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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral encontra-se em www.eca.europa.eu. 
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Os custos de três quartos dos investimentos agrícolas não 
produtivos são "excessivamente elevados", afirmam os 
auditores da UE 
De acordo com um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, três quartos dos projetos 
auditados, financiados ao abrigo de um regime da UE de pagamento aos agricultores para melhorias 
ambientais, não tiveram uma boa relação custo-eficácia. A maioria dos designados "investimentos 
não produtivos" (INP) contribuiu para a proteção da paisagem e da biodiversidade. No entanto, 
em 75% dos casos, os auditores detetaram indícios claros de custos excessivos ou justificados de 
forma insuficiente. As insuficiências na seleção dos investimentos em trabalhos como a construção 
de sebes ou a recuperação de zonas húmidas resultaram na falta de uma verificação adequada dos 
critérios de seleção na aprovação das propostas e no financiamento de projetos inelegíveis.  

Durante o período de programação de 2007-2013, foram gastos aproximadamente 860 milhões de euros 
de fundos públicos em investimentos não produtivos. O financiamento público concedido pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e por cofinanciamento nacional atingiu muitas vezes 100% dos 
custos dos projetos.  

Os auditores visitaram quatro Estados-Membros que utilizaram, no seu conjunto, 80% do montante total: 
Portugal, Dinamarca, Reino Unido (Inglaterra) e Itália (Apúlia). Apenas cinco dos 28 projetos auditados 
demonstraram uma boa relação custo-eficácia. O relatório alerta para a possibilidade de este problema 
não se limitar à amostra de projetos, uma vez que os problemas resultam de insuficiências nos sistemas de 
gestão e de controlo dos Estados-Membros.  

"A gestão sustentável do nosso ambiente agrícola é claramente importante", afirmou Jan Kinšt, o Membro 
do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório, "mas o apoio da UE também tem de fazer 
sentido ao nível financeiro."  

A auditoria constatou que os Estados-Membros não verificaram de forma adequada a veracidade dos 
custos declarados, ou aceitaram a proposta mais dispendiosa sem uma justificação. Em diversos casos, 
projetos que iriam claramente aumentar o valor da exploração agrícola foram integralmente financiados 
com fundos públicos ou beneficiaram de taxas de ajuda muito superiores às normalmente concedidas a 
investimentos produtivos.  
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O acompanhamento apenas mediu dados como o montante de despesa pública e o número de 
explorações agrícolas beneficiárias do apoio, com poucas informações que demonstrassem o que foi 
realizado ao nível da UE e dos Estados-Membros. Apesar de o apoio continuar no período de programação 
de 2014-2020, a Comissão e os Estados-Membros ainda não corrigiram a maioria das insuficiências, por 
não terem envidado os esforços necessários para identificar as insuficiências de forma atempada. 

As principais recomendações formuladas pelos auditores indicam que, no futuro, os 
Estados-Membros devem:  

• avaliar em que medida os INP são executados em sinergia com outros regimes ambientais; 

• verificar, de forma sistemática, a documentação comprovativa dos pedidos de pagamento; 

• definir indicadores de resultados específicos e prestar informações sobre esses indicadores 
nos seus relatórios anuais de execução; 

• definir critérios para determinar as potenciais caraterísticas remunerativas dos investimentos 
não produtivos que beneficiam das taxas de ajuda mais elevadas e modular os níveis do apoio; 

• garantir que os custos não excedem os custos praticados no mercado para tipos idênticos de 
trabalhos. 

A Comissão deve acompanhar a execução dos investimentos não produtivos através dos seus 
relatórios anuais de execução, emitir orientações aos Estados-Membros sobre os critérios de seleção 
e garantir que o contributo para a concretização dos objetivos agroambientais é acompanhado 
durante as avaliações. 

 

Nota aos diretores das publicações 

No âmbito da política de desenvolvimento rural da UE, os Estados-Membros podem recorrer ao 
orçamento da UE para conceder subvenções destinadas a custear investimentos não produtivos que, 
apesar de não gerarem rentabilidade, rendimentos ou receitas substanciais, nem aumentarem de 
forma significativa o valor da exploração agrícola do beneficiário, têm um impacto ambiental positivo. 
Em especial, os investimentos não produtivos devem desempenhar um papel complementar na 
concretização de objetivos ou compromissos agroambientais que possam ser assumidos ao abrigo de 
outros regimes ambientais, ou no reforço do valor ambiental das áreas protegidas. 

 

Relatório Especial nº 20/2015, Relação custo-eficácia do apoio da UE a investimentos agrícolas 
não produtivos no domínio do desenvolvimento rural, disponível em 23 línguas da UE. 

 


