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PRINCÍPIOS ORIENTADORES E PRINCIPAIS DOMÍNIOS DE SIMPLIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 

POLÍTICA DE COESÃO PÓS-2020: UMA SÍNTESE 

I. A política de coesão é o principal instrumento de investimento da UE executado 

conjuntamente pela Comissão e pelos Estados-Membros. Ao longo dos anos, a execução da 

política tornou-se muito complexa. Em resposta, a Comissão propôs várias medidas de 

simplificação para o período de 2014-2020, mas a aplicação dessas medidas teve resultados 

heterogéneos. Existe um consenso entre o Parlamento Europeu, os Estados-Membros e a 

Comissão de que a execução da política de coesão necessita de ser mais simplificada no 

período pós-2020. 

II. O presente documento informativo contribui para o debate sobre a simplificação da 

execução da política de coesão pós-2020. Não é um relatório de auditoria, mas antes um 

exame baseado em informações divulgadas ao público e nos trabalhos de auditoria 

anteriormente realizados pelo Tribunal neste domínio. 

III. O Tribunal constatou que não havia consenso quanto aos objetivos da simplificação, 

ou seja, porquê, para quem e de que modo simplificar. Com base na experiência 

internacional, como a da Comissão, da OCDE e do RegWatchEurope, o Tribunal definiu 

quatro princípios orientadores para uma simplificação eficaz, que considera serem 

imprescindíveis para conduzir o processo de simplificação da política de coesão pós-2020: 

• é necessária uma estratégia bem definida para a simplificação administrativa; 

• é essencial uma abordagem baseada em provas e estruturada para compreender a 

complexidade e propor a simplificação; 

• é fundamental um compromisso firme por parte da Comissão, do Parlamento 

Europeu, do Conselho e dos Estados-Membros para assegurar uma simplificação 

eficaz; 

• prestação de contas e desempenho: a simplificação não é um objetivo em si mesmo 

e não deve comprometer os resultados que se possam obter no reforço do controlo 

interno. 
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IV. Os trabalhos do Tribunal conduziram igualmente à determinação de cinco domínios de 

simplificação da política de coesão, que devem ser objeto de especial atenção por parte da 

Comissão, do Parlamento Europeu, do Conselho e dos Estados-Membros. 

• Legislação e orientações da UE: a simplificação começa com regras simples, claras e 

estáveis e uma melhor harmonização das regras relativas a diferentes fundos e 

programas. 

• Estrutura de gestão dos Programas Operacionais (PO): cerca de 1 400 autoridades 

são responsáveis pela gestão e auditoria de mais de 390 PO nos Estados-Membros, o 

que coloca um desafio à eficiência da execução da política de coesão. A 

racionalização dos PO e das autoridades responsáveis proporciona economias de 

escala e oferece possibilidades de redução dos custos administrativos e dos encargos 

dos beneficiários. 

• Ineficiências administrativas na seleção e execução de projetos na Coesão 

(incluindo a sobrerregulação): nos Estados-Membros, a simplificação deve incidir 

também na sobrerregulação, bem como nos requisitos administrativos 

desnecessários para a seleção e o acompanhamento dos projetos. É possível obter 

economias de forma significativa através de uma melhor utilização das tecnologias 

modernas. 

• Utilização de opções de custos simplificadas (OCS) e outros tipos de medidas 

baseadas em condições: as OCS podem reduzir os encargos administrativos dos 

beneficiários e ajudar a limitar os custos de execução. A Comissão e os 

Estados-Membros devem assegurar que a oportunidade de simplificação oferecida 

pelo pagamento sujeito ao cumprimento de condições é acompanhada de uma maior 

ênfase no desempenho. 

• Controlos mais eficientes e eficazes: a experiência de auditoria do Tribunal revela a 

necessidade de a Comissão estabelecer disposições claras sobre o âmbito e a 

frequência das verificações de gestão realizadas pelas autoridades de gestão/pelos 

organismos intermédios e pelas autoridades de certificação. Os Estados-Membros 

têm de dar resposta às ineficiências administrativas (como a apresentação múltipla 

de documentos) e aos correspondentes encargos dos beneficiários.  
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INTRODUÇÃO 

Política de coesão da UE 

1. A política de coesão visa reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento 

dos Estados-Membros e das regiões1. É o principal instrumento de investimento da UE, 

sendo executada através do Fundo de Coesão (FC), do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE), e dispõe de um 

orçamento total de 350 mil milhões de euros para o período de 2014-20202. 

Medidas da UE destinadas a simplificar a execução da política de coesão no período 

de 2014-2020 

2. No período de programação de 2014-2020, foram introduzidas várias medidas 

para simplificar a execução da política de coesão. Existem dois tipos de medidas de 

simplificação: as obrigatórias e as facultativas. As medidas obrigatórias envolvem a 

harmonização das regras, indicadores comuns, proporcionalidade dos controlos e 

coesão eletrónica3, bem como a utilização de opções de custos simplificadas (OCS) nos 

projetos do FSE beneficiários de apoio público até 50 000 euros4. As medidas de 

simplificação facultativas incluem a fusão das autoridades de gestão (AG) e de 

                                                      

1 Tratado da União Europeia, artigo 3º (JO C 326 de 26.10.2012, pp. 13-390) e Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, artigo 174º (JO C 326 de 26.10.2012, 
pp. 47-390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/what/investment-policy/ 
3 Regulamento (UE) nº 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) 
nº 1083/2006 do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469). 

4 Artigo 14º, nº 4, do Regulamento (UE) nº 1304/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 470-486). 
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certificação (AC) e um maior leque de possibilidades para a utilização de opções de 

custos simplificadas (OCS)5. 

3. O Regulamento Disposições Comuns (RDC) para o período de 2014-2020 salienta a 

responsabilidade mútua da Comissão e dos Estados-Membros no que respeita a 

simplificar a execução da política de coesão6. Os Estados-Membros estavam obrigados 

a resumir nos seus programas operacionais (PO) a avaliação dos encargos 

administrativos para os beneficiários e, quando necessário, as ações e os prazos 

previstos para essa redução7. 

Medidas de simplificação suplementares propostas em 2016 

4. Em setembro de 2016, a Comissão propôs uma profunda revisão do Regulamento 

Financeiro que rege a execução do orçamento da UE, bem como do RDC e dos 

regulamentos setoriais para os FEEI8 (o chamado Regulamento "Omnibus"). O Tribunal 

formulou um parecer sobre o projeto de proposta legislativa da Comissão em 20179. 

                                                      

5 Parte dois, artigos 67º-68º, do Regulamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de dezembro 
de 2013 (JO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469) e artigo 14º do Regulamento (UE) 
nº 1304/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, pp. 470-486). 

6 Artigo 4º, nº10, do Regulamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de dezembro de 2013 
(JO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469). 

7 Artigo 96º, nº 6, do Regulamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de dezembro de 2013 
(JO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469). 

8 Artigo 265º da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o 
Regulamento (UE) nº 2012/2002, Regulamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, 
(UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013, (UE) 
nº 1307/2013, (UE) nº 1308/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014, (UE) nº 652/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 
e Decisão nº 541/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho - COM(2016) 605 final, 
Bruxelas, 14 de setembro de 2016. 

9 TCE, Parecer nº 1/2017 (apresentado nos termos do artigo 322º do TFUE) sobre a 
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE) 
nº 2012/2002, Regulamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, 
(UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013, (UE) nº 1307/2013, (UE) 
nº 1308/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) 



9 

Os dois principais objetivos subjacentes a esta revisão são a simplificação e a 

flexibilidade. O texto final do Regulamento "Omnibus" deverá ser adotado até meados 

de 2018, isto é, no quarto ano do atual período de programação. 

5. Em cada um dos três últimos períodos de programação (2000-2006, 2007-2013 

e 2014-2020), aproximadamente dois anos após o início do período, a Comissão 

propôs uma agenda de reformas10 ad hoc com o objetivo de simplificação. 

Pedidos de mais simplificação da execução da política de coesão no período pós-2020 

6. Em 2015, a Comissão criou um Grupo de Alto Nível (GAN) para acompanhar a 

simplificação para os beneficiários que recebem financiamento dos FEEI no período de 

programação de 2014-202011. Em 2017, o GAN apresentou as suas conclusões e 

recomendações para a política de coesão pós-2020, em grande parte com base na 

experiência adquirida na execução de programas antes do período de 2014-2020. 

                                                      

nº 283/2014, (UE) nº 652/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e Decisão 
nº 541/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho — Revisão do "Regulamento 
Financeiro" — Regulamento (UE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 do 
Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

10 Comunicação da Comissão relativa à Agenda 2000 Para uma União reforçada e alargada, 
documento elaborado com base no COM(97) 2000 final; Comissão Europeia, 
Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu, "Plano de relançamento da economia 
europeia" - COM(2008) 800 final, de 26 de novembro de 2008, Bruxelas; Decisão da 
Comissão de 10 de julho de 2015 que cria o grupo de alto nível de peritos independentes 
sobre o acompanhamento da simplificação para os beneficiários dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento - C(2015) 4806 final, de 10 de julho de 2015, Bruxelas. 

11 Decisão da Comissão de 10 de julho de 2015 que cria o grupo de alto nível de peritos 
independentes sobre o acompanhamento da simplificação para os beneficiários dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - C(2015) 4806 final. 
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7. O Parlamento Europeu12 e o Conselho13 também expuseram os seus pontos de 

vista sobre o futuro da política de coesão e as possibilidades de simplificação. Em 

junho de 2017, a Comissão apresentou um documento de reflexão, que contém um 

conjunto de propostas para simplificar a política de coesão14. O Comité das Regiões 

manifestou a sua posição em 201615 sobre a simplificação dos FEEI, em 201716 emitiu 

um parecer sobre o futuro da política de coesão após 2020 e, em 201817, sobre as 

conclusões e recomendações do GAN.  

8. Além disso, alguns Estados-Membros apresentaram as suas opiniões e 

expectativas em matéria de simplificação da execução da política de coesão no 

período pós-2020. O Tribunal obteve posições escritas publicadas da Alemanha18, 

Áustria19, República Checa20 e Polónia21. Teve também um intercâmbio de pontos de 

                                                      

12 Resolução do Parlamento Europeu (2017), "Elementos constitutivos de uma política de 
coesão da UE pós-2020", de 13 de junho de 2017 (2016/2326(INI)); Resolução (2015), 
"Rumo à simplificação e à orientação para o desempenho no quadro da política de coesão 
para 2014-2020", de 26 de novembro (P8_TA(2015)0419). 

13 Conclusões do Conselho (2017) sobre "Sinergias e simplificação da política de coesão 
pós-2020", de 15 de novembro de 2017, nº 657/17. 

14 Comissão Europeia (2017), Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE, de 
28 de junho de 2017 - COM(2017) 358. 

15 Parecer do Comité das Regiões (2016), "Simplificação dos FEEI do ponto de vista dos 
órgãos de poder local e regional", de 11 de outubro de 2016, nº CDR 8/2016. 

16 Parecer do Comité das Regiões (2017), "O futuro da política de coesão após 2020", de 
11 de maio de 2017, nº CDR 1814/2016. 

17 Parecer do Comité das Regiões (2018), "Conclusões e recomendações do Grupo de Alto 
Nível sobre a Simplificação para o período pós-2020", de 31 de janeiro-1 de fevereiro 
de 2018, COTER-VI/035. 

18 "Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020", Berlim, 20 de junho de 2017. 

19 A política de coesão da UE após 2020, Simplificação e diferenciação, com base no debate 
do Grupo de Peritos Bund-Länder, janeiro de 2018. 

20 Apresentação da perspetiva checa sobre o futuro da política de coesão após 2020, 
Bruxelas, Representação Permanente da República Checa junto da UE, 25 de janeiro 
de 2018. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu, 17 de julho de 2017. 
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vista com o Ministério dos Assuntos Económicos dos Países Baixos e a autoridade 

dinamarquesa para as empresas. 

9. Os pontos de vista destas instituições e organismos da UE convergem quanto aos 

domínios em que a simplificação é mais necessária (ver anexo I). Os elementos mais 

frequentemente citados são os seguintes: 

- regras e regulamentos (proliferação de regras, complexidade, atrasos, 

incoerências e falta de segurança jurídica); 

- gestão e controlo (sobreposição, desproporcionalidade e diferentes 

interpretações das regras); 

- elevado número de programas operacionais e disposições institucionais 

complexas. 

O documento informativo 

10. O presente documento informativo pretende contribuir para a elaboração do 

pacote legislativo em matéria de política de coesão pós-2020 e para o debate sobre a 

simplificação da execução da política de coesão pós-2020.Não é um relatório de 

auditoria, mas antes um exame baseado em informações divulgadas ao público e nos 

trabalhos de auditoria anteriormente realizados pelo Tribunal neste domínio. Depois 

de a Comissão apresentar a sua proposta para o quadro legislativo pós-2020, o 

Tribunal tenciona emitir o respetivo parecer que, entre outros aspetos, incidirá sobre 

as medidas adotadas para simplificar as regras da política de coesão. 

11. Na primeira parte deste documento informativo, com base na experiência 

internacional, como a da Comissão, da OCDE e do RegWatchEurope, o Tribunal 

apresenta os princípios gerais que considera serem necessários para orientar o 

processo de simplificação. Na segunda parte, analisa algumas propostas específicas 

apresentadas pelas instituições da UE e por peritos, centrando-se em cinco domínios 

que considera serem de importância vital para uma simplificação eficaz. 
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12. Os pontos de vista do Tribunal baseiam-se: 

- nos seus trabalhos anteriores (ver anexo II); 

- em entrevistas a funcionários da Comissão das Direções-Gerais da Política 

Regional e Urbana (DG REGIO), do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 

(DG EMPL) e do Serviço de Auditoria Interna da Comissão (SAI), em consultas com 

os representantes das autoridades de auditoria (AA) dos Estados-Membros e em 

entrevistas com entidades externas (a OCDE e outros organismos implicados na 

redução dos encargos administrativos); 

- num exame dos relatórios sobre simplificação administrativa, em geral, e no 

contexto da política de coesão, em especial; 

- num exame dos procedimentos administrativos que regem a seleção e a execução 

dos projetos nos PO de 12 Estados-Membros (ver anexo III) que prestam apoio 

financeiro às PME; 

- num exame das propostas de simplificação da política de coesão apresentadas 

pela Comissão, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pelo Comité das 

Regiões, bem como nas posições de alguns Estados-Membros selecionados (ver 

pontos 6-8). 

13. A Comissão teve a oportunidade de formular observações sobre este documento 

antes de estar finalizado, tendo apresentado alguns esclarecimentos factuais que o 

Tribunal considerou adequado incluir no documento informativo. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA SIMPLIFICAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE COESÃO 

14. A simplificação da política de coesão exige princípios destinados a estruturar o 

debate e orientar as partes interessadas em causa quando decidirem, para o próximo 

período de programação, porquê, para quem e de que modo simplificar. Para o efeito, 

o Tribunal definiu quatro princípios orientadores: 
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PRINCÍPIO ORIENTADOR I: É necessária uma estratégia bem definida para a 

simplificação administrativa; 

PRINCÍPIO ORIENTADOR II: É essencial uma abordagem baseada em provas e 

estruturada para compreender a complexidade e propor a simplificação; 

PRINCÍPIO ORIENTADOR III: É fundamental um compromisso firme por parte da 

Comissão, do Parlamento Europeu, do Conselho e dos Estados-Membros para 

assegurar uma simplificação eficaz; 

PRINCÍPIO ORIENTADOR IV: Prestação de contas e desempenho: a simplificação não 

é um objetivo em si mesmo e não deve comprometer as realizações num controlo 

interno reforçado. 

 

É necessária uma estratégia bem definida para a simplificação administrativa 

Simplificação administrativa: contexto 

15. A OCDE afirma que o objetivo da simplificação administrativa é melhorar a 

eficiência das operações com os cidadãos e as empresas, sem comprometer os 

benefícios regulamentares22 e também reduzir a complexidade regulamentar e a 

insegurança jurídica, bem como a burocracia, diminuindo os encargos desnecessários 

criados por essa burocracia e pelas formalidades administrativas23. A conceção dessas 

estratégias deve ser clara e incluir objetivos fundamentados mensuráveis, recursos, 

                                                      

22 OCDE (2006), "Reduzindo burocracia, Estratégias nacionais de Simplificação 
Administrativa", p 23. 

23 OCDE (2009), Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Guidance 
for Policy makers (Superar os obstáculos às estratégias de simplificação administrativa, 
Orientações para os responsáveis políticos), p. 5. 
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calendário, realizações e resultados, bem como mecanismos de acompanhamento e de 

avaliação. 

16. A OCDE recomenda que se tenham em conta não só os custos, mas também os 

benefícios de uma iniciativa regulamentar ao decidir as medidas de simplificação a 

adotar24. A Comissão partilha desta opinião e considera que poderá dar origem a uma 

desregulamentação indevida. Por conseguinte, a Comissão aplica uma política de 

"avaliar primeiro" e quantifica os custos regulamentares, os benefícios e as economias, 

quando esses dados estão disponíveis, antes de apresentar quaisquer propostas25. 

17. No domínio da política de coesão, a Comissão distingue, desde 2017, os custos 

administrativos ao nível dos Estados-Membros e da UE e os encargos administrativos 

dos beneficiários para cumprirem as suas obrigações26. 

Opinião do Tribunal 

18. A análise do Tribunal sobre os pontos de vista expressos para o período pós-2020 

(ver anexo I) mostra que não há um consenso geral sobre os objetivos da 

simplificação, ou seja, porquê e para quem é necessária a simplificação. O Tribunal 

considera que um dos principais objetivos da simplificação administrativa consiste em 

eliminar os custos desnecessários. A simplificação deve incidir principalmente na 

redução dos encargos administrativos para os beneficiários e dos custos 

administrativos para as autoridades dos Estados-Membros. O Tribunal considera que a 

                                                      

24 OCDE (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance (Orientações da 
OCDE para a avaliação do custo da conformidade regulamentar), p 8, OECD Publishing, 
Paris. 

25 Documento de trabalho dos serviços da Comissão (2017), "Overview of the Union's Efforts 
to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens" (Panorâmica dos esforços da União para 
simplificar e reduzir os encargos regulamentares), SWD(2017) 675 final, pp. 3, 44. 

26 Estudo da Comissão Europeia (2017), "Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds" 
(Utilização das novas disposições em matéria de simplificação durante a primeira fase de 
execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEEI), Sweco, t33 & Spatial 
Foresight. 
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simplificação deve igualmente ser acompanhada de uma maior ênfase no 

desempenho, na relação custo-eficácia e na qualidade da regulamentação e das 

formalidades administrativas. 

Princípio orientador I: É necessária uma estratégia bem definida para a 

simplificação administrativa 

Uma medida de simplificação bem definida deve procurar reduzir os encargos 

administrativos para os beneficiários e os custos para as autoridades dos 

Estados-Membros, tendo simultaneamente em conta os benefícios regulamentares. 

Não deve dar origem a uma desregulamentação indevida. Essas medidas devem 

refletir-se em estratégias claramente definidas, estabelecendo objetivos que sejam 

fundamentados e mensuráveis, recursos, calendário, realizações e resultados, bem 

como mecanismos de acompanhamento e de avaliação27. 

É essencial uma abordagem baseada em provas e estruturada para compreender a 

complexidade e propor a simplificação 

Abordagem baseada em provas: contexto 

19. Qualquer proposta de simplificação administrativa deve assentar em provas 

sólidas. Existe o risco de a simplificação administrativa se concentrar em atividades 

que sejam irritantes para os regulamentados, mas que não são necessariamente as 

mais complexas28. Neste contexto, a Comissão afirmou que proceder a uma 

simplificação administrativa sem uma avaliação ascendente pormenorizada pode ter 

                                                      

27 OCDE (2009), Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Guidance 
for Policy makers (Superar os obstáculos às estratégias de simplificação administrativa, 
Orientações para os responsáveis políticos), p. 16. 

28 OCDE (2010), "Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010" (Reduzindo burocracia: por que é a simplificação administrativa 
tão complicada? Olhando para além de 2010), OECD Publishing, Paris, p. 35. 
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impacto nos objetivos da política29. Para o efeito, a Comissão30 e a OCDE31 sugerem a 

utilização de métodos quantitativos, como o modelo dos custos-padrão, para medir os 

custos administrativos e expressá-los em termos monetários32. Estas provas 

quantitativas devem também ser complementadas por métodos qualitativos para 

avaliar os encargos administrativos dos beneficiários (por exemplo, o Projeto Burden 

Hunters na Dinamarca33). 

20. Em conformidade com as suas orientações para legislar melhor34, a Comissão 

realizou dois estudos destinados a avaliar o impacto das alterações propostas no 

quadro legislativo da política de coesão sobre os custos administrativos para os 

Estados-Membros e os encargos administrativos dos beneficiários. Estes estudos 

sugerem que o maior volume de trabalho administrativo para as administrações dos 

Estados-Membros ocorre na gestão dos programas: 78% no âmbito do FEDER/FC 

e 85% no âmbito do FSE (ver quadro 1). 

                                                      

29 Documento de trabalho dos serviços da Comissão (2017), "Overview of the Union's Efforts 
to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens" (Panorâmica dos esforços da União para 
simplificar e reduzir os encargos regulamentares), SWD(2017) 675 final, p. 44. 

30 Comissão Europeia, Ferramentas para legislar melhor, Ferramenta nº 60, "Modelo dos 
custos-padrão para o cálculo dos custos administrativos". 

31 OCDE (2010), "Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010" (Reduzindo burocracia: por que é a simplificação administrativa 
tão complicada? Olhando para além de 2010), OECD Publishing, Paris, p. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3.  

33 OCDE (2010), "Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010" (Reduzindo burocracia: por que é a simplificação administrativa 
tão complicada? Olhando para além de 2010), OECD Publishing, Paris, p. 49. 

34 Comissão Europeia (2015), Better Regulation Guidelines (Orientações para Legislar 
Melhor), p. 39. 
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Quadro 1 — Estimativas do volume de trabalho administrativo dos Estados-Membros 

por função no âmbito do FEDER/FC e do FSE 

Função FEDER/FC FSE 
Coordenação nacional 6% 3% 
Elaboração dos programas 3% 5% 
Gestão dos programas 78% 85% 
Certificação 5% 2% 
Auditoria 8% 5% 

Fonte: Estudos realizados pela Comissão: "Measuring Current and Future Requirements on 
Administrative Cost and Burden of Managing the ESF" (Medir os requisitos atuais e futuros 
sobre os custos e os encargos administrativos da gestão do FSE), junho de 2012 e "Regional 
governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative 
costs. Administrative workload and costs for Member State public authorities of the 
implementation of ERDF and Cohesion Fund" (Governação regional no contexto da 
globalização: exame dos mecanismos de governação e dos custos administrativos. Volume de 
trabalho e custos administrativos da execução do FEDER e do Fundo de Coesão para as 
autoridades públicas dos Estados-Membros), 2010. 

21. A avaliação do impacto das medidas de simplificação no período de 2014-2020 

sugere que se pode esperar obter os maiores ganhos de eficiência nos aspetos 

relacionados com a gestão dos programas e a execução dos projetos (ver anexo IV). 

Globalmente, os aspetos mais demorados no âmbito da gestão dos programas são a 

seleção dos projetos e a verificação das realizações. 

22. No que se refere aos custos administrativos dos Estados-Membros, há 

importantes economias de escala: os programas do FEDER e do FC com um volume 

financeiro relativamente elevado despendem uma percentagem menor dos seus 

orçamentos em funções administrativas. Foi feita uma observação semelhante para os 

programas do FSE. Os custos administrativos dos programas do FSE (em percentagem 

do orçamento total do PO) são também mais elevados do que os dos programas do 

FEDER35. Esta situação ocorre porque devem ser realizadas funções obrigatórias, como 

                                                      

35 Sweco (2010): "Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance 
mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State 
public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund" (Governação 
regional no contexto da globalização: exame dos mecanismos de governação e dos custos 
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a elaboração de relatórios anuais de execução, independentemente da dotação 

financeira. 

23. No que diz respeito aos encargos administrativos dos beneficiários, uma 

importante fonte de complexidade é a sobrerregulação (isto é, as exigências impostas 

a nível nacional que ultrapassam as estabelecidas nos regulamentos). A avaliação 

ex post da Comissão para o período de 2007-2013 e um estudo realizado em nome do 

Parlamento Europeu sugerem que quase um terço dos encargos evitáveis se deve a 

ineficiências na execução nacional e a sobrerregulação36. Esta última pode dever-se à 

falta de segurança jurídica e à preocupação das administrações nacionais de que uma 

interpretação menos rigorosa das regras da UE possa conduzir, em última instância, à 

imposição de correções financeiras pela Comissão. 

Uma abordagem estruturada para a simplificação administrativa: contexto 

24. A experiência internacional, em especial dos Estados-Membros e da OCDE, sugere 

que para a simplificação administrativa ser bem-sucedida, é fundamental uma 

abordagem estruturada, incluindo: 1) identificação e quantificação dos encargos; 

2) avaliação ex ante do impacto e controlo independente da mesma; 3) definição de 

metas para reduzir os encargos e acompanhamento dos progressos realizados37. 

                                                      

administrativos. Volume de trabalho e custos administrativos da execução do FEDER e do 
Fundo de Coesão para as autoridades públicas dos Estados-Membros), estudo 
encomendado pela DG Política Regional e Urbana, p. 8 

36 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (Avaliação ex post dos programas da política de coesão de 2007-2013, com 
particular incidência no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no Fundo 
Social Europeu (FSE) e no Fundo de Coesão (FC)), de agosto de 2016, pp. 17 e 106; 
Parlamento Europeu (2017), Investigação para a Comissão REGI, "Gold-plating in the 
European Structural and Investment Funds" (Sobrerregulação nos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento), 2017, p. 61. 

37 RegWatchEurope (2014): A Smart Agenda for the New European Commission (Uma 
agenda inteligente para a nova Comissão Europeia). 
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Opinião do Tribunal 

25. As políticas baseadas em provas têm uma importância fundamental para 

permitirem legislar melhor e manter a simplicidade das regras. O Tribunal considera 

que a Comissão e os Estados-Membros devem concentrar-se prioritariamente nos 

domínios com o maior volume de trabalho administrativo e nos elementos que mais 

contribuem para a complexidade (ver ponto 21). Por conseguinte, o ponto de partida 

deve ser compreender as fontes de complexidade e os respetivos benefícios, 

identificando elementos demasiado onerosos e dispendiosos e a sua origem, quer a 

nível nacional quer da UE. Sempre que possível, as avaliações devem incluir uma 

análise quantitativa e ferramentas como inquéritos/reações das partes interessadas e 

os resultados de avaliações ex post. Essa análise deve permitir determinar as medidas 

de simplificação adequadas. 

26. No entanto, o Tribunal detetou insuficiências na disponibilidade dos dados 

pertinentes. Em 2012, a Comissão realizou uma análise quantitativa dos custos 

administrativos e dos encargos no âmbito da política de coesão a nível da UE38, ou 

seja, antes do início do período de programação de 2014-2020. Contudo, a avaliação 

do Tribunal a 12 PO de 12 Estados-Membros (ver a lista dos PO no anexo III) indica que 

os Estados-Membros efetuaram análises limitadas, que eram geralmente qualitativas e 

não quantitativas. 

27. Desde 2015, as avaliações de impacto constituem um elemento essencial do 

Programa "Legislar Melhor" da Comissão, que implica também uma avaliação do 

impacto da legislação em partes interessadas específicas, tanto em termos qualitativos 

como quantitativos, sempre que possível. Um Comité independente de Controlo da 

                                                      

38 t33 (2012), Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative 
cost and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion 
Funds) (Medir o impacto da alteração dos requisitos regulamentares sobre os custos 
administrativos e os encargos administrativos associados à gestão dos Fundos Estruturais 
da UE (FEDER e Fundo de Coesão)), análise encomendada pela DG Política Regional e 
Urbana. 
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Regulamentação, que foi criado na Comissão em 2015, fiscaliza a qualidade das 

avaliações de impacto. O Conselho e o Parlamento devem realizar avaliações de 

impacto relativas a alterações substanciais que introduzam na legislação proposta39. 

Além disso, a Comissão criou um programa para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT), a fim de analisar a legislação em vigor com vista a garantir 

que os benefícios da legislação da UE são alcançados ao mais baixo custo. Nos seus 

relatórios anuais de 2016 e 2017, o Comité de Controlo da Regulamentação salientou 

insuficiências na quantificação dos custos e benefícios regulamentares40. 

28. Já na proposta de RDC41 para o período de 2014-2020, a Comissão propôs a 

utilização de metas para reduzir os custos e os encargos administrativos. No entanto, 

as metas foram abandonadas durante as negociações do RDC. Por conseguinte, os 

acordos de parceria e os PO dos Estados-Membros não fixaram quaisquer metas para a 

redução dos encargos administrativos para os beneficiários e dos custos para as 

respetivas administrações no que respeita à execução da política de coesão. 

29. Do mesmo modo, o modelo do relatório de execução anual para os PO 

de 2014-2020 não prevê a comunicação de informações sobre os progressos realizados 

em matéria de redução dos encargos administrativos42. Uma vez que não existem 

indicadores para medir os progressos alcançados em matéria de redução de custos e 

encargos administrativos ao executar a política de coesão, é difícil avaliar se a 

Comissão e os Estados-Membros conseguem reduzir esses encargos de forma eficaz. 

                                                      

39 Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a 
Comissão Europeia sobre legislar melhor, de 13 de abril de 2016 (JO L 123 de 12.5.2016, 
pp. 1-14). 

40 Comissão Europeia (2017): Comité de Controlo da Regulamentação, Relatório Anual 
relativo a 2017, ponto 2.3. 

41 Artigo 14º, alínea e), subalínea ii), da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu - 
COM(2011) 615 final/2, Bruxelas, 14 de março de 2012. 

42 Regulamento de Execução (UE) 2015/207 da Comissão, de 20 de janeiro de 2015 (JO L 38 
de 13.2.2015, pp. 1-122). 
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Princípio orientador II: É essencial uma abordagem baseada em provas e 

estruturada para compreender a complexidade e propor a simplificação 

O ponto de partida para uma simplificação eficaz é uma panorâmica abrangente da 

origem dos encargos nos PO e a identificação da complexidade indevida e dos custos 

desnecessários. Estes aspetos deverão permitir que a Comissão e os 

Estados-Membros definam as medidas de simplificação adequadas, com vista a 

reduzir de forma eficaz os custos administrativos para as autoridades nacionais e os 

encargos administrativos dos beneficiários. Os Estados-Membros devem avaliar as 

suas propostas de simplificação e a Comissão deve examiná-las antes do início dos 

PO, a fim de assegurar uma simplificação eficaz e evitar a necessidade de 

ajustamentos pontuais durante o processo de execução. 

Por último, a fixação de metas e o acompanhamento dos progressos em matéria de 

redução dos custos e dos encargos administrativos é indispensável para assegurar 

uma simplificação sustentável no terreno. 

É fundamental um compromisso firme por parte da Comissão, do Parlamento 

Europeu, do Conselho e dos Estados-Membros para assegurar uma simplificação 

eficaz 

Compromisso: contexto 

30. A Comissão, o Parlamento Europeu, o Conselho e os Estados-Membros partilham 

a responsabilidade de simplificar a execução da política de coesão, devendo estar 

ativamente envolvidos43 na concretização deste objetivo. A Comissão propõe o quadro 

jurídico para gerir e executar os fundos, que é depois negociado e adotado pelo 

Parlamento Europeu e o Conselho. Os Estados-Membros são responsáveis por 

estabelecer as regras para os beneficiários, por exemplo, para a seleção das operações, 

                                                      

43 Parecer do Comité das Regiões (2016), "Simplificação dos FEEI do ponto de vista dos 
órgãos de poder local e regional", de 11 de outubro de 2016, nº CDR 8/2016. 
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o acompanhamento e a elaboração de relatórios. Estas regras têm um impacto direto 

nos beneficiários e contribuem para os encargos administrativos reais e/ou aparentes. 

Opinião do Tribunal 

31. A experiência internacional, em especial dos Estados-Membros, sugere que o 

êxito da simplificação administrativa exige um forte compromisso político, bem como 

uma governação, metodologia e recursos adequados44. O mesmo se aplica à política 

de coesão. Para que a simplificação seja eficaz, é fundamental um compromisso firme 

e a apropriação pela Comissão, o Parlamento Europeu, o Conselho e os 

Estados-Membros, no âmbito das suas respetivas funções. 

32. A Comissão pode contribuir para a simplificação administrativa, propondo regras 

"adequadas à finalidade", harmonizando essas regras e racionalizando o modelo de 

PO. Ao negociar estas propostas no âmbito do processo legislativo, é necessário que o 

Parlamento Europeu e o Conselho tenham um compromisso firme no sentido de 

assegurar a simplificação, sem comprometer a realização dos objetivos definidos nas 

políticas. 

33. Uma vez adotada, a legislação tem de ser aplicada pelos Estados-Membros de 

uma forma que conduza efetivamente a uma simplificação para os beneficiários. A 

Comissão constatou que o processo de candidatura, juntamente com a apresentação 

de relatórios e a conservação de documentos, representam uma parte importante do 

volume de trabalho administrativo dos beneficiários45. É principalmente da 

competência dos Estados-Membros tomar medidas para reduzir os encargos dos 

beneficiários nestes domínios. 

                                                      

44 Estudo do CEPS (2017), "Introducing EU reduction Targets on regulatory Costs, a 
feasibility study" (Introdução às metas da UE de redução dos custos regulamentares, um 
estudo de viabilidade), A. Renda, p. 39 

45 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, "Avaliação de Impacto" (2011), de 6 de 
outubro de 2011 - SEC(2011) 1141 final, p. 17. 
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34. O RDC exigia que os acordos de parceria e os PO dos Estados-Membros 

comunicassem informações sobre as medidas previstas para reduzir os encargos 

administrativos dos beneficiários. No entanto, não existia uma metodologia comum 

sobre a forma de apreciar essas medidas nas avaliações ex ante dos acordos de 

parceria e dos PO. Esta parte dos PO não foi objeto de uma decisão da Comissão. A 

experiência adquirida com os programas de 2014-2020 (ver ponto 26) sugere que a 

Comissão deve desempenhar um papel mais ativo. 

Princípio orientador III: Assegurar uma simplificação eficaz exige um compromisso 

firme por parte da Comissão, do Parlamento Europeu, do Conselho e dos 

Estados-Membros 

Para que a simplificação seja eficaz, é fundamental um compromisso firme e a 

apropriação pela Comissão, o Parlamento Europeu, o Conselho e os 

Estados-Membros, no âmbito das suas respetivas funções. A Comissão pode 

contribuir para a simplificação administrativa, propondo regras "adequadas à 

finalidade". O Parlamento Europeu e o Conselho deverão assumir um compromisso 

firme no sentido de assegurar a simplificação no processo legislativo, sem pôr em 

causa a concretização dos objetivos das políticas. Em seguida, é principalmente da 

competência dos Estados-Membros tomar medidas para reduzir os encargos 

administrativos dos beneficiários. A Comissão deve supervisionar o processo para 

melhor apoiar os Estados-Membros na concretização do objetivo de simplificação no 

terreno. 
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Prestação de contas e desempenho: a simplificação não é um objetivo em si mesmo e 

não deve comprometer os resultados que se possam obter no reforço do controlo 

interno 

Garantia, prestação pública de contas e eficácia: contexto 

35. A Comissão é a responsável final pela execução do orçamento da UE, o que 

significa que necessita de se certificar de que os Estados-Membros estão a utilizar os 

fundos de forma responsável e eficaz46. Trata-se dos seguintes aspetos: 

a) Garantia e prestação pública de contas. As autoridades despendem os fundos em 

conformidade com as regras aplicáveis, o que implica funções e responsabilidades 

de gestão e controlo claramente definidas e compreendidas tanto por parte dos 

Estados-Membros como da Comissão; a elaboração regular de relatórios sobre a 

utilização que é feita destas despesas, a sua elegibilidade e a respetiva auditoria 

independente47. 

b) Eficácia, ou seja, a concretização dos objetivos políticos acordados pelos 

legisladores. Em primeiro lugar, exige a determinação das necessidades de 

investimento, das prioridades de financiamento, dos objetivos e dos indicadores 

de desempenho. Subsequentemente, envolve a seleção dos projetos que melhor 

correspondem aos objetivos e produzem resultados, recolhendo dados sobre o 

desempenho e acompanhando os progressos realizados. 

36. Nos dois períodos de programação anteriores, foram reforçadas as disposições em 

matéria de prestação de contas, em especial a designação oficial das autoridades e os 

                                                      

46 Considerando 10 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 320-469). 

47 TCE (2018), Documento informativo Future of EU finances: reforming how the EU budget 
operates (Futuro das finanças da UE: reformar o modo de funcionamento do orçamento 
da UE), fevereiro de 2018. 
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controlos obrigatórios, pela Comissão e pelas AA, do funcionamento dos sistemas de 

gestão e controlo relativamente a cada PO48. 

37. Ao mesmo tempo que se visa alcançar os objetivos da política de coesão 

acordados pelos legisladores, é necessário concentrar a atenção na eficácia da 

utilização dos fundos. Na sua reapreciação do orçamento, a Comissão sublinhou a 

necessidade de melhorar a eficácia da política de coesão, concentrando-se nos 

resultados49. O pacote legislativo para o período de programação de 2014-2020, 

principalmente o RDC, introduziu alterações significativas destinadas a aumentar a 

ênfase na eficácia do desempenho, incluindo uma lógica de intervenção, 

condicionalidades ex ante e um quadro de desempenho. 

Opinião do Tribunal 

38. O principal objetivo da política de coesão consiste em alcançar os objetivos da 

política, ou seja, promover o desenvolvimento global da UE mediante a redução da 

disparidade entre os níveis de desenvolvimento dos Estados-Membros e das regiões. O 

Tribunal considera que a simplificação da política de coesão não deve ser realizada em 

detrimento da concretização dos objetivos da política e da prestação de contas pela 

utilização dos fundos públicos. 

39. Para o período de programação de 2007-2013, os legisladores decidiram reforçar 

as disposições em matéria de prestação de contas no âmbito da política de coesão. Os 

trabalhos de auditoria do Tribunal indicam que este facto contribuiu para uma redução 

                                                      

48 Artigos 14º e 71º do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Conselho (JO L 210 de 31.7.2006, 
pp. 25-78). 

49 Comunicação da Comissão dirigida ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões e aos parlamentos nacionais - 
COM(2010) 700, "Reapreciação do orçamento da UE", de 19 de outubro de 2010. 
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significativa do nível de irregularidades50. As taxas de erro comunicadas pelo Tribunal 

desde 2007 relativas às despesas de 2007-2013 têm um nível significativamente 

inferior em comparação com o período de programação anterior e mantiveram-se 

constantemente inferiores entre 2011 e 2016 (ver figura 1)51. Esta redução traduz-se 

em milhares de milhões de euros gastos sem irregularidades, por exemplo, em 

projetos ou categorias de custos inelegíveis, em auxílios estatais ilegais ou em projetos 

que infringem as regras da UE e nacionais aplicáveis à contratação pública. Estes 

resultados positivos não poderiam ter sido alcançados sem o reforço das disposições 

em matéria de controlo interno. Trata-se de realizações que não devem ser 

comprometidas. 

Figura 1 — Estimativas das taxas de erro no domínio da Coesão, de 2007 a 2016 

 

Fonte: Relatórios Anuais do TCE de 2007-2016. 

                                                      

50 George Karakatsanis e Martin Weber (2016), "The European Court of Auditors and 
Cohesion Policy" (O Tribunal de Contas Europeu e a política de coesão), em "Handbook on 
Cohesion Policy in the EU" (Guia sobre a política de coesão da UE). 

51 Relatório Especial nº 17/2018, "As medidas da Comissão e dos Estados-Membros nos 
últimos anos do período de programação de 2007-2013 deram resposta ao baixo nível de 
absorção mas não colocaram suficientemente a tónica nos resultados", pontos 80 e 81. 
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40. Em 2018, o Conselho propôs um sistema de execução da política de coesão 

pós-2020 inteiramente baseado na confiança, por parte da Comissão, nas regras 

nacionais e no trabalho das autoridades dos Estados-Membros, com possibilidades 

limitadas de intervenção da Comissão52. Uma abordagem deste tipo, caso seja 

aplicada, iria representar uma alteração fundamental dos atuais sistemas de gestão e 

de controlo. Como já foi referido, nos dois períodos de programação anteriores foram 

reforçadas as disposições em matéria de prestação de contas através, entre outros 

aspetos, da confiança da Comissão nos controlos efetuados pelas AA dos 

Estados-Membros para obter garantias quanto à regularidade das despesas no 

domínio da coesão, em conformidade com o princípio da "auditoria única". O requisito 

prévio deste procedimento é o trabalho de qualidade das AA53. Dispensar a função de 

supervisão da Comissão representaria, no entanto, um risco significativo para o atual 

nível de prestação de contas e garantia. Segundo o Tratado54, a Comissão executa o 

orçamento sob a sua própria responsabilidade e de acordo com os princípios da boa 

gestão financeira. 

41. O Tribunal concluiu anteriormente que a falta de ênfase no desempenho 

constituía um problema fundamental na gestão dos fundos da UE55. Embora esta 

situação tenha sido parcialmente resolvida no RDC, o trabalho de auditoria do Tribunal 

revelou uma imagem heterogénea do êxito das três alterações mencionadas 

anteriormente. O Tribunal observou que foi alcançada uma lógica de intervenção mais 

sólida para os PO, mas que foi acompanhada de um aumento da complexidade, 

incluindo um número excessivo de indicadores e insuficiências na definição de 

                                                      

52 Conclusões do Conselho (2018), "Execução e implementação da política de coesão no 
período pós-2020", 12 de abril de 2018, Comunicado de imprensa 178/18. 

53 Artigo 73º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de julho de 2006 (JO L 210 
de 31.7.2006, pp. 25-78). 

54 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), artigo 317º. 

55 TCE (2014), Relatório Anual relativo ao exercício de 2013, capítulo 10, ponto 10.57. 
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resultados56. O Tribunal constatou igualmente que as condicionalidades ex ante 

proporcionaram um quadro de referência harmonizado para avaliar as condições para 

a utilização eficaz dos fundos. Contudo, não é claro em que medida conduziram a 

mudanças no terreno. Além disso, o Tribunal concluiu que o quadro de desempenho, e 

a reserva de desempenho associada, que deveria ter funcionado como um incentivo 

para um melhor desempenho, não estava mais orientado para os resultados do que 

outros mecanismos semelhantes dos anteriores períodos de programação57. 

42. Apesar destes resultados heterogéneos, o Tribunal considera que a simplificação 

pode e deve ser acompanhada de uma maior ênfase no desempenho. O Tribunal 

concorda igualmente com a opinião expressa no acordo interinstitucional de 2016 

sobre legislar melhor, segundo a quala simplificação da legislação da UE e a redução 

dos encargos regulamentares devem ser concretizadas sem prejudicar a realização dos 

objetivos da política58. 

                                                      

56 TCE (2017), Relatório Especial nº 2/2017, "Negociação, pela Comissão, dos acordos de 
parceria e programas do domínio da coesão para 2014-2020", pontos 143, 146 e 150. 

57 TCE (2017), Relatório Especial nº 15/2017, "Condicionalidades ex ante e reserva de 
desempenho no domínio da coesão", pontos 25-65 e 72. 

58 Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a 
Comissão Europeia sobre legislar melhor, de 13 de abril de 2016 (JO L 123 de 12.5.2016, 
pp. 1-14). 
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Princípio orientador IV: Prestação de contas e desempenho: a simplificação não é 

um objetivo em si mesmo e não deve comprometer os resultados que se possam 

obter no reforço do controlo interno 

O principal objetivo da política de coesão consiste em reforçar a coesão económica, 

social e territorial. Os FEEI devem ser utilizados em conformidade com os princípios 

da boa gestão financeira e cumprir os requisitos jurídicos59. A simplificação não é um 

objetivo em si mesmo. 

 

DOMÍNIOS SELECIONADOS PARA A SIMPLIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE 

COESÃO 

43. O Tribunal apresenta em seguida a sua opinião sobre várias questões que 

considera serem os principais domínios de complexidade para a execução da política 

de coesão, ou seja, a legislação e as orientações da UE; as estruturas de gestão dos PO; 

a seleção e a execução dos projetos (incluindo a sobrerregulação); a utilização das 

opções de custos simplificadas (OCS) e outros tipos de medidas baseadas em 

condições; controlos mais eficientes e eficazes. Para cada domínio, o Tribunal 

identifica as limitações que se colocam à simplificação administrativa. O Tribunal 

considera que uma aplicação coerente dos princípios orientadores enunciados no 

presente documento deverá contribuir para dar resposta a essas limitações. 

Legislação e orientações da UE 

Clareza da legislação e das orientações da UE 

44. Em 2011, no seu primeiro parecer sobre o projeto de RDC, o Tribunal afirmava 

que as disposições relativas às despesas no domínio da coesão no atual período de 

                                                      

59 Considerando 10 do Regulamento (UE) nº 1303/2013. 
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programação de 2014-2020 são complexas e os encargos para a UE e para as 

administrações nacionais permanecem elevados60. Um estudo realizado em 2017 pelo 

Parlamento Europeu constatou que regras complexas e pouco claras dão origem a 

problemas de interpretação e insegurança jurídica61, o que, por seu turno, contribui 

para a sobrerregulação e o aumento dos custos e dos encargos administrativos. O 

Conselho concluiu igualmente em 2017 que a complexidade das regras constitui uma 

das principais causas de erro62. 

45. No período de 2014-2020, o número de regulamentos e de orientações aumentou 

significativamente em comparação com os dois períodos de programação anteriores. 

Entre os períodos de 2007-2013 e de 2014-2020, o número de páginas de 

regulamentos e de orientações duplicou, passando de 1 732 para 3 889. Em 

comparação com o período de programação de 2000-2006, existem atualmente 

mais 50% de regulamentos e 570% de notas de orientação (ver anexo V). Segundo a 

Comissão, as notas de orientação são principalmente elaboradas a pedido dos 

Estados-Membros. 

46. O aumento das notas de orientação entre o período de 2007-2013 e o 

de 2014-2020 está relacionado sobretudo com a fase de programação (ver figura 2). 

As orientações recentemente introduzidas serviram principalmente para explicar como 

                                                      

60 TCE (2011), Parecer nº 7/2011 sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho 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 para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) nº 1083/2006, 
ponto 5. 

61 Parlamento Europeu (2017), Investigação para a Comissão REGI, "Gold-plating in the 
European Structural and Investment Funds" (Sobrerregulação nos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento), 2017, p. 63. 

62 Conclusões do Conselho (2017) sobre "Sinergias e simplificação da política de coesão 
pós-2020", de 15 de novembro de 2017, nº 657/17, Título II, ponto 10. 



31 

ajustar não só os novos elementos introduzidos que deverão tornar a política de 

coesão mais orientada para o desempenho (ou seja, as condicionalidades ex ante), mas 

também a lógica de intervenção reforçada e a reserva de desempenho nos PO. 

Embora, em princípio, as notas de orientação da Comissão só sejam vinculativas para 

os seus próprios serviços, há uma grande preocupação entre os Estados-Membros de 

que a falta de conformidade com as orientações da Comissão possa, em última análise, 

dar também origem a correções financeiras63. 

Figura 2 — Regulamentos e orientações em matéria de política de coesão em 20 de 

abril de 2018 

 

Fonte: TCE, com base em 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

47. Ao longo do tempo e dos períodos de programação, certos aspetos da gestão dos 

programas foram especificados nas notas de orientação. Por exemplo, o método de 

amostragem para as auditorias das operações ou a metodologia de avaliação dos 

projetos geradores de receitas, anteriormente estabelecidos nas notas de orientação, 

                                                      

63 Parlamento Europeu (2017), Investigação para a Comissão REGI, "Gold-plating in the 
European Structural and Investment Funds" (Sobrerregulação nos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento), 2017, p. 67. 

Número Páginas Número Páginas Número Páginas

Subtotal 19 138 21 313 28 774
Horizontais 6 61 6 93 6 228
Programação 6 23 14 57 6 166
Execução 7 54 1 163 16 380
Encerramento 0 0 0 0 0 0

Subtotal 13 374 60 1 419 88 3 115
Programação 4 76 5 76 49 1 413
Execução 5 72 54 1 205 34 1 599
Encerramento*) 4 226 1 138 5 103
TOTAL 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) Encerramento anual  das  contas  do período de 2014-2020

Documentos de orientação

Regulamentos da UE e decisões da Comissão

Tipo de documento relativo à 
fase do programa

Período de programação 

2000 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020
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foram incluídos nos regulamentos do período de 2014-2020. Esta situação aumenta o 

número de regulamentos, mas também a segurança jurídica para os 

Estados-Membros. 

Disponibilidade em tempo oportuno e estabilidade das regras durante e entre 

períodos de programação 

48. Os atrasos nas negociações do QFP para 2014-2020 repercutiram-se na adoção do 

pacote legislativo aplicável à política de coesão, que foi adotado apenas em dezembro 

de 2013, ou seja, duas semanas antes do início do período de programação. As 

orientações associadas foram adotadas de forma fragmentada até setembro de 2014. 

O direito derivado foi gradualmente adotado até janeiro de 2016, ao mesmo tempo 

que os PO eram adotados e executados. As provas que o Tribunal recolheu sugerem 

igualmente que muitas regras e requisitos adicionais contribuíram para atrasos na 

negociação e adoção dos PO64. Tendo em conta estes aspetos, o Tribunal recomendou 

que a Comissão deveria apresentar oportunamente as suas propostas legislativas 

relativas à política de coesão pós-2020, de forma a que as negociações possam estar 

concluídas antes do início do período de programação65. 

49. Uma das principais constatações da avaliação ex post da Comissão para o período 

de 2007-2013 foi que as frequentes alterações das regras, muitas vezes com aplicação 

retroativa, contribuíram para a insegurança jurídica e interpretações divergentes pelas 

diferentes autoridades dos Estados-Membros. Por conseguinte, as autoridades de 

gestão (AG) tiveram tendência para aplicar as regras do modo mais rigoroso possível, a 

                                                      

64 TCE (2017), Relatório Especial nº 2/2017, "Negociação, pela Comissão, dos acordos de 
parceria e programas do domínio da coesão para 2014-2020", ponto 55. 

65 Idem, figura 3, pontos 138-139 e recomendação 1. 
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fim de atenuar o risco de correções financeiras66. Vários estudos sugerem que, para 

além da disponibilização atempada, a falta de estabilidade das regras e a aplicação 

retroativa das decisões constituem também uma preocupação séria para a segurança 

jurídica67. O GAN sobre a Simplificação afirmou que, embora as regras devam ser 

simplificadas, devem também permanecer estáveis de um período de programação 

para o seguinte. O Parlamento Europeu68 e o Comité das Regiões69 partilham esta 

posição. 

50. O Tribunal considera que a disponibilidade das regras em tempo oportuno é 

essencial. Considera igualmente que a existência de regras estáveis pode ser um meio 

de simplificação eficaz. Em especial, existe o risco de que a introdução de alterações 

profundas no atual sistema de garantia contrarie as realizações recentes para 

assegurar que as despesas da Coesão são legais e regulares (ver ponto 39). 

A harmonização das regras torna o sistema menos complexo e ajuda as autoridades 

de gestão e os beneficiários 

51. O RDC para 2014-2020 prevê regras comuns aplicáveis aos cinco FEEI. Inclui a 

opção de programas multifundos e comités de acompanhamento conjuntos, bem 

                                                      

66 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (Avaliação ex post dos programas da política de coesão de 2007-2013, com 
particular incidência no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no Fundo 
Social Europeu (FSE) e no Fundo de Coesão (FC)), de agosto de 2016, pp. 105 e 106. 

67 EPRC (2015) IQ-NET Thematic Paper 37(2), "Is simplification simply a fiction?" (A 
simplificação é simplesmente uma ficção?), European Policies Research Centre School of 
Government & Public Policy University of Strathclyde, p. 12. 

68 Resolução do Parlamento Europeu (2017), "Elementos constitutivos de uma política de 
coesão da UE pós-2020", de 13 de junho de 2017 (2016/2326(INI)), ponto 38. 

69 Parecer do Comité das Regiões (2016), "Simplificação dos FEEI do ponto de vista dos 
órgãos de poder local e regional", 119ª reunião plenária de 10, 11 e 12 de outubro 
de 2016, ponto 45. 
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como a possibilidade de cada Fundo poder apoiar operações de assistência técnica 

elegíveis a título de qualquer um dos outros Fundos. 

52. Apesar das boas intenções estabelecidas no RDC, a Comissão não conseguiu 

harmonizar plenamente as regras, mesmo para os três fundos (FEDER, FC e FSE) que 

executam a política de coesão. Num relatório anterior, o Tribunal constatou que o 

FEDER/FC e o FSE aplicam diferentes definições de dados sobre o desempenho para o 

período de 2014-2020. Esta situação implica a criação e manutenção de diferentes 

sistemas informáticos, contribuindo, assim, para um aumento dos custos 

administrativos para as administrações dos Estados-Membros e encargos 

administrativos desnecessários para os beneficiários70. Outro exemplo é o facto de as 

AA ou organismos equivalentes não seguirem a mesma abordagem para os cinco 

fundos. O GAN sugere ainda que as regras não são compatíveis entre os fundos e as 

modalidades de gestão, limitando assim as sinergias entre os FEEI e outros fundos da 

UE, como o Programa para a competitividade das empresas e das pequenas e médias 

empresas (COSME) e o Horizonte 2020. 

Estrutura de gestão dos Programas Operacionais (PO) 

Número de PO e autoridades envolvidas 

53. A política de coesão é executada por meio de PO. Os Estados-Membros71 gozam 

de um certo grau de autonomia para decidir sobre o número de PO, a combinação dos 

fundos utilizados num PO, o número de eixos prioritários e objetivos específicos, bem 

                                                      

70 TCE (2017), Relatório Especial nº 2/2017, "Negociação, pela Comissão, dos acordos de 
parceria e programas do domínio da coesão para 2014-2020", pontos 148-151. 

71 Regulamento de Execução (UE) nº 288/2014 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2014 
(JO L 87 de 22.3.2014, pp. 1-48). 
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como as estruturas de gestão e controlo, sujeitos a determinadas restrições previstas 

nos regulamentos72. 

54. No período de programação de 2014-2020, os Estados-Membros criaram mais de 

390 PO. O número de PO e de autoridades de um Estado-Membro depende também 

da sua estrutura constitucional e administrativa. Por exemplo, em Estados federais 

(como a Alemanha ou a Bélgica) quase todos os programas são estabelecidos ao nível 

regional e geridos pelas autoridades regionais. 

55. Segundo as estimativas da Comissão, no período de 2014-2020 os 

Estados-Membros criaram cerca de 1 400 autoridades diferentes para a gestão dos 

programas: cerca de 116 instituições que atuam como AA, 300 como AG e AC e 

924 como OI no âmbito do FEDER, do FC e do FSE (incluindo a cooperação territorial 

europeia). 

56. De um modo geral, o número de autoridades não está correlacionado com a 

dotação orçamental73 dos PO (ver mais pormenores no anexo VI). As provas sugerem 

que o volume financeiro do PO faz a diferença (ver ponto 22), pois existem economias 

de escala e a percentagem de custos administrativos tende a diminuir com o aumento 

do orçamento. 

57. A avaliação ex post da Comissão à política de coesão no período de 2007-2013 

sugere que o risco de interpretações divergentes das regras nos vários níveis aumenta 

com o número de autoridades por PO74.Por sua vez, esta situação pode contribuir para 

                                                      

72 Artigo 96º do Regulamento (UE) nº 1303/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469) e 
Regulamento de Execução (UE) nº 288/2014 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2014 
(JO L 87 de 22.3.2014, pp. 1-48). 

73 Com base nos dados facultados pela Comissão. 
74 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 

Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (Avaliação ex post dos programas da política de coesão de 2007-2013, com 
particular incidência no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no Fundo 
Social Europeu (FSE) e no Fundo de Coesão (FC)), de agosto de 2016, p. 106. 
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a insegurança jurídica e a sobrerregulação e, por conseguinte, para o aumento dos 

custos administrativos para as autoridades e dos encargos para os beneficiários. 

Racionalizar outros elementos dos PO, tais como as condicionalidades ex ante e os 

indicadores de desempenho 

58. Para o período de 2014-2020, os Estados-Membros tinham de assegurar que 

estavam em vigor vários pré-requisitos para garantir uma utilização mais eficiente e 

eficaz dos fundos da UE: as chamadas "condicionalidades ex ante". O Tribunal 

recomendou que a Comissão eliminasse as sobreposições e introduzisse critérios de 

avaliação claros para estas condicionalidades ex ante75. 

59. Além disso, os Estados-Membros definiram cerca de 9 000 indicadores para medir 

o desempenho das despesas no domínio da Coesão para o período de 2014-2020. A 

maioria são indicadores específicos de cada programa e a Comissão não conseguirá 

agregar estes dados de forma pertinente a nível da UE. No entanto, os 

Estados-Membros têm de recolher todas as informações exigidas e comunicá-las nos 

prazos estabelecidos. Segundo a Comissão, este quadro de acompanhamento é um 

fator importante que contribui para os custos administrativos das autoridades e os 

encargos dos beneficiários (ver anexo IV). Num relatório anterior, o Tribunal constatou 

que, tendo em conta os custos de uma recolha regular de dados, o número de 

indicadores de desempenho era excessivo. Recomendou que a Comissão deveria 

analisar os indicadores de realizações e resultados, a fim de identificar os mais 

pertinentes e adequados para determinar o impacto das intervenções da UE76. 

                                                      

75 TCE (2017), Relatório Especial nº 15/2017, "Condicionalidades ex ante e reserva de 
desempenho no domínio da coesão". 

76 TCE (2017), Relatório Especial nº 2/2017, "Negociação, pela Comissão, dos acordos de 
parceria e programas do domínio da coesão para 2014-2020". 
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Ineficiências administrativas na seleção e execução de projetos na Coesão (incluindo 

a sobrerregulação) 

Sobrerregulação 

60. Cerca de um terço dos encargos administrativos dos beneficiários relativos à 

execução da política de coesão está relacionado com a sobrerregulação77. O termo 

"sobrerregulação" refere-se às regras e obrigações regulamentares adicionais dos 

Estados-Membros que vão além dos requisitos estipulados nos FEEI ao nível da UE e 

que tornam a execução destes fundos mais dispendiosa e onerosa para os organismos 

responsáveis pelo programa e os beneficiários. 

61. As principais razões para a sobrerregulação são as inseguranças jurídicas, as 

incoerências do quadro regulamentar, o receio da auditoria e a complexidade do 

sistema de gestão partilhada. O impacto negativo da sobrerregulação é variado: 

aumenta os custos administrativos e os encargos dos beneficiários, podendo 

igualmente desencorajar a utilização dos fundos da coesão78. O Tribunal 

recomendou79 que a Comissão deveria analisar as regras de elegibilidade nacionais dos 

períodos de programação de 2007-2013 e de 2014-2020, com vista a identificar as 

boas práticas e reduzir a sobrerregulação. 

62. Na sua resposta às recomendações do Tribunal, a Comissão concordou em realizar 

uma análise orientada das regras de elegibilidade nacionais e salientou a 

                                                      

77 Estudo da Comissão Europeia (2017), "Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds" 
(Utilização das novas disposições em matéria de simplificação durante a primeira fase de 
execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEEI), Sweco, t33 & Spatial 
Foresight. 

78 Estudo da Comissão Europeia (2017), "Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds" 
(Utilização das novas disposições em matéria de simplificação durante a primeira fase de 
execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEEI), Sweco, t33 & Spatial 
Foresight. 

79 Relatório Anual do TCE relativo ao exercício de 2014, capítulo 6, recomendação 1 e 
Relatório Anual do TCE relativo ao exercício de 2015, capítulo 6, recomendação 2. 
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responsabilidade dos Estados-Membros para simplificar as regras de elegibilidade 

nacionais e dar resposta à sobrerregulação. Até abril de 2018, não tinha efetuado essa 

análise. A Comissão declara que, para as suas constatações de auditoria de 2014-2020, 

utiliza o sistema MAPAR (Management of Audit Processes, Activities and Resources - 

gestão de processos, atividades e recursos de auditoria), que lhe permite recolher 

informações específicas relativas a casos de sobrerregulação. A Comissão ainda não 

formulou quaisquer recomendações aos Estados-Membros sobre a forma de eliminar 

casos concretos de sobrerregulação. A Comissão comunicou igualmente que irá lançar 

um projeto destinado a dar informações sobre as constatações de auditoria anteriores 

e sobre tipos de erros pertinentes que tenham sido identificados. 

Racionalizar o processo de seleção e execução de projetos 

63. Os Estados-Membros são responsáveis pela seleção dos projetos a financiar, pela 

respetiva avaliação, aprovação e acompanhamento, bem como pela elaboração dos 

relatórios sobre a execução. Embora os requisitos gerais estejam definidos no RDC, os 

trabalhos de auditoria do Tribunal mostram que as práticas administrativas e os 

encargos administrativos associados dos beneficiários variam significativamente 

consoante os Estados-Membros e os PO. 

64. A fim de identificar as possibilidades de simplificação, o Tribunal examinou 

12 regimes de investimento cofinanciados pelo FEDER (que abrangem PO em 

12 Estados-Membros) no período de programação de 2014-2020 ao abrigo do Objetivo 

Temático 3 "Competitividade" (ver anexo III). O exame abrangeu as fases de 

candidatura e de execução dos projetos. 

Fase de candidatura dos projetos 

65. O exame do Tribunal revelou que muitos elementos da fase de candidatura dos 

projetos são comuns a todos os PO. No entanto, existem, de facto, diferenças, 

nomeadamente quanto à apresentação das candidaturas dos projetos, à dimensão das 

mesmas e ao volume de informações que os candidatos devem transmitir. 
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66. O intercâmbio eletrónico de dados, ou seja, as trocas de informações entre os 

beneficiários e as autoridades, está no cerne do artigo 122º do RDC80. Em 2016, a 

Comissão estimava que a utilização das tecnologias digitais reduziria os encargos 

administrativos agregados em 11%, diminuiria o risco de perda de documentos e 

limitaria os custos de arquivação81. O exame efetuado pelo Tribunal revelou que todas 

as propostas de projetos foram apresentadas por via eletrónica em seis dos 12 PO 

examinados. As restantes foram apresentadas através de suporte papel (três PO) ou 

uma combinação de cópias em papel e via eletrónica (três PO). Há, por conseguinte, 

uma margem considerável para reduzir ainda mais os custos administrativos para os 

Estados-Membros e os encargos administrativos dos beneficiários, através de uma 

melhor utilização das tecnologias digitais. 

67. Existem igualmente diferenças significativas entre os PO em termos da dimensão 

das candidaturas dos projetos. O Tribunal constatou que o número de páginas a 

preencher oscila entre 15 e 134. 

68. São também variáveis as informações que os candidatos devem apresentar em 

apoio das suas candidaturas. Embora algumas sejam solicitadas para todos os 

programas, por exemplo, informações gerais sobre o candidato e uma descrição do 

projeto proposto, outros pedidos de informações variam de um PO para outro, 

refletindo os diferentes critérios de elegibilidade considerados cruciais para um 

determinado tipo de investimento, como, por exemplo, a situação financeira do 

candidato (10 em 12 PO solicitavam estas informações), a situação concorrencial do 

candidato (8 em 12 PO), a experiência na execução de projetos (6 em 12 PO) e a 

disponibilidade de um certificado ISO de gestão da qualidade (3 em 12 PO). 

                                                      

80 Artigo 122º, nº 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 320-469). 

81 Comissão Europeia (2014), Painel de avaliação definitivo no âmbito do programa de 
simplificação com vista ao QFP 2014-2020. Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 
de 3 de março de 2014. 
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69. As informações que os candidatos devem apresentar influenciam o volume de 

trabalho que os beneficiários têm para preencher os formulários de candidatura e, em 

casos extremos, podem mesmo dissuadi-los de se candidatarem ao financiamento da 

UE. Além disso, todos esses dados devem também ser tratados pelas autoridades e, 

quanto maior o volume de informações solicitadas, maior é o custo administrativo da 

seleção dos projetos. 

Fase de execução dos projetos 

70. Na fase de execução, o exame do Tribunal constatou que os PO permitem 

apresentar os pedidos de pagamento e respetivos documentos comprovativos de 

várias formas (incluindo cópias em papel e combinações de cópias em papel e em 

versão eletrónica). 

71. O período exigido para a conservação de documentos comprovativos das 

despesas efetuadas, definido ao nível dos Estados-Membros, varia entre "5 anos após 

a conclusão do projeto" e "até 2031". Por conseguinte, os beneficiários de 

financiamento para o mesmo tipo de investimentos ao abrigo de diferentes PO seriam 

confrontados com diferentes níveis de encargos administrativos no que diz respeito à 

conservação dos documentos. 

72. Na maioria dos Estados-Membros82 abrangidos pelo exame do Tribunal, as 

empresas privadas não estão sujeitas a regras nacionais em matéria de contratação 

pública, uma vez que não têm o estatuto de entidade adjudicante. Não obstante, o 

Tribunal constatou que alguns Estados-Membros impõem requisitos pormenorizados 

(por exemplo, prazos para apresentação/recolha de propostas, bem como critérios de 

seleção e de adjudicação) muito semelhantes às regras de contratação pública. A 

                                                      

82 Com exceção da Eslováquia, em que as PME beneficiárias de financiamento público são 
obrigadas a respeitar certas disposições da Lei nacional sobre contratos públicos. 
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Comissão identificou as mesmas diferenças no seu estudo sobre o período de 

programação de 2007-201383. 

Utilização de opções de custos simplificadas (OCS) e outros tipos de medidas 

baseadas em condições 

Utilização das opções de custos simplificadas 

73. O RDC para 2014-2020 especifica que as subvenções e a ajuda reembolsável 

podem assumir a forma de opções de custos simplificadas (OCS), isto é, tabelas 

normalizadas de custos unitários, montantes fixos e financiamento a taxa fixa. As OCS 

representam um afastamento em relação ao princípio dos custos reais. Os 

responsáveis pelas verificações de gestão e os auditores deverão concentrar-se mais 

nas realizações do que nos recursos e nas despesas dos projetos84. 

74. No período de programação de 2014-2020, as OCS são a medida de simplificação 

facultativa utilizada com maior frequência. Em cerca de 80% dos PO examinados 

em 2017, as AG autorizam o recurso a OCS85. As taxas fixas, que não é necessário 

justificar para cobrir os custos indiretos, são a opção escolhida de forma especialmente 

alargada. Várias medidas destinadas a facilitar a utilização de OCS já tinham sido 

introduzidas para as intervenções cofinanciadas pelo FSE86. A percentagem dos 

                                                      

83 Estudo da Comissão Europeia (2012), "Comparative study of the project selection process 
applied in cohesion policy programmes 2007-2013 in a number of Member States" 
(Estudo comparativo do processo de seleção de projetos aplicado nos programas da 
política de coesão de 2007-2013 em vários Estados-Membros), fevereiro de 2012. 

84 Comissão Europeia (2014), "Orientações sobre as Opções de Custos Simplificados (OCS)", 
p. 33. 

85 Estudo da Comissão Europeia (2017), "Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds" 
(Utilização das novas disposições em matéria de simplificação durante a primeira fase de 
execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEEI), Relatório final, 
Sweco, t33 & Spatial Foresight, p. 61. 

86 Artigo 14º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 1304/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 470-486). 
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orçamentos dos programas abrangida por OCS é de 36% para o FSE, sendo o FEDER e o 

FC caracterizados por uma utilização mais limitada dessas opções (2%)87. 

75. O estudo da Comissão, de 2017, salienta que as OCS são atualmente a medida de 

simplificação mais eficaz para reduzir os encargos administrativos dos beneficiários. De 

um total de 21 medidas de simplificação, quase metade da redução esperada dos 

encargos tem sido, até ao momento, gerada pelas OCS88 (ver anexo IV). Existem várias 

razões para as OCS não serem utilizadas de forma mais ampla, como a insegurança 

jurídica (em especial no que diz respeito aos auxílios estatais e às regras em matéria de 

contratação pública) ou as regras dos Estados-Membros que parecem favorecer os 

sistemas baseados no reembolso dos custos reais. Relativamente aos auxílios estatais, 

a alteração de 2017 do Regulamento Geral de Isenção por Categoria (RGIC) prevê a 

utilização de OCS no âmbito destes auxílios89. 

O Regulamento "Omnibus" alarga o âmbito e a aplicabilidade das OCS e introduz 

novos tipos de apoio baseados em condições 

76. O Regulamento "Omnibus" alarga consideravelmente o âmbito para a utilização 

de OCS. A Comissão propôs aumentar o limite máximo em vigor90 para a utilização 

obrigatória das OCS nos projetos do FSE (ver ponto 2), passando de 50 000 euros para 

                                                      

87 Estudo da Comissão Europeia (2017), "Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds" 
(Utilização das novas disposições em matéria de simplificação durante a primeira fase de 
execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEEI), Relatório final, 
Sweco, t33 & Spatial Foresight, pp. 21 e 142. 

88 Estudo da Comissão Europeia (2017), "Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds" 
(Utilização das novas disposições em matéria de simplificação durante a primeira fase de 
execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEEI), Relatório final, 
Sweco, t33 & Spatial Foresight, p. 20. 

89 Artigo 7º, nº 1, do Regulamento (UE) 2017/1084 da Comissão, de 14 de junho de 2017, 
que altera o Regulamento (UE) nº 651/2014 (JO L 156 de 20.6.2017, pp. 1-18). 

90 Artigo 14º, nº 4, do Regulamento (UE) nº 1304/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 470-486). 
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100 000 euros de apoio público, e alargar esta obrigação ao FEDER. A Comissão estima 

que este aumento abrangerá cerca de 70% de todos os projetos do FSE. Haverá 

também a possibilidade de utilizar taxas fixas para os custos de pessoal e outros custos 

diretos (até à data, apenas para os custos indiretos) e de recorrer a pareceres de 

peritos e a projetos de orçamento para justificar as taxas unitárias normalizadas. 

77. O Tribunal recomendou a utilização extensiva das OCS com vista a reduzir o risco 

de erros nas declarações de despesas e a carga administrativa para os beneficiários91. 

As taxas fixas das OCS deverão ser sistematicamente aprovadas/validadas previamente 

pela Comissão para garantir que cumprem os requisitos regulamentares (cálculo justo, 

equitativo e verificável). As revisões do Regulamento "Omnibus", se forem adotadas, 

poderão ter um impacto importante em termos de redução dos encargos 

administrativos. 

78. A Comissão introduziu também um novo tipo de financiamento que não está 

relacionado com os custos das operações pertinentes, mas que tem por base o 

cumprimento de condições relacionadas com os progressos na realização dos 

objetivos. 

79. O parecer do Tribunal sobre o projeto de Regulamento "Omnibus" recomendava 

que os pagamentos baseados no cumprimento de condições ou na obtenção de 

resultados se deviam tornar a opção preferencial em todo o orçamento da UE92. Já 

existe uma opção desse tipo no RDC para 2014-202093. No entanto, nenhum dos PO 

utilizou esta possibilidade até à data. O Tribunal recomendou igualmente, no domínio 

                                                      

91 Relatório Anual do TCE relativo ao exercício de 2011, capítulo 6, ponto 30; Relatório 
Anual do TCE relativo ao exercício de 2012, capítulo 6, ponto 42 e Relatório Anual do TCE 
relativo ao exercício de 2014, capítulo 6, ponto 79. 

92 TCE, Parecer nº 1/2017 sobre a proposta de revisão do "Regulamento Financeiro", 
ponto 84. 

93 Artigos 104º-109º do Regulamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de dezembro de 2013 
(JO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469). 
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do desenvolvimento rural, que a Comissão deve examinar as possibilidades das OCS 

para passar do reembolso dos custos incorridos para o reembolso baseado nos 

resultados94. 

Controlos mais eficientes e eficazes 

Verificações de gestão representam a grande maioria das atividades de controlo e de 

auditoria 

80. O Parlamento Europeu95 e o GAN96 exigem uma racionalização dos controlos e das 

auditorias, com vista a reduzir os custos administrativos dos Estados-Membros e os 

encargos administrativos dos beneficiários durante o período de programação 

pós-2020. 

81. Os Estados-Membros são responsáveis pela criação dos sistemas de gestão e de 

controlo e dão à Comissão uma garantia ex ante quanto à legalidade e regularidade 

das despesas. Para o efeito, designam as AG, as AC e as AA. As duas primeiras podem 

igualmente designar OI para atuarem em seu nome. 

82. A Comissão supervisiona o trabalho das autoridades dos Estados-Membros, emite 

orientações e fornece assistência contínua. Utiliza os trabalhos das AA para avaliar a 

legalidade e regularidade de cada programa. Pode ainda realizar auditorias aos 

sistemas de controlo e aos projetos dos Estados-Membros. 

                                                      

94 TCE (2018), Relatório Especial nº 11/2018, "Novas opções para o financiamento de 
projetos de desenvolvimento rural: mais simples, mas não centradas nos resultados", 
recomendação 4. 

95 Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de novembro de 2015, "Rumo à simplificação e 
à orientação para o desempenho no quadro da política de coesão para 2014-2020" 
(P8_TA(2015)0419). 

96 GAN, Conclusões finais e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre a Simplificação 
para o período pós-2020, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simp
lification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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83. O quadro 2 mostra que as autoridades dos Estados-Membros efetuam a grande 

maioria dos controlos e das auditorias no local. Todos os projetos são objeto de 

verificações de gestão efetuadas pelas AG/pelos OI e de controlos pelas AC, pelo 

menos uma vez por ano e sempre que é apresentada a declaração de despesas. Estes 

controlos podem incluir também verificações no local. Em 2015, foi sujeito a esses 

controlos mais de um milhão de projetos. 

84. Em comparação, as AA dos Estados-Membros realizaram cerca de 

12 000 controlos no local (cerca de 1,1% de todos os projetos), tendo a Comissão 

examinado 226 projetos (menos de 0,02%) cofinanciados no âmbito da política de 

coesão. 

Quadro 2 – Número de projetos controlados e auditados em 2015 

NÍVEL DOS ESTADOS-MEMBROS 
Número de projetos cofinanciados ao abrigo do 
FC, do FEDER e do FSE sujeitos a verificações de 
gestão 

1 081 386 100% de todos os 
projetos 

Número de projetos controlados pelas AA 12 270 1,1% de todos os 
projetos 

NÍVEL DA UE 
Número de projetos controlados pela Comissão 
Europeia 

226 0,02% de todos os 
projetos 

Número de projetos examinados pelo Tribunal 
de Contas Europeu* 

223 0,02% de todos os 
projetos 

Nota: *O Tribunal, enquanto auditor externo independente da UE, não faz parte das 
disposições de controlo interno estabelecidas nos regulamentos. 

Fonte: Apresentação da DG REGIO "Post-2020 Audit reform in the EU – mission possible" 
(Reforma da auditoria pós-2020 na UE — missão possível) à Comissão CONT do Parlamento 
Europeu, em 11 de outubro de 2017, e Relatório Anual do TCE relativo a 2015. 
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85. A avaliação ex post da Comissão relativa ao período de 2007-2013 constatou que 

a maioria dos beneficiários considerava que as verificações de gestão eram 

desproporcionadas97. Um fator fundamental era o elevado número de controlos. 

Melhoria da eficiência das verificações de gestão dos Estados-Membros e dos 

controlos das autoridades de certificação 

86. Existem diferenças significativas entre os Estados-Membros e entre os programas 

na forma como as verificações de gestão são efetuadas na prática. De acordo com as 

informações que as AA forneceram ao Tribunal para os 12 PO examinados: 

- as verificações de gestão são realizadas por mais de um organismo, por exemplo, 

a AG e/ou os OI/as AC, em cinco destes 12 PO. A experiência de auditoria do 

Tribunal sugere que algumas AC realizam controlos exaustivos para além dos 

efetuados pelas AG, ao passo que outras não o fazem; 

- o âmbito da verificação e os requisitos de documentação variam 

consideravelmente (ver anexo III); as verificações abrangem todos os elementos 

de custos incluídos na declaração de despesas de um beneficiário em 10 dos 

12 PO, enquanto nos outros dois os elementos de custos são verificados por 

amostragem. Em conformidade com as orientações da Comissão, esta prática é 

possível se assentar numa metodologia estabelecida ex ante e permitir a projeção 

de erros para a população não controlada98. 

                                                      

97 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (Avaliação ex post dos programas da política de coesão de 2007-2013, com 
particular incidência no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no Fundo 
Social Europeu (FSE) e no Fundo de Coesão (FC)), de agosto de 2016. 

98 Comissão Europeia (2015): Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, Orientações 
para os Estados-Membros sobre Verificações da Gestão (Período de programação 
de 2014-2020), p. 12. 
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87. O RDC para 2014-2020 introduziu algumas disposições relativas à 

proporcionalidade, a fim de reduzir os encargos administrativos dos beneficiários 

devidos à auditoria e ao controlo. Os projetos com um orçamento máximo de 

200 000 euros (no FEDER e FC) e 150 000 euros (no FSE) são verificados apenas uma 

vez (pela Comissão ou pelas AA) e por outras entidades não mais de uma vez por 

ano99. O atual projeto de Regulamento "Omnibus" prevê aumentar este limite máximo 

para 400 000 euros (para o FEDER e FC) e 300 000 euros (no FSE)100. 

88. A variação na cobertura e no âmbito da verificação e da partilha de trabalho pelas 

AG e AC demonstra a necessidade de a Comissão estabelecer disposições claras com 

vista à redução dos encargos administrativos dos beneficiários. Do mesmo modo, a 

Comissão poderia analisar mais a possibilidade de simplificar os métodos de 

amostragem para as verificações de gestão, tendo em conta a necessidade de 

assegurar a prestação de contas. 

89. Além disso, a transferência eletrónica de dados entre as autoridades responsáveis 

pelo programa e os beneficiários (coesão eletrónica) pode reduzir significativamente 

os custos administrativos, mas as autoridades dos Estados-Membros ainda não 

utilizaram plenamente esta possibilidade. O Tribunal constatou que 11 das 12 AA que 

responderam ao questionário dispõem de um sistema eletrónico de transferência de 

dados. Um sistema desse tipo poderia potencialmente dar acesso aos documentos 

recolhidos e examinados no âmbito das verificações de gestão. No entanto, oito AA 

sugeriram que o sistema não dá acesso a todos os documentos relevantes para as 

auditorias. 

                                                      

99 Artigo 148º do Regulamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de dezembro de 2013 (JO L 347 
de 20.12.2013, pp. 320-469). 

100 Comissão Europeia, BudgWeb, artigo 148º do RDC, situação em 6 de abril de 2018. 
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Harmonização da interpretação das regras entre a Comissão e os Estados-Membros 

90. A avaliação ex post realizada pela Comissão à política de coesão em 2007-2013

apontou as deficiências ao nível das verificações de gestão como uma das principais

razões dos encargos administrativos dos beneficiários101. Um importante contributo

para a simplificação é garantir que as várias autoridades responsáveis pelos programas

nos Estados-Membros interpretam as regras aplicáveis da mesma forma.

91. No que diz respeito à regulamentação e às notas de orientação, cabe à Comissão

assegurar que existe um entendimento comum entre todos os intervenientes. A

Comissão tomou várias iniciativas para harmonizar a interpretação das regras de

verificação, por exemplo, através da emissão de orientações sobre a prevenção102 e o

tratamento dos erros no domínio da contratação pública103.

92. O Tribunal salienta igualmente que, ao nível da UE, existe um Grupo de Peritos

sobre os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (EGESIF), que deverá permitir

os intercâmbios entre peritos. No entanto, a maioria das regras são nacionais ou

mesmo específicas dos programas. Em todos estes casos, é da responsabilidade do

Estado-Membro assegurar uma interpretação harmonizada entre as autoridades.

93. A experiência de auditoria do Tribunal sugere também que as abordagens dos

Estados-Membros ao intercâmbio técnico e à comunicação entre as AA e as AG/os

101 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF) (Avaliação ex post dos programas da política de coesão de 2007-2013, com 
particular incidência no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no Fundo 
Social Europeu (FSE) e no Fundo de Coesão (FC)), de agosto de 2016, p. 17. 

102 Comissão Europeia (2015), "Contratação pública - Guia prático para profissionais sobre a 
prevenção dos erros mais comuns em projetos financiados pelos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento", 2015. 

103 Decisão da Comissão, de 19 de dezembro de 2013, relativa à definição e à aprovação das 
orientações para a determinação das correções financeiras a introduzir nas despesas 
financiadas pela União no âmbito da gestão partilhada, em caso de incumprimento das 
regras em matéria de contratos públicos (C(2013) 9527). 
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OI/as AC variam. A melhoria da comunicação proporciona uma oportunidade para 

harmonizar a interpretação das regras e reforçar a eficácia dos controlos. 
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Anexo I — Síntese das principais propostas de simplificação para a política de coesão pós-2020 

Principais propostas de simplificação para a política de coesão pós-2020 
Comissão 
Europeia (1) 

GAN sobre a 
simplificação (2) 

Parlamento 
Europeu (3) 

Conselho (4) (6) Comité das 
Regiões (5) 

Fusão e/ou maior concentração dos fundos      
Harmonização das regras em todos os instrumentos da UE      
Regras comuns      
Adoção atempada de regras, sem aplicação retroativa das orientações e regras      
Redução da legislação extensa e das orientações da Comissão      
Transição e designação eficientes das autoridades      
Racionalização, redução do número de PO      
Sistema simples e coerente de indicadores de desempenho      
Racionalização e diferenciação da gestão e do controlo, por exemplo, através da 
abordagem de auditoria única      
Confiança nas regras e autoridades nacionais (por exemplo, dispensando a 
função de supervisão da Comissão) em determinados Estados-Membros      
Racionalização das condicionalidades ex ante      
Aumento dos níveis de cofinanciamento nacional      
Reforço da capacidade administrativa      
Financiamento flexível para fazer face a novos desafios      
Intercâmbio de boas práticas      
Aumento da possibilidade de utilização da coesão eletrónica, das OCS e de taxas 
fixas      
Manter a estabilidade das regras      
A sobrerregulação não deve ser automaticamente considerada um erro, mas 
antes avaliada caso a caso      

Fonte: (1) Comissão Europeia, Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE, de 28 de junho de 2017; (2) Conclusões e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre a 
Simplificação para o período pós-2020, de 11 de julho de 2017; (3) Resolução do Parlamento Europeu de 13 de junho de 2017, "Elementos constitutivos de uma política de coesão 
da UE pós-2020" (2016/2326(INI)); (4) Conclusões do Conselho sobre "Sinergias e simplificação da política de coesão pós-2020", de 15 de novembro de 2017, 14263/17; 
(5) Parecer do Comité das Regiões, "O futuro da política de coesão após 2020: Por uma política de coesão europeia forte e eficaz após 2020", COTER-VI/015 e Parecer do Comité 
das Regiões, "Simplificação dos FEEI do ponto de vista dos órgãos de poder local e regional", de 10-12 de outubro de 2016, COTER-VI/012; (6) Conclusões do Conselho 178/18, de 
12 de abril de 2018, "Execução e implementação da política de coesão no período pós-2020". 
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Anexo II - Síntese dos relatórios, pareceres e documentos informativos do TCE pertinentes 
para a simplificação da execução da política de coesão 

Nº Relatórios e pareceres do TCE 

1 Relatório Anual relativo ao exercício de 2011 

2 Relatório Anual relativo ao exercício de 2012 

3 Relatório Anual relativo ao exercício de 2013 

4 Relatório Anual relativo ao exercício de 2014 

5 Relatório Anual relativo ao exercício de 2015 

6 Relatório Anual relativo ao exercício de 2016 

7 Parecer nº 1/2017 sobre a proposta de revisão do "Regulamento Financeiro" 

8 Relatório Especial nº 17/2016: As instituições da UE podem fazer mais para facilitar o acesso aos 
seus contratos públicos 

9 Relatório Especial nº 19/2016: Execução do orçamento da UE através de instrumentos financeiros 
— Ensinamentos a retirar do período de programação de 2007-2013 

10 Relatório Especial nº 24/2016: São necessários mais esforços para dar a conhecer melhor e fazer 
cumprir as regras relativas a auxílios estatais na política de coesão 

11 Relatório Especial nº 36/2016: Avaliação das modalidades de encerramento dos programas de 
coesão e de desenvolvimento rural no período de 2007-2013 

12 Relatório Especial nº 2/2017: Negociação, pela Comissão, dos acordos de parceria e programas do 
domínio da coesão para 2014-2020 

13 Relatório Especial nº 4/2017: Proteção do orçamento da UE contra despesas irregulares: a 
Comissão fez uma utilização crescente de medidas preventivas e correções financeiras no domínio 
da coesão ao longo do período de 2007-2013 

14 Relatório Especial nº 15/2017: Condicionalidades ex ante e reserva de desempenho no domínio da 
coesão: instrumentos inovadores, mas ainda não eficazes 

15 Relatório Especial nº 16/2018: As medidas da Comissão e dos Estados-Membros durante o período 
de programação de 2007-2013 deram resposta ao baixo nível de absorção mas não colocaram a 
tónica nos resultados 

16 Documento informativo (2018) sobre o Futuro das finanças da UE: Reformar o modo de 
funcionamento do orçamento da UE 

17 Relatório Especial nº 11/2018: Novas opções para o financiamento de projetos de desenvolvimento 
rural: mais simples, mas não centradas nos resultados 

Fonte: TCE. 
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Anexo III - Exame dos procedimentos e requisitos documentais para a seleção dos projetos e a execução de 12 regimes de financiamento nos 

PO de 12 Estados-Membros 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A CONDIÇÕES DE 

ELEGIBILIDADE 
            

2 Cofinanciamento, 
intensidade de 
auxílio 

            

 Micro e pequenas 
empresas 

30% 25% 45% até 45% até 60% até 50% até 
45%-50% 

até 45% até 50% até 45% até 75% até 50% 

 Médias empresas 20% 15% 45% até 35% até 60% até 50% até 
35%-50% 

até 35% até 50% até 35% até 75% até 50% 

B CANDIDATURA DO 
PROJETO 

            

1 Número de páginas 
da candidatura do 
projeto  

22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Formas de 
apresentação da 
candidatura do 
projeto 

Cópias 
em 

papel  

Cópias 
em 

papel  

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Cópias em 
papel e 

via 
eletrónica 

Cópias 
em 

papel  

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Cópias em 
papel e 

via 
eletrónica 

Cópias em 
papel e via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

B1 INFORMAÇÕES 
SOBRE O 
CANDIDATO 

            

1 Identificação do 
candidato Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

2 Situação financeira 
do candidato Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

3 Análise da situação 
concorrencial do 
candidato 

Não Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

4 Experiência na 
execução de 
projetos da UE 

Não Não Não Não Sim Sim2 Sim Não Sim Sim Não Sim 

5 Disponibilidade do 
certificado de 
gestão da 
qualidade (ISO) 

Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não 
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B2 INFORMAÇÕES 

SOBRE O PROJETO             

1 Descrição do 
projeto 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

2 Repartição das 
despesas previstas Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

3 Descrição do 
enquadramento 
estratégico do 
projeto 

Não3 Não Sim Sim Sim Sim Sim3 Não Sim Sim Sim3 Sim 

4 Contribuição do 
projeto para 
princípios 
horizontais 

Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

5 Análise de opções 
alternativas de 
financiamento do 
projeto 

Não Não Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Não 

6 Previsões 
financeiras 

3 anos 3 anos Não 3 anos Não 8 anos Não 

Durante o 
primeiro 
ano após 

a 
conclusão 
do projeto 

Não 19 anos 4-12 anos4 Não 

C EXECUÇÃO             
C1 PEDIDOS DE 

PAGAMENTO             

1 Número de páginas 
dos formulários de 
pedido de 
pagamento 

2 7 Mínimo 10 145 3 9 Mínimo 30 3 2 11 5 17 

2 Formas de 
apresentação do 
pedido de 
pagamento 

Cópias em 
papel e 

via 
eletrónica 

Cópias 
em 

papel 

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Cópias em 
papel e 

via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

Cópias em 
papel e via 
eletrónica 

Via 
eletrónica 

3 Relatório de 
progresso a 
apresentar com 

Sim Não6 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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cada pedido de 
pagamento 

C2 DOCUMENTOS 
COMPROVATIVOS             

1 Quantos 
documentos 
devem ser 
apresentados com 
o pedido de 
pagamento 

100% em 
papel 

100% em 
papel 

100% por via 
eletrónica 

100% por via 
eletrónica 

100% por 
via 

eletrónica 

100% por 
via 

eletrónica 

100% por 
via 

eletrónica 

100% por 
via 

eletrónica 

100% por 
via 

eletrónica 

100% por 
via 

eletrónica 

100% em 
papel 

Amostra de 
documentos 

comprovativos 
por via 

eletrónica 

2 
  

Os documentos 
comprovativos 
exigidos incluem: 

            

 a) faturas Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 b) provas de 

pagamento Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

 c) confirmação da 
entrega Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 d) contratos Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
 e) documentos 

contabilísticos Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

 f) outros 
documentos 
específicos 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

3 Período de 
conservação dos 
documentos 
comprovativos Até 2031 

Até 31 de 
dezembro 
de 2028 

10 anos após o 
pagamento 

final e 3 anos 
após o 

encerramento 
do PO 

Pelo menos 
três anos após 

o 
encerramento 
do PO, ou seja, 

até 2028 

Até 31 de 
dezembro 
de 2028 

5 anos 
após a 

conclusão 
do 

projeto 

Pelo menos 
até 31 de 
dezembro 
de 2027 

10 anos 
após a 

conclusão 
do 

projeto7 

10 anos 
após a 

conclusão 
do 

projeto  

2 anos8 
Até 31 de 
dezembro 
de 2028 

2 anos8 

C3 REGRAS 
APLICÁVEIS À 
CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA 

            

1 Existência de 
procedimentos de 
contratação 

Não9 Não10 Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 
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pública a seguir 
pelas PME 
beneficiárias 

1 O número final de páginas da candidatura do projeto pode variar em função do conteúdo final da candidatura. 
2 No caso da Croácia, a experiência na execução dos projetos refere-se a projetos financiados por qualquer fonte, isto é, não apenas projetos financiados pela UE. 
3 Indiretamente, visto que os candidatos devem demonstrar a conformidade com o convite à apresentação de propostas (e sujeito à condição de o convite estar em consonância com o 

programa operacional). 
4 Consoante o tipo de investimento. 
5 O número final de páginas do pedido de pagamento pode variar em função do conteúdo final do pedido. 
6 O relatório de progresso só deve ser apresentado com o pedido de pagamento final. 
7 Desde a data da última fatura. 
8 Dois anos a contar de 31 de dezembro seguinte à apresentação das contas à Comissão Europeia, nas quais estejam incluídas as despesas finais relativas ao projeto concluído. 
9 Não existem procedimentos de contratação pública; no entanto, os beneficiários são obrigados a provar que os custos são razoáveis. 
10 A seleção deve ser documentada e deve ser selecionada a proposta economicamente mais vantajosa. 

Fonte: TCE, com base em dados das autoridades dos Estados-Membros e em documentos disponíveis ao público. 
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Programas operacionais examinados 

Nº Estado-Membro Programa operacional examinado Código CCI do programa Eixo prioritário Prioridade de 
Investimento 

1 Áustria Investimentos a favor do Crescimento e do Emprego 2014-2020 na 
Áustria 

2014AT16RFOP001 Eixo prioritário 2 3d  

2 Croácia Competitividade e coesão 2014HR16M1OP001 Eixo prioritário 3 3d  

3 República 
Checa 

Empresas e inovação para a competitividade 2014CZ16RFOP001 Eixo prioritário 3 3a  

4 França Programa Operacional FEDER-FSE Lorraine e Vosges 2014-2020 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Eixo prioritário 2 3a  

5 Alemanha Sachsen-Anhalt FEDER 2014--2020 2014DE16RFOP013 Eixo prioritário 2 3d  

6 Hungria Programa Operacional Desenvolvimento Económico e Inovação 2014HU16M0OP001 Eixo prioritário 1 3c  

7 Itália POR Puglia, FEDER, FSE 2014IT16M2OP002 Eixo prioritário 3 3a  

8 Malta Promover uma economia competitiva e sustentável para dar 
resposta aos nossos desafios 

2014MT16M1OP001 Eixo prioritário 3 3d  

9 Polónia Programa Operacional Regional da região da Baixa Silésia 2014-2020 2014PL16M2OP001 Eixo prioritário 1 3c  

10 Eslováquia Investigação e inovação 2014SK16RFOP001 Eixo prioritário 3 3a  

11 Espanha PO do FEDER Andaluzia 2014-2020 2014ES16RFOP003 Eixo prioritário 3 3d  

12 Reino Unido Reino Unido - FEDER Inglaterra 2014UK16RFOP001 Eixo prioritário 3 3d  

1 O código CCI deste programa operacional foi alterado em 2017 de 2014FR16M2OP007 para 2014FR16M0OP015. 

Fonte: TCE. 
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Anexo IV - Impacto estimado das medidas de simplificação identificadas pela Comissão 

para o período de 2014-2020 sobre os custos administrativos para as administrações e os 

encargos administrativos dos beneficiários 

Medida de simplificação 

Impacto sobre os 
custos 

administrativos 
para a 

administração 
(%) 

Impacto sobre os 
encargos 

administrativos dos 
beneficiários 

(%) 

Medidas de simplificação pertinentes para a política de coesão (FC, FEDER e FSE) 
Acordos de Parceria substituem o Quadro de Referência 
Estratégico Nacional e o Plano Estratégico Nacional 0,0% 0,0% 

Maior concentração temática 0,0% 0,0% 
Indicadores comuns e quadro melhorado de acompanhamento 0,5% 0,9% 
Harmonização das regras -0,5% -1,2% 
Controlos proporcionais/nível mínimo de controlos no local -0,6% -0,5% 
Coesão eletrónica com os beneficiários -1,7% -4,8% 
Regras mais simples para os projetos geradores de receitas -0,6% -2,2% 
Período mais curto de conservação dos documentos -0,3% -0,5% 
Procedimento simplificado de alteração dos programas 0,0% 0,0% 
Simplificação dos documentos do programa 0,0% 0,0% 
Relatório de qualidade independente para grandes projetos 0,0% 0,0% 
Considerar os prestadores de formação ou de transferência de 
conhecimentos como beneficiários -0,2% -0,1% 

Desenvolvimento local de base comunitária & grupos de ação 
local 0,1% -0,1% 

Investimento Territorial Integrado 0,0% 0,1% 
Fusão AG-AC/redução do número de organismos pagadores -0,2% 0,0% 
Subvenções e ajuda reembolsável como opções de custos 
simplificadas (OCS) -1,7% -6,3% 

Planos de ação conjuntos 0,0% 0,0% 
Medidas de simplificação para outros fundos (FEAMP, FEADER) 
Adiantamentos 0,1% -0,1% 
Definição de critérios prévios para a cobertura de seguro 0,0% 0,0% 
Procedimento acelerado para o processo de seleção 0,0% 0,0% 
Regras especiais de cálculo para compensação 0,0% 0,0% 
Total FEEI -5,2% -14,9% 

Fonte: "Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of European 
Structural and Investment (ESI) Funds" (Utilização das novas disposições em matéria de simplificação 
durante a primeira fase de execução dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, FEEI), 
Relatório final de 19 de junho de 2017, Sweco, t33 & Spatial Foresight, encomendado pela 
DG Política Regional e Urbana.
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Anexo V - Evolução da legislação e das notas de orientação 
 

  

 
Fonte: TCE, com base em http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 

19

+ 11%

Número de regulamentos da UE/decisões da Comissão

+ 33%

2007-20132000-2006

Número de páginas destes documentos

2014-2020

313

+ 127% + 147%

21 28

774
138

+ 362%

Número de notas de orientação

+ 47%

2000-2006 2007-2013 2014-2020

+ 279%

1 419

+ 120%

3 115

Número de páginas das notas de orientação

13

374

60
88
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Anexo VI - Política de coesão (FEDER, FC, FSE incluindo IEJ) no período de 2014-2020: 

dotação financeira, número de PO, indicadores utilizados e autoridades envolvidas na 

gestão por Estado-Membro 

 

 
Nota: Para várias autoridades, os valores apresentados são estimativas. 

Fonte: Comissão Europeia. 

Estado-Membro

Fundos da UE 
(FEDER, FC, FSE 

incluindo IEJ) em 
milhões de euros

Percentagem 
dos fundos da 

UE
Número de PO

Número de 
indicadores de 

realizações e de 
resultados

Número de 
autoridades 

AG/OI/AC/AA 
(estimativas)

Percentagem do 
número total de 

autoridades

AT 978 0,3% 2 95 32 2,4%
BE 2 021 0,6% 7 227 37 2,7%
BG 7 423 2,1% 8 423 49 3,6%
CY 702 0,2% 2 99 9 0,7%
CZ 21 643 6,2% 8 399 15 1,1%
DE 18 269 5,2% 32 1 106 132 9,7%
DK 413 0,1% 2 58 10 0,7%
EE 3 535 1,0% 1 191 14 1,0%
ES 27 942 8,0% 45 756 89 6,6%
FI 1 304 0,4% 3 97 20 1,5%
FR 14 763 4,2% 40 1 366 323 23,8%
GR 15 275 4,4% 18 702 33 2,4%
HR 8 463 2,4% 2 282 24 1,8%
HU 21 544 6,2% 7 382 10 0,7%
IE 1 020 0,3% 3 86 4 0,3%
IT 31 686 9,1% 51 1 433 115 8,5%
LT 6 709 1,9% 1 288 31 2,3%
LU 40 0,0% 2 32 4 0,3%
LV 4 418 1,3% 1 244 3 0,2%
MT 708 0,2% 3 119 5 0,4%
NL 1 015 0,3% 5 103 10 0,7%
PL 76 866 22,0% 22 1 511 89 6,6%
PT 21 343 6,1% 12 450 66 4,9%
RO 22 541 6,5% 7 439 62 4,6%
SE 1 764 0,5% 11 150 5 0,4%
SI 3 012 0,9% 1 234 18 1,3%
SK 13 768 3,9% 7 467 35 2,6%
UK 10 974 3,1% 12 401 16 1,2%
Cooperação 
Territorial

9 239 2,6%
76 1 874 98 7,2%

Total geral 349 380 100% 391 - 1 358 100%
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Anexo VII – Siglas e acrónimos 

AA Autoridade de auditoria 
AC Autoridade de certificação 
AG Autoridade de gestão 
COSME Programa da União Europeia para a Competitividade das Empresas e 

das Pequenas e Médias Empresas 
DG Direção-Geral 
DG EMPL Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 
DG REGIO Direção-Geral da Política Regional e Urbana 
EGESIF Grupo de Peritos sobre os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento 
FC Fundo de Coesão 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
FEEI Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
FSE Fundo Social Europeu 
GAN Grupo de Alto Nível 
OCDE Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 
OCS Opções de custos simplificadas 
OI Organismo intermédio 
PME Pequenas e Médias Empresas 
PO Programa Operacional 
QFP Quadro financeiro plurianual 
RDC Regulamento que estabelece disposições comuns 
REFIT Programa para a adequação e a eficácia da regulamentação 
RGIC Regulamento Geral de Isenção por Categoria 
SAI Serviço de Auditoria Interna 
TFUE Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
UE União Europeia 
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Anexo VIII - Glossário 

Acordo de parceria: acordo celebrado entre a Comissão Europeia e cada Estado-Membro 

para o período de programação de 2014-2020. Estabelece os planos das autoridades 

nacionais relativos à utilização do financiamento concedido ao abrigo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento e define os objetivos estratégicos e as prioridades de 

investimento de cada país, em articulação com os objetivos globais da Estratégia 

Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Além disso, inclui, 

entre outras, informações sobre as condicionalidades ex ante e os quadros de gestão do 

desempenho. É elaborado pelo Estado-Membro em concertação com a Comissão, que tem 

de o aprovar. 

Autoridade de auditoria (AA): autoridade que dá garantias à Comissão sobre a eficácia do 

funcionamento dos sistemas de gestão e dos controlos internos relativos a um PO (e, por 

conseguinte, sobre a legalidade e regularidade das despesas certificadas). A autoridade de 

auditoria é, geralmente, um serviço dependente do Primeiro-Ministro ou do Chefe de 

Estado, integrado no ministério das finanças (ou em organismos de controlo interno sob a 

sua tutela), em outros ministérios ou nas instituições superiores de controlo. Deve ser 

funcionalmente independente dos organismos que gerem os fundos. A autoridade de 

auditoria comunica as suas conclusões relativas às auditorias dos sistemas e das operações 

às autoridades de gestão e de certificação do PO em causa. Uma vez por ano, apresenta à 

Comissão um relatório de controlo sobre o trabalho desenvolvido durante o ano. Caso a 

autoridade de auditoria considere que a autoridade de gestão não tomou medidas corretivas 

adequadas, deve informar a Comissão desse facto. 

Autoridade de certificação (AC): autoridade que realiza controlos de primeiro nível sobre as 

despesas declaradas pelas autoridades de gestão e certifica que essas despesas são legais e 

regulares. 

Autoridade de gestão (AG): autoridade pública nacional, regional ou local (ou qualquer 

outro organismo público ou privado), que tenha sido designada por um Estado-Membro 

para gerir um programa operacional. As suas tarefas incluem a seleção dos projetos a 

financiar, o acompanhamento do modo como os projetos são executados e a apresentação 
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de relatórios à Comissão sobre os aspetos financeiros e os resultados obtidos. A autoridade 

de gestão é igualmente o organismo responsável pela imposição de correções financeiras 

aos beneficiários na sequência de auditorias efetuadas pela Comissão, pelo Tribunal de 

Contas Europeu ou por qualquer autoridade do Estado-Membro. 

Auxílios estatais: qualquer forma de apoio financeiro direto ou indireto prestado pelas 

autoridades públicas a empresas do setor privado. O Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) proíbe, em geral, os auxílios estatais no mercado comum, a menos 

que sejam devidamente justificados. As regras da UE em matéria de auxílios estatais 

especificam os casos em que o apoio não distorce (ou ameaça distorcer) a concorrência. A 

Comissão Europeia tem competência exclusiva para avaliar a compatibilidade dos auxílios 

estatais concedidos pelos Estados-Membros com estas regras. As decisões e ações 

processuais adotadas pela Comissão Europeia estão sujeitas a controlo pelo Tribunal Geral e 

pelo Tribunal de Justiça Europeu. 

Condicionalidades ex ante: exigem que o Estado-Membro satisfaça determinadas condições 

antes de receber qualquer montante dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. Na 

elaboração dos programas operacionais relativos ao período de programação de 2014-2020, 

os Estados-Membros tiveram de avaliar se essas condições foram cumpridas. Em caso 

negativo, era necessário elaborar planos de ação até 31 de dezembro de 2016 para garantir 

o seu cumprimento. 

Eixo prioritário: uma das prioridades da estratégia de um programa operacional, incluindo 

um grupo de operações relacionadas entre si com objetivos específicos mensuráveis. 

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 quadros políticos definidos 

para o período orçamental de sete anos do quadro financeiro plurianual. Esses fundos são: 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). 
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Lógica da intervenção: ligação entre as necessidades avaliadas, os objetivos, os recursos 

(previstos e atribuídos), as realizações (planeadas e concretizadas) e os resultados (previstos 

e reais). 

Opções de custos simplificadas (OCS): os três tipos de financiamento definidos no 

artigo 67º, nº 1, alíneas b), c) e d), do Regulamento (UE) nº 1303/2013, designadamente 

tabelas normalizadas de custos unitários, montantes fixos e financiamento a taxa fixa. 

Organismo intermédio (OI): qualquer organismo ou serviço público ou privado que atue sob 

a responsabilidade de uma autoridade de gestão ou que desempenhe funções em nome desta 

autoridade em relação aos beneficiários que executam as operações. 

Programa operacional (PO): estabelece 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 projetos. Estes projetos devem contribuir para alcançar um 

determinado 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: composto por metas intermédias e objetivos finais definidos para 

um conjunto de indicadores escolhidos pelos Estados-Membros para cada eixo prioritário no 

âmbito de um programa operacional, à exceção dos eixos prioritários relativos à assistência 

técnica e de programas apoiados ao abrigo da iniciativa PME. 

Regulamento Disposições Comuns (RDC): Regulamento (UE) nº 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) 

nº 1083/2006 do Conselho. 
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Sobrerregulação: regras e requisitos regulamentares adicionais que ultrapassam os requisitos 

dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) definidos ao nível da União 

Europeia. Pode ser dividida em "ativa" e "passiva". A "sobrerregulação ativa" descreve os 

procedimentos administrativos e obrigações regulamentares adicionais que ultrapassam os 

requisitos dos FEEI fixados ao nível da União Europeia, enquanto a "sobrerregulação passiva" 

ocorre quando os intervenientes nacionais, regionais ou locais não conseguem aplicar as 

medidas de simplificação propostas nos regulamentos dos FEEI. 
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