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O financiamento da UE a pequenas empresas desenvolve o comércio 
eletrónico e necessita agora de se centrar mais no desempenho, afirmam os 
auditores da UE 

Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) conclui que o apoio do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) a pequenas e médias empresas (PME) no domínio do comércio eletrónico – venda e 
aquisição de bens ou serviços através da Internet - contribuiu para aumentar a disponibilidade de serviços empresariais em 
linha. No entanto, as insuficiências nos instrumentos de acompanhamento da Comissão Europeia não permitiram avaliar em 
que medida o apoio do FEDER contribuiu para a realização dos objetivos nacionais e da UE no domínio das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC), assim como para o desenvolvimento dos planos de negócio das PME. Além disso, a fraca 
qualidade dos procedimentos de seleção resultou no cofinanciamento de projetos com poucas probabilidades de garantir 
uma otimização dos recursos. 

“O comércio eletrónico é um negócio e os negócios necessitam de planeamento, objetivos claros e formas de os medir,” afirmou 
Oskar Herics, o Membro do TCE responsável pelo relatório. "Em demasiados casos, os projetos que auditámos não tinham estes 
elementos. A Comissão deve garantir que os Estados-Membros acompanham o impacto efetivo das suas subvenções no 
desenvolvimento das pequenas empresas e, sempre que possível, estabelecer uma relação entre os pagamentos e os resultados. 
É bom estarmos na Autoestrada da Informação, mas temos de saber para onde vamos." 

Os auditores da UE constataram que os Programas Operacionais (PO) dos Estados-Membros constituíram uma boa base para 
apoio a PME no domínio do comércio eletrónico mas não para medição do desempenho. Os gestores dos programas 
centraram-se mais na utilização do dinheiro (realizações) do que na concretização de resultados, tanto na fase de seleção como 
de acompanhamento. Em termos globais, as PME executaram bem os projetos mas os resultados alcançados nem sempre foram 
visíveis. Por conseguinte, os auditores da UE recomendam que a Comissão: 

o garanta a obtenção de informações coerentes e fiáveis por parte dos Estados-Membros sobre os progressos relativos 
aos PO, não só em termos financeiros mas também de desempenho, com especial ênfase nos indicadores e metas de 
resultados; 

o insista para que os critérios e procedimentos de seleção aplicados pelos Estados-Membros garantam a seleção de 
projetos que maximizem o valor acrescentado entre candidatos, em termos de promoção do desenvolvimento do 
comércio eletrónico nas PME e de concretização dos objetivos definidos na Agenda Digital para a Europa (ADE); 

o exija que as autoridades de gestão dos Estados-Membros criem instrumentos de gestão para efeitos de 
acompanhamento do impacto da subvenção no desenvolvimento da atividade das PME apoiadas. 

A Comissão aceita a maioria das recomendações mas admite que estabelecer uma relação entre os pagamentos do FEDER 
relativos a comércio eletrónico e os resultados representaria um desafio. 
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Nota aos diretores das publicações 

O comércio eletrónico consiste na venda e aquisição de bens ou serviços através da Internet. Permite acelerar o crescimento 
económico e a integração europeia, e desenvolver o Mercado Único. É vital para as pequenas e médias empresas (PME), que 
muitas vezes são lentas na adoção dos desenvolvimentos em matéria de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). A 
Comissão Europeia encoraja o comércio eletrónico através da sua Agenda Digital para a Europa (ADE). Entre 2007 e 2013 foram 
previstos três mil milhões de euros do orçamento da UE (provenientes do FEDER) para ajudar as pequenas empresas a utilizar 
melhor as TIC. Até ao momento, apenas 60% desse montante foram atribuídos a projetos. 

A ADE é uma das sete iniciativas emblemáticas da atual estratégia Europa 2020 centrada no crescimento e no emprego. Incide, 
entre outros aspetos, na simplificação das transações em linha e transfronteiras. Três dos seus 13 objetivos dizem respeito ao 
comércio eletrónico e um centra-se especificamente nas PME, ou seja, visa garantir que, até 2015, 33% das PME realizem 
vendas e aquisições em linha. O último Painel de Avaliação da Agenda Digital revelou um ligeiro aumento do número de PME 
que realizam vendas e aquisições em linha: de 12% e 24% em 2009 para 14% e 26% em 2013, respetivamente. 

O presente Relatório Especial (nº 20/2014), intitulado “O apoio do FEDER às PME no domínio do comércio eletrónico foi 
eficaz?” examinou se os PO desenvolvidos pelos Estados-Membros e aprovados pela Comissão constituíram uma boa base para 
a execução eficiente das medidas de apoio ao comércio eletrónico junto das PME, se as autoridades de gestão selecionaram e 
acompanharam os projetos de comércio eletrónico de forma adequada, e se os projetos de comércio eletrónico cofinanciados 
pelo FEDER foram executados com sucesso e resultaram em benefícios mensuráveis para as PME. 

A auditoria centrou-se no apoio prestado pelo FEDER durante o período de programação de 2007-2013 e abrangeu cinco PO 
(30 projetos) dos seguintes quatro Estados-Membros: Grécia ("Convergência Digital", Itália ("Piemonte" e "Emília Romanha"), 
Polónia ("Economia Inovadora") e Reino Unido ("Terras Altas e Baixas da Escócia"). Estes Estados-Membros foram selecionados 
pelo facto de os seus PO incluírem medidas relativas a comércio eletrónico e com base na dotação orçamental e nos montantes 
autorizados para adoção de TIC por parte das PME. Conjuntamente, estes quatro países representaram 1,6 mil milhões de euros 
(51%) do orçamento do FEDER disponibilizado para a adoção de TIC por parte das PME. 

O 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 

Um breve vídeo sobre a presente auditoria encontra-se disponível no canal Youtube do TCE: @EUauditorsECA. 
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