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Economia europeia:
assimetrias e desafios
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As escalas

IDH, 2012

A casa comum europeia: da Ibéria ao Urais
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A economia europeia:

✓ medida em termos da produção total de bens e serviços (PIB), é maior do que a dos 

Estados Unidos. PIB da UE em 2015: 14 600 mil milhões de euros

✓ volume das suas trocas comerciais com o resto do mundo corresponde 

aproximadamente a 20 % do volume das exportações e importações mundiais (cerca 

de 62 % das trocas comerciais dos países da UE realizam-se com outros países da EU)

✓ as exportações de mercadorias da UE representaram 15,0 % do total mundial (2014). 

Pela primeira vez desde a criação da UE, as exportações europeias foram ultrapassadas 

pelas da China (15,5 %), mas mantiveram-se à frente das dos Estados Unidos (12,2 

%), cuja parte das importações mundiais (15,9 %) excedeu quer a da UE (14,8 %) quer 

a da China (12,9 %).

✓ representa apenas 6,9 % da população mundial

✓ o emprego também tem sido afetado pela crise económica mundial e pelas 

perturbações na zona euro. A taxa de desemprego, em 2016, atingia 8,5%  a população 

ativa

✓ importa mais de metade das suas necessidades energéticas
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Os constrangimentos:
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Novos atores
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Envelhecimento da população
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População urbana, desemprego
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Pobreza
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Objetivos da estratégia Europa 2020

1. Emprego

Aumentar para 75% a taxa de emprego na faixa etária dos 20-64 anos

2. I&D

Aumentar para 3% do PIB o investimento da UE na I&D

3. Alterações climáticas e sustentabilidade energética 

Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% (ou em 30%, se forem 
reunidas as condições necessárias) relativamente aos níveis registados em 1990 

Obter 20% da energia a partir de fontes renováveis 

Aumentar em 20% a eficiência energética 

4. Educação

Reduzir a taxa do abandono escolar precoce para menos de 10% 

Aumentar para, pelo menos, 40% a percentagem da população na faixa etária dos 30-
34 anos que possui um diploma do ensino superior 

5. Luta contra a pobreza e a exclusão social 

Reduzir, pelo menos, em 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação de 
pobreza ou de exclusão social 
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Os  10 desafios societais



11

O ciclo de inovação 

Economia do conhecimento 

mais tecnológica
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Alteração do paradigma

Economia

predatória

Economia

sustentável

(ambiente)

Economia

circular
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Estratégia para o crescimento inteligente,

sustentável e inclusivo
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Economia social de mercado
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Quadro 

Financeiro
(2014-2020)

Orçamento comunitário:

1,24% do Rendimento Nacional 

Bruto da União

Meios financeiros disponíveis
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Como assegurar ?

a) Num quadro de manutenção do modelo económico: capitalismo

• Aumento do orçamento 

• Aprofundamento das políticas comuns

• Articulação de políticas nacionais

• Reforço das instituições europeias

Aprofundamento da 
integração europeia

• Recuperação dos instrumentos de política 

económica

• Celebração de novas alianças

• Diversificação de mercados 

• Controlo dos setores estratégicos

Saída da Zona Euro ou meso 
da União Europeia

b) Rutura com o atual modelo económico: implementação de 

uma economia de planeamento centralizado
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