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Programas de formação rural sujeitos a "gestão deficiente" e são 
"muito dispendiosos", afirmam os auditores da UE 

Os programas de formação profissional e de aconselhamento financiados pela UE nas zonas rurais 
são muito dispendiosos, duplicam frequentemente os programas já existentes e dão preferência aos 
prestadores de formação com boa implantação, segundo um novo relatório do Tribunal de Contas 
Europeu. Esse relatório identifica procedimentos fracos de gestão por parte dos Estados-Membros e 
uma supervisão insuficiente por parte da Comissão Europeia. 

Embora a agricultura e a silvicultura continuem a ser essenciais para as economias rurais, a política de 
desenvolvimento rural da UE incide igualmente na revitalização das zonas ruais através do ensino profissional, 
da formação e da transferência de conhecimentos. A UE apoia projetos de formação e aconselhamento rural 
através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Para o período de 2007-2013, foram reservados 
1,3 mil milhões de euros para essas atividades. Com o cofinanciamento dos Estados-Membros, a ajuda pública 
totalizou 2,2 mil milhões de euros. Para o período de 2014-2020, o montante poderá exceder 4 mil milhões de 
euros. 

Os auditores da UE examinaram se a Comissão e os Estados-Membros dispunham de sistemas de gestão e 
controlo adequados. Para o efeito, visitaram cinco Estados-Membros (Espanha – Galiza, Áustria, Polónia, Suécia, 
e Reino Unido – Inglaterra), abrangendo mais de 65% das despesas relevantes. 

Globalmente, os auditores constataram que a gestão da formação não era suficiente. Os Estados-Membros 
baseavam-se demasiado nas propostas dos formadores e qualquer tipo de formação era considerado "positivo" 
e elegível para ajuda pública. Uma análise insuficiente das propostas implica o risco de financiar atividades 
irrelevantes e de duplicar atividades de formação já disponíveis. Algumas ações de formação apoiadas foram dez 
vezes mais dispendiosas do que os cursos equivalentes já disponíveis. 

"A formação deve dar resposta a necessidades identificadas e ser prestada a um custo razoável por formadores 
qualificados e experientes", afirmou Jan Kinšt, o Membro do Tribunal de Contas responsável pelo relatório. 
"Mas muito frequentemente não é o que acontece". 

Os auditores constataram igualmente que a falta de um procedimento de seleção leal e transparente deu 
origem a que fossem recorrentemente selecionados, e recebessem a maior parte do financiamento, os 
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prestadores de serviços há muito constituídos e com boa implantação. Na Áustria, determinados prestadores 
tiveram acesso privilegiado a informações pertinentes ao elaborar as propostas de formação. Na Polónia, o 
sistema de concessão de subvenções favorecia sistematicamente os prestadores bem implantados. Na Suécia e 
em Espanha, grande parte da formação foi prestada pela administração pública, sem justificar a exclusão dos 
formadores do setor privado. 

As candidaturas de projetos careciam frequentemente de pormenores suficientes para permitir uma avaliação 
pertinente dos custos em relação às atividades previstas. Ainda assim, as autoridades nacionais indicaram nas 
suas listas de verificação que os custos tinham sido controlados. 

Os exemplos de casos de pagamentos excessivos por parte dos Estados-Membros incluem: pagamentos que não 
foram reduzidos quando o número real de participantes foi inferior ao previsto, pagamentos efetuados com 
base em listas de presença que não eram fiáveis e custos declarados que eram muito superiores aos montantes 
efetivamente pagos às empresas subcontratadas. As informações disponíveis, como as reações diretas dos 
participantes, raramente foram utilizadas para avaliar a qualidade dos serviços prestados e apenas foram 
recolhidos indicadores bastante simplistas, tais como o número de formandos ou o número de dias de formação 
financiados. 

Os relatório recomenda que os Estados-Membros: 

• selecionem as atividades de formação que deem resposta às necessidades de competências 
identificadas através de uma análise recorrente, evitando o risco de o processo de seleção ser orientado 
pelos prestadores de serviços; 

• melhorem a avaliação que fazem das qualificações e da experiência dos prestadores de formação; 
• afiram a necessidade de apoiar atividades disponíveis no mercado a preços razoáveis. 

Os prestadores de formação e aconselhamento devem fornecer informações acerca da satisfação dos 
participantes, bem como testar se estes realmente aprenderam o que era suposto. 

 

Relatório Especial nº 12/2015: A prioridade da UE de promover uma economia rural baseada 
no conhecimento foi afetada por uma gestão deficiente das medidas de aconselhamento e de 
transferência de conhecimentos atualmente disponível em inglês, francês, alemão e espanhol 
(brevemente também noutras línguas). 

 


