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São necessárias melhorias nas despesas da UE com energias 
renováveis para reforçar o seu contributo para a concretização dos 
objetivos desta política, afirmam os auditores da UE 
 
Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) revela que são necessárias melhorias para 
que o financiamento da UE dê a sua máxima contribuição possível para a concretização das metas para 2020 
em matéria de energias renováveis. Os auditores da UE examinaram se, no período analisado, os fundos 
foram afetados a projetos de produção de energia renovável com prioridades bem definidas, uma boa relação 
custo-eficácia, bem ponderados e com objetivos racionais, e em que medida esses fundos alcançaram bons 
resultados na contribuição para o objetivo da UE para 2020 nesta matéria. 
 
“Os Estados-Membros da UE estabeleceram objetivos ambiciosos em matéria de energias renováveis, que só 
podem ser significativamente apoiados com fundos da UE se forem introduzidas melhorias na gestão dos 
programas de despesas", afirmou Ladislav Balko, o Membro do TCE responsável pelo relatório. "A Comissão 
também deve garantir que os programas financiados nos Estados-Membros têm uma boa relação 
custo-eficácia", acrescentou. 
 
O TCE constatou que os projetos auditados produziram as realizações planeadas e que a maioria destes projetos estava 
suficientemente amadurecida e preparada para a execução, no momento da seleção. Não se registaram custos acrescidos 
nem atrasos significativos nos projetos e as respetivas instalações de produção foram executadas conforme planeado, 
encontrando-se em funcionamento. No entanto, os resultados de produção de energia nem sempre foram alcançados ou 
não foram medidos de forma adequada. Em termos globais, a otimização do apoio dos fundos da política de coesão a 
projetos de produção de energias renováveis foi reduzida, no que se refere à concretização da meta da UE para 2020, 
porque a relação custo-eficácia não foi o princípio orientador no planeamento e na execução desses projetos, e os fundos 
da política de coesão tiveram um valor acrescentado europeu limitado. 
 
O Conselho da União Europeia estabeleceu um objetivo vinculativo para a UE de 20% de energias renováveis no 
consumo bruto final de energia até 2020, com base no Roteiro das Energias Renováveis da Comissão, que 
apresenta uma via para a integração das energias renováveis nas políticas e mercados da energia da UE. 
 
No período de 2007-2013 foram afetados aproximadamente 4,7 mil milhões de euros dos fundos de coesão da 
UE às energias renováveis.  
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Nota aos diretores das publicações: 

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando os resultados de auditorias 
selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. 

Este Relatório Especial (RE nº 6/2014), intitulado "Apoio dos fundos da política de coesão à produção de energia renovável - os 
resultados alcançados foram bons?", examinou se foram alcançados bons resultados pelas duas fontes de financiamento mais 
importantes entre os programas de despesas da UE para promoção das energias renováveis - o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão (fundos da política de coesão). 
 
O TCE constatou que os projetos auditados produziram as realizações planeadas e que a maioria destes projetos estava 
suficientemente amadurecida e preparada para a execução, no momento da seleção. Não se registaram custos acrescidos nem 
atrasos significativos nos projetos e as respetivas instalações de produção foram executadas conforme planeado, 
encontrando-se em funcionamento. No entanto, os resultados de produção de energia nem sempre foram alcançados ou não 
foram medidos de forma adequada. Em termos globais, otimização do apoio dos fundos da política de coesão a projetos de 
produção de energias renováveis foi reduzida, no que se refere à concretização da meta da UE para 2020, porque a relação 
custo-eficácia não foi o princípio orientador no planeamento e na execução desses projetos, e os fundos da política de coesão 
tiveram um valor acrescentado europeu limitado 
 
 
Os auditores da UE formulam as seguintes recomendações: 

• a Comissão deve garantir que, no futuro, os programas relativos a energias renováveis cofinanciados pela política de 
coesão são orientados pelo princípio da boa relação custo-eficácia, o que inclui evitar o efeito de inércia. Os programas 
devem ser baseados numa avaliação adequada das necessidades, na atribuição de prioridade às tecnologias com 
melhor relação custo-eficácia (sem discriminação entre os diferentes setores de energias renováveis) e na contribuição 
otimizada para atingir a meta da UE para 2020 nesta matéria. Devem ser definidos objetivos de produção adequados 
relativamente ao orçamento e aos critérios de seleção dos projetos, centrados na relação custo-eficácia dos resultados 
em matéria de produção energética (evitando a sobrecompensação dos projetos); 

• a Comissão deve promover a definição, pelos Estados-Membros, de um quadro regulamentar estável e previsível para 
as energias renováveis em geral, acompanhado de procedimentos mais flexíveis para a integração da eletricidade 
proveniente de energias renováveis nas redes elétricas; 

• os Estados-Membros devem estabelecer e aplicar, com base nas orientações da Comissão, critérios mínimos em 
matéria de custo-eficácia adaptados às circunstâncias dos projetos. Devem igualmente aumentar o valor acrescentado 
dos fundos da política de coesão, através da melhoria da execução, do acompanhamento e da avaliação dos projetos 
de energias renováveis, assim como da constituição de uma base de dados medidos relativos aos custos de produção 
de energia em todos os setores relevantes das energias renováveis. 

Uma breve entrevista em vídeo com o Membro do TCE responsável pelo relatório e com o chefe da equipa de auditoria 
encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 
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