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O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens do Relatório Especial adotado pelo Tribunal de 
Contas Europeu. O texto integral do relatório encontra-se em www.eca.europa.eu 

Comunicado de Imprensa 

Luxemburgo, 28 de abril de 2015 
 

Instrumentos financeiros no domínio do desenvolvimento rural: 
insuficiências do passado e desafios para o futuro 

Um relatório publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) conclui que, até ao momento, os 
instrumentos financeiros (fundos de garantia e fundos para empréstimos) não foram bem-sucedidos no 
domínio do desenvolvimento rural. Esta situação deve-se essencialmente ao facto de terem sido 
sobrecapitalizados e de não terem concretizado o seu potencial no que se refere aos efeitos de 
renovação e de alavanca desejados. O quadro de 2014-2020 é suscetível de melhorar estes instrumentos 
mas continuam a existir obstáculos a uma utilização mais alargada dos mesmos. 

"Num momento de restrições nos orçamentos públicos, é fundamental realizar mais investimentos com menos 
dinheiro. Os instrumentos financeiros têm potencial para melhorar a utilização dos escassos recursos públicos, 
financiando mais investimentos com o mesmo orçamento, mas os resultados da nossa auditoria sugerem que a 
concretização do impacto pretendido constituirá um desafio considerável", afirmou Kersti Kaljulaid, o Membro do 
TCE responsável pelo relatório. 

Entre 2009 e 2014, os Estados-Membros criaram 11 fundos de garantia e 3 fundos para empréstimos no domínio do 
desenvolvimento rural, nos quais a UE e os Estados-Membros investiram, até ao final de 2013, cerca de 700 milhões 
de euros. No que se refere ao novo período (2014-2020), a Comissão Europeia pretende que os Estados-Membros se 
comprometam a aumentar, pelo menos no dobro, a sua utilização em domínios-chave de investimento. 

O TCE constatou que, durante o período de programação de 2007-2013, os argumentos a favor da criação de 
instrumentos financeiros não eram claros. Além disso, não existia informação quantificável fiável para justificar o 
tipo de instrumentos financeiros criados, determinar a procura de instrumentos financeiros no domínio da 
agricultura e demonstrar que o montante de capital afetado ao fundo era adequado. Esta situação resultou numa 
sobrecapitalização dos fundos em 370 milhões de euros no final de 2013. 

Os instrumentos financeiros têm por objetivo atrair mais capital público e/ou privado (efeito de alavanca) e permitir 
que as dotações iniciais de fundos sejam reutilizadas (fator de renovação). O TCE concluiu que os instrumentos 
financeiros não funcionaram como previsto nesta matéria. Por último, nem a Comissão nem os Estados-Membros 
introduziram sistemas de acompanhamento adequados para fornecer informações fiáveis que demonstrassem se os 
instrumentos atingiram os seus objetivos de forma eficaz. 

Relativamente ao período de 2014-2020, a auditoria constatou que a sobrecapitalização persistente e o risco de 
manutenção da dependência relativamente às subvenções continuam a ser possíveis obstáculos a uma utilização 
mais alargada destes instrumentos. 
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As principais recomendações do TCE à Comissão e aos Estados-Membros são as seguintes: 

• devem ser criados melhores incentivos para que os Estados-Membros criem instrumentos financeiros no 
domínio do desenvolvimento rural e estimulem a procura por parte dos agricultores ou outros beneficiários 
(por exemplo, reservando uma determinada parte do orçamento disponível no domínio do desenvolvimento 
rural para instrumentos financeiros e tornando estes instrumentos mais atrativos do que as subvenções); 

• a eficácia dos instrumentos financeiros deve ser melhorada durante o período de programação de 
2014-2020, designadamente através da definição de normas e metas adequadas relativas aos efeitos de 
alavanca e de renovação. 

Nota aos diretores das publicações 

O TCE publica ao longo do ano relatórios especiais apresentando os resultados de auditorias selecionadas de 
domínios orçamentais da UE ou de aspetos de gestão específicos. 

O presente Relatório Especial (nº 5/2015), intitulado "Os instrumentos financeiros são mecanismos bem-sucedidos 
e promissores no domínio do desenvolvimento rural?", procurou determinar se os instrumentos financeiros foram 
bem concebidos e geridos durante o período de programação de 2007-2013 e em que medida as alterações 
introduzidas para o período de 2014-2020 poderão ter um impacto significativo nas principais insuficiências 
identificadas. Os auditores do TCE examinaram essencialmente se, no período de 2007-2013, os instrumentos 
financeiros foram criados e capitalizados de forma adequada, se tiveram um bom desempenho e se estiveram em 
vigor condições adequadas em matéria de política de saída. 

Algumas definições 

Alavancagem: Calculada, para efeitos do presente relatório, com base no financiamento em euros (público e/ou 
privado) garantido ou pago para atividades rurais, por cada euro de financiamento público (UE ou Estado-Membro). 

Fundos de garantia: Os fundos de garantia fornecem garantias financeiras para crédito procurado por empresas ou 
organizações rurais, facilitando a obtenção do respetivo financiamento por parte dos bancos. São considerados 
fundos "renováveis" pois, à medida que os projetos individuais liquidam os seus empréstimos, as garantias são 
liberadas, o que permite a emissão de novas garantias. 

Fundos para empréstimos: Os fundos para empréstimos disponibilizam dinheiro para projetos de desenvolvimento 
de pequenas empresas. São considerados "renováveis" na medida em que os fundos voltam a estar disponíveis para 
novos empréstimos quando os projetos individuais liquidam os empréstimos anteriores. 

Sobrecapitalização: Esta situação ocorre quando o montante pago para capitalização de um instrumento financeiro é 
demasiado elevado relativamente ao montante atribuído aos beneficiários finais sob a forma de empréstimos ou de 
garantias emitidas. 
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