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Desenvolvimento rural: os auditores da UE identificaram boas práticas que 
poderiam resultar em verdadeiras economias nas subvenções de projetos 

Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) revela que os Estados-Membros da UE poderiam realizar 
importantes economias nas subvenções relativas a projetos de desenvolvimento rural e garantir, simultaneamente, uma 
melhor otimização dos recursos. Embora tenham sido detetadas diversas insuficiências nos controlos dos custos das 
subvenções de desenvolvimento rural efetuados pelos Estados-Membros, os auditores da UE identificaram abordagens 
viáveis e com uma boa relação custo-eficácia, que poderiam ser aplicadas de forma mais generalizada. A Comissão aceita 
estas constatações e manifestou a sua intenção de trabalhar com os Estados-Membros para melhorar o controlo dos custos 
de desenvolvimento rural na próxima geração de programas neste domínio. 

"Face aos elevados montantes em causa, todos os gestores do orçamento da UE – Comissão e Estados-Membros – devem 
centrar-se na obtenção de propostas adequadas ao melhor preço", afirmou Kevin Cardiff, o Membro do TCE responsável pelo 
relatório. "É possível realizar economias muito mais significativas ao nível do desenvolvimento rural, se os custos forem 
mantidos sob controlo: apenas algumas centenas de euros economizadas em cada investimento poderiam gerar uma poupança 
global de milhões de euros. Cada poupança de 1% representaria um benefício total de 500 milhões de euros até 2020". 

Os Estados-Membros executaram cerca de metade dos 100 mil milhões de euros das despesas de desenvolvimento rural da UE 
programadas para o período de 2007-2013, através da atribuição de subvenções destinadas a cobrir os custos com 
investimentos e outros projetos realizados por agricultores, empresas rurais, associações e autoridades locais. 

Os auditores da UE constataram que já estavam ao dispor dos Estados-Membros abordagens mais eficazes de controlo dos 
custos destas subvenções, mas não foram aplicadas de forma generalizada. Consequentemente, os sistemas de controlo dos 
Estados-Membros foram orientados para a verificação dos preços dos elementos ou dos trabalhos constantes dos pedidos de 
subvenção, sem que fosse prestada igual atenção à razoabilidade dos próprios elementos. Os controlos eram, em alguns casos, 
morosos, mas não garantiam suficientemente a razoabilidade dos custos aprovados. Por exemplo, alguns Estados-Membros 
compararam os custos com os preços de catálogo dos fabricantes que eram 25% a 30% superiores aos preços reais de mercado.  

Os auditores constataram que a Comissão não emitiu orientações nem divulgou boas práticas no início do período de 
programação de 2007-2013, nem garantiu que os sistemas dos Estados-Membros eram eficazes, antes de aprovar grandes 
volumes de subvenções. Porém, a partir de 2012, a Comissão adotou uma abordagem mais ativa e coordenada. Se for 
acompanhada de uma maior ênfase na economia, esta abordagem pode resultar numa melhor gestão financeira durante o 
período de programação de 2014-2020. 
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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.  

O presente Relatório Especial (nº 22/2014), intitulado “Aplicar o princípio da economia: manter sob controlo os custos das 
subvenções financiadas pela UE a projetos de desenvolvimento rural", examina se as abordagens seguidas pela Comissão e 
pelos Estados-Membros foram as mais eficazes para manter sob controlo os custos das subvenções de desenvolvimento rural. 

A presente auditoria incidiu sobre os custos da política de desenvolvimento rural da UE. Centrou-se nas subvenções atribuídas 
para cobrir os custos com investimentos e outros projetos realizados por agricultores, empresas, autoridades locais e outras 
organizações nas zonas rurais. Estas subvenções, que representaram cerca de metade dos 100 mil milhões de euros das 
despesas da UE programadas para o período de 2007-2013, foram geridas pelas autoridades dos Estados-Membros, sob 
supervisão da Comissão. 

Em 2014, os 15 maiores Programas de Desenvolvimento Rural dispunham dos sistemas básicos exigidos pelos regulamentos 
para verificação dos custos de desenvolvimento rural. Os métodos utilizados foram variados e o Tribunal identificou algumas 
abordagens bem concebidas para dar resposta a determinados riscos. Porém, tal como indicado no resumo do anexo IV do 
relatório, todos apresentaram insuficiências tais no que se refere aos principais riscos que, em termos globais, os custos das 
subvenções de desenvolvimento rural não estavam bem controlados. A análise das informações relativas aos 88 PDR indica que 
uma situação similar prevalece a nível da UE.  

As principais insuficiências observadas na conceção dos sistemas de controlo dos custos de desenvolvimento rural consistiram 
na incapacidade de dar uma resposta adequada aos riscos de: 

o especificação excessiva 
o as aprovações de subvenções se basearem em preços demasiado elevados 
o os custos efetivamente reembolsados poderem não ser razoáveis, em caso de alteração dos projetos 
o o nível de requisitos e controlos não estar suficientemente relacionado com o nível de risco 

O TCE concluiu que existe uma margem considerável para realizar economias reais nas subvenções de projetos de 
desenvolvimento rural durante o período de programação de 2014-2020, através da adoção de melhores estratégias de controlo 
dos custos. Estas economias podem ser disponibilizadas para financiar projetos adicionais que permitam mais realizações e 
resultados, e a concretização de objetivos. O Tribunal também constatou que existiam abordagens viáveis e com uma boa 
relação custo-eficácia para atenuar os riscos identificados, a maioria das quais já foi aplicada em alguns PDR. O relatório 
apresenta um inventário de potenciais boas práticas relativas aos principais riscos. 

A boa conceção dos sistemas é apenas o primeiro passo. A forma como os sistemas são executados na prática também é 
fundamental. O TCE recomenda que, no novo período de programação, a Comissão e os Estados-Membros verifiquem numa 
fase inicial se os sistemas funcionam de forma eficiente e são eficazes em relação aos riscos assinalados neste relatório. 

A Comissão aceita estas constatações e manifestou a sua intenção de trabalhar com os Estados-Membros para melhorar o 
controlo dos custos de desenvolvimento rural nos próximos programas neste domínio. 


