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A assistência técnica pode ser utilizada de melhor forma na 
agricultura e no desenvolvimento rural, afirmam os auditores da UE 
Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) conclui que nem a Comissão Europeia nem os 
Estados-Membros da União Europeia conseguem demonstrar a contribuição da assistência técnica na política da 
agricultura e desenvolvimento rural para a eficiência orçamental e os objetivos gerais da política agrícola comum. 

A assistência técnica está relacionada com o fornecimento de conhecimentos especializados e de fundos para apoiar 
os serviços públicos com o objetivo de desenvolver a sua capacidade administrativa, suportando os respetivos 
custos. Embora possam ser cobertos custos administrativos, o financiamento da assistência técnica não deve ser 
encarado como um substituto de despesas administrativas se não contribuir igualmente para esse reforço da 
capacidade. 

No domínio auditado, os Estados-Membros podiam utilizar o financiamento de assistência técnica proporcionado 
pelo orçamento da UE para determinadas atividades definidas de uma forma geral, até um limite de 4% da dotação 
nacional para o desenvolvimento rural. No período de 2007-2013, os Estados-Membros planearam utilizar 1,5 mil 
milhões de euros desta forma. No novo período de programação (2014-2020), este valor aumentou para cerca de 
1,9 mil milhões de euros. 

Os auditores da UE consideraram que o financiamento de atividades relacionadas com as redes rurais oferecia as 
melhores possibilidades de uma utilização aceitável da assistência técnica no orçamento do desenvolvimento rural. 
Estas redes, que visam incrementar a cooperação, a partilha de conhecimentos e a inovação no setor agrícola, são 
um veículo muito adequado para a assistência técnica. 

No entanto, no que respeita à maior parte das despesas da assistência técnica, os recursos destinados ao 
desenvolvimento de capacidades foram muitas vezes utilizados para apoiar os orçamentos administrativos gerais. O 
financiamento da assistência técnica contribuiu para os Estados-Membros cobrirem as suas necessidades de 
pagamento de vencimentos no domínio do desenvolvimento rural num momento em que os orçamentos 
administrativos foram contraídos em toda a Europa. Registou-se uma tendência semelhante na própria Comissão, 
que dispõe igualmente de um orçamento interno para assistência técnica. Os auditores constataram que, tanto nos 
Estados-Membros como na Comissão, várias atividades imputáveis a despesas administrativas correntes eram, na 
realidade, financiadas como assistência técnica. 

Embora a legislação não proíba explicitamente a utilização da assistência técnica desta forma, o TCE considera que o 
pagamento de vencimentos da administração nacional e outros custos correntes não constitui a melhor utilização 
possível dos fundos de assistência técnica. "Essencialmente, estes recursos poderiam ter sido empregados de outra 
forma, para financiar projetos de desenvolvimento rural no terreno, pelo que existe aqui manifestamente um custo 
de oportunidade de utilização excessiva da assistência técnica – menos investimento real no setor agrícola", 
comentou Kersti Kaljulaid, o Membro do TCE responsável pelo relatório. 
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Os auditores da UE recomendam: 

• a Comissão deve elucidar o âmbito e a aplicação da assistência técnica dos Estados-Membros no domínio do 
desenvolvimento rural. Esta clarificação aumentaria a transparência quanto à forma de utilização dos 
fundos. A Comissão deve acompanhar de perto a execução da assistência técnica pelos Estados-Membros e 
deve igualmente tomar as medidas adequadas para garantir que despesas administrativas gerais não são 
imputadas a rubricas orçamentais relativas a assistência técnica; 

• a Comissão deve, no futuro, exigir que os Estados-Membros comuniquem separadamente os custos 
administrativos/de "apoio orçamental" no domínio do desenvolvimento rural de forma a reforçar a 
transparência da parte do financiamento de assistência técnica despendido com esse apoio; 

• a Comissão e os Estados-Membros devem criar um quadro de desempenho adequado para o financiamento 
da assistência técnica. Em especial, devem ser devidamente avaliadas as necessidades da Comissão e dos 
Estados-Membros em matéria de assistência técnica e deve ser instituído um mecanismo para definir 
objetivos e medir os progressos realizados para os alcançar. 

 

Nota aos diretores das publicações 

Os relatórios especiais do Tribunal de Contas Europeu (TCE), que são publicados ao longo do ano, apresentam os 
resultados de auditorias selecionadas de domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. 

Este relatório especial (RE nº 4/2015), intitulado "Assistência técnica: qual a sua contribuição para a agricultura e o 
desenvolvimento rural?", incide na gestão da assistência técnica e na sua contribuição para os objetivos 
fundamentais da política da agricultura e desenvolvimento rural. Os nossos auditores examinaram quais as 
atividades apoiadas pelos fundos de assistência técnica na Comissão e nos Estados-Membros, se os custos 
declarados eram elegíveis e se as disposições para medir o desempenho da assistência técnica eram adequadas e 
eficazes. 

O TCE examinou a utilização dos fundos da assistência técnica no domínio da agricultura e desenvolvimento rural no 
período de programação de 2007-2013. A auditoria centrou-se na regularidade, eficácia e eficiência do 
financiamento na Comissão e nos Estados-Membros. 


