e do PIB que teve Portugal entre os anos 1999-2006, e ver como defendeu-se 
Portugal em comparação com os países Euro 12. 
 
4.2.1 A inflação 
 
Uma comparação da inflação em Portugal com a inflação dos países do Euro 12 entre 1999-
2006, mostra que a inflação em Portugal tinha sido mais alto que a média destes países. 2005 
era uma excepção, com uma taxa da inflação em Portugal um pouco mais baixa que a média 
da cotização dos países Euro 12.  
 
Desde 2002, Portugal tem tido um crecimento do PIB mais alto que a média dos países Euro 
12 (veja-se 4.2.5 abaixo). Portugal beneficiava desta forma de ser membro da União Europeia. 
Não obstante, é conhecido que uma alta actividade económica aumenta o risco de inflação, 
que no caso português pode ser uma consequência da participação do “projecto europeu”. 
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A evidência de que a inflação em Portugal, de facto, se situasse mais alto que a média dos 
demás países Euro12, é negativo para a economia portuguesa e, se seguir assim, piorará a 
possibilidade para Portugal ser competitivo nos mercados estrangeiros num futuro. Além 
disso, baixa o poder adquisitivo do consumidor português.  
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Euro 12 1,2 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 
Portugal 2,2 2,8 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 3,0 
+/- +1,0 +0,9 +2,0 +1,6 +1,3 +0,5 -0,1 +0,8 
 
Fonte: Eurostat: Inflation rate. Annual average rate of change in Harmonized Indices of Consumer 
Prices (HICPs) 
 
4.2.2 O juro de longo prazo 
 
A partir de 2000, os juros de longo prazo baixaram em Europa e também em Portugal. Entre 
1999 e 2006 registrou-se juros de longo prazo um pouco mais altos em Portugal que no resto 
dos países do Euro12. Também não se nota uma grande diferênça do juro de longo prazo entre 
Portugal e o resto dos países do Euro12 e os Estados Unidos nos últimos sete anos, com 
excepção de Japão. O juro de intervenção decide-se pelo Banco Central Europeu para todos os 
países europeus que pertenecem à União Económica e Monetária, assim que os juros nas 
economias europeias devem situar-se mais ou menos no mesmo nível. Os diversos bancos 
centrais dos países europeus, não têm a possibilidade de fazer política monetária e, portanto, 
não podem fazer ajustes económicos através duma política monetária no seu próprio pais. 
Acho que os juros de longo prazo em Portugal manter-se-iam no mesmo nível que os juros 
dos países Euro 12 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Euro 12 4,66 5,44 5,03 4,91 4,14 4,12 3,42 3,84 
Portugal 4,78 5,59 5,16 5,01 4,18 4,14 3,44 3,91 
+/- +0,12 +0,15 +0,13 +0,1 +0,04 +0,02 +0,02 +0,07 
 
Eurostat. Long-term interest rates. 10-year government bond yields, secondary market. Annual 
average (%) 
 
4.2.3 O défice público 
 
Nos anos 1999-2006 Portugal mostra um défice do orçamento público que é mais grande que 
a média dos défices públicos dos países no Euro12, com excepção do ano 2003, quando 
Portugal defendeu-se melhor. Em 2004 registra-se uma inflexão e em 2005 o défice público 
cresceu rápido. O crescimento do défice entre 2005-2006 sinaliza que as despesas públicas 
são mais grandes que as receitas, uma tendência que é negativo e preocupante para a 
economia portuguesa. Níveis elevados de défices ou dívida pública estão associados a uma 
menor flexibilidade orçamental (Barbosa, 1988: 109). 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Euro 12 -1,3 0,2 -1,9 -2,5 -3,0 -2,8 -2,5 -1,6 
Portugal -2,7 -2,9 -4,3 -2,9 -2,9 -3,3 -6,1 -3,9 
+/- +1,4 +2,9 +2,4 +0,4 -0,1 +0,5 +3,6 +2,3 
 
Eurostat. Public balance. Net borrowing/lending of consolidated general government sector as a 
percentage of GDP. 
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4.2.4 A dívida pública 
 
A dívida pública em Portugal entre 1999-2006 era mais baixa que a média da dívida pública 
dos países do Euro12 no mesmo período. Uma dívida pública moderada é positivo e favorável 
para a economia portuguesa em corto, médio e longo prazo, Esta é prova de uma boa 
administração financeira do estado. Porem, um défice público crescente (veja-se 4.2.3 em 
cima) aumentará gradualmente o tamanho da dívida pública, que a médio e longo prazo 
poderá perjudicar à economia portuguesa. Vê-se nos anos 2004-2006 um crecimento alto da 
dívida pública, devido aos défices públicos nos mesmos anos (veja-se 4.2.3 em cima). 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Euro 12 67,9 64,1 63,1 61,5 63,1 63,3 64,3 63,3 
Portugal 54,3 53,3 53,6 55,5 56,8 58,2 63,6 64,7 
+/- +13,6 +10,8 +9,5 +6,0 +6,3 +5,1 +0,7 -1,4 
 
Euro stat. General government debt. General government consolidated gross debt as a percentage of 
GDP. 
 
4.2.5 O Produto Interno Bruto (PIB) 
 
Em 1999-2000 e a partir de 2002 o PIB em Portugal tinha sido mais alto que a média dos 
países de Euro12. Entre 2003-2006 registrou-se PIB:s nalguns níveis relativamente altos. Isto 
não é estranho, visto que a actividade económica no resto do mundo foi explosiva neste 
período. É muito provável que uma parte deste crecimento do PIB em Portugal, fosse um 
resultado devido à participação na União Económica e Monetária. 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Euro 12 3,0 3,8 1,9 0,9 0,8 2,1 1,6 2,7 
Portugal 4,5 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 
+/- +1,5 +0,5 -0,7 +0,5 +3,1 +3,2 +2,0 +3,5 
 
Eurostat. Real GDP growth rate. Growth rate of GDP volume – percentage change on previous year 
 
 
4.3 Síntese  
 
A inflação na economia portuguesa subiu depois da introdução do Euro em Portugal. A razão 
principal é a alta actividade na economia mundial e como consequência também na economia 
portuguesa. Depois da introdução do Euro, os juros de longo prazo mantém-se 
aproximadamente no mesmo nível que a média dos juros de longo prazo dos países Euro 12. 
A razão é que o juro de intervenção é fixado pelo Banco Central Europeu para todos os países 
europeus que pertenecem à União Económica e Monetária e, sendo assim, os juros nas 
economias europeias devem situar-se mais ou menos no mesmo nível. O défice público em 
Portugal subiu últimamente o que suscita dúvidas da eficiência por parte do governo 
português de administrar as finanças do Estado. Um défice público que sube, afecta à dívida 
pública no corto, médio e longo prazo, que poderá perjudicar à economia portuguesa. È 
positivo constatar que o PIB em Portugal tinha sido alto nos últimos anos e que a economia 
portuguesa esta a crescer. 
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5.0 Conclusão  
 
Depois de anos de preparação e ajustamentos económicos para cumprir com os Critérios de 
Convergência, Portugal entrou na União Monetária e Económica em 1 de Janeiro de 1999. No 
dia 1 de Janeiro de 2002 iniciou-se a circulação das notas e moedas Euro em Portugal. Com a 
entrada na União Monetária e Económica, o Banco Central Português perdeu a sua 
independência e a possibilidade de fazer política monetária, dado que a política monetária se 
faz a escala comunitária, pelo Banco Central Europeu.  
 
Com a moeda única surgira um verdadeiro mercado único europeu, com melhores condições 
para competir com outras potências económicas, como os Estados Unidos e o Japão. Eram 
conhecidos os benefícios da moeda única: eliminação da incerteza cambial e dos custos de 
conversão entre as várias moedas nacionais, aprofundamento da integração dos mercados, 
redução das necessidades de reservas de divisas e reforço da estabilidade financeira. 
Consequentemente, aumentaria a eficiência económica e o comércio intracomunitário, 
tendiam a descer as taxas de juro de longo prazo e a aumentar a procura de activos europeus, 
principalmente dos países com menor tradição de baixa inflação, de moeda mais fraca e de 
menor credibilidade da política monetária. 
 
Mas havia ainda uma outra razão de peso em favor da adesão de Portugal á moeda única: a de 
manter e reforçar a sua capacidade para agir fora do espaço da União Europeia, em particular 
em África e na América Latina. Se Portugal tivesse ficado excluído da moeda única teria 
passado a ser visto como um país marginalizado, financeiramente inestável e frágil, com 
pouca influência na Europa, o que não teria favorecido o desenvolvimento de relações 
políticas e económicas privilegiadas com os PALOP, o Brasil e outros países da América 
Latina.  
 
A situação da economia mundial hoje em dia está muito insegura. Nos Estados Unidos os 
chamados empréstimos subprime estão agitando os mercados financeiros, bancos e institutos 
de crédito abrem falência e as bolsas vão para cima e para baixo, igual que os juros cortos.  
 
Os preços de imóveis nunca estavam tão altos (ainda que os preços de inmóveis em muitos 
países estão a baixar) e muita gente está fortemente endividada. A situação e ardente e suscita 
insegurança para o futuro. Portugal provavelmente não poderá ficar fora este decorrer dos 
acontecimentos. Há um risco que a sobrevalorização de activos noutros países, também possa 
causar turbulência em Portugal. 
 
Enfrentaremos um mundo com mais inflação? Além dos preços da habitação, fala-se de 
subidas importantes de comida e bebida no mundo. Deixará os preços do petróleo de subir? A 
tendência altista nos últimos anos geram algumas questões de como preços altos constantes 
poderiam afectar as economias industriais com uma inflação mais alta. Portugal tem uma 
intensidade de consumo de petróleo superior aos outros países da Europa, o impacto de uma 
subida do petróleo seria maior para Portugal (BBVA Situação Portugal, 2005: 18). 
 
A futura confiança dos consumidores é o aquecimento moderado e gradual da economia 
mundial são factores importantes para evitar uma aterragem forçada. Pessoalmente acho que 
estamos no final da conjuntura alta e a questão agora é se vamos ter um cambio rápido na 
conjuntura o se vamos acomodándo-nos a uma situação económica mais moderada, de forma 
devagar. A pesar do que acontecera, as economias que sejam mais estáveis e que tivessem 
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mais controlo das finanças, com um défice público e uma dívida pública moderados, são as 
economias que melhor vão aguantar piores tempos económicos.  
 
A minha hipótese era que as cotizações da inflação e do juro de longo prazo ficariam mais 
pertos das cotizações dos países Euro 12 depois da introdução do Euro em Portugal, que antes 
da introdução desta moeda. Além disso, que o PIB se desenvolveria de modo positivo durante 
os anos estudados que generaria un superávit que se reinvertisse no aparato de estado, assim 
mantêndo o défice público e a dívida pública nuns níveis moderados que levaria consigo mais 
estabilidade para a economia portuguesa, e consequentemente supostas vantagens para 
Portugal no entorno europeu e global.  
 
Desde 1999 a inflação em Portugal tinha sido mais alta que a média dos países Euro12. Isto 
não favorece a exportação de produtos e serviços das empresas portuguesas e diminui o poder 
aquisitivo do consumidor português. Para combater uma alta actividade na economia e uma 
inflação crescente, o Banco Central Português não só pode subir os juros, dado que o nível 
dos juros dos países que participam à União Monetária e Económica decidem-se pelo Banco 
Central Europeu. Para combater a inflação, fica para o governo português fazer política 
financeira como por exemplo subir os impostos, e desta forma, arrefecer a actividade na 
economia, o aumentar a produtividade através de programas de reformas estruturáis. 
 
Entre 1999-2006, os juros de longo prazo estiveram mais ou menos no mesmo nível que a 
média dos juros dos países Euro12. Isto é também o que se esperava, sendo Portugal uma 
parte da União Monetária e Económica.  
 
Portugal teve entre 1999-2006 um défice público mais grande que a média dos países Euro 
12, e entre 2005-2006 este défice disparou. Isto torna evidente que o custo do aparato de 
estado sube. O governo tem de cubrir este défice por meio de diversos financiamentos, que no 
seu turno aumentam a dívida pública – um espiral negativo para a economia portuguesa. 
 
Não obstante, um forte crescimento do PIB nos últimos anos é positivo para Portugal e mostra 
uma alta actividade na economia portuguesa. 
 
Em suma, a minha análise mostra uma forte correlação das cotiazações dos juros de longo 
prazo em Portugal e nos países Euro 12. Também pode-se constatar que os juros baixaram 
consideravelmente no período estudado. O PIB em Portugal desenvolveu-se de forma positiva 
nos últimos anos, que mostra que a economia portuguesa cresce. O preço deste acrescimento é 
uma inflação mais alta, que pode escavar a economia,daqui em diante. É obvio que “os bons 
anos” não ajudassem para diminuir a dívida pública. O governo tem uma tarefa importante em 
administrar a economia do estado mais eficiente, de modo que o défice público se mantenha 
num nível razoável, o que contribui para que a dívida pública se mantenha sob controlo. Tal 
vez há esperanças: Estatística recém publicada por Eurostat mostra que o défice público em 
Portugal em 2007 se situou em menos de 3 por cento do PIB, que é que estipula o pacto de 
estabilidade da União Europeia. (Svenska Dagbladet: 21.4.2008, 10) 
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A minha hipótese é verificada quanto aos juros longos e ao crecimento do PIB, mas rejeitado 
quanto ao desenvolvimento da inflação, do défice público e da dívida pública. Contudo, há 
umas vantagens de peso da entrada de Portugal á União Económica e Monetária e a 
introdução do Euro: 
 

• Portugal é e será uma parte da economia europeia - e mundial 
• A participação em decições importantes e decisivas para um futuro da Europa e do 

mundo 
• Os juros de corto, médio e longo prazo manter-se-ão mais estáveis 
• Portugal desfrutará dos beneficios da eliminação de incerteza das taxas de câmbio e 

dos custos de transacção em varias moedas e uma maior integração dos mercados e do 
reforço de credibilidade da política monetária. 

• Uma integração económica e financeira e um avançe na integração política. 
 
Neste estudo apresentei o fundo histórico da entrada de Portugal na União Europeia e o 
processo que finalmente terminou com a introdução do Euro em Portugal. Além disso, fiz um 
estudo comparativo da inflação, do juro de longo prazo, do défice público, da dívida pública 
e do PIB em Portugal, antes e depois da introdução do Euro em 1 de Janeiro de 1999, 
comparando estes dados com os dados correspondentes dos chamados países Euro 12, com o 
objectivo de dar uma resposta à pergunta se a introdução do Euro tinha sido vantajosa para 
Portugal e a economia portuguesa. 
 
Finalmente, à parte os resultados do meu estudo neste trabalho e das “vantagens de peso” 
mencionadas em cima,  acho que a suposta sensação na mente do português, de por fim ter 
escolhido o caminho para o futuro e de ser uma parte da Europa, não só geograficamente mas 
também na alma, é e será uma grande vantagem para Portugal e o seu povo. 
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Anexo I 
 
As taxas de conversão para o Euro 
 
 
 
 
 
 
1 Euro 

40,3399   francos belgas/luxemburgueses
1,95583   marcos alemães 
166,386   pesetas espanholas 
6,55957   francos franceses 
0,787564 libras irlandesas 
1936,27   liras italianas 
2,20371   florins holandeses 
13,7603   xelins austríacos 
200,482   escudos portugueses 
5,94573   markas finlandesas 

 
 
Fonte: (CUE, 2000, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

 
Anexo II 
 
O Euro – Moedas e notas 
 
Moedas dos seguintes valores: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos, e 1 e 2 euros. 1 Euro = 100 
cêntimos. 
 
Notas dos seguintes valores: 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 Euros. 
 
Fonte: Nationalencyklopedins Internettjänst. 
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Anexo III 
 
Explicação técnica da determinação do Ecu 
 
O valor do Ecu é determinado por uma soma ponderada das moedas Europeias. A taxa de 
câmbio de cada moeda calcula-se recorrendo a coeficientes fixos (a, b, c...) pelo que vamos 
ter: 
 
1 Ecu = a DEM + b FRF + c GBP + ... 
 
Os coeficientes foram fixados em 1979 e reajustados em 1984 e em 1989 para levar em linha 
de conta à entrada de novos membros para a Comunidade e a distorção das ponderações 
devido  aos movimentos de valorização e desvalorização das moedas. Em 1989 os 
coeficientes foram definitivamente fixados (veja-se apendice 1). O número de unidades de 
cada moeda na composição do Ecu foi determinado a partir do peso económico de cada 
Estado Membro no Produto Interno Bruto comunitário e da sua parte no comércio 
intracomunitário, com base nas médias dos últimos 5 anos. O número de unidades incluídas 
no Ecu e a taxa de câmbio do Ecu na moeda nacional permitiam determinar o peso da moeda 
no Ecu, o seja: 
 
Peso da moeda (i) no Ecu = Quantidade de moeda (i) no cabaz / taxa de câmbio face ao Ecu 
 
Fonte: COSTA, Carla Guapo (2004), Economia e política da construção eurpoeia, 1ª ed., 

Lisboa: Editora terramar.  
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Anexo IV 
 
Mecanismo da Taxa de Câmbio II (MTC II, ou SME-bis) 
 
Em Dezembro de 1995, o Conselho Europeu de Madrid adopta a denominação Euro para a 
futura moeda Europeia, enquanto se assegura uma forma de cooperação com os países da 
União Europeia, que não aderem à zona Euro, através de um Sistema Monetário Europeu, em 
Junho de 1997. 
 
O novo mecanismo de taxas de câmbios, MTC II, de adesão voluntária tal como o actual, 
entrara em vigor em 1 de Janeiro de 1999 e tinha o Euro como moeda âncora. As taxas de 
câmbio centrais das moedas dos Estados-Membros não participantes, definidas por referência 
ao Euro, serão fixadas por acordo mútuo das partes, sendo a margem de flutuação  normal de 
15%. O novo mecanismo oferecia aos Estados não participantes uma referência útil para a 
orientação das suas políticas económicas no sentido da estabilidade e da convergência. 
 
Fontes: COSTA, Carla Guapo (2004), Economia e política da construção eurpoeia, 1ª ed., 

Lisboa: Editora terramar. SILVA, Aníbal Cavaco (1998), Portugal e a moéda única, 
4ª ed., Lisboa/São Paulo: Editora Verbo. 
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Anexo V 
 
Definições 
 
Inflação 
Inflation – Annual average rate of change in Harmonized Indices of Consumer Prices (HICPs) 
 
Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs) are designed for international comparisons of consumer price 
inflation. HICP is used for example by the European Central Bank for monitoring of inflation in the Economic 
and Monetary Union and for the assessment of inflation convergence as required under Article 121 of the Treaty 
of Amsterdam. 
 
Juro de longo prazo 
Long-term interest rates – 10-year government bond yields, secondary market. Annual average (%) 
 
An interest rate is the cost or price of borrowing, or the gain from lending, normally expressed as an annual 
percentage amount. Ten year government bond yields are often used as a measure for long-term interest rates. 
Yields vary according to the price of the bond. Secondary market means that the bond price is not an issue price 
(primary market) but determined by supply and demand on the market.  
 
Défice público / superávit (+) público 
General government deficit (-) / surplus (+) – Percentage of GDP. 
  
The general government sector (sector S.13 in ESA 1995, 2.68) comprises central government, state government, 
local government, and social sEcurity funds. Data for the general government sector are consolidated between 
sub-sectors at the national level. The series are measured in Euro (ECU before 1999) and as a percentage of 
GDP. General government deficit (-) / surplus (+): general government net borrowing (-) / net lending (+) 
(balancing item B.9 in ESA95). The ESA 95 (European System of Accounts) regulation may be referred to for 
more specific explanations on methodology 
 
Défice (-) / superávit (+) público (ing. Public budget deficit / surplus). Ingresos ./. gasto público. Se financia 
com emissõês de deuda pública (bonos de estado, letras do tesoro) Não pode superar o 3% do PIB. 
 
Dívida pública 
General government debt – General government consolidated gross debt as a percentage of  GDP. 
 
EU definition: the general government sector comprises the subsectors of central government, state government, 
local government and social sEcurity funds. GDP used as a denominator is the gross domestic product at current 
market prices. Debt is valued at nominal (face) value, and foreign currency debt is converted into national 
currency using end-year market exchange rates (though special rules apply to contracts). The national data for 
the general government sector are consolidated between the sub-sectors. Basic data are expressed in national 
currency, converted into Euro using end-year exchange rates for the Euro provided by the European Central 
Bank. 
 
Produto Interno Bruto (PIB) 
Gross domestic product (GDP) is a measure of the results of economic activity. It is the value of all goods and 
services produced less the value of any goods or services used in producing them. The calculation of the annual 
growth rate of GDP volume allows comparisons of economic development both over time and between 
economies of different sizes, irrespective of changes in prices. Growth of GDP volume is calculated using data at 
previous year's prices 
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Anexo VI 
 
A correlação da inflação, do juro de longo praza, do défice público, da dívida 
pública e o PIB, entre os países Euro 12 e Portugal. 
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O juro de longo prazo 1994-2006 Euro 12 e Portugal
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O défice público 1995-2006 Euro 12 e Portugal
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A dívida pública 1995-2006 Euro 12 e Portugal
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Produto Interno Bruto (PIB) 1998-2006 Euro 12 e Portugal
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