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02Equipa de auditoria

Os relatórios especiais do Tribunal de Contas Europeu (TCE) apresentam os resultados das auditorias de resultados e de 
conformidade sobre domínios orçamentais ou temas de gestão específicos. O TCE seleciona e concebe estas tarefas de 
auditoria de forma a obter o máximo impacto, tendo em consideração os riscos relativos aos resultados ou à conformida-
de, o nível de receita ou de despesa envolvido, os desenvolvimentos futuros e o interesse político e público.

A presente auditoria de resultados foi realizada pela Câmara de Auditoria II - presidida pelo Membro do TCE Iliana Ivano-
va - especializada no investimento para a coesão, o crescimento e a inclusão. A auditoria foi efetuada sob a responsabili-
dade do Membro Relator Ladislav Balko, com a colaboração de Branislav Urbanič, chefe de gabinete; Niels-Erik Brokopp, 
responsável principal; Bernard Witkos, responsável de tarefa; Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu 
e Anne Poulsen, auditores.

Da esquerda para a direita: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp,  
Marija Grguric, Simon Dennett e Bernard Witkos.
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Acordos de parceria: acordos celebrados entre a Comissão Europeia e cada Estado-Membro para o período de 
programação de 2014-2020. Estabelecem os planos das autoridades nacionais para a utilização do financiamento 
concedido pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e definem os objetivos estratégicos e as 
prioridades de investimento de cada país, em articulação com os objetivos gerais da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Incluem também, entre outros elementos, pormenores relativos 
às condicionalidades ex ante e aos quadros de gestão do desempenho. São elaborados pelo Estado-Membro em 
concertação com a Comissão, que tem de os aprovar.

Código de conduta europeu sobre parcerias: conjunto de princípios estabelecido no Regulamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 a fim de apoiar os Estados-Membros e facilitar a organização de parcerias para a elaboração e execução 
dos acordos de parceria e programas operacionais.

Condicionalidades ex ante: condições baseadas em critérios previamente estabelecidos no Regulamento 
Disposições Comuns, que são consideradas requisitos prévios necessários para a utilização eficaz e eficiente do 
apoio da UE abrangido pelos acordos de parceria. Ao elaborar os programas operacionais do FEDER, do FC e do FSE 
relativos ao período de programação de 2014-2020, os Estados-Membros devem avaliar se essas condições foram 
cumpridas. Caso não estejam cumpridas, será necessário elaborar planos de ação para assegurar o seu cumprimento 
até 31 de dezembro de 2016.

Cooperação territorial europeia (CTE): financiada pelo FEDER, proporciona um quadro para a cooperação, 
a execução de ações conjuntas e o intercâmbio de políticas entre os intervenientes nacionais, regionais e locais dos 
diferentes Estados-Membros.

Estratégia Europa 2020: estratégia de crescimento da UE para o período de 2010-2020 com vista a ajudar 
a União a recuperar da crise, dividida em cinco grandes objetivos nos seguintes domínios: emprego; investigação 
e desenvolvimento; clima e energia; educação; inclusão social e redução da pobreza.

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI): cinco fundos distintos que apoiam a execução da 
estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo em toda a UE, bem como as missões 
específicas dos fundos, com enquadramentos políticos estabelecidos para o período orçamental de sete anos do 
quadro financeiro plurianual. Os fundos incluem: o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo 
Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP).

Impacto: consequências socioeconómicas a longo prazo que podem ser observadas algum tempo após a conclusão 
de uma intervenção e que podem afetar os beneficiários diretos da intervenção ou outros beneficiários indiretos 
(por exemplo, diminuição dos níveis de desemprego, melhoria da qualidade da água, etc.).

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ): iniciativa que visa prestar apoio financeiro às regiões com taxas de 
desemprego dos jovens superiores a 25%, apoiando a aplicação da Garantia para a Juventude com vista a reforçar 
e a complementar as atividades financiadas pelo FSE. Financia atividades diretamente destinadas aos jovens que 
não trabalham, não estudam e não seguem qualquer formação (NEET), com idades até aos 25 anos (ou, nos casos 
em que os Estados-Membros considerem pertinente, até aos 29 anos).

Intervenção: qualquer ação ou operação realizada por autoridades públicas ou outros organismos, 
independentemente da sua natureza (política, programa, medida ou projeto). Os meios de intervenção utilizados 
são subvenções, empréstimos, taxas de juro bonificadas, garantias, participação no capital e em regimes de capital 
de risco ou outras formas de financiamento.
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Lógica de intervenção: estabelece a ligação entre as necessidades avaliadas, os objetivos, os recursos (planeados 
e afetados), as realizações (previstas e concretizadas) e os resultados (pretendidos e efetivos).

Objetivo temático: um elemento estruturante dos acordos de parceria. É predeterminado pela legislação e pelos 
objetivos atuais que devem ser apoiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. Os objetivos 
temáticos estabelecem uma ligação com os objetivos estratégicos a nível da UE.

Painel Europeu da Inovação (PEI): avaliação comparativa do desempenho dos Estados-Membros da UE em 
matéria de investigação e inovação, realizada pela Comissão. Apresenta a capacidade de inovação de um país 
num indicador sintético constituído por três tipos de indicadores principais (catalisadores, atividades da empresa 
e realizações) e oito dimensões de inovação que abrangem 25 indicadores no total.

Prioridade de investimento: domínio preferencial para beneficiar de uma contribuição da União Europeia, 
estabelecido a nível da União e relacionado com um objetivo temático específico.

Programa Nacional de Reformas: documento que apresenta as políticas e medidas do país para apoiar 
o crescimento e o emprego e atingir as metas da Estratégia Europa 2020.

Programa operacional: programa que define as prioridades e os objetivos específicos de um Estado-Membro 
e a forma como o financiamento (cofinanciamento da UE e nacional, público e privado) dos FEEI será utilizado 
num determinado período (atualmente de sete anos) para financiar os projetos. Estes projetos devem contribuir 
para alcançar um certo número de objetivos definidos ao nível do eixo prioritário do PO. Um PO é elaborado pelo 
Estado-Membro e deve ser aprovado pela Comissão antes de poderem ser efetuados quaisquer pagamentos a partir 
do orçamento da UE. Os PO apenas podem ser alterados durante o período em questão mediante acordo de ambas 
as partes.

Quadro de desempenho: conjunto de objetivos intermédios e metas definido para cada prioridade de um 
programa, constituindo um pilar importante da abordagem orientada para o desempenho.

Quadro Estratégico Comum (QEC): quadro que fornece orientações e ajuda a harmonizar os objetivos que devem 
ser alcançados pelos vários fundos da política de coesão da UE e por outros instrumentos e políticas da União.

Realizações: o que é produzido ou concretizado com os recursos afetados a uma intervenção (por exemplo, ações 
de formação ministradas a jovens desempregados, número de estações de tratamento de águas residuais ou de 
quilómetros de estradas construídas, etc.).

Recomendações específicas por país (REP): recomendações do Conselho aos Estados-Membros relativas aos 
desafios estruturais a que é conveniente dar resposta através de investimentos plurianuais do âmbito direto dos 
FEEI, tal como estabelecido nos regulamentos específicos dos Fundos. Baseiam-se na análise dos planos de reformas 
orçamentais, macroeconómicas e estruturais dos Estados-Membros da UE efetuada pela Comissão e incidem sobre 
o período de 12-18 meses seguinte. São adotadas pelo Conselho nos termos do artigo 121.º, n.º 2, e do artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

Recursos: meios financeiros, humanos, materiais, organizacionais ou regulamentares necessários para a execução 
de uma política, um programa ou um projeto.



09Glossário 

Regulamento Disposições Comuns (RDC): Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho.

Reserva de desempenho: montante correspondente a 6% dos recursos afetados ao FEDER, ao FSE e ao Fundo de 
Coesão. Esses recursos encontram-se atualmente bloqueados, mas podem ser disponibilizados na sequência da 
avaliação do desempenho prevista para 2019, desde que certos requisitos sejam cumpridos ou ultrapassados.

Resultado: uma consequência mensurável decorrente, direta ou indiretamente, de uma relação de causa e efeito. 
A abordagem baseada nos resultados aplicada à política pública assenta no princípio de que é a obtenção dos 
resultados, e não a gestão das atividades ou dos processos, que deve estar no centro das intervenções públicas. No 
contexto da política de coesão, o termo resultado refere-se normalmente aos efeitos e impactos.
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Sobre o presente relatório

No presente relatório, o Tribunal examinou se os acordos de parceria celebrados entre a Comissão Europeia 
e os Estados-Membros permitem orientar os Fundos Estruturais e de Investimento da UE de forma mais eficaz. 
O Tribunal constatou que, apesar das dificuldades iniciais, a Comissão e os Estados-Membros conseguiram 
estabelecer os objetivos e as realizações esperadas para os programas abrangidos pelos acordos. No entanto, 
foi elaborado um número desnecessariamente elevado de indicadores de desempenho e algumas definições 
importantes não estão coordenadas. O Tribunal formula várias recomendações à Comissão e aos Estados-Mem-
bros no sentido de melhorar o funcionamento dos acordos.

Sobre os acordos de parceria

I
Os acordos-quadro de parceria são os planos de investimento estratégico dos Estados-Membros da UE que indicam 
as prioridades nacionais em matéria de despesas dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento ao longo de 
um período de sete anos. Foram introduzidos através de legislação e negociados entre a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros em 2014. Até dezembro de 2015, a Comissão negociou um total de 387 programas operacionais 
relativos ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Social Europeu com 
base nos acordos de parceria. Dado que estes três fundos representam os principais instrumentos de investimento 
da UE, num total de cerca de 350 mil milhões de euros para o período de programação de 2014-2020, o resultado 
das negociações determina a forma como será despendida uma parte significativa do orçamento da UE.

A forma como o Tribunal realizou a auditoria

II
O Tribunal procurou determinar, por um lado, se a Comissão tinha negociado de forma eficaz os acordos de parceria 
e os programas operacionais, de modo a orientar melhor o financiamento da UE para as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 e a justificar melhor as intervenções em termos das necessidades de investimento e dos resultados 
pretendidos e, por outro, se as condições relativamente às quais o desempenho destes programas seria avaliado 
tinham sido adequadamente definidas. A auditoria abrangeu o período de dezembro de 2013 a dezembro de 2015. 
Os trabalhos de auditoria incluíram:

- uma análise do calendário em que as negociações tiveram lugar e uma avaliação dos procedimentos internos de 
negociação da Comissão;

- uma análise aprofundada de acordos de parceria e de 14 programas operacionais de cinco Estados-Membros: 
Espanha, Irlanda, Croácia, Polónia e Roménia. O Tribunal efetuou também uma visita de estudo à Dinamarca;

- entrevistas a pessoal da Comissão e a funcionários nos Estados-Membros e nas suas representações permanen-
tes em Bruxelas;

- consultas a peritos no domínio das políticas regionais, estruturais e de coesão da UE e da orçamentação basea-
da no desempenho.
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O que o Tribunal constatou

III
O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote legislativo relativo à política de coesão imediatamente 
antes do início do período de programação de 2014-2020. Para ajudar a atenuar o impacto da adoção tardia dos 
regulamentos, a Comissão encetou negociações informais com os Estados-Membros ainda em 2012. Apesar das 
dificuldades, a Comissão adotou os programas operacionais nos prazos previstos no RDC e, em média, o tempo 
necessário para a adoção de um PO foi comparável ao do período de programação anterior. No entanto, em dezem-
bro de 2014, apenas tinham sido adotados 64% dos PO no âmbito do objetivo de investimento no crescimento e no 
emprego, devido principalmente ao atraso na adoção do pacote legislativo.

IV
As negociações entre a Comissão e os Estados-Membros foram mais exigentes do que em períodos anteriores. Os 
principais motivos foram os requisitos adicionais, nomeadamente as condicionalidades ex ante ou o requisito de 
definir uma lógica de intervenção mais explícita, problemas informáticos e a necessidade de várias rondas de apro-
vação por parte da Comissão. Além disso, registaram-se problemas de qualidade com as versões iniciais dos docu-
mentos de programação apresentados pelos Estados-Membros.

V
Os acordos de parceria provaram ser um instrumento eficaz para delimitar o financiamento dos FEEI para os obje-
tivos temáticos e as prioridades de investimento, bem como para apoiar a concentração nos objetivos da Estra-
tégia Europa 2020 de crescimento e emprego. A concretização dos resultados estratégicos estabelecidos para 
o período de programação exigirá uma contribuição substancial dos orçamentos nacionais, para além do financia-
mento dos FEEI, bem como medidas regulamentares e reformas estruturais adicionais. Este facto demonstra que 
a Comissão recorre cada vez mais à programação dos FEEI para influenciar a governação económica global nos 
Estados-Membros.

VI
Em relação à maioria dos programas operacionais examinados do período de 2014-2020, a Comissão e os Estados-
Membros conseguiram desenvolver programas com uma lógica de intervenção mais sólida, ou seja, que estabelece 
o propósito da intervenção (objetivos e resultados específicos) e a forma como este deverá ser atingido (financia-
mento necessário, medidas a empreender e resultados esperados).
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VII
O Tribunal constatou que a forma como os programas operacionais estão estruturados levou a um aumento signi-
ficativo do número de indicadores de desempenho para realizações e resultados que é necessário acompanhar. Os 
regulamentos específicos dos fundos introduziram diferentes requisitos para a recolha e a comunicação dos dados 
de desempenho relativos às realizações e aos resultados, bem como para o acompanhamento financeiro dos inves-
timentos. Não existe uma definição comum dos termos «realização» e «resultado», nem uma abordagem harmoni-
zada entre os diversos fundos no que diz respeito à utilização de indicadores comuns (que têm de ser comunicados 
à Comissão). Além disso, os Estados-Membros têm a possibilidade de definir indicadores de realizações adicionais 
específicos dos programas e dividir os indicadores entre as regiões.

VIII
A análise do Tribunal revelou que os Estados-Membros criaram milhares de indicadores de desempenho e que 
o número de indicadores comuns é significativamente ultrapassado pelo número de indicadores específicos dos 
programas. O elevado número de indicadores fará aumentar os encargos administrativos, não sendo ainda claro 
a utilização que os Estados-Membros irão dar a esses dados. Devido às diferentes abordagens, nomeadamente no 
caso dos indicadores específicos dos programas, o Tribunal também duvida que seja possível agregar de forma 
pertinente os dados de desempenho. Um aspeto positivo é que a existência de mais e melhores dados de desempe-
nho relativos às realizações poderá criar condições para um orçamento mais baseado no desempenho no período 
pós-2020.

O que o Tribunal recomenda

IX
Os Estados-Membros devem:

- facultar à Comissão as informações financeiras necessárias para esta controlar de forma eficaz o cumprimento 
dos requisitos de concentração temática (incluindo as derrogações previstas no Regulamento FEDER);

- deixar de utilizar os indicadores específicos dos programas que se tornem desnecessários caso os programas 
sejam alterados;

- assegurar a recolha dos dados pertinentes para determinar os efeitos das intervenções do FEDER.

X
A Comissão deve:

- assegurar que as suas propostas legislativas relativas à política de coesão para o período pós-2020 são apresen-
tadas a tempo de concluir as negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho antes do início do período 
de programação;

- assegurar que os Estados-Membros respeitam a delimitação do financiamento dos FEEI para os objetivos 
temáticos;

- definir uma terminologia comum para os conceitos de «realização» e «resultado» e propor a sua inclusão no 
Regulamento Financeiro, bem como assegurar que as propostas de regulamentos setoriais seguem essas defini-
ções nos períodos pós-2020;
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- realizar uma análise dos indicadores comuns e específicos dos programas para realizações e resultados utiliza-
dos no período de 2014-2020, a fim de identificar os mais pertinentes e adequados para determinar o impacto 
das intervenções da UE;

- divulgar as «boas práticas» dos Estados-Membros no que diz respeito às avaliações que possam determinar me-
lhor o impacto das intervenções da UE e ajudar os Estados-Membros a atualizarem os seus planos de avaliação, 
incluindo essas «avaliações de boas práticas»;

- utilizar os dados recolhidos através dos relatórios de execução anuais e os resultados das avaliações ad hoc 
e ex post para uma análise comparativa do desempenho e, caso necessário, promover a utilização de padrões de 
referência e permitir a aprendizagem de políticas durante o período de 2014-2020;

- aplicar o conceito de orçamento baseado no desempenho, que associa cada aumento dos recursos a um au-
mento das realizações ou de outros resultados, ao financiamento das intervenções no domínio da política de 
coesão no período pós-2020, caso necessário. Neste contexto, a Comissão deve utilizar os dados relativos aos 
custos unitários reais determinados durante o período de 2014-2020.
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 1 Financiamento da UE no âmbito do FEDER, do FSE e do FC nos períodos de 
programação de 2007-2013 e de 2014-2020, incluindo a CTE e a IEJ

Fonte: TCE, com base nos dados da Comissão provenientes da base de dados Infoview, junho de 2016.

A política de coesão é a principal política de 
investimento da UE

01 
O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu 
(FSE) e o Fundo de Coesão (FC) são os mecanismos de financiamento que permi-
tem a execução da política de coesão da UE. Juntamente com o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas (FEAMP), estes fundos constituem os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento (FEEI).

02 
A política de coesão é a principal política de investimento da UE em apoio da 
criação de emprego, da competitividade das empresas, do crescimento econó-
mico, do desenvolvimento sustentável e da melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. A dotação total do orçamento da UE destinada ao FEDER, ao FSE e ao 
FC no período de programação de 2014-2020 é de 349,4 mil milhões de euros, 
o que representa um aumento face aos 346,5 mil milhões de euros do período de 
programação de 2007-20131 (ver figura 1).

1 Cálculo do TCE efetuado com 
base nos dados da Comissão 
sobre os PO adotados para os 
períodos de programação 
de 2007-2013 e de 2014-2020, 
Infoview, junho de 2016.
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 2

Fonte: TCE, com base nos dados da Comissão provenientes da base de dados Infoview, junho de 2016.

Financiamento da UE no âmbito do FEDER, do FSE e do FC no período de 
programação de 2014-2020 por Estado-Membro (em milhares de milhões de euros)

03 
A Polónia (76,8 mil milhões de euros), a Itália (31,1 mil milhões de euros) e a Espa-
nha (27,0 mil milhões de euros) são os Estados-Membros com a maior afetação de 
financiamento da UE no âmbito do FEDER, do FSE e do FC no período de progra-
mação de 2014-2020 (ver figura 2).
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Disposições regulamentares que contribuem para uma 
maior concentração no desempenho na política de 
coesão durante o período de 2014-2020

04 
A programação dos fundos é uma primeira etapa essencial na execução dos 
programas, uma vez que determina em grande medida a que domínios serão 
atribuídos os fundos da UE e nacionais ao longo do período de programação.

05 
Foram introduzidas várias novas disposições regulamentares para o período de 
programação de 2014-2020 com o intuito de dar resposta a estas expectativas, 
designadamente:

- uma concentração das despesas da coesão em objetivos temáticos e priorida-
des de investimento decorrentes da Estratégia Europa 2020;

- uma utilização mais estruturada da lógica de intervenção durante o exercício 
de programação, a começar pela identificação das necessidades de investi-
mento e a especificação dos resultados pretendidos a longo prazo;

- uma utilização mais coerente e exaustiva dos indicadores de desempenho 
para medir os progressos na obtenção destes resultados;

- a reintrodução de uma reserva de desempenho obrigatória (anteriormente 
obrigatória no período de 2000-2006 e depois voluntária no período de 2007-
20132) do financiamento da UE, que só será desbloqueada se os indicadores 
atingirem etapas específicas previamente definidas;

- as condicionalidades ex ante, que exigem que um Estado-Membro cumpra 
determinadas condições (ligadas, nomeadamente, à transposição e aplicação 
efetiva da legislação da UE e à existência de quadros políticos e estratégicos) 
nos domínios dos investimentos dos FEEI. Note-se que os Estados-Membros 
podem receber cofinanciamento dos FEEI antes de as condicionalidades 
ex ante serem cumpridas. A Comissão pode decidir suspender parcial ou 
totalmente os pagamentos intermédios se não estiverem preenchidas as 
condicionalidades ex ante.

06 
O anexo I compara cada uma destas disposições fundamentais para o período 
de programação de 2014-2020 com as disposições correspondentes dos períodos 
de 2000-2006 e 2007-2013. Os aspetos relativos ao estabelecimento das condicio-
nalidades ex ante, à especificação dos indicadores de desempenho e às dispo-
sições respeitantes à reserva de desempenho serão abordados num segundo 
relatório (ver ponto 28).

2 Artigos 23.º e 50.º do 
Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho, de 
11 de julho de 2006, que 
estabelece disposições gerais 
sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, 
o Fundo Social Europeu e o 
Fundo de Coesão, e que 
revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1260/1999 (JO L 210 
de 31.7.2006, p. 25).
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Principais etapas da adoção do quadro jurídico 
de 2014-2020 para a política de coesão

Elaboração da proposta legislativa da Comissão

07 
Em 2010, o Conselho Europeu adotou a Estratégia Europa 2020 para ajudar a Eu-
ropa a emergir mais forte da crise e preparar a economia da UE para a próxima 
década. A estratégia identificou as prioridades fundamentais para o crescimento 
e os grandes objetivos a atingir até 2020 (ver anexo II).

08 
Em 2010, a Comissão realizou uma avaliação de impacto para a sua proposta 
legislativa do Regulamento Disposições Comuns (RDC), que estabelece as dis-
posições gerais comuns a todos os FEEI3. A avaliação foi publicada em outubro 
de 2011 e recomendava a utilização das condicionalidades ex ante, do exame de 
desempenho, da reserva de desempenho e de uma condicionalidade macro-or-
çamental reforçada.

09 
Por último, em 2012, a Comissão elaborou documentos de posição em relação 
a cada Estado-Membro. Os documentos foram enviados às autoridades nacionais 
competentes no outono de 2012, antes de serem apresentados por altos funcio-
nários da Comissão. Continham a análise da Comissão aos principais desafios 
que cada Estado-Membro enfrentava, juntamente com os progressos realizados 
na concretização das metas da Estratégia Europa 2020, e a opinião da Comissão 
sobre as prioridades de financiamento mais importantes. Os documentos de 
posição também continham referências às recomendações específicas por país 
(REP) e ao Semestre Europeu. Posteriormente, esses documentos de trabalho dos 
serviços da Comissão serviram de base às negociações que esta realizou com os 
Estados-Membros.

3 SEC(2011) 1141 final, de 6 de 
outubro de 2011, Impact 
Assessment («Avaliação de 
impacto»).
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Negociações do pacote legislativo relativo à política de 
coesão entre a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho

Pacote legislativo relativo à política de coesão estreitamente 
ligado ao quadro financeiro plurianual

10 
Os debates realizados no Parlamento Europeu e no Conselho sobre o pacote 
legislativo relativo à política de coesão estiveram estreitamente ligados aos rela-
tivos ao quadro financeiro plurianual (QFP)4, que determina o montante total de 
financiamento da UE disponível durante o período de programação. Este QFP foi 
o primeiro adotado em conformidade com as disposições do Tratado de Lisboa, 
o que significa que o Conselho, deliberando de acordo com um processo legisla-
tivo especial, adota por unanimidade o Regulamento que estabelece o QFP, após 
ter obtido a aprovação do Parlamento Europeu. A Comissão apresentou a sua 
proposta relativa ao QFP para o período de 2014-2020 em junho de 2011. O QFP 
só foi adotado pelo Conselho e o Parlamento Europeu em dezembro de 20135.

Reforço dos poderes do Parlamento Europeu através da aplicação 
do processo legislativo ordinário

11 
O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) reforçou os poderes 
do Parlamento Europeu através da aplicação do processo legislativo ordinário 
(codecisão) à totalidade do pacote legislativo relativo à política de coesão6. 
A Comissão apresentou a sua proposta relativa a este pacote em outubro de 2011. 
Pela primeira vez, o Parlamento e o Conselho participaram em pé de igualdade 
na negociação das disposições gerais dos Fundos Estruturais, na sequência das 
alterações introduzidas no TFUE. No período de programação anterior, o proces-
so de codecisão só era aplicável às regras específicas dos fundos. Na prática, esta 
alteração significou que tanto o Parlamento Europeu como o Conselho puderam 
pronunciar-se sobre todas as propostas da Comissão e que foi necessário chegar 
a uma posição comum entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho. As negocia-
ções tiveram início em julho de 2012 sob a Presidência cipriota. No total, foram 
organizadas 73 reuniões entre as três instituições, incluindo sete reuniões com 
a presença do Comissário, apenas para o RDC.

12 
O Conselho adotou o RDC e os regulamentos específicos dos cinco FEEI7 em 17 de 
dezembro de 2013. A legislação secundária, ou seja, os atos de execução e atos 
delegados, foram depois adotados até janeiro de 20168 (ver figura 3).

4 COM(2011) 398 final, de 29 de 
junho de 2011, «Proposta de 
regulamento do Conselho que 
estabelece o quadro financeiro 
plurianual para 
o período 2014-2020».

5 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho, de 
2 de dezembro de 2013, que 
estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-
2020 (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 884).

6 Artigo 177.º do TFUE.

7 Regulamento (UE) 
n.º 1300/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2013, 
relativo ao Fundo de Coesão 
e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1084/2006 do Conselho 
(JO L 347 de 20.12.2013, p. 281); 
Regulamento (UE) n.º 1301/2013 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro 
de 2013, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional e que estabelece 
disposições específicas 
relativas ao objetivo de 
investimento no crescimento 
e no emprego, e que revoga 
o Regulamento (CE) 
n.º 1080/2006 (JO L 347 
de 20.12.2013, p. 289); 
Regulamento (UE) 
n.º 1304/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2013, 
relativo ao Fundo Social 
Europeu e que revoga 
o Regulamento (CE) 
n.º 1081/2006 do Conselho 
(JO L 347 de 20.12.2013, p. 470); 
Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2013, 
relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural 
(FEADER) e que revoga 
o Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho 
(JO L 347 de 20.12.2013, p. 487); 
e Regulamento (UE) 
n.º 508/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
15 de maio de 2014, relativo ao 
Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas e que 
revoga os Regulamentos (CE) 
n.º 2328/2003, (CE) 
n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 
e (CE) n.º 791/2007 do Conselho 
e o Regulamento (UE) 
n.º 1255/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho 
(JO L 149 de 20.5.2014, p. 1).

8 O último regulamento adotado 
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Programação da política de coesão para o período 
de 2014-2020

Principais elementos de base do processo de programação: 
Quadro Estratégico Comum, objetivos temáticos, acordos de 
parceria e programas operacionais

13 
O RDC contém as principais disposições relativas à programação dos objetivos da 
política de coesão e às despesas correspondentes para o período de 2014-2020. 
Inclui, designadamente, a negociação das parcerias e dos programas operacio-
nais entre a Comissão e os Estados-Membros com base num Quadro Estratégico 
Comum e em objetivos temáticos previamente definidos.

Quadro Estratégico Comum

14 
O Quadro Estratégico Comum (QEC) estabelece princípios de orientação estraté-
gica a nível da UE para coordenar a utilização dos FEEI com outros instrumentos 
e políticas da União durante todo o período de programação, tendo em conta os 
objetivos políticos, os grandes objetivos e as iniciativas emblemáticas da Estraté-
gia Europa 20209 (ver anexo II). No período de 2007-2013,existiam em simultâneo 
conjuntos distintos de orientações estratégicas para as políticas de coesão, de 
desenvolvimento rural e das pescas e assuntos marítimos.

Objetivos temáticos

15 
O RDC10 reforça a utilização da lógica de intervenção no período de 2014-2020 
e visa assegurar uma concentração dos fundos em 11 objetivos temáticos (OT) 
(ver anexo II). Estes OT devem contribuir para as prioridades da Estratégia Eu-
ropa 2020, ou seja, para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Os 
OT são objetivos de alto nível sem metas, objetivos intermédios e indicadores 
associados. O seu âmbito é mais abrangente do que os domínios prioritários da 
Estratégia Europa 2020 e os seus grandes objetivos11.

foi o Regulamento Delegado 
(UE) 2016/568 da Comissão, de 
29 de janeiro de 2016, que 
complementa o Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013 do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho no que diz respeito às 
condições e aos procedimentos 
para determinar se os 
montantes incobráveis devem 
ser reembolsados pelos 
Estados-Membros 
relativamente ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional, ao Fundo Social 
Europeu, ao Fundo de Coesão 
e ao Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e das 
Pescas (JO L 97 de 13.4.2016, 
p. 1).

9 Artigo 10.º do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013 do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro 
de dezembro de 2013, que 
estabelece disposições comuns 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao 
Fundo de Coesão, ao Fundo 
Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, que 
estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao 
Fundo de Coesão e ao Fundo 
Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e que 
revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho 
(JO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

10 Artigo 9.º do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013.

11 Relatório Anual do Tribunal de 
Contas sobre a execução do 
orçamento relativo ao exercício 
de 2014, ponto 3.24 (JO C 373 
de 10.11.2015).
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16 
A legislação específica do FEDER, do FSE e do FC especifica igualmente as 
prioridades de investimento12 ligadas aos OT. Além disso, há vários requisitos 
regulamentares respeitantes à atribuição de financiamento (ver caixa 1 e ane-
xo II). Neste quadro, cada Estado-Membro deve identificar as necessidades de 
investimento nacionais ou regionais e canalizar os FEEI para o financiamento das 
necessidades de investimento mais suscetíveis de alcançar ou contribuir signifi-
cativamente para a realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020.

17 
A definição das prioridades de financiamento deve ter primeiramente lugar ao 
nível dos acordos de parceria e depois ao nível dos programas operacionais. 
Influencia a conceção das intervenções no que se refere aos objetivos específicos 
a atingir no período de execução e aos valores-alvo dos indicadores de desempe-
nho correspondentes.

Concentração temática: síntese dos principais requisitos regulamentares

Em primeiro lugar, o alcance do apoio que pode ser prestado por cada fundo é definido nos regulamentos 
específicos dos fundos: o FEDER pode prestar apoio aos OT 1 a 11, o FSE aos OT 8 a 11 e o FC aos OT 4 a 7 e 1113.

Além disso, no âmbito do FEDER, deve afetar-se aos OT 1 a 4 uma percentagem fixa (entre 50% e 80%) do 
financiamento total às regiões menos desenvolvidas, em transição e mais desenvolvidas14. Acresce que a afe-
tação mínima ao OT 4 deve situar-se entre 12% e 20% da dotação total do FEDER, dependendo do tipo de 
região15.

No âmbito do FSE, pelo menos 20% da dotação orçamental total atribuída a um Estado-Membro devem ser 
afetados ao OT 916 e, ao nível dos programas, 60% a 80% dos fundos devem ser afetados, no máximo, a cinco 
prioridades de investimento17.

Além destes requisitos específicos dos fundos relativos à concentração temática, o alcance do apoio pode, 
adicionalmente, ser concentrado em domínios de importância estratégica. Por exemplo, os Estados-Mem-
bros e regiões que afetaram fundos para o OT 1 também tinham de elaborar estratégias de especialização 
inteligente, ou seja, devem identificar um número limitado de domínios de especialização inteligente com 
potencial de crescimento. As estratégias de especialização inteligente devem explicar o modo como os Esta-
dos-Membros e regiões pretendem criar uma vantagem competitiva para as empresas do seu país ou da sua 
região. Este requisito faz parte da condicionalidade ex ante 1.118.

13 Artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 1301/2013, artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 1304/2013 e artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 1300/2013.

14 Artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 1301/2013.

15 Artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 1301/2013.

16 Artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1304/2013.

17 Artigo 4.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1304/2013.

18 Regulamento (UE) n.º 1303/2013, anexo XI, condicionalidade ex ante 1.1: «existência de uma estratégia de especialização inteligente nacional ou 
regional, em conformidade com o programa nacional de reforma».

Ca
ix

a 
1

12 Artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º 1301/2013, artigo 3.º 
do Regulamento (UE) 
n.º 1304/2013 e artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 
n.º 1300/2013.
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Acordos de parceria

18 
Os acordos de parceria (AP) são planos nacionais de investimento elaborados 
em conformidade com os princípios de orientação do QEC. Abrangem todo 
o período de programação e englobam os cinco FEEI. É elaborado um AP por 
Estado-Membro com base nos programas nacionais de reformas que apresentam 
as políticas e medidas nacionais para apoiar o crescimento e o emprego, bem 
como para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020, as REP pertinentes mais 
recentes e as recomendações relevantes do Conselho.

19 
O conteúdo dos AP é estabelecido no RDC19 e a Comissão emitiu orientações 
complementares sobre as informações específicas que devem ser fornecidas nos 
AP20 (ver caixa 2). As principais partes dos AP são aprovadas pela Comissão.

19 Artigo 15.º, nos 1 e 2, do 
Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013.

20 Guidance Fiche No 1a, 
Partnership Agreement (Ficha 
de orientação n.º 1a, Acordo 
de parceria), versão 1, abril 
de 2013, e Draft Template and 
Guidelines on the Content of the 
Partnership Agreement (Projeto 
de modelo e Orientações 
sobre o conteúdo do acordo 
de parceria).

Acordos de parceria

Os AP abrangem todos os FEEI e definem os objetivos e OT prosseguidos pelo Estado-Membro, fornecendo 
assim uma síntese das informações aprofundadas em cada PO.

Sujeitos à aprovação da Comissão, incluem informações sobre as necessidades de desenvolvimento do Esta-
do-Membro; determinados OT; a repartição indicativa do apoio da UE; uma lista dos PO relativos ao Estado-
Membro; uma descrição das disposições institucionais; uma lista dos parceiros e do princípio de parceria; uma 
avaliação da capacidade administrativa; um resumo das avaliações ex ante; informações sobre as verificações 
ex ante do respeito das regras relativas à adicionalidade; uma síntese da avaliação das condicionalidades 
ex ante; a metodologia e os mecanismos destinados a assegurar o funcionamento do quadro de desempenho 
e a atribuição da reserva de desempenho; e um resumo das medidas previstas nos programas para reduzir os 
encargos administrativos.

Ca
ix

a 
2
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Programas operacionais

20 
No período 2014-2020, os três FEEI para a política de coesão (FEDER, FC e FSE) 
continuam a ser executados através de PO. Num PO, um Estado-Membro define 
as prioridades de investimento e os objetivos de intervenção específicos (abran-
gendo todo o período de programação) para cumprir as metas dos objetivos 
temáticos selecionados e descreve a forma como o financiamento (cofinancia-
mento da UE e nacional, público e privado) será utilizado durante esse período 
para financiar os projetos. Os PO são elaborados pelos Estados-Membros em con-
sonância com o QEC e o AP. Cada PO assenta em eixos prioritários (ver caixa 3).

Programas operacionais

Em cada PO, as informações sobre os objetivos temáticos selecionados, prosseguidos com o apoio dos FEEI, 
e as prioridades de investimento pertinentes são apresentadas ao nível dos eixos prioritários. Cada eixo priori-
tário pode ser ligado a mais de um objetivo temático. Cada PO é constituído por vários eixos prioritários.

Os PO são concebidos de acordo com uma matriz, o que significa que apresentam as informações financei-
ras e de desempenho em torno de dois parâmetros principais, ou seja, os eixos prioritários individualmente 
definidos pelos Estados-Membros e as prioridades de investimento selecionadas indicadas nos regulamentos 
específicos dos Fundos. Estas informações são ainda divididas por categorias de regiões (nomeadamente: 
menos desenvolvidas, em transição, ultraperiféricas e mais desenvolvidas) e por fundo.

Regra geral, os programas devem estabelecer eixos prioritários monofinanciados (ou seja, abrangendo apenas 
um fundo, como o FEDER, o FSE ou o FC) e que incluam um único objetivo temático e uma única categoria 
de região. No entanto, também é possível estabelecer um eixo prioritário que abranja mais do que um fundo 
e mais do que uma categoria de região, ou um eixo prioritário que combine as prioridades de investimento de 
diferentes objetivos temáticos21.

21 Artigo 96.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e secção 2 do Regulamento de Execução (UE) n.º 288/2014 da Comissão que estabelece normas 
específicas em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que diz respeito ao modelo para os programas operacionais no âmbito 
do Objetivo para o Investimento no Crescimento e no Emprego, e em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo às disposições específicas aplicáveis ao apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao 
objetivo da Cooperação Territorial Europeia, no que diz respeito ao modelo para os programas de cooperação no âmbito do Objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia (JO L 87 de 22.3.2014, p. 1).
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21 
Em 2014, a Comissão adotou um regulamento de execução sobre o modelo dos 
PO que determinou a forma como o conteúdo dos PO é apresentado22. Um PO 
deve ser aprovado pela Comissão antes de poderem ser efetuados quaisquer 
pagamentos a partir do orçamento da UE.

22 Regulamento (UE) 
n.º 288/2014.

Q
ua
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o 

1 Número de PO adotados: comparação entre os períodos de 2007-2013 e 2014-20201

Períodos de programação

2014-2020 2007-2013

PO do FEDER e do FC 124 249

PO do FSE 95 118

PO da CTE 76 73

PO multifundos 92 N/A

Total 387 440

1 Este quadro exclui os PO do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) e do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas 
(FEAD), que não são adotados ao abrigo do RDC.

Fonte: Dados da Comissão provenientes da base de dados Infoview e do SFC2007, adaptados pelo TCE.

22 
A Comissão negociou 387 PO no período de 2014-2020, contra 440 PO no perío-
do anterior. A Direção-Geral da Política Regional e Urbana assumiu a liderança 
em relação a 281 PO. A Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da 
Inclusão foi responsável pelos 106 PO do FSE.
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Indicadores de desempenho para realizações e resultados

23 
A execução das medidas ao nível dos eixos prioritários dos PO é controlada e ava-
liada por indicadores de desempenho para realizações e resultados.

- A execução das medidas previstas no âmbito das prioridades de investimento 
dos PO deve ser medida por indicadores de realizações. No regulamento de 
cada fundo são especificados indicadores de realização comuns23. O Estado-
Membro também pode definir indicadores de realizações adicionais específi-
cos do programa.

- A concretização dos objetivos específicos dos PO deve ser medida por indi-
cadores de resultados24. Existem indicadores de resultados específicos dos 
programas e também, no caso do FSE, indicadores comuns de resultados.

24 
Desde o início do período de 2014-2020, a Comissão disponibilizou publicamente 
as informações de desempenho comunicadas pelos Estados-Membros, na sua 
plataforma de dados abertos dos FEEI25.

25 
O anexo III mostra a forma como os indicadores de realizações e resultados estão 
ligados aos objetivos temáticos, às prioridades de investimento e aos objetivos 
específicos.

Disposições processuais relativas à adoção de acordos de 
parceria e programas operacionais

26 
O RDC também descreve pormenorizadamente as responsabilidades da Comis-
são e dos Estados-Membros no processo de elaboração e adoção dos AP e PO. 
Ambos os tipos de documentos são elaborados pelo Estado-Membro em concer-
tação com a Comissão e em cooperação com os parceiros (tais como autoridades 
públicas, parceiros económicos e sociais e organizações não governamentais)26. 
Essa elaboração deve ser baseada em procedimentos transparentes e respeitar 
o quadro institucional e jurídico dos Estados-Membros.

23 Anexo I dos Regulamentos 
(UE) n.º 1301/2013, 
n.º 1304/2013 e n.º 1300/2013.

24 Artigo 96.º, n.º 2, alínea b), 
subalínea ii), do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.

25 Portal de dados abertos dos 
FEEI (https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Através da presente auditoria, o Tribunal examinou, por um lado, se a Comissão 
tinha negociado de forma eficaz com os Estados-Membros os acordos de parceria 
(AP) e os programas operacionais (PO) relativos à política de coesão para 2014-
2020, de modo a orientar melhor o financiamento da UE para as prioridades 
da Estratégia Europa 2020 e a justificar melhor as intervenções em termos das 
necessidades de investimento e dos resultados pretendidos e, por outro, se as 
condições relativamente às quais o desempenho destes programas seria avaliado 
tinham sido adequadamente definidas. Em especial, o Tribunal analisou se:

- a Comissão tinha concluído a negociação dos AP e PO com os Estados-Mem-
bros o mais rapidamente possível e dentro dos prazos regulamentares;

- a Comissão conseguiu assegurar o alinhamento das despesas da coesão com 
a Estratégia Europa 2020 nas suas negociações dos AP;

- os PO mostraram claramente as necessidades de investimento que ainda 
tinham de ser supridas e os resultados que são esperados das intervenções 
previstas;

- as disposições de acompanhamento financeiro e os indicadores de desem-
penho para realizações e resultados permitiram assegurar um acompanha-
mento eficiente do desempenho e das prioridades em matéria de despesas, 
e criaram uma base sólida para a adoção de melhores disposições baseadas 
no desempenho para atribuir o financiamento no período de programação 
pós-2020.

28 
Este é o primeiro de dois relatórios sobre a negociação, pela Comissão, dos AP 
e PO do período de 2014-2020. O segundo relatório incidirá sobre o estabeleci-
mento das condicionalidades ex ante, a especificação dos indicadores de desem-
penho e as disposições relativas à reserva de desempenho.

29 
O trabalho de auditoria realizado pelo Tribunal com vista ao presente relatório 
incluiu os seguintes elementos:

- uma análise do calendário em que as negociações do pacote legislativo rela-
tivo à política de coesão, os AP e os PO tiveram lugar;

- uma avaliação dos procedimentos internos da Comissão para a negociação 
e a adoção dos AP e PO;

- uma análise aprofundada de cinco AP e 14 PO do FEDER e do FSE de cinco 
Estados-Membros (Espanha, Irlanda, Croácia, Polónia e Roménia), no que diz 
respeito à concentração temática das despesas, à articulação da lógica de 
intervenção e à adequação dos indicadores de desempenho para resultados 
e realizações. O Tribunal efetuou também uma visita de estudo à Dinamarca 
abrangendo dois PO;
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- uma análise dos processos de negociação da Comissão e dos documentos de 
apoio dos Estados-Membros para a elaboração dos AP e PO constantes da 
amostra do Tribunal;

- entrevistas a mais de 50 funcionários da Direção-Geral da Política Regional 
e Urbana e da Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
que participaram nas negociações, e a mais de 40 funcionários nos Estados-
Membros e nas suas representações permanentes em Bruxelas;

- consultas a peritos no domínio das políticas regionais, estruturais e de coesão 
da União Europeia e da orçamentação baseada no desempenho, bem como 
a peritos nacionais e membros das representações permanentes dos Estados-
Membros junto da UE.

30 
A análise do Tribunal incide sobre os objetivos temáticos 1 «Reforçar a investiga-
ção, o desenvolvimento tecnológico e a inovação» (OT 1) e 8 «Promover a susten-
tabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores» 
(OT 8). Estes dois objetivos temáticos foram selecionados sobretudo por repre-
sentarem o mais elevado nível da dotação financeira a título do FEDER (OT 1) e do 
FSE (OT 8) partilhada por todos os Estados-Membros.

31 
O Tribunal teve também em conta o relatório da Comissão, de dezembro de 2015, 
sobre os resultados das negociações relativas aos AP e aos PO, que apresentou 
uma panorâmica geral das principais questões (como a contribuição dos FEEI 
para a estratégia de crescimento da UE, o plano de investimento e as prioridades 
da Comissão para a próxima década) relativamente a cada Estado-Membro27.

32 
A presente auditoria abrangeu o período entre dezembro de 2013 e dezembro 
de 2015, data em que foi adotado o último PO para o período de 2014-2020.

27 COM(2015) 639 final, de 14 de 
dezembro de 2015, «Investir 
no emprego e no 
crescimento – maximizar 
o contributo dos Fundos 
Europeus Estruturais e de 
Investimento», em especial 
o anexo II.
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A Comissão conseguiu manter sob controlo os atrasos 
na negociação dos acordos de parceria e dos 
programas operacionais

33 
O Tribunal analisou o tempo que levou a adotar o pacote legislativo relativo à po-
lítica de coesão, os acordos de parceria (AP) e os programas operacionais (PO) 
relativos ao período de programação de 2014-2020 e comparou-o com a duração 
das negociações no período anterior. Reviu também os trabalhos preparatórios 
da Comissão e os procedimentos internos definidos para as negociações. Pro-
curou ainda identificar os principais fatores que contribuíram para os atrasos na 
conclusão das negociações.

O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote 
legislativo relativo à política de coesão no final de 2013

34 
A Comissão deve preparar e conduzir as negociações dos AP e PO com os Es-
tados-Membros de modo a permitir que sejam adotados o mais cedo possível, 
dentro dos prazos regulamentares estabelecidos na base jurídica. As negociações 
dos AP e PO só podem ser formalmente iniciadas depois de o quadro jurídico 
ter sido adotado pelo Parlamento Europeu e o Conselho. O prazo de apresenta-
ção de todos os AP terminou em abril de 201428. Os Estados-Membros também 
tinham de apresentar todos os PO no prazo de três meses a contar da data de 
apresentação dos seus AP29.

35 
O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote legislativo relativo à po-
lítica de coesão em dezembro de 2013, ou seja, pouco antes do início do período 
de programação de 2014-2020 (ver também ponto 13). Em comparação com 
o período de 2007-2013, em que a base jurídica foi adotada em julho de 2006, isto 
representa um atraso de cinco meses.

28 Artigo 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.

29 Artigo 26.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 no que respeita 
aos PO no âmbito do objetivo 
de investimento no 
crescimento e no emprego. 
No âmbito do objetivo da 
cooperação territorial 
europeia, o prazo é de nove 
meses após a entrada em 
vigor do RDC.
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1 Desde a proposta inicial até à adoção.

2  Adoção dos regulamentos de execução (foram adotados oito regulamentos até novembro de 2016). Os regulamentos de execução estabe-
lecem as condições de execução dos atos juridicamente vinculativos. A Comissão adotou estes regulamentos ao abrigo do procedimento de 
«comitologia», ou seja, com o apoio dos comités de representantes dos Estados-Membros da UE.

3  Adoção de regulamentos delegados (foram adotados nove regulamentos até novembro de 2016). Os regulamentos delegados são «atos não 
legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo» (artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia).

4 Período desde a apresentação do primeiro AP/PO até à adoção do último AP/PO.

Fonte: TCE.

Quadro jurídico para as negociações dos AP e PO e orientações da 
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36 
A Comissão apresentou a sua proposta legislativa três meses mais tarde do que 
no período anterior (ou seja, outubro de 2011 contra julho de 2004). Além disso, 
o processo de negociação entre o Conselho e o Parlamento Europeu demorou 
mais dois meses e meio (803 em vez de 727 dias). Foi preciso mais tempo para 
chegar a acordo, devido à necessidade de esperar pela adoção do Regulamento 
Financeiro30 (adotado em outubro de 2012) e do QFP (adotado em dezembro 
de 2013) e também devido aos poderes comparativamente acrescidos do Par-
lamento Europeu em relação às negociações para o período de 2014-2020 (ver 
ponto 11).

37 
A Comissão teve depois de adotar a legislação secundária, ou seja, um total de 
17 atos de execução e delegados (ver ponto 13). A adoção do quadro jurídico foi 
gradualmente realizada, tendo ficado concluída em janeiro de 2016, ou seja, em 
paralelo com a adoção dos PO pela Comissão (ver figura 3). O primeiro lote de 
três atos de execução31 e quatro atos delegados32 foi adotado até março de 2014 
e o segundo lote de quatro atos de execução33 foi adotado até janeiro de 2015.

A Comissão adotou uma abordagem proativa à negociação 
de acordos de parceria e programas operacionais

38 
A Comissão deve adotar uma abordagem coerente nas negociações em relação 
aos diferentes fundos e Direções-Gerais e disponibilizar oportunamente aos Es-
tados-Membros todas as informações pertinentes e o apoio necessário para estes 
elaborarem os seus documentos de programação (sob a forma de orientações, 
formação ou comunicações informais).

30 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União 
e que revoga o Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 
Conselho (JO L 298 
de 26.10.2012, p. 1).

31 1) Regulamento (UE) 
n.º 288/2014; 2) Regulamento 
de Execução (UE) n.º 184/2014 
da Comissão, de 25 de 
fevereiro de 2014, que 
estabelece, nos termos do 
Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 que estabelece 
os termos e as condições 
aplicáveis ao sistema de 
intercâmbio eletrónico de 
dados entre os Estados-
Membros e a Comissão e que 
adota, nos termos do 
Regulamento (UE) 
n.º 1299/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho 
relativo às disposições 
específicas aplicáveis ao apoio 
prestado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional 
ao objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia, 
a nomenclatura das categorias 
de intervenção para o apoio 
do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional no 
âmbito do objetivo da 
cooperação territorial 
europeia (JO L 57 de 27.2.2014, 
p. 7) e 3) Regulamento de 
Execução (UE) n.º 215/2014 da 
Comissão, de 7 de março 
de 2014, que define as regras 
de execução do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013 no que diz 
respeito às metodologias para 
os apoios relativos às 
alterações climáticas, 
à determinação dos objetivos 
intermédios e das metas no 
quadro de desempenho e à 
nomenclatura das categorias 
de intervenção dos Fundos 
Europeus Estruturais e de 
Investimento (JO L 69 
de 8.3.2014, p. 65).

32 1) Regulamento Delegado (UE) 
n.º 240/2014 da Comissão, de 
7 de janeiro de 2014, relativo 
ao código de conduta 
europeu sobre parcerias no 
âmbito dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento 
(JO L 74 de 14.3.2014, p. 1); 
2) Regulamento Delegado 
(UE) n.º 480/2014 da Comissão, 
de 3 de março de 2014, que 
completa o Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 (JO L 138 
de 13.5.2014, p. 5); 
3) Regulamento Delegado 
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A posição de negociação da Comissão foi desenvolvida com base 
nos contributos recebidos de todos os serviços pertinentes

39 
O RDC para o período de 2014-2020 abrange cinco fundos diferentes e também 
prevê a possibilidade de criar PO multifundos. Em abril de 2013, as Direções-Ge-
rais competentes para os FEEI emitiram conjuntamente os procedimentos opera-
cionais a seguir pelos serviços da Comissão durante a preparação e a negociação 
dos AP e destes PO multifundos. Além disso, a Direção-Geral da Política Regio-
nal e Urbana e a Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
elaboraram roteiros com uma descrição pormenorizada das etapas a seguir nas 
negociações com os Estados-Membros e listas de verificação para garantir a coe-
rência da análise dos AP e PO nas diversas unidades. As negociações dos AP e PO 
foram principalmente geridas pelas unidades geográficas das Direções-Gerais.

Um diálogo informal sobre os AP e os PO ajudou a preparar 
as negociações e a atenuar o impacto da adoção tardia dos 
regulamentos

40 
A Comissão incentivou os Estados-Membros a apresentarem projetos dos AP 
e PO logo em 2013. Foi o que aconteceu com os AP de todos os Estados-Membros 
abrangidos pela presente auditoria. Em todos estes casos, a Comissão efetuou 
uma consulta a todas as Direções-Gerais pertinentes. Com base nestes contribu-
tos e na sua avaliação inicial dos documentos de posição (ver ponto 9), a Comis-
são formulou, em seguida, observações informais sobre os projetos de AP antes 
do início das negociações.

41 
Estes debates durante a fase preparatória das negociações permitiram à Comis-
são antever os temas que iriam colocar problemas específicos nas negociações 
formais e atenuar o impacto da adoção tardia dos regulamentos na adoção dos 
AP e PO.

42 
Os Estados-Membros consultaram menos ativamente a Comissão sobre os pro-
jetos de PO. Apenas cinco do 14 PO examinados foram informalmente enviados 
para análise34.

(UE) n.º 481/2014 da Comissão, 
de 4 de março de 2014, que 
completa o Regulamento (UE) 
n.º 1299/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no 
que diz respeito às regras 
específicas em matéria de 
elegibilidade da despesa para 
os programas de cooperação 
(JO L 138 de 13.5.2014, p. 45) 
e 4) Regulamento Delegado 
(UE) n.º 522/2014 da Comissão, 
de 11 de março de 2014, que 
completa o Regulamento (UE) 
n.º 1301/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no 
que diz respeito às regras 
pormenorizadas relativas aos 
princípios de seleção e gestão 
das ações inovadoras no 
domínio do desenvolvimento 
urbano sustentável a serem 
apoiadas pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional 
(JO L 148 de 20.5.2014, p. 1).

33 1) Regulamento de Execução 
(UE) n.º 821/2014 da Comissão, 
de 28 de julho de 2014, que 
estabelece as regras de 
execução do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013 no que diz 
respeito às modalidades de 
transferência e gestão das 
contribuições do programa, 
à comunicação de 
informações relativas aos 
instrumentos financeiros, às 
características técnicas das 
medidas de informação 
e comunicação e ao sistema 
de registo e arquivo de dados 
(JO L 223 de 29.7.2014, p. 7); 
2) Regulamento de Execução 
(UE) n.º 964/2014 da Comissão, 
de 11 de setembro de 2014, 
que estabelece as regras de 
execução do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013 no que diz 
respeito às normas 
e condições para os 
instrumentos financeiros 
(JO L 271 de 12.9.2014, p. 16); 
3) Regulamento de Execução 
(UE) n.º 1011/2014 da 
Comissão, de 22 de setembro 
de 2014, que estabelece regras 
pormenorizadas para 
a execução do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013 no que diz 
respeito aos modelos de 
apresentação de certas 
informações à Comissão, 
e regras pormenorizadas para 
o intercâmbio de informações 
entre os beneficiários e as 
autoridades de gestão, as 
autoridades de certificação, as 
autoridades de auditoria e os 
organismos intermédios 
(JO L 286 de 30.9.2014, p. 1) 
e 4) Regulamento de Execução 
(UE) 2015/207 da Comissão, de 
20 de janeiro de 2015, que 
estabelece regras 
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A Comissão forneceu aos Estados-Membros notas de orientação 
para as negociações, mas apenas numa fase tardia do processo

43 
A Comissão forneceu um número considerável de notas de orientação gerais 
e temáticas aos seus próprios serviços e aos Estados-Membros (com um volume 
total de mais de 200 páginas apenas para o OT 1 e o OT 8 e 400 páginas para as 
condicionalidades ex ante). Estas notas continham recomendações e instruções 
pormenorizadas sobre os diversos assuntos em negociação.

44 
Contudo, estas orientações foram disponibilizadas numa fase tardia do processo, 
nomeadamente devido ao facto de o pacote relativo à política de coesão só ter 
sido adotado em dezembro de 2013. Ainda assim, foram enviadas aos Estados-
Membros versões provisórias das orientações logo que foi possível, de acordo 
com o estado das negociações referentes à legislação. Por exemplo, as primeiras 
versões das orientações da Comissão sobre as condicionalidades ex ante foram 
emitidas em março e abril de 2013, e atualizadas em agosto do mesmo ano, mas 
ainda não incluíam orientações sobre os domínios que continuavam a ser discu-
tidos entre os legisladores. Em agosto de 2013, estavam disponíveis orientações 
para 34 das 36 condicionalidades ex ante. Os Estados-Membros tiveram de aguar-
dar até fevereiro de 2014 para obterem uma versão final completa da nota de 
orientação. Só foram publicadas versões finais das notas de orientação em alguns 
casos. Mesmo em relação a domínios importantes, como as condicionalidades 
ex ante ou a revisão do quadro de desempenho e a reserva de desempenho, as 
versões finais só foram publicadas em fevereiro e maio de 2014. A revisão das 
notas de orientação terminou em setembro de 2014.

45 
No entanto, os representantes dos Estados-Membros abrangidos pela presente 
auditoria confirmaram que a Comissão lhes prestou assistência formal e informal 
durante as negociações e afirmaram que a cooperação com a Comissão tinha 
sido, de um modo geral, construtiva. Os funcionários da Comissão incumbidos 
das negociações visitaram periodicamente os Estados-Membros e mantiveram 
contactos regulares com as autoridades nacionais.

pormenorizadas de execução 
do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 no que diz 
respeito aos modelos para 
apresentação do relatório 
intercalar, das informações 
relativas aos grandes projetos, 
do plano de ação conjunto, 
dos relatórios de execução do 
objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, da 
declaração de gestão, da 
estratégia de auditoria, do 
parecer de auditoria e do 
relatório anual de controlo, 
bem como a metodologia 
a utilizar para efeitos da 
análise custo-benefício, e nos 
termos do Regulamento (UE) 
n.º 1299/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no 
que diz respeito ao modelo 
dos relatórios de execução do 
objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia (JO L 38 
de 13.2.2015, p. 1).

34 É o caso do PO nacional do 
FEDER na Croácia, do PO 
nacional do FSE na Irlanda, dos 
PO nacionais do FEDER e do 
FSE na Roménia e do PO 
regional do FEDER na 
Roménia.



32Observações 

Apesar das dificuldades, a Comissão adotou os AP e PO 
dentro do prazo especificado no regulamento

46 
A Comissão deve apresentar as suas observações sobre os AP e os PO no 
prazo de três meses a contar da data de apresentação dos mesmos35. Em 
resposta a essas observações, os Estados-Membros devem prestar todas as 
informações adicionais necessárias à Comissão e, se for caso disso, proceder 
à revisão do documento. Desde que as suas observações tenham sido devida-
mente tidas em conta pelo Estado-Membro, a Comissão adota uma decisão 
de aprovação do AP, no prazo de quatro meses a contar da data da apresen-
tação do mesmo36. Além disso, a Comissão aprova cada PO, o mais tardar, seis 
meses após a sua apresentação formal pelos Estados-Membros, desde que 
as eventuais observações formuladas pela Comissão tenham sido adequa-
damente levadas em consideração37. O período decorrido entre o momento 
em que a Comissão envia as observações ao Estado-Membro e a data em 
que este apresenta novamente os PO que podem ser adotados (ou seja, em 
que as observações formuladas pela Comissão foram devidamente tidas em 
conta)38 não é contabilizado para este prazo regulamentar.

47 
No início de 2013, a Comissão comunicou aos Estados-Membros que preten-
dia adotar todos os AP no início de 2014 e todos os PO até ao fim de julho 
de 201439. A análise do Tribunal revelou, todavia, que o último AP tinha sido 
adotado em novembro de 2014 e o último PO em dezembro de 2015. A ado-
ção tardia do pacote legislativo relativo à política de coesão atrasou a adoção 
dos AP e PO em relação aos planos iniciais da Comissão. Além disso, os pri-
meiros AP foram formalmente apresentados à Comissão em janeiro de 2014 
e os primeiros PO em março de 2014. No caso destes AP e PO, as negociações 
informais foram, por conseguinte, iniciadas antes de os regulamentos aplicá-
veis terem sido formalmente adotados.

Acordos de parceria

48 
Todos os AP foram apresentados dentro do prazo regulamentar (abril 
de 2014). Os AP foram negociados mais rapidamente do que no período 
de 2007-2013. Os últimos AP foram adotados apenas cerca de um mês mais 
tarde do que o último QREN, apesar de as negociações terem começado dois 
meses e meio depois (ver figura 4).

35 Artigos 16.º, n.º 1, e 29.º, n.º 3, 
do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 relativos aos AP 
e aos PO, respetivamente.

36 Artigo 16.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013.

37 Artigo 29.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013.

38 Artigo 3.º do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.

39 Carta enviada aos Estados-
Membros pelos Diretores-
Gerais das DG competentes 
para os FEEI (Direção-Geral da 
Política Regional e Urbana/
WD Ares (2013)).
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Programas operacionais

49 
Em novembro de 2014, o Parlamento Europeu instou a Comissão e os Estados-
Membros «a intensificarem os seus esforços para, caso seja necessário, aumen-
tarem rapidamente a qualidade dos programas operacionais, para garantir que 
o maior número possível de programas esteja ‘pronto para adoção’ até 31 de 
dezembro de 2014»40, ou seja, antes da nomeação da nova Comissão. Até de-
zembro de 2014, tinham sido adotados 198 dos 311 PO (excluindo os PO relativos 
à CTE) no âmbito do objetivo «Investimento no crescimento e no emprego» 
(64%), quase todos (151) no mês de dezembro. No anterior período de progra-
mação de 2007-2013, 98% dos PO tinham sido adotados até ao mês equivalente 
(dezembro de 2007). Este facto deve-se principalmente ao atraso na adoção do 
pacote legislativo.

50 
Os Estados-Membros apresentaram a maior parte dos seus projetos de PO (85%) 
dentro do prazo regulamentar. A Comissão não conseguiu iniciar as negociações 
formais relativas a 15% dos PO no prazo de três meses após a apresentação dos 
AP.

40 Proposta de resolução do 
Parlamento Europeu sobre os 
atrasos no lançamento da 
política de coesão para 
o período de 2014-2020, 
de 24.11.2014 (B8-0281/2014).
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Fi
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ra
 4 Negociações dos AP/QREN e PO1 (período entre a primeira apresentação formal  

e a última adoção) – comparação entre os períodos de 2007-2013 e 2014-2020

1  A Croácia não está incluída na análise do período de programação de 2007-2013 visto só ter aderido à UE em 2013. Estão também excluídos 
os PO do IPA e do FEAD, que não são adotados ao abrigo do RDC relativo ao FEDER, ao FSE e ao FC.

2 Tem em conta 2% de PO anómalos.

Fonte: TCE.
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51 
Em média, no período de 2014-2020, foram necessários cerca de oito meses para 
concluir a negociação e adotar um PO. O tempo médio de adoção é comparável 
ao do período de 2007-2013, tendo sido necessários cerca de mais 24 dias desde 
a data de apresentação de um PO até à data da sua adoção: 241 dias contra 217 
(ver figura 5).

Fi
gu

ra
 5 Tempo médio de adoção dos PO1 em dias de calendário (desde a primeira 

apresentação até à adoção final)

1 Esta análise não tem em consideração os PO do IPA e do FEAD, que não são adotados ao abrigo do RDC, nem o período suspensivo.

Fonte: Dados da Comissão adaptados pelo TCE.
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52 
No período de 2007-2013, as negociações de um número reduzido de PO demo-
raram quase três anos. Não se registaram casos desse tipo no período de 2014-
2020. O tempo máximo desde a primeira apresentação até à adoção final de 
um PO no âmbito do objetivo de investimento no crescimento e no emprego 
diminuiu 32% em relação ao período de 2007-2013 (de 1 026 dias41 para 703). Em 
especial, o tempo necessário para negociar os PO relativos à CTE foi consideravel-
mente inferior (599 em vez de 800 dias). Este valor não tem em conta o período 
suspensivo previsto pelo RDC (ver ponto 46). No caso dos PO examinados na 
auditoria, 52% desse tempo pode ser atribuído à revisão dos PO pelos Estados-
Membros, que depois os apresentariam novamente à Comissão (ver ponto 55).

Os requisitos adicionais, os problemas informáticos e a 
complexidade do processo de aprovação contribuíram para 
a longa duração das negociações dos acordos de parceria 
e programas operacionais

53 
Registaram-se atrasos na adoção dos AP e PO relativamente aos prazos fixados 
nos regulamentos. O Tribunal constatou que, em alguns casos, a Comissão não 
respeitou os prazos de envio das observações aos Estados-Membros (três me-
ses): foi o caso de um dos cinco AP (Croácia) e de sete dos 14 PO (Irlanda, Polónia 
e Espanha) examinados42.

54 
Houve também problemas de qualidade significativos com os projetos de PO 
apresentados pelos Estados-Membros e que levaram a Comissão a exigir altera-
ções. Por exemplo, em relação aos 14 PO examinados, a Comissão enviou obser-
vações e, em média, os Estados-Membros tiveram de voltar a apresentá-los três 
vezes à Comissão.

41 Devido à adoção de cinco PO 
em 2008 e 2009. Sem estes PO, 
a duração máxima teria sido 
de 423 dias.

42 Códigos CCI 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
e 2014ES16RFOP003.
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55 
Estes atrasos e o aumento do tempo necessário para adotar um PO sugerem que 
as negociações foram mais exigentes do que no período de programação ante-
rior. O Tribunal identificou vários motivos para que tal acontecesse.

- Requisitos adicionais: existiam vários temas novos que anteriormente não 
faziam parte das negociações, cujo tratamento levou, naturalmente, mais 
tempo. Um exemplo é a obrigação de chegar a acordo sobre as condicionali-
dades ex ante, que obrigou os serviços da Comissão a analisarem pormenori-
zadamente certas políticas do Estado-Membro. Outro exemplo é o requisito 
de estabelecer uma lógica de intervenção e um quadro de desempenho mais 
explícitos, exigindo um debate mais aprofundado para assegurar que são se-
lecionadas para execução as intervenções que garantam o máximo impacto 
da política da UE. Além disso, os indicadores de desempenho para realizações 
e resultados foram previamente negociados, juntamente com os PO, ao con-
trário do período de programação anterior, em que poderiam ser acordados 
na fase final.

- Problemas informáticos: durante as negociações, o intercâmbio eletrónico 
formal de informações entre os Estados-Membros e a Comissão foi efetuado 
através do novo sistema SFC2014. A utilização desta ferramenta informática 
era obrigatória durante as negociações dos PO43. Lançada em janeiro de 2014, 
só ficou plenamente operacional posteriormente. No seu primeiro ano de 
funcionamento, foram lançadas 19 versões diferentes do SFC2014 para corri-
gir problemas. Todos os Estados-Membros visitados no âmbito da presente 
auditoria declararam ter tido problemas com a sua utilização e quatro deles 
afirmaram que o sistema não estava totalmente operacional quando apresen-
taram o seu AP.

- Observações da Comissão sobre os projetos de PO sujeitas a aprovação: 
ao contrário do que acontecia em períodos anteriores, foi exigido que as 
observações da Comissão sobre os projetos de PO fossem adotadas pelo Co-
légio de Comissários44. Por conseguinte, nos casos em que a documentação 
apresentada pelo Estado-Membro levou a Comissão a enviar observações, 
seria necessário realizar pelo menos três consultas inter e intrasserviços: uma 
para recolher observações de todos os serviços pertinentes, uma segunda 
para aprovar as observações a enviar ao Estado-Membro e uma terceira para 
adotar o PO. O Tribunal identificou, no total, 896 consultas interserviços (em 
média, três por PO), relacionadas com a negociação e a adoção dos PO.

43 Regulamento (UE) 
n.º 184/2014.

44 No período de programação 
anterior, o Colégio de 
Comissários só tinha de adotar 
os PO finais e não as 
observações.
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Os acordos de parceria foram essenciais para 
concentrar as despesas da coesão na Estratégia 
Europa 2020

56 
Os AP deviam ser concebidos com base numa lógica de intervenção claramente 
articulada e destinados a evitar uma fragmentação excessiva do financiamento. 
Os Estados-Membros devem identificar as principais necessidades de desenvolvi-
mento e investimento e incluir nos AP as que são atribuíveis aos OT predefinidos 
no RDC e decorrentes da Estratégia Europa 2020. A utilização reforçada da lógica 
de intervenção exigiu que fossem atribuídos fundos aos domínios em que são 
necessárias intervenções públicas, segundo as REP e as análises dos Estados-
Membros, e/ou onde o potencial de crescimento é maior. A dotação financeira 
deve ser coerente com os objetivos estabelecidos nos AP e permitir obter os 
resultados pretendidos pelos Estados-Membros. Os PO tinham ainda de indicar 
as necessidades de desenvolvimento nacional ou regional pertinentes que eram 
contempladas, bem como a dotação financeira, mantendo-se em conformidade 
com o conteúdo dos AP.

57 
A Comissão pode pedir a reprogramação dos AP e dos PO relevantes, caso tal 
seja necessário para apoiar a execução das REP e recomendações pertinentes 
do Conselho ou no âmbito dos programas de ajustamento macroeconómico45. 
Contudo, a Comissão só tenciona utilizar os poderes de reprogramação em casos 
excecionais46.

58 
Embora as REP sejam atualizadas anualmente, os desafios subjacentes são geral-
mente de longa duração e não mudam consideravelmente de um ano para outro. 
Em 2014, mais de dois terços das 157 REP são, pelo menos em certa medida, perti-
nentes para a política de coesão.

59 
Relativamente aos cinco Estados-Membros abrangidos pela presente auditoria, 
o Tribunal examinou se os seus AP cobriam todos os aspetos essenciais e forne-
ciam um diagnóstico útil das necessidades de desenvolvimento e investimento 
dos Estados-Membros. Determinou, seguidamente, se as negociações entre 
a Comissão e os Estados-Membros tinham permitido chegar a um acordo sobre 
a concentração do financiamento nos OT decorrentes da Estratégia Europa 2020, 
bem como se respeitaram os requisitos de delimitação estabelecidos nos regu-
lamentos. Comparou também os resultados das negociações com os do período 
de 2007-2013. Por último, analisou se os AP indicavam claramente os resultados 
a alcançar e em que medida estes resultados estavam relacionados com o finan-
ciamento da UE.

45 Artigo 23.º do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final, de 30 de 
julho de 2014, «Orientações 
sobre a aplicação de medidas 
destinadas a ligar a eficácia 
dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento 
a uma boa governação 
económica em conformidade 
com o artigo 23.º do 
Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013».
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Os acordos de parceria constituem a base da dotação 
orçamental destinada aos objetivos temáticos e prioridades 
de investimento

Os acordos de parceria fornecem um diagnóstico das necessidades 
de desenvolvimento e das prioridades dos Estados-Membros em 
matéria de despesas

Os acordos de parceria examinados abrangiam todos os aspetos essenciais 
exigidos

60 
Os AP são documentos volumosos. Por exemplo, o AP da Croácia tem 466 pági-
nas, o da Roménia 461 páginas, o da Espanha 368 páginas, o da Irlanda 265 pá-
ginas e o da Polónia 244 páginas. As informações apresentadas nos AP variam 
consideravelmente entre Estados-Membros quanto à estrutura, ao formato e ao 
nível de pormenor. Ao contrário dos PO, não existia qualquer modelo obrigatório 
estabelecido nos regulamentos, mas a Comissão forneceu um projeto de modelo 
e orientações sobre o conteúdo do AP (ver ponto 19).

61 
A análise efetuada pelo Tribunal aos AP dos cinco Estados-Membros abrangidos 
pela presente auditoria revelou que todos:

- justificaram a seleção dos OT com base nas necessidades de desenvolvimen-
to e investimento identificadas e cumpriram os requisitos de concentração 
temática estabelecidos nos regulamentos específicos dos Fundos47;

- forneceram informações sobre a afetação indicativa dos FEEI a cada OT;

- identificaram os principais resultados pretendidos para cada OT;

- enumeraram os PO que contribuíam para a obtenção dos resultados.

47 Para o FSE, só se aplica ao 
requisito de concentração 
temática para a inclusão social.
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62 
O Tribunal verificou, porém, que a dotação financeira total agregada por ob-
jetivos temáticos nos AP da Polónia e da Espanha não correspondia aos dados 
constantes dos PO. Observou ainda que, no caso do FEDER, na ausência de 
informações financeiras complementares fornecidas por estes Estados-Membros, 
a Comissão terá problemas em controlar o cumprimento dos requisitos de con-
centração financeira.

A Comissão analisou os desafios e as prioridades de financiamento 
e transmitiu as suas observações aos Estados-Membros, antes da 
negociação formal dos AP e PO

63 
Nos seus documentos de posição, a Comissão tinha analisado os principais desa-
fios e identificado as prioridades de financiamento pertinentes em relação a cada 
Estado-Membro. Os documentos também faziam referência às REP formuladas 
pelo Conselho em 2012 (ver ponto 9). O processo de identificação das necessi-
dades de desenvolvimento e prioridades de investimento foi objeto de debates 
e preparações exaustivos nos Estados-Membros, bem como de negociações entre 
estes e a Comissão.

Os Estados-Membros identificaram nos AP as necessidades de 
desenvolvimento e investimento

64 
A análise efetuada pelo Tribunal revelou que os AP, com base nas provas dispo-
níveis na Comissão, fornecem um diagnóstico da situação relativa a cada um 
dos OT selecionados que pode servir de base à identificação das prioridades em 
matéria de despesas. Apresentam-se alguns exemplos na caixa 4.
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4 Acordos de parceria – diagnóstico da situação nacional em relação a um OT

«Investigação» (OT 1):

Cada Estado-Membro forneceu informações sobre a intensidade de I&D e a despesa empresarial em I&D. Os 
AP descrevem igualmente, em graus variáveis, o desempenho nacional em termos de realizações, medidos 
à luz de fatores como as patentes, as publicações científicas e o potencial humano em matéria de I&D; as liga-
ções e o nível de cooperação entre os organismos de investigação e as empresas, e a posição do país no Painel 
Europeu da Inovação (PEI)48.

Nesta base, os Estados-Membros determinaram no AP as suas estimativas das necessidades globais de investi-
mento para o OT 1. No caso da Irlanda, estas necessidades de investimento não foram explicitamente enun-
ciadas, mas puderam ser deduzidas a partir do diagnóstico e dos resultados estratégicos previstos. A Polónia, 
a Roménia e a Croácia indicaram que, complementarmente ao apoio financeiro, eram necessários ajusta-
mentos estruturais e/ou regulamentares para estimular o desenvolvimento das atividades de I&D. O Tribunal 
constatou, todavia, que foram fornecidas poucas informações sobre as causas subjacentes a essa necessidade 
e que os AP não apresentaram pormenores sobre as mudanças estruturais necessárias. No entanto, os AP 
cumprem os requisitos mínimos estabelecidos no RDC.

«Promoção do emprego» (OT 8):

O AP de cada Estado-Membro deu resposta a desafios específicos relativos ao OT 8. O elevado desemprego 
dos jovens foi apontado como um problema por todos os países examinados. Os elevados níveis de desem-
prego, em geral, foram identificados como um desafio na Irlanda e em Espanha, tendo a Irlanda apontado 
o crescente desemprego de longa duração como um problema. A baixa participação geral no mercado de tra-
balho (em especial das mulheres e dos idosos) era um dos principais desafios para a Polónia. O AP da Roménia 
destacou a necessidade de aumentar a participação dos ciganos, dos idosos, das mulheres e das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. A Polónia, a Roménia e a Croácia fizeram referência à necessidade de 
melhorar a eficácia dos serviços públicos de emprego.

48 Comissão Europeia, DG GROW, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
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Os acordos de parceria examinados abordaram quase todos os 
objetivos temáticos decorrentes da Estratégia Europa 2020

65 
Os cinco Estados-Membros contemplaram quase todos os OT nos respetivos AP. 
A Polónia, a Roménia e a Croácia abordaram todos os OT, a Espanha abordou os 
OT 1 a 10 e a Irlanda excluiu os OT 7 e 11.

66 
Criou-se, assim, uma situação em que não existe uma ligação clara entre cada REP 
e uma afetação dos fundos. Os Estados-Membros examinados justificaram a afe-
tação de fundos aos objetivos temáticos sobretudo com base nos requisitos de 
delimitação e tendo também em conta as necessidades nacionais identificadas 
e as REP relativas a 2012 e 2013. Além disso, continua a não ser claro se a percen-
tagem de fundos afetados aos objetivos temáticos é suficiente para dar resposta 
às necessidades identificadas e se permite atingir os resultados pretendidos 
pelos Estados-Membros.

As negociações dos AP foram eficazes em termos da 
delimitação das despesas com os objetivos da Estratégia 
Europa 2020

Os requisitos de concentração temática constantes dos 
regulamentos específicos dos Fundos foram cumpridos

FEDER – objetivos temáticos 1 a 4

67 
Globalmente, os 28 Estados-Membros da UE afetaram cerca de 62% das respeti-
vas dotações do FEDER aos OT 1 a 4. A análise do Tribunal revelou também que as 
dotações orçamentais para cada Estado-Membro ultrapassaram o limiar mínimo 
de 50% para as regiões menos desenvolvidas.
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68 
O financiamento do FEDER nos cinco Estados-Membros examinados em porme-
nor concentra-se nos domínios da investigação e inovação (OT 1); das TIC (OT 2), 
da competitividade das PME (OT 3) e da transição para uma economia de baixo 
teor de carbono (OT 4). Os regulamentos específicos dos Fundos estabelecem re-
quisitos mínimos de concentração para determinados OT (ver caixa 1). A análise 
do Tribunal revelou que os requisitos de concentração temática, ao nível dos AP, 
foram até ultrapassados (ver quadro 2).

Q
ua

dr
o 

2 Requisitos de concentração temática para o FEDER por 
Estado-Membro ao nível do AP

OT 1, 2, 3, 4 do FEDER

região mais 
desenvolvida

região em transição região menos 
desenvolvida

mínimo exigido 80% 60% 50%

ES1 81% 63% 56%

HR N/A N/A 61%

IE 91% N/A N/A

PL2 70% N/A 58%

RO 84% N/A 51%

OT 4 do FEDER (alterações climáticas)

região mais 
desenvolvida

região em transição região menos 
desenvolvida

mínimo exigido 20% 15% 12%

ES 20% 17% 18%

HR N/A N/A 13%

IE 22% N/A N/A

PL3 24% N/A 24%

RO 48% N/A 60%

1  Não é possível verificar se os dados relativos a Espanha correspondem aos PO, uma vez que estes 
classificam as regiões em conformidade com os critérios estabelecidos no RDC, mas não com 
a derrogação prevista no Regulamento FEDER.

2 Cumprido com base nas derrogações estabelecidas no artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento FEDER.

3 Cumprido com base nas derrogações estabelecidas no artigo 4.º, n.º 3, do Regulamento FEDER.

Fonte: TCE com base nos dados provenientes das aplicações informáticas Infoview e SFC2014 da 
Comissão.
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69 
O Tribunal observa que, no caso dos Estados-Membros que recorreram às derro-
gações previstas no Regulamento FEDER49, as informações financeiras disponíveis 
nos PO nem sempre permitem determinar se os requisitos de concentração temá-
tica foram respeitados (ver quadro 2). Nesses casos, as regiões são classificadas 
de forma diferente para efeitos da concentração temática e para a classificação 
das regiões de nível NUTS 2 utilizada na programação50. Se os Estados-Membros 
não fornecerem informações complementares, a Comissão não poderá controlar 
o cumprimento dos requisitos de concentração temática.

FSE – objetivos temáticos 8 a 10

70 
Em relação ao FSE, a maior parte dos fundos (30,7 mil milhões de euros, cerca 
de 37%) foi afetada ao OT 8, tendo o OT 10 «Educação» recebido 27,1 mil milhões 
de euros (cerca de 33%). Globalmente, todos os Estados-Membros da UE afetaram 
cerca de 26% da sua dotação do FSE ao OT 9. Os cinco Estados-Membros exa-
minados afetaram entre 22% e 36% ao objetivo temático «Promover a inclusão 
social» (OT 9), mais uma vez bastante acima dos requisitos mínimos previstos no 
regulamento específico do Fundo (ver quadro 3).

Q
ua

dr
o 

3 Requisitos de concentração temática relativos ao OT 9 
aplicáveis ao Estado-Membro em análise

mínimo exigido 20%

ES 27%

HR 23%

IE 36%

PL 22%

RO 26%

Fonte: TCE com dados provenientes das aplicações informáticas Infoview e SFC2014 da Comissão.

49 Artigo 4.º do Regulamento 
(UE) n.º 1301/2013.

50 Artigo 90.º do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.
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71 
A análise do Tribunal revela que a Comissão e os Estados-Membros delimitaram 
eficazmente os fundos ao nível dos PO para as prioridades decorrentes da Estra-
tégia Europa 2020. Durante as negociações dos PO, esta delimitação teve impli-
cações diretas para as respetivas lógicas de intervenção e para os valores-alvo 
dos indicadores de desempenho referentes a realizações, uma vez que a maioria 
dos valores-alvo é calculada com base em custos unitários determinados pelas 
experiências anteriores.

O financiamento no período de 2014-2020 concentrou-se mais no objetivo 
de «crescimento inteligente e inclusivo» do que nos períodos anteriores

72 
De um modo geral, as negociações entre a Comissão e os Estados-Membros 
conduziram a uma maior concentração do financiamento dos 28 Estados-Mem-
bros da UE nas prioridades da Estratégia Europa 2020: o «Crescimento inclusivo» 
(OT 8 a 11) registou um aumento de quase 8%, enquanto o «Crescimento susten-
tável» (OT 4 a 7) sofreu uma diminuição de quase 4% (ver figura 6). A atribuição 
dos objetivos temáticos aos domínios prioritários da Estratégia Europa 2020 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo não é estabelecida nos 
regulamentos51. Foi introduzida pela Comissão em vários documentos publicados 
desde 201452.

73 
No período de programação de 2014-2020, a afetação de fundos ao OT 4, «Eco-
nomia de baixo teor de carbono», aumentou significativamente cerca de 22,4 mil 
milhões de euros (57%). Ao mesmo tempo, o financiamento foi consideravelmen-
te reduzido para os seguintes objetivos: OT 6, «Preservar e proteger o ambiente 
e promover a utilização eficiente dos recursos», cujo financiamento afetado 
sofreu uma diminuição de 10,6 mil milhões de euros (-30%) e OT 7, «Transportes», 
cuja dotação financeira diminuiu 16,9 mil milhões de euros (-29%). A dotação 
total destinada aos OT visados pela presente auditoria sofreu uma redução de 
8,4 mil milhões de euros (-20%) para o OT 1, «Investigação», enquanto o financia-
mento afetado ao OT 8, «Promoção do emprego», aumentou 10,3 mil milhões de 
euros (28%) (ver figura 6).

51 Relatório Anual do Tribunal de 
Contas sobre a execução do 
orçamento relativo ao 
exercício de 2014, ponto 3.22.

52 Direção-Geral da Política 
Regional e Urbana, «Fundos 
Estruturais e de Investimento 
Europeus 2014-2020: Textos 
e comentários oficiais», 
novembro de 2015.
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 6 Afetação dos fundos do FEDER, do FSE (incluindo a IEJ) e do FC para a Estratégia 

Europa 2020 – comparação entre os períodos de programação de 2007-2013 
e 2014-2020

milhões de euros

Crescimento 
inclusivo 
(OT 8-11)

Crescimento 
sustentável 

(OT 4-7)

Crescimento 
inteligente 

(OT 1-3)

8%
6%
4%
2%
0%

-2%
-4%

7 853

-5 221596

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 2OT 1

70%

50%

30%

10%

-10%

-30%

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Nota: Os dados financeiros não são diretamente comparáveis entre os períodos de programação. A estimativa do Tribunal baseia-se nos dados 
financeiros relativos a 2007-2013 codificados e retroativamente atribuídos aos OT pela Comissão.

Fonte: TCE com base nos dados da aplicação informática Infoview da Comissão e da Direção-Geral da Política Regional e Urbana.



47Observações 

Os Estados-Membros examinados definem nos acordos 
de parceria os principais resultados a alcançar, mas 
a sua concretização exigirá uma contribuição nacional 
considerável, para além do financiamento da UE

74 
Nos AP, os Estados-Membros descrevem os OT selecionados e definem os princi-
pais resultados esperados das intervenções para cada um dos FEEI (ver caixa 2). 
Globalmente, o Tribunal considera que os resultados esperados definidos para 
o OT 1 e o OT 8 em todos os AP examinados podem ser ligados às necessidades 
e aos desafios descritos. O nível de pormenor e a qualidade das informações rela-
tivas aos resultados esperados varia, porém, entre os AP analisados:

- o AP irlandês reformula diretamente os resultados definidos para os PO;

- os AP croata, espanhol e romeno determinam as prioridades de financia-
mento no âmbito de cada OT e definem os resultados esperados em relação 
a cada fundo (FEDER, FSE e FC). Além disso, o AP espanhol define objetivos 
específicos que são comuns a todos os PO do FSE e do FEDER, sendo que 
todos PO deviam utilizar apenas esses objetivos específicos;

- o AP polaco estabelece objetivos específicos globais para o OT 1 e o OT 8 
e divide-os em prioridades de financiamento e resultados esperados corres-
pondentes (ver caixa 5).

Ligação entre as necessidades de investimentos e os resultados relativos ao 
objetivo de «Promoção do emprego» (OT 8) – exemplo da Polónia

A Polónia identificou o baixo nível de emprego das mulheres como um dos desafios com que o mercado de 
trabalho está confrontado. Um dos principais problemas que impedem o regresso das mulheres ao mercado 
de trabalho é a reduzida disponibilidade de serviços de acolhimento de crianças. A Polónia procura utilizar 
os FEEI para aumentar o acesso a esses serviços para crianças até aos três anos de idade e melhorar, assim, as 
perspetivas de emprego das mulheres. Esse é o resultado pretendido estabelecido no AP.
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75 
O Tribunal constatou que todos os Estados-Membros examinados determinam 
nos seus AP os indicadores-chave de resultados referentes ao OT 1 e ao OT 8 para 
medir os resultados a alcançar com os investimentos previstos (ver anexo IV). 
Em relação a três dos cinco AP examinados, todos os indicadores de resultados 
referentes ao OT 1 e ao OT 8 são acompanhados por um valor de base e um valor-
-alvo quantificados. A Espanha forneceu uma descrição qualitativa das mudanças 
esperadas relativamente a três dos quatro indicadores de resultados referentes 
ao OT 853. No seu AP, a Irlanda não apresentou valores de base nem valores-alvo 
para o OT 1 e o OT 8, remetendo antes para os PO. Os valores de base e os valo-
res-alvo podem ser deduzidos dos PO do FEDER para o OT 1, mas não dos PO do 
FSE para o OT 8.

76 
Relativamente ao OT 1 e ao OT 8, todos os Estados-Membros examinados, à ex-
ceção da Irlanda, utilizaram como indicadores de resultados estratégicos dois 
grandes objetivos estabelecidos pela Estratégia Europa 2020: investir 3% do PIB 
(setor público e privado em conjunto) em I&D/inovação e assegurar o emprego 
de 75% da população de idade compreendida entre 20 e 64 anos. O Tribunal 
concluiu igualmente que, quando mencionados, os objetivos estabelecidos eram 
consentâneos com os programas nacionais de reformas que traduzem a Estraté-
gia Europa 2020 em objetivos nacionais.

77 
A dotação global do FEDER para o OT 1 nos 28 Estados-Membros da UE represen-
ta menos de 5% das suas despesas totais estimadas em I&D no período de 2014-
2020. As despesas em investigação através do FEDER representam mais de 5% 
das despesas totais nacionais em I&D54 em 15 Estados-Membros. Nos restantes 
Estados-Membros, essas despesas são marginais, apenas correspondendo a mais 
de 25% na Lituânia, na Polónia, na Estónia e na Eslováquia e a mais de 50% na 
Letónia.

78 
Segundo o AP polaco, um quarto dos resultados previstos para o OT 1 deverá 
resultar diretamente das intervenções dos FEEI. Este valor é, de um modo geral, 
coerente com a percentagem correspondente das despesas totais em I&D. Ne-
nhum dos outros Estados-Membros fez uma estimativa quantificada da contribui-
ção esperada dos FEEI para atingir os valores-alvo, uma vez que não era exigido 
pelo RDC (ver anexo IV).

53 Relatório Anual do Tribunal de 
Contas sobre a execução do 
orçamento relativo ao 
exercício de 2015, ponto 3.59 
(JO C 375 de 13.10.2016).

54 Baseado em «Total intramural 
R&D expenditure (GERD) by 
sectors of performance 2014» 
(Despesas totais em I&D 
intramuros por setores de 
desempenho 2014) do 
EUROSTAT.
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79 
Quanto à política ativa de emprego, estima-se que os FEEI e, em especial, o FSE 
terão um impacto mais forte, pelo menos em alguns Estados-Membros. Por 
exemplo, no caso da Roménia, a dotação dos FEEI para a «Promoção do empre-
go» (OT 8) é mais de seis vezes superior às despesas nacionais anuais em políticas 
ativas de emprego (em 2014). Na prática, o financiamento dessas políticas na 
Roménia será substancialmente aumentado pelos FEEI.

80 
Com base na sua análise dos AP, o Tribunal considera evidente que a obtenção da 
maioria dos resultados previstos nestes documentos exigirá não só uma contri-
buição substancial dos orçamentos nacionais, para além do financiamento dos 
FEEI, mas também medidas regulamentares e reformas estruturais adicionais. Ao 
mesmo tempo, um resultado não concretizado, por exemplo uma taxa de empre-
go, pode dever-se não ao insucesso das intervenções dos FEEI, mas sim a fatores 
que escapam ao âmbito destes fundos, tais como uma situação socioeconómica 
desfavorável e/ou a políticas nacionais ineficazes.

Os programas operacionais mostram mais claramente 
o que se pretende obter com as intervenções e a forma 
como esse resultado deverá ser alcançado, mas 
a complexidade é simultaneamente maior do que no 
período de programação anterior

81 
Os PO devem fundamentar as intervenções da UE de uma forma coerente e har-
monizada. Devem indicar as necessidades de desenvolvimento e investimento 
e o potencial de crescimento, bem como os problemas a resolver, e identificar 
o rumo das mudanças desejadas através da definição clara e coerente dos obje-
tivos a realizar, das metas a atingir e das medidas para concretizar os objetivos 
definidos.

82 
O Tribunal examinou, por conseguinte, uma amostra de 14 PO nos cinco Estados-
Membros abrangidos pela presente auditoria e verificou se as necessidades de 
desenvolvimento e investimento estão claramente identificadas e devidamente 
fundamentadas, se os objetivos especificados dão uma resposta coerente às 
necessidades identificadas e se é esperado que as medidas contribuam para os 
resultados pretendidos. Examinou também a estrutura global dos PO para o pe-
ríodo de 2014-2020 e o seu impacto na forma como os indicadores de desempe-
nho são especificamente concebidos para medir a concretização dos objetivos 
e resultados.
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A Comissão e os Estados-Membros conseguiram elaborar 
programas operacionais com uma lógica de intervenção 
mais sólida, na maioria dos casos, do que no período de 
programação anterior

Os programas operacionais são geralmente baseados numa lógica 
de intervenção mais sólida

83 
A análise da amostra de PO examinados efetuada pelo Tribunal indica que, de 
um modo geral, a Comissão e os Estados-Membros conseguiram elaborar PO 
com uma lógica de intervenção mais sólida. A caixa 6 apresenta um exemplo da 
forma como a ligação entre as necessidades de desenvolvimento e os objetivos 
específicos pode ser deduzida a partir dos PO. Contudo, em alguns casos, é ne-
cessário ter também em conta alguns aspetos apresentados em outros documen-
tos de programação (como o AP ou as avaliações ex ante) para se compreender 
inteiramente a lógica de intervenção.

Ligação entre as necessidades de desenvolvimento e investimento e os objetivos 
específicos para a prioridade de investimento 8i («acesso ao emprego») no âmbito 
dos eixos prioritários 1A, 1B, 1C, 1D do PO de Espanha «Emprego, formação 
e educação»Ca

ix
a 

6

Indicadores de resultados 
com valores de base e 

valores-alvo

Pessoas que obtêm uma 
quali�cação uma vez 
terminada a participação

Pessoas com emprego, 
incluindo uma atividade 
por conta própria, uma vez 
terminada a participação

Objetivo 
especí�co

Melhorar a empregabilida-
de, sobretudo dos 
desempregados e/ou 
candidatos a emprego 
através da aquisição e/ou 
atualização de competên-
cias pro�ssionais

Necessidades

Maior empregabilidade dos 
candidatos a emprego e desem-
pregados, incluindo desemprega-
dos idosos e de longa duração   

Aumentar a e�cácia das políticas 
ativas de emprego, in�uenciar as 
questões de género e diminuir as 
desigualdades, mobilizar a 
presença de mais participantes 
para melhorar a sua empregabili-
dade

Fonte: TCE baseado no PO de Espanha «Emprego, formação e educação».
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84 
A Comissão também incentivou os Estados-Membros a utilizarem um quadro ló-
gico para explicar melhor a fundamentação das intervenções propostas nos PO55. 
Na amostra analisada pelo Tribunal, 11 dos 14 PO desenvolveram uma apresenta-
ção esquemática da forma como as necessidades seriam satisfeitas pelas medidas 
previstas e dos indicadores mais adequados para medir os objetivos e resultados 
definidos.

85 
Globalmente, em relação a nove dos 14 PO incluídos na amostra, o Tribunal con-
sidera ser possível relacionar os objetivos estabelecidos pelos Estados-Membros 
para o OT 1 e o OT 8 com as necessidades de desenvolvimento e investimento 
identificadas.

Insuficiências detetadas em cinco dos 14 PO examinados

86 
No caso de quatro PO, não foi possível estabelecer a relação entre os objetivos 
definidos e as necessidades de desenvolvimento identificadas no que diz respei-
to a um pequeno número de prioridades de investimento. Por exemplo, o Tribu-
nal constatou que:

- as necessidades de desenvolvimento e investimento não foram corrobora-
das por provas relativas à situação ou os objetivos fixados não dão resposta 
a uma necessidade identificada (Roménia56 e Espanha57), o que coloca o risco 
de que as intervenções não respondam adequadamente às necessidades 
mais pertinentes e o financiamento público seja indevidamente atribuído;

- os objetivos foram definidos de forma demasiado genérica, muitas vezes por 
visarem várias dimensões a melhorar ou abrangerem múltiplas regiões com 
contextos diferentes (Roménia58 e Espanha59). Os objetivos não são suficien-
temente específicos quanto ao que se pretende mudar com as intervenções 
previstas nos PO (ver caixa 7).

87 
Em relação a três PO não é claro de que forma algumas das ações apresentadas 
no PO irão contribuir para a realização dos seus objetivos específicos e resulta-
dos. Em vários casos, esta relação é vaga ou não pode ser confirmada (Polónia60, 
Roménia61 e Espanha62), o que indicia um risco de as despesas públicas serem 
afetadas de forma indevida ou não serem totalmente eficazes.

55 Comissão Europeia, 
«Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation, January 2014 and 
Guidance fiche for desk officers, 
intervention logic», versão 2, 
18.9.2014 (Acompanhamento 
e avaliação da Política de 
Coesão Europeia, FEDER, FSE, 
FC, documento de orientação 
sobre a avaliação ex ante, 
janeiro de 2014, e Ficha de 
orientação para responsáveis 
geográficos, lógica de 
intervenção).

56 PO regional do FEDER para 
a Roménia, relativo ao OT 1.

57 PO regional do FEDER para 
a Andaluzia, relativo ao OT 8.

58 PO Capital Humano do FSE na 
Roménia, prioridade de 
investimento 8v.

59 PO Crescimento Inteligente do 
FEDER em Espanha e PO 
Regional do FEDER para 
a Andaluzia, OT 1.

60 PO do FSE na Polónia 
«Conhecimento, educação 
e crescimento», eixo 
prioritário IV, inovação social 
e cooperação internacional.

61 PO Regional do FEDER, 
prioridade de investimento do 
objetivo temático 8b.

62 PO do FSE em Espanha, 
«Emprego, formação 
e educação», prioridade de 
investimento 8iii, eixo 
prioritário 6A, 6B, 6C e 6D.
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Exemplos de objetivos específicos que são demasiado amplos (Roménia e Espanha)

Dois63 dos onze objetivos específicos definidos pela Roménia, no seu PO Capital Humano, são formulados em 
termos genéricos. Por exemplo, o objetivo de «aumentar o número de trabalhadores que beneficiam de novas 
ferramentas, métodos, práticas, etc., de gestão de recursos humanos e da melhoria das condições de trabalho, 
a fim de adaptar as atividades à dinâmica dos setores económicos potencialmente competitivos identificados 
nos termos da Estratégia nacional para a competitividade/áreas de especialização inteligente identificadas 
de acordo com a Estratégia nacional para a investigação, desenvolvimento e inovação» não é claro. Contraria-
mente às orientações da Comissão64, não será possível medir uma alteração específica alcançada com o apoio 
da UE, ou seja, se as intervenções contribuíram para aumentar o número de trabalhadores que beneficiam de 
novos instrumentos ou aumentar o número de trabalhadores que beneficiam de novos métodos ou de melho-
ria das condições de trabalho, etc.

A Espanha estabeleceu uma lista de objetivos específicos a utilizar por todos os PO do FEDER e do FSE no 
Estado-Membro. Deste modo, os vários desafios regionais foram incorporados em objetivos mais vastos, que 
refletem as diferentes dimensões daquilo que se pretende alcançar. Por exemplo, no âmbito do OT 1, o PO 
do FEDER «Crescimento Inteligente» fixou como objetivo específico o «Reforço das instituições de I&D e cria-
ção, consolidação e melhoria das infraestruturas científicas e tecnológicas». Neste caso, não é claro o que se 
pretende alcançar: se é o reforço das instituições de I&D ou se é a criação ou o melhoramento ou a consolida-
ção das infraestruturas científicas e tecnológicas. Embora a falta de clareza e precisão tivesse igualmente sido 
mencionada nas observações da Comissão relativas ao AP65, os objetivos não foram alterados.

63 Objetivos específicos 3.8 e 3.9.

64 Página 5, versão 1 (6.5.2013), da ficha de orientações sobre lógica de intervenção: os objetivos específicos refletem a mudança, incluindo 
a direção da mudança, que o Estado-Membro pretende alcançar com o apoio da UE. Esta mudança deve ser tão específica quanto possível, de 
forma a que a intervenção a apoiar possa contribuir para a mesma e o seu impacto possa ser avaliado. Por conseguinte, é aconselhável que 
o FEDER/FC não escolham «aumentar a produtividade na região X» (que dependerá de um leque de fatores demasiado vasto), mas sim 
«aumentar a produtividade do setor Y na região X».

65 Observação n.º 59 do ref. Ares (2014) 2366781, de 16.7.2014. Nas observações sobre o AP com a Espanha refere-se que os objetivos específicos são 
a pedra angular sobre a qual os programas serão desenvolvidos. Indica-se também que, nesse sentido, importa sublinhar que os atuais objetivos 
específicos não são suficientemente concretos para avaliar a mudança na situação de base inicial e não constituem uma base adequada para os 
indicadores de resultados correspondentes. Do mesmo modo, frequentemente não existe apenas um objetivo específico, mas vários, o que 
conduz à existência de muitas medidas para a sua execução. O objetivo específico deve abranger apenas um objetivo e o número de medidas 
deve também ser limitado (caso contrário, será difícil de acompanhar o seu impacto através dos indicadores de resultados correspondentes).
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A estrutura dos programas operacionais gera um 
maior número de indicadores de desempenho, que 
têm de ser acompanhados, e mais requisitos de 
comunicação de informações

88 
Os PO relativos a 2014-2020 são concebidos como uma estrutura matricial em 
três dimensões que combina os eixos prioritários individualmente estabelecidos 
pelos Estados-Membros, as prioridades de investimento selecionadas e os tipos 
de regiões em causa (ver anexo III). Os objetivos específicos e os indicadores de 
desempenho para realizações e resultados são apresentados em relação à com-
binação destes elementos, ou seja, em relação a cada uma das prioridades de 
investimento visadas no âmbito dos eixos prioritários. A complexidade dos PO 
depende sobretudo, em primeiro lugar, do número de eixos prioritários definidos 
pelos Estados-Membros e do número de prioridades de investimento por eles 
visadas e, em segundo lugar, do número de indicadores específicos dos progra-
mas selecionados pelo Estado-Membro complementarmente aos indicadores 
comuns, ou em vez destes. Outro fator é o número de diferentes tipos de regiões 
abrangidas.

89 
No PO do FSE em Espanha, o OT 8 é abordado no âmbito de 12 eixos prioritários 
diferentes (três eixos prioritários principais divididos em quatro tipos de regiões), 
cada um deles subdividido em diferentes prioridades de investimento (de 1 a 4), 
que por sua vez se subdividem em diversos números de objetivos específicos. 
Para simplificar a estrutura, as autoridades espanholas decidiram utilizar apenas 
quatro indicadores de realizações e quatro indicadores de resultados para avaliar 
as medidas realizadas no âmbito de todos os eixos prioritários que abrangem 
o OT 8.

O número de requisitos de comunicação de informações relativas aos 
indicadores de realizações da coesão triplica

90 
Em termos de indicadores de realizações, a atual estrutura matricial do PO 
aumenta os requisitos de comunicação de informações 196% relativamente ao 
FEDER e 93% em relação ao FSE, uma vez que os indicadores definidos no PO po-
dem ser utilizados no âmbito de diferentes eixos prioritários e prioridades de in-
vestimento. Além disso, o requisito de comunicação dos indicadores por catego-
ria de região66 ainda aumenta mais os requisitos de comunicação de informações, 
23% no caso do FEDER e 36% no caso do FSE (ver figura 7). Por exemplo, o PO 
nacional do FSE na Polónia definiu inicialmente 163 indicadores de realizações. 
Depois de estes indicadores serem discriminados por eixo prioritário, prioridades 
de investimento e categorias de regiões, as autoridades nacionais terão de comu-
nicar 422 valores diferentes.

66 Regulamento de Execução 
(UE) n.º 288/2014 da Comissão.
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Fonte: TCE com base nas informações provenientes da aplicação informática Infoview da Comissão.
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 7 Requisitos de comunicação de informações relativas aos indicadores de realizações 

(número de vezes que um indicador tem de ser comunicado)
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Aumento devido à divisão por categoria de região
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Fonte: TCE com base nas informações provenientes da aplicação informática Infoview da Comissão.

Os requisitos de comunicação de informações relativas aos indicadores de 
resultados do FSE duplicam

91 
Em termos de indicadores de resultados, a atual estrutura matricial do PO aumen-
ta os requisitos de comunicação de informações 27% relativamente ao FEDER 
e 57% em relação ao FSE, uma vez que os indicadores definidos no PO podem ser 
utilizados no âmbito de diferentes eixos prioritários, prioridades de investimen-
to e objetivos específicos. Quanto à comunicação de informações por categoria 
de região, os requisitos de comunicação de informações aumentaram 36% para 
o FSE (ver figura 8). A combinação destes requisitos duplica o volume dos dados 
a comunicar para o FSE. Por exemplo, no caso do PO nacional do FSE na Polónia, 
o número de indicadores de resultados aumenta de 135 para 366, depois de se 
dividirem os indicadores por eixo prioritário, prioridades de investimento, objeti-
vos específicos e categorias de regiões.
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 8 Requisitos de comunicação de informações relativas aos indicadores de resultados 

(número de vezes que é necessário comunicar um indicador)
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As diferenças específicas dos fundos na classificação 
dos dados financeiros e na medição do desempenho 
dos programas operacionais poderão criar 
dificuldades no acompanhamento dos programas em 
anos futuros

92 
O sistema de registo dos fluxos financeiros e de avaliação do desempenho dos 
programas deve ser harmonizado com os OT decorrentes da Estratégia Euro-
pa 2020. Os indicadores de desempenho para avaliar as realizações e os resulta-
dos de uma intervenção descrita no PO devem refletir a lógica de intervenção 
e ajudar a acompanhar a concretização dos objetivos específicos de uma forma 
eficiente em termos de custos. Além disso, deverá ser possível agregá-los ao nível 
da União e compará-los entre diferentes PO.

93 
O Tribunal examinou, por conseguinte, se a Comissão tinha instituído um sistema 
adequado para registar a dotação financeira para tipos específicos de interven-
ções relativas ao FEDER e ao FSE. Analisou também, pormenorizadamente, a me-
todologia subjacente ao conceito de «desempenho», em relação aos dois fundos, 
e a forma como a Comissão e os Estado-Membros especificaram os indicadores 
de desempenho para realizações e resultados. Por último, o Tribunal calculou 
o número global de indicadores a acompanhar durante o período de 2014-2020, 
a fim de avaliar se o sistema pode funcionar de forma eficaz em termos de custos.

O método de acompanhamento financeiro dos investimentos 
difere entre os vários FEEI

94 
No período de programação de 2014-2020, os PO incluem, em relação a cada eixo 
prioritário, uma dotação financeira indicativa para seis categorias de intervenção: 
domínio de intervenção, forma de financiamento, tipo de território, mecanismos 
de execução territorial, OT e tema secundário do FSE. Duas categorias adicionais 
(dimensões atividade económica e localização) devem ser comunicadas poste-
riormente. Estas oito categorias de intervenção baseiam-se na nomenclatura 
adotada pela Comissão67 para a classificação dos dados financeiros. Esta nomen-
clatura inclui 120 domínios de intervenção diferentes e só se deverão utilizar 
estes domínios para definir o conteúdo das medidas a financiar68.

67 Regulamento (UE) 
n.º 215/2014.

68 Os códigos 1-101 são 
aplicáveis aos PO do FEDER, 
enquanto os códigos 102-120 
são aplicáveis ao FSE.
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95 
Este sistema de categorias de intervenção desempenha um papel importante 
no acompanhamento dos programas e na comunicação de informações pelos 
Estados-Membros sobre a execução dos respetivos programas nos relatórios de 
execução anuais, porque define as informações que podem ser facilmente dispo-
nibilizadas para indicar a utilização dada ao financiamento.

FSE: os domínios de intervenção estão totalmente alinhados com 
as prioridades de investimento

96 
No caso do FSE, os domínios de intervenção estão totalmente alinhados com as 
prioridades de investimento, ou seja, cada prioridade de investimento correspon-
de diretamente a um domínio de intervenção. Por exemplo, o código de inter-
venção 102 está exclusivamente ligado à prioridade de investimento 8i.

97 
Com esta abordagem, o apoio financeiro é atribuído proporcionalmente à con-
tribuição que esse apoio presta. Em consequência, o objetivo, e depois a taxa 
de concretização, dos indicadores de realizações (também comunicados por 
prioridade de investimento) podem ser associados ao custo global das medidas 
correspondentes. Os domínios de intervenção também podem ser então utili-
zados para acompanhar os requisitos de concentração temática. Por último, as 
questões horizontais ligadas a todas as prioridades de intervenção (por exemplo, 
as alterações climáticas ou a igualdade de género) são incluídas numa dimensão 
adicional das categorias de intervenção: o «tema secundário do FSE».

FEDER: os mesmos domínios de intervenção podem ser utilizados 
no âmbito de diferentes objetivos temáticos ou prioridades de 
investimento

98 
No caso do FEDER, ao contrário do FSE, os mesmos domínios de intervenção po-
dem ser utilizados no âmbito de diferentes OT ou prioridades de investimento. Os 
recursos financeiros afetados a um OT específico devem ser indicados no âmbito 
da dimensão «objetivo temático» das categorias de intervenção (ver figura 9).
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Fonte: TCE, com base no PO.
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 9 Ligação entre as prioridades de investimento e as categorias de intervenção – 

exemplo do PO nacional do FEDER na Croácia relativamente ao OT 1

Domínios de intervenção atribuídos ao objetivo temático

002  Processos de Investigação e Inovação nas grandes empresas
056  Investimento em infraestruturas, capacidades e equipamento em PME diretamente ligadas a atividades de investigação e de 

inovação
057  Investimento em infraestruturas, capacidades e equipamento em grandes empresas diretamente ligadas a atividades de     

investigação e de inovação
058  Infraestruturas (públicas) de Investigação e Inovação
059  Infraestruturas de Investigação e Inovação (privadas, incluindo parques científicos)
060  Atividades de Investigação e Inovação em centros públicos de investigação e centros de competência, incluindo a cooperação 

em rede (networking)
061  Atividades de Investigação e Inovação em centros privados de investigação, incluindo a cooperação em rede (networking)
063  Apoio a grupos de empresas (clusters) e redes de empresas, sobretudo em benefício das PME
065  Infraestruturas , processos, transferência de tecnologia e cooperação de Investigação e Inovação em empresas centradas na 

economia com baixas emissões de carbono e na resiliência … 
070  Promoção da eficiência energética em grandes empresas
121  Preparação, execução, acompanhamento e inspeção

Objetivo específico 1 b2
– Aumento das atividades de 

investigação, desenvolvimento e 
inovação do setor empresarial 

através da criação de um ambiente 
favorável à inovação

Objetivo específico 1b1
– Maior desenvolvimento de novos 

produtos e serviços em resultado das 
atividades de I&D

Objetivo específico 1a1
– Maiores capacidades de I&D do setor 
respetivo para realizar investigação de 
excelência e suprir as necessidades da 

economia

Prioridade de investimento 1b
– Promoção do investimento das empresas na Investigação e 

Inovação, desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de investigação e desenvolvimento e o 

setor do ensino superior...

Prioridade de investimento 1a 
– Reforço da infraestrutura de Investigação e 

Inovação e da capacidade de desenvolvimento 
da excelência nesse domínio e promoção de 

centros de competência

Eixo prioritário 1
– Reforço da economia através da aplicação de Investigação e Inovação

Estrutura do PO para o objetivo temático 1
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99 
Esta abordagem permite classificar as prioridades de investimento horizontal-
mente de acordo com as suas questões comuns e transversais, mas impossibilita 
a deteção dos fluxos financeiros para cada prioridade de investimento. Em conse-
quência, as dotações financeiras e as despesas apenas são acompanhadas por OT 
ao nível de cada eixo prioritário. Os dados financeiros não podem ser facilmente 
agregados ao mesmo nível que as informações sobre o desempenho e os pro-
gressos financeiros alcançados na aplicação das prioridades de investimento não 
podem ser medidos com eficácia. A ausência dos dados financeiros pertinentes 
impede a avaliação da relação custo-eficácia e da eficiência em termos de custos 
das intervenções, bem como a comparação do desempenho entre PO e entre 
Estados-Membros por euro gasto.

É necessário codificar as dotações financeiras para cada domínio 
de intervenção de acordo com as diferentes categorias de regiões

100 
Os Estados-Membros são igualmente obrigados a repartir os recursos financeiros 
afetados aos diversos domínios de intervenção por categorias de regiões (tais 
como regiões menos desenvolvidas, em transição e mais desenvolvidas). O Tribu-
nal constatou que as abordagens dos Estados-Membros diferiam nesta matéria 
(ver caixa 8).

Afetação dos recursos financeiros a categorias de regiões – exemplos da Polónia, 
da Roménia e da Espanha

Na Polónia, segundo o AP, foram utilizadas duas chaves de repartição para afetar os fundos entre as regiões: 
afetação pro rata, com um rácio de afetação fixo para cada tipo de região; e afetação normal, com uma atribui-
ção dos fundos proporcionalmente ao número de regiões a que o investimento diz respeito.

Na Roménia, a afetação pro rata foi utilizada consoante a natureza das medidas, nomeadamente com base no 
número de regiões, na população ou no número de PME.

Em Espanha, a afetação dos fundos do FEDER entre as regiões é previamente acordada entre o governo 
regional e central e, durante a execução, as despesas são atribuídas às regiões em função da localização dos 
projetos.

Ca
ix

a 
8
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101 
Os Estados-Membros seguem igualmente abordagens diferentes no que diz respei-
to à repartição dos recursos financeiros e das informações sobre o desempenho por 
categoria de região. Estas abordagens nacionais diferentes em matéria de afetação 
dos fundos têm um impacto direto no número de indicadores, nos seus valores-al-
vo e objetivos intermédios, nas principais etapas de execução dos PO e nos indi-
cadores financeiros utilizados, ou seja, os valores dos indicadores de realizações 
e resultados por tipo de região são estabelecidos através de diferentes chaves de 
repartição. Mais importante ainda, a ausência de uma abordagem comum prejudica 
a comparabilidade e a exatidão das informações fornecidas pelos Estados-Membros 
que têm mais de uma categoria de região. Este aspeto pode afetar particularmente 
o cumprimento dos requisitos de concentração temática.

Há diferenças entre os fundos quanto à utilização dos 
indicadores comuns de realizações e à possibilidade de os 
Estados-Membros definirem indicadores de realizações 
adicionais específicos dos programas

Indicadores comuns de realizações para o FEDER e o FSE, mas só os 
PO do FSE têm de comunicar anualmente informações sobre todos 
eles

102 
Existem indicadores comuns de realizações tanto para o FEDER como para o FSE: 
40 indicadores agrupados em oito categorias para o FEDER e 23 indicadores rela-
tivos a pessoas e entidades para o FSE (ver quadro 4).
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4 Indicadores de realizações – diferenças entre o FEDER e o FSE

FEDER FSE

Indicadores comuns de realizações
Sim,

40 indicadores comuns de realizações agrupados em 
8 categorias

Sim,
23 indicadores comuns de realizações relativos 

a pessoas e entidades

Obrigação de utilizar indicadores comuns 
de realizações

Sim
(sempre que pertinente)

Sim
(nos relatórios de execução anuais)

Medidas avaliadas Apenas medidas concluídas Medidas parcial ou totalmente executadas

Distribuição por categoria de região
Sim

(valores de base e valores-alvo discriminados por 
categoria de região)

Sim
(valores de base e valores-alvo divididos por categoria 

de região e por género, a título facultativo)

Fonte: TCE, com base nos regulamentos e documentos de orientação.
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103 
No caso dos PO do FSE, os Estados-Membros são obrigados a recolher e comuni-
car dados à Comissão sobre todos os indicadores comuns de realizações, mesmo 
que não tenham sido definidas metas para esses indicadores no PO. No caso do 
FEDER, a utilização de indicadores comuns de realizações é obrigatória quan-
do estes são pertinentes para as intervenções a apoiar. O Tribunal observa que 
a Direção-Geral da Política Regional e Urbana incentivou os Estados-Membros 
a utilizarem estes indicadores comuns de modo a que os progressos realizados 
na execução dos programas também possam ser avaliados ao nível da UE através 
da agregação dos indicadores nacionais. A análise do Tribunal revelou, todavia, 
que esses indicadores não foram coerentemente utilizados pelos Estados-Mem-
bros nos PO do FEDER examinados.

104 
Segundo as orientações da Comissão para o OT 1, os investimentos do FEDER 
devem visar o desenvolvimento tecnológico e a I&D aplicada e estar relacionados 
com as necessidades das empresas. Contudo, os indicadores comuns de realiza-
ções (ICR) para medir a motivação das empresas para fazerem investigação foram 
pouco utilizados. Os indicadores destinados a avaliar o empenho de uma empresa 
no desenvolvimento de um produto «novo na empresa» ou «novo no mercado» 
(ICR 28 e ICR 29) apenas foram utilizados em 57% dos PO com fundos afetados ao 
OT 1. Em 40% a 90% dos PO foram utilizados outros indicadores (ver figura 10). Esta 
situação sugere que esses indicadores de realizações não podem ser agregados de 
forma pertinente a nível da UE.
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0 Indicadores comuns de realizações da categoria «investigação e inovação» utilizados 
nos PO com fundos afetados ao OT 1
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Fonte: TCE com base nos dados provenientes da aplicação informática Infoview da Comissão.
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105 
Em média, foram utilizados quatro dos seis indicadores comuns definidos para 
a categoria «investigação e inovação», sendo que 165 dos 168 PO com fundos 
afetados ao OT 1 utilizam estes indicadores comuns para avaliar as intervenções 
de I&D. Na sua amostra, o Tribunal constatou que, em um dos nove PO com 
fundos afetados ao OT 1, o indicador ICR 29 não foi utilizado – não obstante 
o facto de ser um indicador claramente pertinente para avaliar as realizações (ver 
caixa 9).

Exemplo de não utilização de um indicador comum de realizações pertinente 
(Espanha)

O PO do FEDER da região da Andaluzia, em Espanha, inclui atividades relacionadas com a inovação nas 
empresas. Segundo as autoridades regionais, o indicador «Número de empresas apoiadas para introduzirem 
produtos novos na empresa» (ICR 29) teria sido pertinente, mas no decurso das negociações foi decidido que 
não seria utilizado, com a concordância da Comissão, pois este impacto já estava englobado no indicador 
«Número de empresas que beneficiam de apoio» (ICR 01). No entanto, ambos os indicadores são pertinentes, 
visto fornecerem informações diferentes sobre as realizações a concretizar.

Ca
ix

a 
9

Indicadores de realizações específicos dos programas negociados caso 
a caso entre a Comissão e os Estados-Membros

106 
Para além dos indicadores comuns de realizações, os Estados-Membros tam-
bém podem utilizar indicadores de realizações específicos dos programas. 
Estes indicadores têm de ser negociados caso a caso entre a Comissão e os 
Estados-Membros.

107 
Globalmente, para o FEDER, os 28 Estados-Membros da UE, no seu conjunto, 
criaram um total de 2 240 indicadores de realizações específicos dos programas 
diferentes, adicionalmente aos 40 indicadores comuns de realizações. Em mé-
dia, cada PO do FEDER utilizou 13,2 indicadores de realizações específicos do 
programa diferentes e 14,8 indicadores comuns de realizações (ver figura 11 
e figura 12).



63Observações 
Fi

gu
ra

 1
1 Número total de indicadores de realizações utilizados nos PO do FEDER e do FSE de 

todos os Estados-Membros (excluindo as intervenções do FC e da IEJ, bem como os 
indicadores de assistência técnica)

Fonte: TCE com base nos dados provenientes da aplicação informática Infoview da Comissão.
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Fonte: TCE com base nos dados provenientes da aplicação informática Infoview da Comissão.
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2 Número médio de indicadores de realizações utilizados por PO em todos os Estados-
-Membros (excluindo as intervenções do FC e da IEJ, bem como os indicadores de 
assistência técnica)

Todos os OT 
do FEDER

Todos os OT 
do FSE

6,2

14,8

13,513,2

indicadores comunsindicadores específicos dos programas

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FEDER FSE

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
2,5

3,5
2,2

4,3
3,12,92,7



65Observações 

108 
Quanto ao FSE, o regulamento estabelece 23 indicadores comuns de realizações 
relativos a pessoas e a entidades, que devem ser utilizados nos PO sempre que 
forem pertinentes e comunicados uma vez por ano no relatório de execução 
anual do PO (ver quadro 4).

109 
A análise do Tribunal demonstrou que, no total, os 28 Estados-Membros da UE 
desenvolveram 1 769 indicadores de realizações específicos dos programas para 
todos os PO do FSE, no seu conjunto. Em média, cada PO do FSE utilizou 13,5 in-
dicadores de realizações específicos do programa diferentes e 6,2 indicadores 
comuns de realizações.

Os indicadores de resultados do FSE e do FEDER medem 
elementos diferentes e de forma diferente, impossibilitando 
uma agregação pertinente dos dados ao nível da União

Os indicadores de desempenho relativos aos resultados do FEDER 
e do FSE são definidos de forma diferente

110 
A análise do Tribunal revela igualmente que alguns indicadores estabelecidos 
como indicadores de realizações para o FEDER poderiam ser considerados indica-
dores de resultados para o FSE. Por exemplo, o indicador comum de realizações 
do FEDER definido para os investimentos produtivos «Aumento do emprego em 
empresas apoiadas» pode ser entendido como um resultado imediato da medida. 
No entanto, esses resultados não são sistematicamente medidos pelos indicado-
res comuns de realizações em relação a todos os OT apoiados por intervenções 
do FEDER, devido ao facto de o RDC e os regulamentos específicos dos Fundos 
não fornecerem uma definição coerente de «resultado».

111 
No seu Relatório Anual de 201569 o Tribunal já tinha chamado a atenção para 
a falta de clareza da Comissão no que diz respeito à definição dos indicadores de 
desempenho. Na sua resposta, a Comissão afirmou que os termos «realização» 
e «resultados» foram definidos nas Orientações para Legislar Melhor, de maio 
de 201570. O Tribunal analisou estas orientações e constatou que a definição de 
«resultados» se refere aos efeitos diretos das intervenções, em conformidade 
com a abordagem aplicada pelo FSE. Contudo, este facto não levou a qualquer 
alteração. O Tribunal observa também que estes conceitos fundamentais não se 
encontram definidos no Regulamento Financeiro.

69 Relatório Anual do Tribunal de 
Contas sobre a execução do 
orçamento relativo ao 
exercício de 2015, ponto 3.59.

70 Documento de trabalho dos 
serviços da Comissão, Better 
Regulation Guidelines 
(Orientações para Legislar 
Melhor), SWD(2015) 111 final, 
19.5.2015.
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112 
Tanto no caso do FEDER como no do FSE não é possível agregar os indicadores de 
desempenho relativos aos resultados específicos dos programas a nível da UE71. 
Existem indicadores comuns de resultados para o FSE, mas não para o FEDER (ver 
quadro 5). Por conseguinte, no caso do FEDER não é possível agregar estes dados 
ao nível da UE, uma vez que os Estados-Membros podem utilizar indicadores di-
ferentes (ou indicadores semelhantes com pequenas variações na sua definição) 
para avaliar o mesmo tipo de objetivo específico.

71 Por exemplo, a análise do 
Tribunal relativa ao OT 8 
revelou que apenas 11% dos 
indicadores de resultados 
específicos dos programas 
tinham sido utilizados em 
mais do que um PO do FSE.
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5 Resultados das intervenções – diferenças entre o FEDER e o FSE

Contribuição para a obtenção 
de resultados

Distribuição por 
categoria de região

Valores alvo 

Valores de base

Indicadores comuns
de resultados

Obrigação de utilizar 
indicadores comuns de 
resultados

Os resultados imediatos podem ser medidos 
pelos indicadores de resultados. O impacto 
tem de ser medido por avaliações ex post

A medir por avaliações ex post

Sim
(valores de base e valores alvo divididos por 

categoria de região e por género, a título facultativo)
Não

Os indicadores comuns têm de ser quantitativos
Valor cumulativo que reflete os efeitos das 

intervenções (dados de desempenho anteriores, 
sempre que possível, e amostra representativa para 
os indicadores comuns de resultados a longo prazo)

Quantitativos ou qualitativos
Dizem respeito a todos os potenciais 

beneficiários e são influenciados pelo programa 
e por outros fatores

Obrigatórios para cada indicador de resultados
Valor do indicador de resultados no início do 

período de programação para o país/região, de 
acordo com os últimos dados disponíveis (dados 

estatísticos ou administrativos) ou obtidos através 
de inquéritos

Zero em circunstâncias excecionais, quando 
não é possível calcular

Valor de intervenções semelhantes atuais ou 
anteriores com base nos últimos dados 

disponíveis

Sim
(nos relatórios de execução anuais)Não

Sim,
indicadores comuns de resultados imediatos e 

indicadores comuns de resultados a longo prazo 
(apenas em relação a pessoas, não a entidades)

Não
(negociados individualmente com

os Estados Membros)

FSEFEDER

Fonte: TCE, com base nos regulamentos e documentos de orientação.
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113 
Por exemplo, a análise do Tribunal sobre o OT 1 demonstrou que apenas 12% 
dos indicadores de resultados do FEDER foram utilizados em mais de um PO, ou 
seja, foram desenvolvidos indicadores de resultados individuais para a maioria 
dos objetivos específicos do FEDER. Globalmente, os 28 Estados-Membros da UE 
desenvolveram 2 955 indicadores de resultados específicos dos programas para 
o FEDER72 e, em média, cada PO utilizou 17,4 indicadores de resultados específi-
cos diferentes (ver figura 13 e figura 14).
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3 Número total de indicadores de resultados utilizados nos PO do FEDER e do FSE de 
todos os Estados-Membros (excluindo as intervenções do FC e da IEJ, bem como os 
indicadores de assistência técnica)

72 Estes valores referem-se 
a todos os indicadores criados 
pelos 28 Estados-Membros da 
UE (como estão disponíveis na 
aplicação informática Infoview 
da Comissão) para todos os OT 
utilizados no âmbito do FEDER 
(excluindo o FC).

FSE 
(todos os OT)

FEDER 
(todos os OT)

21

1 976
2 955

Indicadores comunsIndicadores específicos dos programas 

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FEDER FSE

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Fonte: TCE com base nos dados provenientes da aplicação informática Infoview da Comissão.
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114 
O Regulamento do FSE estabelece cinco indicadores comuns de resultados 
imediatos e quatro indicadores de resultados a longo prazo73 a utilizar nas in-
tervenções do FSE para avaliar a contribuição do fundo para as mudanças que 
afetam as pessoas. Não existem indicadores comuns de resultados para medir 
o impacto nas entidades. O regulamento define ainda nove indicadores comuns 
de resultados imediatos e três indicadores de resultados a longo prazo para 
a IEJ74. Foram negociados e acordados a nível individual entre a Comissão e os 
Estados-Membros.

115 
Contudo, nem todos os indicadores comuns devem obrigatoriamente ser utiliza-
dos num PO, tendo os Estados-Membros a possibilidade de utilizar indicadores 
de resultados específicos dos programas complementarmente aos indicadores 
comuns. Para o período de 2014-2020, os 28 Estados-Membros da UE utilizam os 
nove indicadores comuns de resultados do FSE e desenvolveram mais 1 976 in-
dicadores de resultados específicos dos programas75. Em média, cada PO do FSE 
utilizou 3,1 indicadores comuns de resultados e 14,4 indicadores de resultados 
específicos diferentes (ver figura 13 e figura 14).

Fi
gu

ra
 1

4 Número médio de indicadores de resultados utilizados por PO em todos os Estados-
-Membros (excluindo as intervenções do FC e da IEJ, bem como os indicadores de 
assistência técnica)

Indicadores comunsIndicadores específicos dos programas

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

EFRE FSE

FSE
(todos os OT)

FEDER
(todos os OT)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Fonte: TCE com base nos dados provenientes da aplicação informática Infoview da Comissão.

73 Regulamento (UE) 
n.º 1304/2013, anexo I.

74 Regulamento (UE) 
n.º 1304/2013, anexo II.

75 Estes valores referem-se 
a todos os indicadores criados 
pelos 28 Estados-Membros da 
UE (como estão disponíveis na 
aplicação informática Infoview 
da Comissão) em relação 
a todos os OT utilizados no 
âmbito do FSE (excluindo 
a IEJ).
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Os indicadores de resultados do FEDER não estão especificamente 
relacionados com as intervenções financiadas pelo programa

116 
Existem diferenças fundamentais entre o FEDER e o FSE no que diz respeito à de-
finição de «resultado». Na aceção do FEDER, entende-se por resultado a dimen-
são específica do bem-estar e do progresso em benefício das pessoas que motiva 
a ação política, ou seja, o que se pretende mudar, com o contributo das interven-
ções concebidas76. Os resultados são influenciados não só pelo financiamento do 
FEDER, mas também por fatores externos (ver caixa 10).

76 Direção-Geral da Política 
Regional e Urbana, Guidance 
document on monitoring and 
evaluation of the ERDF and CF, 
for the programming 
period 2014-2020 (Documento 
de orientação sobre 
acompanhamento e avaliação 
do FEDER e do FC, para 
o período de programação 
de 2014-2020), março de 2014, 
p. 4.

Exemplo de um indicador de resultados do FEDER (Espanha)

Para o PO do FEDER «Crescimento inteligente» em Espanha, um dos indicadores de resultados escolhido é a 
«percentagem de empresas que fazem inovações tecnológicas em relação ao número total de empresas em 
atividade». O valor de base foi calculado pelo instituto nacional de estatística com base num inquérito nacio-
nal. O inquérito destina-se a fornecer informações sobre a estrutura dos processos de inovação de empresas 
de todos os tipos em Espanha e não apenas das financiadas pelo FEDER (que representam cerca de 7% do 
número total de empresas pertinentes). Por conseguinte, este resultado não pode ser totalmente atribuído ao 
PO propriamente dito.
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117 
Por outras palavras, no caso dos PO do FEDER, não é possível isolar o impacto 
imputável às intervenções do FEDER nem se sabe quais os fatores que podem 
influenciar a concretização dos resultados. Esta abordagem tem a vantagem de 
conseguir manter uma perspetiva geral das principais mudanças pretendidas. 
Contudo, para avaliarem a mudança ou o impacto que podem ser imputados 
a uma intervenção do FEDER, os Estados-Membros necessitarão de recorrer 
a abordagens complementares.



70Observações 

Os indicadores de resultados do FEDER incidem sobre uma 
dimensão específica da mudança pretendida

118 
Além disso, na maioria dos casos, os indicadores de resultados do FEDER só for-
necem informações sobre uma dimensão específica da mudança pretendida de-
pendendo da medida que está a ser executada, o que leva a que sejam utilizados 
indicadores de resultados diferentes para a mesma prioridade de investimento. 
Por exemplo, oito dos 14 PO examinados afetaram fundos à criação de infraestru-
turas de investigação e à compra de equipamento de investigação (prioridade de 
investimento 1a), mas quase todos os PO definiram os seus próprios indicadores 
de resultados para medir os progressos neste domínio, incluindo, por vezes, PO 
do mesmo Estado-Membro (ver caixa 11).

Exemplos de indicadores de resultados do FEDER para a prioridade de 
investimento 1a definidos pelos Estados-Membros (Croácia, Irlanda, Polónia, 
Roménia e Espanha)

Espera-se que os investimentos apoiados ao abrigo do PO «Crescimento inteligente» da Polónia contribuam 
para aumentar as despesas das empresas na investigação produzida pelos organismos de investigação. Esta 
expectativa baseia-se no pressuposto de que a qualidade da investigação será melhorada, que o seu valor 
para as empresas aumentará e que, em resultado disso, as empresas adquirirão serviços de I&D a estes orga-
nismos de investigação.

No âmbito do PO «Competitividade» da Roménia, os investimentos devem contribuir para melhorar a capaci-
dade de investigação e desenvolver a competitividade das empresas. Este objetivo será medido em termos da 
contribuição atraída ao abrigo do Programa-Quadro Horizonte 2020 e do aumento do número de publicações 
científicas. O PO «Andaluzia» de Espanha visa aumentar o número de pedidos de patentes apresentados. No 
PO «Competitividade e coesão» da Croácia, o indicador de resultados é o número de publicações em revistas 
científicas, enquanto nos PO da Irlanda é o número de parceiros industriais. Nenhum dos indicadores está 
definido exatamente da mesma forma.

Segundo a OCDE, alguns destes indicadores, em especial as despesas em I&D, as estatísticas de patentes e as 
publicações científicas, são adequados para medir a inovação77. O FEDER promove sinergias com os fundos 
de investigação e desenvolvimento, em especial com o Programa-Quadro Horizonte 2020. Por conseguinte, 
também se poderia considerar que a participação no Horizonte 2020 indica uma maior capacidade de investi-
gação. Todavia, estes indicadores apenas podem fornecer informações limitadas sobre a forma como a investi-
gação será utilizada para beneficiar o desenvolvimento económico das regiões e dos países em causa.

77 OCDE e Eurostat, Oslo Manual, guidelines for collecting and interpreting innovation data (Manual de Oslo, orientações para a recolha e interpretação 
de dados sobre a inovação), 3ª edição, 2005.
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Os indicadores de resultados do FSE estão diretamente 
relacionados com as intervenções deste fundo

119 
No caso do FSE, o conceito de «resultado» refere-se às intervenções específicas 
deste fundo. Regista a alteração de uma determinada situação, na maioria dos 
casos relacionada com as entidades apoiadas ou com os participantes. Segundo 
a Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão, é aconselhável 
estabelecer indicadores que estejam o mais próximo possível das atividades rea-
lizadas no âmbito da respetiva prioridade de investimento. Além disso, no âmbito 
do FSE, o termo «impacto» refere-se à concretização dos objetivos estabelecidos 
ao abrigo de um eixo prioritário, ou seja, o benefício de grupos mais vastos da 
sociedade para além dos participantes ou das entidades diretamente apoiadas.

120 
Por outras palavras, a ênfase é colocada nos efeitos diretos das intervenções do 
FSE, limitando o mais possível os efeitos que os fatores externos possam ter tido 
no indicador comunicado. Os resultados podem ser imediatos (situação logo 
a seguir ao termo da atividade) ou a longo prazo (situação existente em dada 
altura após o termo da atividade) (ver caixa 12).

Exemplo de um indicador de resultados do FSE utilizado no PO «Capital humano» 
da Roménia

O emprego em empresas não agrícolas nas zonas urbanas da Roménia será promovido através do apoio 
à criação de novas empresas ou à criação de postos de trabalho em PME já existentes, bem como através da 
prestação de aconselhamento e orientação personalizados e de formação empresarial.

O objetivo específico está a ser medido através de três indicadores de resultados, um dos quais é «o número 
de postos de trabalho criados e existentes, seis meses após a conclusão das intervenções de apoio aos desem-
pregados e pessoas inativas». Os postos de trabalho contabilizados referem-se a participantes nas ações do 
FSE.
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Serão necessárias avaliações para aferir o impacto das 
intervenções tanto do FEDER como do FSE

121 
O impacto das intervenções do FEDER e do FSE terá de ser determinado por meio 
de avaliações durante a execução do PO e depois de este ter terminado (avalia-
ção ex post)78. Esta tarefa será mais exigente no caso das intervenções do FEDER, 
em que as autoridades responsáveis terão de recolher dados suplementares 
sobre os resultados diretamente imputáveis aos projetos. Para determinar se o re-
sultado, por exemplo o maior número de publicações científicas, se pode atribuir 
às intervenções do FEDER ou a outros fatores externos, será necessário fazer uma 
comparação com as entidades que não receberam qualquer apoio, através de 
uma avaliação para a qual terão de ser recolhidas informações adicionais.

122 
Por conseguinte, na Polónia, as autoridades de gestão introduziram, a título vo-
luntário, indicadores de resultados imediatos para registar os benefícios diretos 
resultantes das intervenções do FEDER e para assegurar a disponibilidade de 
dados para as avaliações da eficácia, da eficiência e do impacto das intervenções 
do FEDER. Estes indicadores de resultados imediatos não estão incluídos nos PO 
nem são regularmente comunicados através do relatório de execução anual. Por 
conseguinte, os dados sobre os resultados imediatos não estarão facilmente dis-
poníveis para a Comissão e o público em geral (através da plataforma de dados 
abertos dos FEEI).

123 
No caso do FSE, as informações sobre os resultados imediatos estarão direta-
mente ligadas às intervenções, fornecendo assim uma base factual mais sólida 
para avaliar o impacto das intervenções do FSE, e serão necessários menos dados 
adicionais do que para as intervenções do FEDER.

Os valores de referência e os valores-alvo são calculados de forma 
diferente no FEDER e no FSE, com base nas respetivas definições 
de «resultado»

124 
Os valores de base e os valores-alvo estabelecidos para os indicadores de resulta-
dos do FEDER baseiam-se principalmente em estatísticas mantidas pelos insti-
tutos nacionais de estatística em relação a todos os potenciais beneficiários das 
intervenções do FEDER, englobando todos os fatores externos e registando os 
impactos em todo o país ou região. Estes indicadores de resultados não definem 
os objetivos de desempenho para as intervenções do FEDER e, por conseguinte, 
não podem ser considerados resultados imediatos dos PO. A responsabilidade 
pela obtenção destes resultados incumbe sobretudo aos Estados-Membros e, em 
menor grau, às autoridades de gestão dos PO.

78 Artigos 56.º e 57.º do 
Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013.
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125 
No caso do FSE, os valores de base e os valores-alvo são sobretudo calculados 
com base em dados históricos ou na experiência passada diretamente relacio-
nada com as intervenções do FSE, ou seja, os indicadores de resultados variam 
em função dos indicadores de realizações. Por exemplo, no caso do indicador 
comum «pessoas com emprego, incluindo uma atividade por conta própria, 
uma vez terminada a participação», o valor de base corresponde ao rácio de 
desempenho (percentagem de pessoas que obtiveram um emprego depois de 
participarem em ações de formação ao abrigo do FSE) atingido em programas 
comparáveis.

126 
Os indicadores de resultados do FSE mostram o contributo dos PO para os objeti-
vos específicos e podem ser utilizados para determinar o contributo das interven-
ções do FSE para os indicadores de resultados estratégicos estabelecidos no AP. 
A responsabilidade pela obtenção dos resultados incumbe claramente às autori-
dades de gestão. Uma vez que os resultados são definidos em termos da popula-
ção beneficiada pelo apoio do FSE, espera-se que essas autoridades tenham uma 
maior influência sobre a obtenção de resultados.

127 
No caso do FSE, é necessário registar79, todos os anos, dados respeitantes a todos 
os participantes (com muito poucas exceções) e entidades, bem como seguir os 
participantes após a conclusão da ação em causa, a fim de calcular os indicadores 
comuns de resultados (que também terão de ser comunicados no relatório de 
execução anual). Além disso, os valores dos indicadores devem ser comunicados 
por género, sempre que seja pertinente.

128 
Contudo, os dados relativos ao emprego dos participantes não podem ser auto-
maticamente utilizados, devido à possibilidade de serem distorcidos por fatores 
sobre os quais as autoridades responsáveis pela execução do programa têm 
pouco controlo. Segundo as orientações pertinentes da Comissão, os resultados 
refletem a situação dos participantes depois de terminarem o projeto cofinancia-
do80. O que significa que, mesmo que um participante tivesse saído de um pro-
grama de formação cofinanciado sem o completar, o seu emprego posterior seria 
contabilizado entre os resultados, mesmo que esse emprego não fosse principal-
mente atribuído à participação na formação, mas sim à situação socioeconómica 
do país ou da região, ou a outros fatores.

129 
A figura 15 resume os pontos fortes e fracos das diferentes abordagens em maté-
ria de indicadores de desempenho adotadas para os dois fundos.

79 Exceto no caso dos 
indicadores «pessoas sem 
abrigo ou afetadas pela 
exclusão da sua habitação» 
e «pessoas das zonas rurais».

80 Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy, 
European Social Fund, guidance 
document (Acompanhamento 
e avaliação da política de 
coesão europeia, Fundo Social 
Europeu, documento de 
orientação), junho de 2015.
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Pontos fortes e fracos das abordagens do FEDER e do FSE em matéria de avaliação do 
desempenho
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1 Ver ponto 112.

Fonte: TCE.

• Os indicadores de resultados não permitem medir o 
impacto direto das intervenções

• Os resultados obtidos por cada projeto não são 
recolhidos. As avaliações exigirão a recolha de 
informações adicionais sobre os resultados imediatos dos 
projetos

• Os dados sobre os resultados imediatos dos projetos não 
são periodicamente comunicados à Comissão e, por 
conseguinte, não são objeto de um controlo regular

• Não existem indicadores comuns de resultados, pelo que 
não é possível agregar os resultados ao nível da UE1

• Os indicadores comuns de realizações só são obrigatórios 
quando são pertinentes

• Elevado número de indicadores específicos
• Categorias de intervenção não alinhadas com as 

prioridades de investimento

• Os indicadores de resultados medem o impacto 
direto das intervenções nas pessoas

• Estão disponíveis informações sobre os resultados 
imediatos diretamente ligados às intervenções. As 
avaliações terão uma base sólida para avaliar o seu 
impacto

• Os dados sobre os resultados imediatos dos projetos 
são periodicamente comunicados à Comissão e 
disponibilizados em tempo útil. Estão sujeitos a 
controlo

• Existem indicadores comuns de realizações e de 
resultados relativos às pessoas, possibilitando a 
agregação de dados a nível da UE

• Categorias de intervenção alinhadas com as 
prioridades de investimento

• Maior responsabilidade pela obtenção de resultados 
(das intervenções destinadas a melhorar a situação 
das pessoas/entidades apoiadas)

• Os indicadores de resultados fornecem uma perspetiva 
geral dos principais efeitos esperados para a região ou 
para o país

• Existem indicadores comuns de realizações, 
possibilitando a agregação de dados a nível da UE

• Os indicadores de resultados não fornecem uma 
perspetiva geral da mudança estratégica 
pretendida

• As avaliações exigirão a recolha de informações 
adicionais

• Os Estados Membros são obrigados a recolher 
uma grande quantidade de dados

• Elevado número de indicadores específicos
PONTOS FRACOS

PONTOS FORTES

FSEFEDER
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As diferenças metodológicas e o elevado número de 
indicadores específicos dos programas representarão 
encargos administrativos importantes, mas ainda se 
desconhece a utilização que será dada a esses dados

Diferentes requisitos de comunicação de informações para 
o FEDER e o FSE

130 
O Tribunal considera que o facto de os regulamentos específicos dos Fundos te-
rem introduzido requisitos diferentes para a recolha e a comunicação dos dados 
de desempenho relativos às realizações e aos resultados constitui uma insuficiên-
cia do sistema instituído para o período de 2014-2020. O significado do termo 
«desempenho» difere entre os dois fundos e, em consequência, os Estados-Mem-
bros são obrigados a desenvolver sistemas de acompanhamento do desempenho 
específicos dos fundos, mesmo no caso dos PO multifundos.

131 
Além disso, coloca-se a questão do número global de indicadores de desem-
penho diferentes: existem milhares de indicadores de desempenho para as 
realizações e os resultados, tanto comuns como específicos dos programas. As 
autoridades de gestão terão de recolher e comunicar dados relativos a todos 
estes indicadores. Acresce que, para além do seu trabalho respeitante à regulari-
dade das despesas, as autoridades de auditoria terão de verificar a fiabilidade dos 
sistemas de recolha e armazenagem de dados.

132 
O Tribunal entende que há um risco de que esta abordagem abrangente em 
matéria de recolha de informações sobre o desempenho venha a criar encargos 
administrativos consideráveis para as autoridades de gestão, sem benefícios cor-
respondentes. Além disso, ainda não é claro de que forma os Estados-Membros e/
ou a Comissão tencionam utilizar e acompanhar as informações para as quais os 
dados deverão ser recolhidos.
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Os dados recolhidos sobre as realizações e os resultados podem 
servir para reforçar a orçamentação baseada no desempenho no 
próximo período de programação

133 
O Tribunal constata, porém, que a Comissão tem ao seu dispor uma vasta gama 
de dados de desempenho relativos a realizações e resultados. Esses dados 
também serão disponibilizados às partes interessadas em tempo real através da 
plataforma de dados abertos em matéria de coesão. Podem, por conseguinte, ser 
examinados pelas autoridades responsáveis e pela Comissão, bem como pelas 
partes interessadas externas.

134 
A Comissão pode ter em conta os dados de desempenho reais para reavaliar 
a validade dos custos unitários históricos utilizados na fixação dos objetivos e/ou 
para confirmar a eficácia e a eficiência em termos de custos. Num dos relatórios 
anteriores do Tribunal foram, por exemplo, identificadas diferenças significativas 
nos custos unitários da construção de autoestradas entre diferentes Estados-
Membros. O Tribunal recomenda que a Comissão analise as causas dessas dispari-
dades e garanta a aplicação das melhores práticas81.

135 
O Tribunal considera que, desta forma, poderão até criar-se condições para, 
após 2020, essas informações serem utilizadas numa atribuição dos fundos às 
intervenções mais baseada no desempenho (ver caixa 13). O RDC prevê planos 
de ação conjuntos que tornam a dotação financeira exclusivamente dependente 
do nível de concretização das realizações ou dos resultados82. No entanto, esta 
possibilidade ainda não foi utilizada por nenhum dos PO nos 28 Estados-Mem-
bros, o que mostra que estes têm relutância em recorrer a mecanismos baseados 
no desempenho para a atribuição dos fundos. Esta relutância pode igualmente 
dever-se ao facto de atualmente não existirem informações suficientemente 
fiáveis sobre os custos unitários médios.

136 
No período de programação pós-2020, os Estados-Membros deverão estar em 
melhores condições para identificar o orçamento necessário para dar resposta às 
suas necessidades e às REP, bem como para concretizar as realizações e os resul-
tados previstos nos PO.

81 Relatório Especial n.º 5/2013, 
«Os fundos da Política de 
Coesão da UE são bem 
despendidos nas estradas?».

82 Artigo 106.º do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013.
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Orçamentação baseada no desempenho

Segundo a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE), as abordagens de orça-
mentação baseada no desempenho estão, de um modo geral, a evoluir ao longo do tempo e a sofrer alte-
rações com cada novo processo de programação orçamental. As abordagens também diferem entre países 
porque necessitam de se adequar ao contexto político nacional em causa83.

A OCDE está a trabalhar com várias definições de orçamentação baseada no desempenho, sublinhando que 
não existem definições uniformes, únicas e acordadas, nem um modelo único de orçamentação baseada no 
desempenho84.

De um modo geral, existem duas abordagens principais:

A orçamentação baseada no desempenho visa aumentar as informações ao dispor dos decisores políticos ou 
alterar a forma como os orçamentos são decididos85. Atualmente, já é necessário estabelecer uma ligação en-
tre os fundos afetados e os resultados mensuráveis. No entanto, as informações sobre o desempenho futuro 
ou passado são utilizadas no processo de tomada de decisão juntamente com outras informações.

Um orçamento baseado no desempenho, em contrapartida, é um orçamento que liga explicitamente cada 
aumento dos recursos a um aumento das realizações ou outros resultados. Em termos gerais, um orçamento 
baseado no desempenho apresenta informações sobre o que as organizações fizeram ou tencionam fazer 
com os fundos que lhes foram concedidos. Assim sendo, a dotação financeira é determinada com base nas 
realizações e/ou nos resultados esperados, ou pelo menos tem-nos em conta.

83 OCDE, Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting (Ensinamentos retirados do inquérito de 2011/2012 da OCDE sobre 
a orçamentação baseada no desempenho), 11ª Reunião anual da Rede dos Altos responsáveis do Orçamento sobre o desempenho e os 
resultados, Centro de Conferências da OCDE, Paris, 26 e 27 de novembro de 2015.

84 OCDE, «Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief» (Orçamentação baseada no desempenho: guia dos utilizadores, Síntese), março 
de 2008.

85 Allen Schick, «The Metamorphoses of performance budgeting» (As metamorfoses da orçamentação baseada no desempenho), OECD Journal on 
budgeting, Volume 2013/2.
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e recomendações

137 
Globalmente, a Comissão negociou de forma eficaz os AP e PO para o período 
de 2014-2020 no domínio da coesão. Concluiu as negociações com os Estados-
Membros dentro dos prazos regulamentares, concentrou o financiamento na 
Estratégia Europa 2020 e assegurou uma lógica de intervenção mais sólida nos 
PO. Contudo, não conseguiu harmonizar as disposições de acompanhamento 
financeiro entre os fundos nem garantir uma definição coerente dos indicadores 
de desempenho para realizações e resultados. Este aspeto seria, todavia, necessá-
rio para possibilitar uma agregação e uma comparação pertinentes dos dados de 
desempenho entre os programas. Além disso, dado o número global de indicado-
res de desempenho que é necessário acompanhar e a necessidade permanente 
de dados complementares para determinar o impacto dos fundos da UE, existe 
o risco de que este regime de desempenho para o período de 2014-2020 venha 
a gerar encargos administrativos consideráveis.

A Comissão conseguiu manter sob controlo os atrasos na negociação dos 
acordos de parceria e dos programas operacionais

138 
O Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote legislativo relativo à po-
lítica de coesão em dezembro de 2013, ou seja, pouco antes do início do período 
de programação de 2014-2020. Em comparação com o período anterior, esta data 
representa um atraso de cinco meses, em parte devido ao facto de a Comissão ter 
apresentado a sua proposta legislativa mais tarde e, por outro lado, por ter sido 
necessário mais tempo para concluir as negociações. Em janeiro de 2016, a Co-
missão adotou a legislação secundária, ou seja, depois de já ter adotado a maior 
parte dos PO (ver pontos 33-37).

139 
Em termos gerais, apesar das dificuldades, a Comissão adotou os AP e PO den-
tro do prazo especificado no Regulamento Disposições Comuns: o último AP foi 
adotado em novembro de 2014 e o último PO em dezembro de 2015. A Comis-
são adotou uma abordagem proativa, encetando negociações informais ainda 
em 2012. Este facto também ajudou a atenuar o impacto da adoção tardia dos re-
gulamentos. Além disso, a Comissão forneceu um número considerável de notas 
de orientação aos Estados-Membros, embora de forma fragmentada e numa fase 
tardia do processo (em setembro de 2014). A Comissão só pôde finalizar as notas 
de orientação depois de o quadro legislativo ter sido estabelecido (dezembro 
de 2013) (ver pontos 47-48).
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140 
Os Estados-Membros apresentaram todos os PA dentro do prazo (até abril 
de 2014) e, em média, as negociações foram concluídas em cinco meses. Esta 
etapa foi significativamente mais rápida do que a etapa correspondente de pre-
paração dos QREN do período de 2007-2013 e ajudou a compensar parcialmente 
os atrasos (ver pontos 48-49).

141 
Os Estados-Membros apresentaram a maioria dos seus projetos de PO (85%) den-
tro do prazo exigido. Em relação a 15% dos PO, a Comissão não conseguiu iniciar 
as negociações formais no prazo de três meses a contar da apresentação dos AP. 
Em média, foram necessários cerca de oito meses para adotar um PO (sem ter em 
conta os períodos suspensivos, ou seja, os períodos entre o envio das observa-
ções aos Estados-Membros e a apresentação do PO). Esta duração é comparável 
ao período anterior. Em dezembro de 2014, tinham sido adotados 64% dos PO no 
âmbito do objetivo de investimento no crescimento e no emprego. No anterior 
período de programação de 2007-2013, tinham sido adotados 98% dos PO no 
período equivalente. Este facto deve-se principalmente ao atraso na adoção do 
pacote legislativo (ver ponto 49).

142 
Esta situação sugere que as negociações foram mais exigentes. Os principais 
motivos foram os requisitos adicionais, nomeadamente as condicionalidades 
ex ante ou o requisito de definir uma lógica de intervenção mais explícita, pro-
blemas informáticos e a necessidade de várias rondas de aprovação por parte da 
Comissão, que implicaram demoradas consultas inter e intrasserviços. Além disso, 
registaram-se problemas de qualidade com as versões iniciais dos documentos 
de programação (ver pontos 53-55).

Recomendação 1

A Comissão deve assegurar que as suas propostas legislativas relativas à política 
de coesão para o período pós-2020 são oportunamente apresentadas, de modo 
a restar tempo suficiente para concluir as negociações entre o Parlamento Euro-
peu e o Conselho antes do início do período de programação.

Prazo de execução: durante a elaboração das propostas legislativas para o pe-
ríodo pós-2020.



80Conclusões e recomendações 

Os acordos de parceria foram essenciais para concentrar as despesas da 
coesão na Estratégia Europa 2020

143 
Os AP provaram ser um instrumento eficaz para delimitar o financiamento dos 
FEEI para os OT e as prioridades de investimento. Os AP examinados abrangem 
todos os aspetos essenciais e fornecem um diagnóstico das necessidades de 
desenvolvimento e das prioridades de investimento nos Estados-Membros. A Co-
missão e os Estados-Membros conseguiram concentrar o financiamento da UE 
para o período de 2014-2020 nos objetivos da Estratégia Europa 2020 de cresci-
mento e emprego. O financiamento está até concentrado num número limitado 
de domínios fundamentais no âmbito dos OT e os requisitos de concentração 
temática específicos dos fundos foram, de um modo geral, ultrapassados. Global-
mente, são afetados mais fundos para a competitividade das PME, as alterações 
climáticas e o emprego e menos fundos para os transportes e o ambiente, com-
parativamente ao período de programação de 2007-2013 (ver pontos 57 e 68).

144 
O Tribunal observa, todavia, que as informações fornecidas nos AP nem sempre 
são coerentes com as informações contidas nos PO e que, no caso dos Estados-
Membros que recorrem às derrogações estabelecidas no Regulamento FEDER, as 
informações financeiras disponíveis nos PO nem sempre permitem determinar se 
os requisitos de concentração temática são respeitados (ver ponto 69).

Recomendação 2

a) Os Estados-Membros devem facultar à Comissão as informações financeiras 
necessárias para esta controlar de forma eficaz o cumprimento dos requisitos 
de concentração temática (incluindo as derrogações previstas no Regulamen-
to FEDER).

b) A Comissão deve assegurar que os Estados-Membros respeitam a delimitação 
do financiamento dos FEEI para os objetivos temáticos.

Prazo de execução: a partir de 2017, anualmente.
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145 
Os Estados-Membros identificam nos AP os principais resultados a alcançar, mas 
geralmente não fazem uma estimativa quantificada da contribuição esperada dos 
FEEI para atingir os valores-alvo. Todavia, é evidente que a obtenção da maioria 
dos resultados previstos nos AP exigirá não só uma contribuição substancial 
dos orçamentos nacionais, para além do financiamento dos FEEI, mas também 
medidas regulamentares e reformas estruturais adicionais. Ao mesmo tempo, 
um resultado não concretizado pode não se dever ao insucesso das intervenções 
dos FEEI, mas sim a fatores que escapam ao âmbito destes fundos, tais como uma 
situação socioeconómica desfavorável e/ou políticas nacionais ineficazes (ver 
pontos 74-80).

Os programas operacionais mostram mais claramente o que se pretende 
obter com as intervenções e a forma como esse resultado deverá ser 
alcançado, mas a complexidade é simultaneamente maior

146 
Em relação à maioria dos PO examinados, a Comissão e os Estados-Membros 
conseguiram desenvolver programas com uma lógica de intervenção mais sólida, 
ou seja, que estabelece o propósito da intervenção (objetivos e resultados espe-
cíficos) e a forma como este deverá ser atingido (financiamento, medidas e rea-
lizações). Nos casos em que existiam insuficiências, estas deviam-se ao facto de 
as necessidades de desenvolvimento não serem documentadas e de os objetivos 
não parecerem dar resposta às necessidades identificadas. Os objetivos também 
eram muitas vezes definidos de forma demasiado genérica, ou havia dúvidas de 
que as ações apresentadas no PO contribuíssem para a concretização dos obje-
tivos do programa e para a obtenção dos seus resultados. Nesses casos, há um 
risco de que as despesas públicas sejam afetadas de forma indevida ou não sejam 
utilizadas da forma mais eficaz (ver pontos 81-87).

147 
A complexidade dos PO para 2014-2020 depende dos parâmetros seguintes: 
o número de eixos prioritários definidos pelos Estados-Membros, o número de 
prioridades de investimento visadas e o número de categorias de região abran-
gidas pelos PO. Além disso, depende do número de indicadores específicos dos 
programas selecionados pelos Estados-Membros. Os PO relativos a 2014-2020 
são concebidos como uma estrutura matricial em três dimensões que combina 
os eixos prioritários individualmente estabelecidos pelos Estados-Membros, as 
prioridades de investimento selecionadas e os tipos de regiões em causa. Embora 
esta conceção garanta a coerência estratégica da programação, também aumen-
ta significativamente o número de indicadores de desempenho que é necessário 
acompanhar, uma vez que estes se multiplicam de modo a ter em conta o contex-
to específico em que o financiamento ocorre no âmbito do PO. Na amostra de PO 
analisada, o número de indicadores de realizações chegou a aumentar 450% e o 
número de indicadores de resultados cerca de 500% (ver pontos 88-91).
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As diferenças específicas dos fundos na classificação dos dados financeiros 
e na medição do desempenho dos programas operacionais poderão criar 
dificuldades no acompanhamento dos programas em anos futuros

148 
O método de acompanhamento financeiro dos investimentos difere não só entre 
o FEDER e o FSE, mas também entre os Estados-Membros com mais de uma cate-
goria de região (por exemplo, regiões menos desenvolvidas, em transição e mais 
desenvolvidas). No caso do FEDER, em particular, a ligação entre as medidas e o 
financiamento não pode ser facilmente verificada, uma vez que as informações 
financeiras não estão alinhadas com as prioridades de investimento. Este facto 
dificultará o acompanhamento dos progressos, visto não ser claro o valor dos 
montantes afetados à execução das prioridades de investimento apoiadas ao 
abrigo do FEDER (ver pontos 92-99).

149 
Há também diferenças entre os fundos quanto à forma como utilizam os indi-
cadores comuns de realizações e os Estados-Membros têm a possibilidade de 
definir indicadores de realizações adicionais específicos dos programas. Mais 
uma vez, no caso do FEDER, será muito difícil agregar as informações de desem-
penho relativas às realizações, uma vez que, em média, os Estados-Membros 
selecionaram quase tantos indicadores específicos dos programas como indica-
dores comuns. Globalmente, para o FEDER, os 28 Estados-Membros da UE criaram 
2 240 indicadores de realizações específicos dos programas diferentes, para além 
dos 40 indicadores comuns de realizações. Em média, cada PO do FEDER utilizou 
13,2 indicadores de realizações específicos do programa diferentes e 14,8 indica-
dores comuns de realizações (ver pontos 100-109).

150 
A situação é ainda mais problemática no que se refere aos indicadores de resul-
tados: neste caso, os indicadores do FEDER e do FSE medem aspetos diferentes 
e de forma igualmente diferente. De facto, o conceito de «resultado» é diferen-
temente interpretado no regulamento específico de cada fundo. Existem indi-
cadores comuns de resultados para o FSE, mas não para o FEDER. No entanto, 
não são frequentemente utilizados. No total, os 28 Estados-Membros da UE 
desenvolveram 2 955 indicadores de resultados específicos dos programas para 
o FEDER e, em média, cada PO do FEDER utilizou 17,4 indicadores de resultados 
específicos diferentes. No caso do FSE, há 23 indicadores comuns de resultados 
e mais 1 976 indicadores de resultados específicos dos programas. Em média, 
cada PO do FSE utilizou 3,1 indicadores comuns de resultados e 14,4 indicadores 
de resultados específicos dos programas diferentes. Em consequência, relativa-
mente a ambos os fundos, não parece possível agregar os dados de desempenho 
de forma pertinente ao nível da UE. De um modo geral, tendo em conta os custos 
de uma recolha regular desses dados, o número de indicadores de desempenho 
parece ser excessivo. No seu Parecer n.º 1/201786, o Tribunal recomenda que se 
harmonizem as definições dos termos «realizações» e «resultados» da terminolo-
gia relativa ao desempenho (ver pontos 110-130).

86 Ver o Parecer n.º 1/2017 sobre 
a proposta de Regulamento 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo às 
disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral 
da União (ponto 148).
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151 
Os Estados-Membros são igualmente obrigados a repartir os recursos financei-
ros afetados aos diversos domínios de intervenção e os dados de desempenho 
por categoria de região (tais como regiões menos desenvolvidas, em transição 
e mais desenvolvidas). O Tribunal constatou que os Estados-Membros seguem 
abordagens diferentes nesta matéria, que têm um impacto direto no número, 
nos valores-alvo e nos objetivos intermédios dos indicadores de realizações, nas 
principais etapas de execução e nos indicadores financeiros utilizados nesses PO, 
ou seja, os valores dos indicadores de realizações e resultados por tipo de regiões 
são estabelecidos através de diferentes chaves de repartição. Mais importante 
ainda, a ausência de uma abordagem comum suscita dúvidas quanto à com-
parabilidade e à exatidão das informações fornecidas pelos Estados-Membros 
com mais de uma categoria de região. Esta situação pode afetar particularmente 
o cumprimento dos requisitos de concentração temática (ver pontos 100-101).

Recomendação 3

A Comissão deve definir uma terminologia comum para os conceitos de «reali-
zação» e «resultado» e propor a sua inclusão no Regulamento Financeiro, bem 
como assegurar que as propostas de regulamentos setoriais seguem essas defini-
ções nos períodos pós-2020.

Prazo de execução: durante a elaboração das propostas legislativas para o pe-
ríodo pós-2020.

Recomendação 4

A Comissão deve realizar uma análise dos indicadores comuns e específicos dos 
programas para realizações e resultados utilizados no período de 2014-2020, 
a fim de identificar os mais pertinentes e adequados para determinar o impacto 
das intervenções da UE.

Os Estados-Membros devem deixar de utilizar os indicadores específicos dos pro-
gramas que se tornem desnecessários caso os programas sejam alterados.

Prazo de execução: até meados de 2018.
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152 
Tal como acontecia anteriormente, o impacto das despesas da coesão na obten-
ção dos resultados previstos terá de ser determinado por meio de avaliações, 
o que exige a disponibilidade de dados sobre os resultados diretamente impu-
táveis às operações cofinanciadas. No caso dos PO do FSE, os dados sobre os 
resultados imediatos das intervenções são sistematicamente recolhidos e comu-
nicados à Comissão pelos Estados-Membros. Contudo, os indicadores de resul-
tados do FEDER não registam os resultados imediatos dos projetos e não estão 
facilmente disponíveis, a menos que os Estados-Membros decidam recolher esses 
dados adicionais voluntariamente (ver pontos 121-123).

Recomendação 5

A Comissão deve:

 ο divulgar as «boas práticas» dos Estados-Membros no que diz respeito às ava-
liações que possam determinar melhor o impacto das intervenções da UE;

 ο ajudar os Estados-Membros a atualizarem os seus planos de avaliação, in-
cluindo essas «avaliações de boas práticas».

Os Estados-Membros devem assegurar a recolha dos dados pertinentes para 
determinar os efeitos das intervenções do FEDER.

Prazo de execução: até ao final de 2017.

153 
O facto de os regulamentos específicos dos Fundos terem introduzido requisitos 
diferentes para a recolha e a comunicação dos dados de desempenho relativos às 
realizações e aos resultados constitui uma das principais insuficiências do sistema 
instituído para o período de 2014-2020. A análise do Tribunal revela que alguns 
indicadores estabelecidos como indicadores de realizações relativos ao FEDER 
poderiam ser entendidos como indicadores de resultados relativos ao FSE. No en-
tanto, os resultados imediatos não são sistematicamente medidos pelos indica-
dores comuns de realizações em relação a todos os OT apoiados por intervenções 
do FEDER (ver pontos 124-130).
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154 
Em consequência, os Estados-Membros são obrigados a desenvolver sistemas 
de acompanhamento do desempenho específicos dos fundos, mesmo no caso 
dos PO multifundos. Estas diferenças metodológicas e o número excessivo de 
indicadores específicos dos programas representarão encargos administrativos 
significativos, mas ainda se desconhece utilização que será dada a estes dados. 
Ainda não é claro de que forma os Estados-Membros e/ou a Comissão tencionam 
utilizar e acompanhar as informações de desempenho para as quais os dados 
deverão ser recolhidos, verificados e, pelo menos em relação aos indicadores co-
muns, comunicados à Comissão. No entanto, a maior disponibilidade de dados de 
desempenho relativos às realizações poderá criar condições para que, após 2020, 
esses custos unitários e informações sobre a eficácia e a eficiência das interven-
ções passem a ser utilizados para afetar o orçamento às intervenções de uma 
forma mais baseada no desempenho (ver pontos 131-134).

Recomendação 6

A Comissão deve:

 ο utilizar os dados recolhidos através dos relatórios de execução anuais e os 
resultados das avaliações ad hoc e ex post para uma análise comparativa do 
desempenho e, caso necessário, promover a utilização de padrões de referên-
cia e permitir a aprendizagem de políticas durante o período de 2014-2020;

 ο aplicar o conceito de orçamento baseado no desempenho, que associa cada 
aumento dos recursos a um aumento das realizações ou de outros resulta-
dos, ao financiamento das intervenções no domínio da política de coesão no 
período pós-2020, caso necessário. Neste contexto, a Comissão deve utilizar 
os dados relativos aos custos unitários reais determinados durante o período 
de 2014-2020.

Prazo de execução: durante a elaboração das propostas legislativas para o pe-
ríodo pós-2020.

O presente Relatório foi adotado pela Câmara II, presidida por Iliana IVANOVA, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 8 de fevereiro 
de 2017.

 Pelo Tribunal de Contas

 Klaus-Heiner LEHNE
 Presidente
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Comparação das principais disposições regulamentares adotadas para o período 
de 2014-2020 com disposições semelhantes de períodos anteriores

Lógica de intervenção

Quadro de desempenho Condicionalidades 
ex ante

Período de 
programa-

ção
Evolução Concentração 

temática
Indicadores de 
desempenho

2014-2020  ο Lógica de 
intervenção 
reforçada

 ο Requisitos de 
concentração te-
mática por fundo 
(FEDER versus 
FSE), OT (FEDER, 
FC) ou prioridades 
de investimento 
(FSE) e categorias 
de regiões

 ο Utilização estrutura-
da dos indicadores

 ο Indicadores comuns 
de realizações esta-
belecidos na base ju-
rídica (para o FSE e o 
FEDER) e indicadores 
comuns de resulta-
dos para o FSE

 ο Comunicação 
obrigatória de 
informações sobre 
todos os indicadores 
comuns para o FSE

 ο Reserva de desempenho 
obrigatória de 6% dos re-
cursos afetados ao FEDER, 
ao FSE e ao FC a título do 
objetivo de «Investimento 
no Crescimento e no 
Emprego»

 ο Metodologia de avaliação 
do desempenho definida 
pelo regulamento

 ο Possível perda de fundos 
em caso de grave inca-
pacidade para atingir os 
objetivos intermédios

 ο Condicionalidades 
ex ante temáticas

 ο Condicionalidades 
ex ante gerais

 ο Obrigatórias
 ο Possibilidade de 

suspensão dos 
pagamentos 
intermédios

2007-2013  ο Lógica de 
intervenção 
tradicional

 ο Financiamento 
atribuído a cate-
gorias de despesa 
relacionadas com 
a Estratégia de 
Lisboa por elegibi-
lidade geográfica

 ο Indicadores utiliza-
dos em graus variá-
veis nos diferentes 
Estados-Membros

 ο Indicadores comuns 
estabelecidos nas 
orientações da 
Comissão; utilização 
acordada com os 
Estados-Membros 
em 2008, mas não 
obrigatória

 ο Reserva de desempenho 
de 3% para o objetivo 
de «Convergência» e/
ou para o objetivo de 
«Competitividade regional 
e emprego»

 ο Estabelecido por iniciativa 
do Estado-Membro, não 
obrigatório

 ο Não é possível perda de 
fundos

 ο Inexistência de 
condicionalidades 
ex ante explícitas

2000-2006  ο Lógica de 
intervenção 
tradicional

 ο Concentração nos 
objetivos prioritá-
rios, nas iniciati-
vas comunitárias 
e na cobertura da 
população pelos 
fundos

 ο Indicadores utiliza-
dos em graus variá-
veis nos diferentes 
Estados-Membros

 ο Indicadores comuns 
estabelecidos nas 
orientações da 
Comissão, mas for-
necidos a título de 
exemplo; não havia 
incentivos para a sua 
utilização

 ο Reserva de desempenho 
obrigatória de 4% das 
dotações de autorização

 ο Metodologia de avaliação 
do desempenho definida 
pelos Estados-Membros

 ο Não é possível perda de 
fundos

 ο Inexistência de 
condicionalidades 
ex ante explícitas

Fonte: TCE com base na análise da legislação aplicável e das orientações da Comissão.
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Estratégia Europa 2020, objetivos temáticos e concentração temática1

A
ne

xo
 II

Ob
je

tiv
o 

te
m

át
ico

Pr
io

rid
ad

es
 e

 o
bj

et
iv

os

1. Desenvolvimento
Investir 3% do PIB da UE (público e privado em conjunto) no setor da investigação e desenvolvimento 
(I&D) e inovação

2. Educação
Reduzir a taxa de abandono escolar precoce para menos de 10% 
Conclusão do terceiro ciclo de estudos por, pelo menos, 40% das pessoas de idade compreendida 
entre 30 e 34 anos 

3. Alterações climáticas e sustentabilidade energética 
Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% relativamente aos níveis de 1990
Aumentar para 20% a quota de energias renováveis no consumo final energético
Aumentar em 20% a eficiência energética

4. Emprego
75% da população de idade compreendida entre 20 e 64 anos deve estar empregada

5. Luta contra a pobreza e a exclusão social 
Pelo menos 20 milhões de pessoas deixam de estar sujeitas ao risco de pobreza e de exclusão social

Crescimento inclusivo

OT 8 – Promover a sustentabi-
lidade e a qualidade do 
emprego e apoiar a mobilidade 
dos trabalhadores

OT 9 – Promover a inclusão 
social e combater a pobreza e a 
discriminação

OT 10 – Investir na educação, 
na formação e na formação 
profissional para a aquisição de 
competências e a aprendi-
zagem ao longo da vida

OT 11 – Reforçar a capacidade 
institucional das autoridades 
públicas e das partes 
interessadas e a eficiência da 
administração pública

Crescimento sustentável

OT 4 – Apoiar a transição 
para uma economia de baixo 
teor de carbono em todos os 
setores

OT 5 – Promover a 
adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e 
gestão dos riscos

OT 6 – Preservar e proteger 
o ambiente e promover a 
utilização eficiente dos 
recursos

OT 7 – Promover transportes 
sustentáveis e eliminar os 
estrangulamentos nas 
principais infraestruturas  das 
redes

Crescimento inteligente

OT 1 – Reforçar a 
investigação, o desenvolvi-
mento tecnológico e a 
inovação

OT 2 – Melhorar o acesso, a 
utilização e a qualidade das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) (objetivo 
banda larga)

OT 3 – Reforçar a competitivi-
dade das pequenas e médias 
empresas (PME)

1  A atribuição de objetivos temáticos aos domínios prioritários da Estratégia Europa 2020 de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
não está estabelecida nos regulamentos. Foi introduzida pela Comissão em vários documentos publicados desde 2014.
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Fonte: TCE, com base na publicação da Comissão «Panorama, Inforegio, n.º 48, 2013».
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Concentração, no máximo, em 5 prioridades de investimento (PI) no âmbito dos 
objetivos temáticos e de 20% do investimento, em cada país, na inclusão social, na 
luta contra a pobreza e no combate à discriminação.

Para o Fundo Social Europeu
Concentração do investimento em, pelo menos, 2 das 4 principais prioridades com 
uma dotação específica para a economia com baixo teor de carbono (OT 4)

Para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Estratégia Europa 2020, objetivos temáticos e concentração temática
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Arquitetura da política de coesão
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Fonte: TCE.

Prioridades de investimento são medidas específicas a desenvolver no âmbito de cada objetivo temático. 
Devem servir de base à definição dos objetivos específicos. As prioridades de investimento dos OT examinadas 
na presente auditoria são as seguintes:

A
ne

xo
 II

I

b)

 a)

OT 1: «Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação, mediante:

envelhecimento ativo e saudável.vi)

adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos 
empresários à mudança;

v)

igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, 
nomeadamente nos domínios do acesso ao emprego, da 
progressão na carreira, da conciliação da vida profissional e 
privada e da promoção da igualdade de remuneração para 
trabalho igual;

iv)

criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e 
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias 
empresas inovadoras;

iii)

integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, 
em especial os que não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação, incluindo os jovens em risco de 
exclusão social e os jovens de comunidades marginalizadas, 
inclusive através da execução da Garantia para a Juventude;

ii)

acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as 
pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através de 
iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores;

i)

OT 8: «Promover a sustentabilidade e a qualidade do 
emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores»:

o reforço da infraestrutura de investigação e inovação 
(I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência 
na I&I, e a promoção de centros de competência, 
nomeadamente os de interesse europeu;

a promoção do investimento das empresas na I&I, o 
desenvolvimento de ligações e sinergias entre 
empresas, centros de investigação e desenvolvimento e 
o setor do ensino superior, em especial a promoção do 
investimento no desenvolvimento de produtos e 
serviços, na transferência de tecnologia, na inovação 
social, na ecoinovação, em aplicações de interesse 
público, no estímulo da procura, em redes, clusters e na 
inovação aberta através de especialização inteligente, e 
o apoio à investigação tecnológica e aplicada, 
linhas-piloto, ações de validação precoce dos produtos, 
capacidades avançadas de produção e primeira 
produção, em especial no que toca às tecnologias 
facilitadoras essenciais, e à difusão de tecnologias de 
interesse geral».
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Indicadores de resultados estratégicos – análise dos acordos de parceria dos cinco 
Estados-Membros abrangidos

a) para o objetivo temático 1

País Principal indicador de resultados no AP Valor de base 
(ano)

Valor-alvo 
intercalar 2020

Dotação da UE 
para os FEEI em 

euros 
(da qual para 

o FEDER)

Contribuição 
da UE para 

o valor-alvo

ES Despesas em I&D relativamente ao PIB (GERD) 1,3% (2012) 2,00%

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

N/A

ES Despesas em I&D financiadas pelo setor privado 45,6% (2012) 60,0% N/A

ES
Empresas que realizam inovações tecnológicas em 
relação ao número total de empresas em atividade com 
10 trabalhadores ou mais

13,22% 
(2010-2012) 25,00% N/A

IE
Maior número de parceiros da indústria que colaboram 
com centros de investigação estratégicos financiados 
nas regiões

N/A1 N/A

186 992 153 
(142 000 000)

N/A

IE Aumento do número de licenças em resultado da inves-
tigação na Região Sul e Este N/A N/A N/A

IE
Número de clientes PME da Enterprise Ireland na Região 
Fronteira, Centro e Oeste que gastam >100 000 euros 
por ano em I&D.

N/A N/A N/A

HR Despesas em I&D relativamente ao PIB (GERD) 0,75% (2012) 1,40% 690 292 165 
(664 792 165) N/A

PL Despesas em I&D relativamente ao PIB (GERD) 0,90% (2012) 1,70%
8 436 055 741 

(8 351 428 665)

26%

PL Despesas em I&D realizadas pelo setor empresarial 
relativamente ao PIB 0,30% (2012) 0,80% 30%

RO Despesas em I&D relativamente ao PIB (GERD) 0,49% (2012) 2,00% 1 061 811 455 
(973 404 255) N/A

1 É feita referência aos indicadores de resultados nos PO.

A
ne

xo
 IV
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b) para o objetivo temático 8

País Indicador de resultados no AP Valor de base 
(ano)

Valor-alvo 
intercalar 2020

Dotação da UE 
para os FEEI em 

euros 
(da qual para 
o FEDER, o FSE 

e a IEJ)

Contribuição 
da UE para 

o valor-alvo

ES Aumento da taxa de emprego da população de idade 
compreendida entre 20 e 64 anos 59,3% (2012) 74%

4 195 708 141 
(3 645 694 060)

N/A

ES Taxa de desemprego dos jovens 55,7% (2013) Diminuição do 
valor de base N/A

ES Taxa de desemprego dos trabalhadores menos 
qualificados 34% (2012) Diminuição do 

valor de base N/A

ES Percentagem do emprego mediana ou altamente qualifi-
cado em relação à taxa total de emprego 78,97% (2012) Aumento do valor 

de base N/A

IE

Pessoas desempregadas ou outros candidatos a em-
prego, incluindo desempregados de longa duração 
e desempregados jovens, obtêm emprego ou acedem 
à educação ou à formação

N/A N/A

307 325 622 
(299 075 622)

N/A

IE

Maior número de jovens, em especial os que não traba-
lham, não estudam e não seguem uma formação, com 
menos de 25 anos, que acedem à educação, à formação 
ou ao emprego

N/A N/A N/A

HR Aumento da taxa de emprego da população de idade 
compreendida entre 20 e 64 anos 55,4% (2013) 62,9% 680 687 318 

(532 933 273) N/A

PL Aumento da taxa de emprego da população de idade 
compreendida entre 20 e 64 anos (F/M)

57,6% F (2013)
72,1% M (2013)

62,3% F
79,8% M

5 796 315 058 
(5 450 532 063)

5%
3,2%

PL Aumento da taxa de emprego da população de idade 
compreendida entre 55 e 64 anos (F/M)

31,0% F (2013)
51,3% M (2013)

34,5% F
64,4% M

4,7%
1,6%

PL Aumento da taxa de emprego nas zonas rurais 
para 53,3% 50,3% (2013) 53,3% 6,2%

RO Aumento da taxa de emprego da população de idade 
compreendida entre 20 e 64 anos 63,8% (2012) 70% 2 334 594 271 

(1 770 988 630) N/A

Fonte: TCE.

A
ne
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 IV
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da Comissão

Resumo

IV
A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 55.

Resposta comum da Comissão aos pontos VII e VIII:
A Comissão observa que os indicadores de desempenho específicos dos programas do FEDER e do FSE em termos 
de resultados não se destinam a agregação a nível da UE. Esses indicadores específicos são adequados para a fixa-
ção de objetivos e para a apresentação de relatórios sobre o desempenho relativamente às metas, ao passo que 
os indicadores comuns permitem apresentar relatórios sobre as realizações com base em categorias previamente 
definidas que refletem frequentemente os investimentos usados na UE. Os indicadores de realizações específicos 
dos programas referem-se a produtos físicos que permitem apreender as alterações decorrentes das intervenções 
financiadas pela UE nos programas. Essas intervenções são concebidas especificamente para resolver fatores de 
estrangulamento ao desenvolvimento de base local. Por definição, têm de ser específicas à região e ação previstas.

VIII
A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 90, 91, 110, 112, 131, 134 e caixa 13.

IX
Primeiro ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 2.

Segundo ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 5.

Terceiro ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 4.

X
Primeiro ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 1.

Segundo ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 2.

Terceiro ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 3. Quarto ponto: A Comissão remete para 
a sua resposta à recomendação 4.

Quinto ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 5.

Sexto ponto: A Comissão remete para a sua resposta à recomendação 6.
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Observações

36
A proposta da Comissão para 2014-2020 foi apresentada ligeiramente mais tarde do que a proposta para o período 
2007-2013. O principal motivo do atraso na entrada em vigor do regulamento prende-se, contudo, com a maior 
complexidade das negociações legislativas (papel reforçado do PE, proposta que abrange cinco fundos) e com 
o facto de o Regulamento QFP apenas ter sido adotado pelos colegisladores em dezembro de 2013. A legislação 
setorial não poderia ter sido adotada antes disso, ainda que a Comissão tivesse apresentado as suas propostas mais 
cedo.

37
A Comissão deu prioridade à adoção de legislação secundária em função das necessidades do ciclo de programa-
ção. A legislação secundária necessária para a adoção de acordos de parceria (AP) ou programas operacionais (PO) 
e para a criação de estruturas de execução de base foi adotada em março de 2014, seguida de atos que previam 
regras essenciais para a execução até janeiro de 2015. O facto de o quadro jurídico apenas ter sido concluído em 
janeiro de 2016 não teve impacto no arranque da programação.

Além disso, a fim de facilitar uma adoção oportuna da legislação secundária, foram realizados em paralelo às nego-
ciações legislativas os processos de elaboração e consulta com os Estados-Membros.

49
A Comissão observa que o seu desempenho nas negociações e na adoção de programas comparativamente ao 
período de programação precedente pode também ser avaliado mediante a comparação dos 12 primeiros meses 
após a adoção do quadro jurídico. A utilização do período de 12 meses a contar da adoção dos pacotes legislativos 
pertinentes em ambos os períodos proporcionaria um quadro mais preciso. Tal significaria que, em 2014-2020, nos 
primeiros 12 meses após a adoção da regulamentação foram adotados 40% dos PO, comparativamente a 6% dos PO 
no mesmo prazo do período de programação 2007-13.

52
A Comissão observa que os 703 dias indicados pelo Tribunal incluem a apresentação informal de um PO não con-
sentâneo com os requisitos previstos no RDC.

53
A Comissão observa que alguns atrasos se deveram à necessidade de observações extensas. Além disso, Espanha 
não concordou que as observações fossem transmitidas em inglês, resultando num atraso no envio das mesmas 
às autoridades espanholas. No tocante à Polónia, o motivo dos atrasos no envio das observações prendeu-se com 
o processo de negociação em curso do acordo de parceria. Dado que os PO foram apresentados antes da adoção do 
AP, foi necessário alinhar as observações e torná-las consentâneas com o AP adotado.
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55
A Comissão observa que 100% dos AP e 99% dos PO foram adotados dentro do prazo regulamentar (ou seja, seis 
meses para os PO e quatro meses para os AP). A Comissão demorou, em média, 107 dias/3,6 meses a adotar um PO 
e 81 dias, em média, para adotar um AP (tendo em conta o procedimento de suspensão, nos termos do artigo 3.º do 
RDC).

Ver também a resposta da Comissão ao ponto 52. 

Terceiro travessão: Atendendo à importância económica da dotação atribuída à política de coesão, a Comissão leva 
muito a sério a qualidade dos programas e criou procedimentos que asseguram a consulta de todos os serviços 
envolvidos, a fim de reunir todas as capacidades disponíveis com o intuito de conseguir programas de qualidade 
que permitam uma utilização eficaz do orçamento da UE.

62
Graças às ferramentas informáticas a nível da Comissão, será possível acompanhar o cumprimento dos requisitos 
em matéria de concentração financeira, incluindo igualmente as informações adicionais solicitadas aos Estados-
Membros em causa fora do quadro dos AP e PO.

66
Durante as negociações, a Comissão verificou que foi dada prioridade às REP nos acordos de parceria e nos obje-
tivos específicos dos programas operacionais. Contudo, não existe qualquer requisito regulamentar que imponha 
a atribuição específica de fundos às REP.

74
A Comissão observa que os requisitos definidos se aplicam a todos os Estados-Membros. A qualidade das infor-
mações depende da solidez dos sistemas de acompanhamento, que são da responsabilidade desses mesmos 
Estados-membros.

75
Em relação ao AP irlandês, a Comissão observa que o mesmo é consentâneo com os requisitos do regulamento 
quando resume os principais resultados pretendidos e que os pormenores necessários são facultados nos PO.

76
Em relação ao AP irlandês, embora os principais resultados pretendidos não incluam uma referência específica às 
metas da Estratégia Europa 2020, o AP refere frequentemente as metas da Irlanda, nomeadamente na página 10 da 
respetiva introdução. Essas metas também tiveram impacto na preparação dos PO. Ambos os PO referem frequente-
mente tanto a Estratégia Europa 2020 como os objetivos da Irlanda.
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86
Primeiro travessão: No que respeita ao OT8 do FEDER na região da Andaluzia, a Comissão considera que além das 
informações incluídas no programa e no acordo de parceria, as autoridades andaluzas prestaram esclarecimentos 
suficientes sobre a necessidade de investir em infraestruturas e equipamento para o Serviço de Emprego durante 
a negociação do PROGRAMA OPERACIONAL.

Segundo travessão: Relativamente à Roménia, a Comissão observa que a grande maioria dos objetivos não foi defi-
nida de forma demasiado genérica. A Comissão considera que os objetivos específicos têm uma série estabelecida 
de indicadores de realizações e resultados. No que diz respeito à Espanha, os objetivos do PO são desenvolvidos nas 
estratégias de especialização inteligentes nacionais e regionais e no plano plurianual para a orçamentação e atribui-
ção de prioridades de investimento em infraestruturas de investigação a que o PO se refere.

87
A Comissão observa que, no que diz respeito à Polónia, o eixo prioritário IV, inovação social e cooperação interna-
cional, está claramente dividido em tipos de ações identificados para dois objetivos específicos individuais: inova-
ções micro e macrossociais e mobilidade transnacional.

Todos estes tipos de projetos deverão contribuir para:

- novas ideias e soluções políticas a desenvolver, testar e aplicar a nível local/restrito ou nacional;

- programas de mobilidade para pessoas elegíveis nos termos da intervenção do PO KED.

Em relação à Espanha, a Comissão observa a dimensão negligenciável da dotação para os eixos prioritários 6A, 6B, 
6C e 6D (7 milhões de euros, ou 0,33% de um PO que conta com uma dotação total de 2,1 mil milhões de euros). 
Além disso, cumpre salientar que as atividades nesses eixos prioritários são efetivamente complementares das 
desenvolvidas no eixo prioritário 1, que abrange o objetivo temático 8 «Emprego» com o seu próprio objetivo espe-
cífico 8.3.1. Esses eixos prioritários apenas desenvolvem o elemento «inovação social» das principais ações financia-
das no objetivo específico principal. Nesta base, não podem ser encarados como uma medida autónoma.

90
A Comissão observa que é elemento essencial da política de coesão que as dotações sejam superiores para as 
regiões menos desenvolvidas e, portanto, que a apresentação de relatórios seja feita em conformidade, ou seja, por 
categoria de regiões.

91
A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 90.

A Comissão observa que todos os Estados-Membros devem apresentar relatórios sobre todos os indicadores 
comuns do FSE, dado que facultam informações de importância primordial, mas não são obrigados a fixar metas 
para esses indicadores.

Os requisitos em matéria de comunicação de informações definidos pelo RDC foram estipulados com o acordo 
dos Estados-Membros. A maioria desses indicadores já foram comunicados pelas autoridades de gestão, conforme 
exigido.

Os indicadores no quadro de desempenho (quadro 6 do PO) são um subconjunto dos indicadores do programa 
(quadros 4 e 5). Não representam qualquer esforço adicional de comunicação de informações.
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101
A Comissão observa que o facto de os Estados-Membros seguirem diferentes abordagens é um reflexo da natureza 
temática e regional das intervenções da política de coesão.

104
A Comissão observa que o regulamento especifica que, quando pertinente, devem ser utilizados indicadores de 
realizações comuns. A orientação para os resultados permite aos Estados-Membros determinar os indicadores que 
utilizarão com base na formulação do objetivo específico e na determinação das ações que planeiam realizar. Os 
indicadores utilizados em 40% a 90% dos PO não podem ser considerados «de grau limitado».

Caixa 9 - Exemplo em que não está a ser utilizado um indicador de realizações comum 
(Espanha)
A Comissão observa que o OT1 abrange um vasto leque de prioridades de investimento que têm outros efeitos para 
além dos indicadores de desempenho incluídos nesta rubrica. A Comissão gostaria de recordar a lógica de interven-
ção do período de programação em curso, segundo a qual um objetivo específico que pressuponha uma mudança/
resultado pretendido pode ser alcançado através de diferentes ações que se traduzirão em diferentes indicadores 
de desempenho relevantes. No exemplo espanhol, tanto o CO01 como o CO29 eram relevantes. O Estado-Membro 
decidiu – também para evitar a excessiva proliferação de indicadores – limitar-se ao indicador agregado, CO01.

110
A Comissão observa que o conceito de indicadores de resultados é efetivamente diferente nos regulamentos FSE 
e FEDER, principalmente devido aos objetivos e resultados diferentes dos dois fundos. Consequentemente, nem 
todos os indicadores se prestam a uma mesma agregação nos dois fundos.

A Comissão está a explorar a possibilidade de avançar para uma harmonização desses conceitos no contexto das 
discussões pós-2020.

111
As respostas da Comissão ao capítulo 3 do Relatório Anual de 2015, a que o Tribunal se refere, também mencionam 
o facto de que a adoção dos diferentes regulamentos para o período do QFP 2014-2020 precedeu as Orientações 
para Legislar Melhor (maio de 2015). Acresce que o conteúdo desses regulamentos é o resultado de uma negociação 
política entre os colegisladores, o que conduziu a algumas incoerências.

Desde a adoção das Orientações para Legislar Melhor, a terminologia prevista deve ser utilizada de forma consis-
tente no acompanhamento e na avaliação de todos os programas. A utilização coerente dos termos em toda a legis-
lação pode, no entanto, não ser possível a curto prazo.

112
A Comissão observa que os indicadores de desempenho específicos dos programas do FEDER e do FSE em ter-
mos de resultados não se destinam a agregação a nível da UE. Esses indicadores específicos são adequados para 
a fixação de objetivos e a apresentação de relatórios sobre o cumprimento das metas, ao passo que os indicadores 
comuns permitem comunicar informações sobre as realizações com base em categorias previamente definidas.

O FEDER não inclui indicadores de resultados comuns, dado que o resultado é «aquilo que se pretende mudar, com 
a contribuição das intervenções concebidas». Diferentes fatores podem fazer com que os resultados previstos se 
aproximem ou se afastem da mudança pretendida. A fim de representar melhor o contexto específico no qual as 
intervenções ocorrem, os Estados-Membros devem estabelecer um indicador de resultados específico que tenha 
em linha de conta todos estes parâmetros.
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115
A Comissão observa que, de facto, não é necessário que um PO defina metas para todos os indicadores comuns, 
razão pela qual nem todos esses indicadores figuram nos PO. Todavia, devem ser comunicados para todas as priori-
dades de investimento.

124
Conforme indicado no documento de Orientação do FEDER sobre acompanhamento e avaliação, os indicadores de 
resultados no FEDER referem-se à dimensão específica do bem-estar e progresso das pessoas que motiva a ação 
política e dizem respeito a todos os potenciais beneficiários. Contrariamente aos indicadores de realizações, os indi-
cadores de resultados não estão portanto estrita e exclusivamente relacionados com os investimentos do FEDER. 
Embora o investimento do FEDER seja provavelmente importante para a mudança prevista, outros fatores exógenos 
(que escapam ao controlo da autoridade de gestão e, por vezes, até mesmo das autoridades nacionais e/ou regio-
nais) também terão impacto.

127
A Comissão observa que os dados sobre os indicadores de resultados a mais longo prazo devem ser recolhidos com 
base numa amostra representativa e não, portanto, em relação a todos os participantes (consultar anexo I do Regu-
lamento FSE).

128
A Comissão salienta que a avaliação dos efeitos líquidos ultrapassa o âmbito do acompanhamento e está sujeita 
a avaliações pelas autoridades de gestão. As autoridades de gestão devem avaliar pelo menos uma vez o impacto 
de cada objetivo específico. A Comissão promoveu intensivamente a realização de avaliações de impacto contra-
factuais com o propósito de estimar os efeitos líquidos do FSE, o que é facilitado pela recolha e armazenamento de 
dados individuais sobre os participantes.

130
A Comissão observa que existem diferentes requisitos de informação, mas que tal não implica necessariamente 
sistemas de acompanhamento do desempenho completamente diferentes.

131
A Comissão observa que os programas do FEDER abrangem um vasto leque de temas de investimento e operam em 
contextos sociais, económicos e geográficos heterogéneos. A nova abordagem de orientação para os resultados de 
2014-2020 coloca a tónica sobre uma articulação mais clara dos objetivos políticos, esclarecida na respetiva regu-
lamentação específica do fundo. Em termos de informação de desempenho, os indicadores comuns de realizações 
do FEDER abrangem as intervenções mais frequentemente utilizadas para assegurar uma agregação significativa 
a nível da UE. Contudo, não são suficientes para cobrir toda a complexidade e variedade das intervenções realiza-
das pelos Estados-Membros na UE. Por conseguinte, os Estados-Membros escolheram explicitamente indicadores 
específicos dos programas (indicadores de realizações ou de resultados), para além dos indicadores comuns, por 
forma a refletir o contexto específico em que funcionam os programas. Em muitos casos, a informação relevante 
está disponível e é principalmente recolhida da base para o topo.
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132
Ver a resposta da Comissão ao ponto 131.

134
A Comissão considera que uma abordagem uniformizada para a elaboração de orçamentos não é viável ou prática, 
de acordo com a investigação especializada que conclui não existir uma forma que seja a melhor para proceder 
à elaboração de orçamentos. A prática mostra que as tentativas de implementar uma abordagem rígida conduzem 
a um exercício burocrático que consiste apenas em preencher uma lista de controlo, em vez de assegurar uma 
genuína ferramenta de gestão orçamental.

Ver também a resposta da Comissão à caixa 13.

Em relação às eventuais causas das variações nos custos unitários de construção de vias rápidas entre diferentes 
Estados-Membros a que o Tribunal se refere, a Comissão observou no relatório precedente mencionado1 que «geral-
mente as previsões da procura e, portanto, dos custos por utilizador que lhe estão associados, tomam em consideração 
o contexto específico de cada região ( ) As estradas tecnicamente mais complexas têm custos por quilómetro mais eleva-
dos do que as estradas mais simples. Esta análise depende também em grande medida das circunstâncias geográficas em 
que as estradas objeto de auditoria foram construídas.»

Neste contexto, a Comissão aceitou continuar a realizar mais estudos sobre os custos unitários.

Caixa 13 - Orçamentação baseada no desempenho
A OCDE[*] definiu a orçamentação baseada no desempenho como uma orçamentação que associa os fundos afe-
tados a resultados quantificáveis. Existem três grandes tipos: orçamentação baseada na apresentação do desem-
penho, orçamentação baseada em informação sobre o desempenho e orçamentação diretamente baseada no 
desempenho. [*Consultar sítio Web da OCDE em http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsne-
tworkonperformanceandresults.htm.] A Comissão está a trabalhar estreitamente com a OCDE, no quadro dos esfor-
ços para um orçamento da UE centrado nos resultados, no sentido de introduzir melhorias práticas no quadro de 
desempenho existente para os programas criados com o QFP 2014-2020.

A informação relativa ao desempenho não é e não deve ser o único elemento subjacente às decisões orçamentais, 
pelo que é normal que também sejam consideradas outras informações.

O orçamento da UE é um orçamento baseado no desempenho que permite à autoridade orçamental ter em conta 
as informações relativas ao desempenho durante o processo de orçamentação, fornecendo informações sobre 
os objetivos dos programas e os progressos na sua consecução (ou seja, o que é feito ou deverá ser feito com os 
fundos afetados a cada programa) nas declarações sobre os diferentes programas anexadas ao projeto de orça-
mento. A ligação explícita de cada aumento dos recursos a um aumento das realizações ou outros resultados a nível 
do orçamento raramente é utilizada na prática e, quando o é, apenas em casos específicos (Banco Mundial, OCDE). 
A abordagem da orçamentação diretamente baseada no desempenho, que implica ligar cada aumento/redução dos 
recursos a um aumento/redução das realizações ou outros resultados, não é considerada viável ou aplicável a nível 
do orçamento da UE e dos diferentes programas e modos de gestão.

1 Resposta comum da Comissão aos pontos 32 e 33 do Relatório Especial n.º 5/2013 «Os fundos da Política de Coesão da UE são bem despendidos 
nas estradas?»

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Conclusões e recomendações

136
A Comissão observa que os dados facultados pelos Estados-Membros sobre todos os indicadores de realizações 
comuns e, no que respeita ao FSE, também sobre os indicadores de resultados comuns, podem ser e serão agrega-
dos por Fundo a nível da UE e que a Comissão apresenta anualmente um relatório de síntese ao Parlamento Euro-
peu, ao Conselho, ao CESE e ao CdR. O primeiro desses relatórios foi adotado em 20.12.2016 (COM(2016) 812). Além 
disso, os dados pormenorizados estão publicamente disponíveis e podem ser consultados na plataforma de dados 
abertos2.

A Comissão entende que os indicadores comuns – conforme adotados pelos colegisladores nos regulamentos 
específicos dos fundos – fornecem dados que são necessários para se poder demonstrar à autoridade orçamental, 
mas também aos cidadãos europeus, aquilo que os FEEI estão a alcançar, para além de que o orçamento da UE se 
concentra em resultados e permite obtê-los.

137
A Comissão observa que o Regulamento QFP também só foi adotado pelos colegisladores em dezembro de 2013. 
A legislação setorial não poderia ter sido adotada antes disso, mesmo que a proposta da Comissão tivesse sido apre-
sentada mais cedo.

A Comissão salienta que outro fator que deveria ser tido em conta é o facto de que as regras gerais sobre os Fundos 
(ou seja, o RDC) devem agora ser adotadas tanto pelo Conselho como pelo Parlamento Europeu.

A Comissão deu prioridade à adoção de legislação secundária em função das necessidades do ciclo de programa-
ção. A legislação secundária necessária à adoção de acordos de parceria ou programas operacionais e à criação das 
estruturas de execução de base foi adotada até março de 2014 (as versões preliminares tinham sido debatidas com 
os Estados-Membros em 2013), tendo sido seguida de atos que previam regras essenciais para a respetiva execução, 
até janeiro de 2015. O facto de o quadro jurídico apenas ter sido concluído em janeiro de 2016 não teve impacto no 
arranque da programação.

138
No tocante às orientações, a Comissão recorda que as mesmas já foram discutidas no Grupo de Peritos sobre os 
atos delegados e de execução antes da adoção e entrada em vigor dos atos de base. Por definição, a Comissão só 
está em posição de concluir as notas de orientação assim que o quadro regulamentar tiver sido acordado e adotado 
pelos colegisladores. Ver também a resposta da Comissão ao ponto 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
A Comissão observa que a duração geral da programação foi consideravelmente mais curta do que em 2007-2013. 
Ver pontos 49, 52, 53, e 55 para estatísticas mais pormenorizadas.

141
A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 55.

Recomendação 1
A Comissão aceita esta recomendação. A apresentação oportuna das propostas legislativas para a política de coe-
são constitui uma prioridade para a Comissão. O momento, porém, está dependente da adoção da proposta para 
o Regulamento QFP. Nos termos do artigo 25.º do Regulamento QFP3, a Comissão deve apresentar a sua proposta 
para o Quadro Financeiro Plurianual pós-2020 até 1 de janeiro de 2018. A proposta da Comissão para o pacote legis-
lativo da política de coesão pós-2020 será apresentada posteriormente.

A Comissão trabalhará estreitamente com os legisladores no sentido de uma adoção e entrada em vigor oportunas 
do quadro legislativo.

143
A Comissão implementou um sistema para acompanhar a concentração temática através dos dados fornecidos nos 
PO, juntamente com informações adicionais dos Estados-Membros em causa, e está confiante de que tal será sufi-
ciente para aferir se os requisitos de concentração temática são cumpridos.

Ver a resposta da Comissão ao ponto 62 para mais pormenores.

Recomendação 2

a)
A Comissão toma nota desta recomendação, que é dirigida aos Estados-Membros.

b)
A Comissão aceita esta recomendação. A Comissão sublinha que a conformidade com os requisitos de concentração 
temática é verificada por ocasião da adoção do PO/alteração do PO. Durante a execução, a conformidade é acompa-
nhada através dos dados fornecidos pelos Estados-Membros nos seus Relatórios Anuais de Execução.

144
A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 75 e 76.

145
A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 86 e 87.

3 Regulamento (UE, EURATOM) n.º 1311/2013.
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146
A Comissão observa que a política de coesão é um instrumento de base local que proporciona soluções adapta-
das para as necessidades e desafios específicos dos Estados-Membros e regiões. Por conseguinte, os requisitos de 
comunicação de informações foram definidos em concertação com os Estados-Membros, a fim de refletirem sufi-
cientemente o contexto específico de cada PO e permitir uma apresentação de relatórios e uma avaliação significa-
tivas. Ver as respostas da Comissão aos pontos 90 e 91 para mais clareza.

147
A Comissão observa que, embora a informação financeira do FEDER não esteja de facto formalmente alinhada com 
a informação de desempenho, os Estados-Membros dispõem dessa informação e podem partilhá-la numa base ad 
hoc.

A Comissão sublinha que essa informação estará quase de certeza à disposição dos programas para a respetiva 
avaliação de impacto durante o período, bem como para avaliar a eficácia e a eficiência em termos de custos das 
intervenções.

148
A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 104.

149
A Comissão está a explorar a possibilidade de avançar para uma harmonização desses conceitos no contexto das 
discussões pós-2020. Ver também a resposta da Comissão aos pontos 110 a 112, para uma análise mais aprofundada.

150
A Comissão observa que era da responsabilidade dos Estados-Membros determinar a sua abordagem da divisão por 
categoria de regiões, pelo que podem existir diferenças na metodologia. Foram fornecidas orientações para facilitar 
a correta aplicação dessa divisão. Ver a resposta da Comissão ao ponto 101.

Recomendação 3
A Comissão aceita parcialmente a recomendação.

A Comissão aceita analisar a possibilidade de uma terminologia coerente relativa ao desempenho no Regulamento 
Financeiro e nas bases jurídicas setoriais para o período pós-2020. Porém, a Comissão não está em condições, nesta 
fase, de assumir qualquer compromisso específico em relação às propostas legislativas para o período pós-2020.

Recomendação 4
A Comissão aceita esta recomendação, que será implementada com vista à preparação das propostas para o pós-
2020 do seguinte modo:

com base nos dados do período 2014-2020, a Comissão está a explorar a eventual utilização mais generalizada de 
indicadores comuns dos resultados e realizações. Não obstante, a fim de determinar o impacto, serão necessárias 
avaliações (tal como aconteceu também no passado).

A Comissão observa que a recomendação é dirigida aos Estados-Membros.
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151
A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 124.

Recomendação 5
A Comissão aceita a recomendação, que continuará a ser implementada como a seguir se explica:

a Comissão continua a divulgar avaliações das boas práticas.

Através da parceria para a avaliação do FSE e de outras atividades, tais como o apoio prestado através do Centro de 
Investigação sobre a Avaliação de Impacto (CRIE), que promove a utilização de avaliações de impacto contrafactuais.

Além disso, a rede de avaliação que inclui a DG REGIO e os Estados-Membros reúne-se 2 a 3 vezes por ano com 
o propósito, entre outros, de divulgar as boas práticas entre os seus membros.

Com o apoio do serviço de apoio à avaliação das DG REGIO e EMPL, a Comissão está a apoiar os Estados-Membros 
na atualização dos seus planos de avaliação e a rever as avaliações realizadas pelos Estados-Membros (avaliação 
pelos pares).

A Comissão observa que a recomendação é dirigida aos Estados-Membros.

152
A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 130 e 131.

153
A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 130 e 131.

Recomendação 6
Primeiro travessão: a Comissão aceita esta recomendação. No período 2014-2020, a Comunicação comunica resumos 
dos relatórios anuais de execução ao PE/Conselho. A aprendizagem em matéria de políticas é também facilitada 
pela disponibilização de dados sobre os indicadores, metas e respetivo cumprimento na plataforma de dados aber-
tos dos FEEI. A Comissão está também a utilizar a Rede de Avaliação com os Estados-Membros para promover a par-
tilha de resultados de boas práticas e a aprendizagem em matéria de políticas a partir das avaliações realizadas.

Segundo travessão: a Comissão não aceita a recomendação do Tribunal. O orçamento da UE é um orçamento 
baseado no desempenho que permite à autoridade orçamental ter em conta as informações relativas ao desempe-
nho durante o processo de orçamentação, fornecendo informações sobre os objetivos dos programas e os pro-
gressos na sua consecução (ou seja, o que é feito ou deverá ser feito com os fundos afetados a cada programa) nas 
declarações sobre os diferentes programas anexadas ao projeto de orçamento. A ligação explícita de cada aumento 
dos recursos a um aumento das realizações ou outros resultados a nível do orçamento raramente é utilizada na 
prática e, quando o é, apenas em casos específicos (Banco Mundial, OCDE). A abordagem da orçamentação direta-
mente baseada no desempenho, que implica ligar cada aumento/redução dos recursos a um aumento/redução das 
realizações ou outros resultados, não é considerada viável ou aplicável a nível do orçamento da UE e dos diferentes 
programas e modos de gestão.
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Os acordos de parceria são planos de investimento 
estratégico dos Estados-Membros da UE, que indicam as 
prioridades nacionais em matéria de despesas dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento para o período de 
programação de 2014-2020.
No presente relatório, o Tribunal examinou se os acordos 
de parceria celebrados entre a Comissão e os 
Estados-Membros contribuíram para orientar de forma 
mais eficaz estes fundos, que representam um volume de 
financiamento total de 350 mil milhões de euros.

O Tribunal constatou que, apesar das dificuldades iniciais, 
a Comissão e os Estados-Membros orientaram melhor os 
fundos para o crescimento e o emprego, identificaram 
necessidades de investimento e conseguiram 
transformá-las em objetivos e resultados pretendidos. 
Estabeleceram medidas destinadas a dar resposta às 
necessidades e definiram realizações para os programas 
abrangidos pelos acordos. No entanto, foi elaborado um 
número desnecessariamente elevado de indicadores de 
desempenho e a medição do desempenho não está 
harmonizada entre os fundos. O Tribunal formula várias 
recomendações à Comissão e aos Estados-Membros no 
sentido de melhorar o funcionamento dos acordos.
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