
 

PT   PT 

 

 

 
COMISSÃO 
EUROPEIA  

Bruxelas, 20.6.2019  

COM(2019) 306 

LIMITED 

RESPOSTAS DA COMISSÃO AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE 

CONTAS EUROPEU 

«O REGULAMENTO DA UE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO 

TRÁFEGO AÉREO TEM VALOR ACRESCENTADO, MAS O FINANCIAMENTO 

FOI EM GRANDE MEDIDA DESNECESSÁRIO» 

 



 

PT 1   PT 

RESPOSTAS DA COMISSÃO AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE 

CONTAS EUROPEU 

«O REGULAMENTO DA UE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO 

TRÁFEGO AÉREO TEM VALOR ACRESCENTADO, MAS O FINANCIAMENTO 

FOI EM GRANDE MEDIDA DESNECESSÁRIO» 

 

SÍNTESE 

VII.  

a) A Comissão considera que as prioridades para os convites iniciais à apresentação de 

propostas no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) foram adequadamente 

definidas em relação ao nível de sensibilização, na altura, para os potenciais projetos de 

execução necessários para a implantação do projeto-piloto comum. Nessa fase, era demasiado 

cedo para compreender plenamente as potenciais lacunas de implantação que requeriam 

financiamento. 

c) Os processos de avaliação e de adjudicação no âmbito do MIE são inteiramente geridos 

pela Comissão e pela Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA), sem qualquer 

intervenção por parte dos candidatos ou do gestor da implantação do SESAR (SDM).  

VIII. A Comissão compreende este risco, que não é específico da implantação do SESAR, e 

acompanha os progressos dos projetos com a INEA. A Comissão e a INEA intervêm através 

dos processos de acompanhamento e revisão estabelecidos no MIE e no projeto-piloto 

comum.  

O gestor da implantação do SESAR deu início ao acompanhamento do desempenho dos 

projetos que terminaram. 

IX.  

1) A Comissão aceita esta recomendação, tal como indicado na sua resposta na secção 

pertinente do relatório. 

2) A Comissão aceita esta recomendação, tal como indicado na sua resposta na secção 

pertinente do relatório. 

3) A Comissão aceita esta recomendação, tal como indicado na sua resposta na secção 

pertinente do relatório. 

4) A Comissão aceita esta recomendação, tal como indicado na sua resposta na secção 

pertinente do relatório. 

5) A Comissão aceita esta recomendação, tal como indicado na sua resposta na secção 

pertinente do relatório. 
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OBSERVAÇÕES 

22. O Regulamento de Execução (UE) n.º 409/2013 da Comissão indica que as disposições 

contratuais relativas aos projetos de execução selecionados para receber financiamento da 

União devem definir as sanções a aplicar em caso de não execução do programa de 

implantação e dos projetos. Estas disposições estão incluídas na convenção-quadro de 

subvenção que inclui todos os parceiros de execução. 

Os regulamentos de execução são diretamente aplicáveis nos Estados-Membros e podem ser 

acompanhados pela Comissão com procedimentos de infração. Por conseguinte, a Comissão 

considera que o Regulamento (UE) n.º 409/2013 representa um sólido mecanismo de 

execução.  

Como acima referido, a Comissão pode aplicar sanções através de convenções de subvenção 

que regem os fundos da UE concedidos aos projetos de execução. 

Resposta comum da Comissão aos pontos 26 a 28: 

A Comissão sublinha o facto de que o projeto-piloto comum foi um exercício-piloto para 

lançar o conceito de projeto comum e testar a sua aplicação. O projeto-piloto comum 

constitui a primeira tentativa de implantação de soluções SESAR de uma forma coordenada 

através de uma parceria-quadro, que inclui uma vasta gama de partes interessadas do setor 

industrial. 

Para o efeito, o Regulamento relativo à criação do projeto-piloto comum contém uma 

cláusula de reexame que visa ajustar o projeto-piloto comum em função da aplicação efetiva 

das suas funcionalidades ATM. A cláusula de reexame permite reavaliar, se necessário, o seu 

cumprimento dos critérios essenciais, a utilização dos incentivos existentes, os custos e os 

benefícios da aplicação do projeto-piloto comum, o âmbito geográfico, as partes interessadas 

visadas e as datas de execução visadas. 

Caixa 3. A Comissão sublinha que o convite à apresentação de propostas do MIE 2017 (à luz 

da experiência dos primeiros projetos de execução) excluía os projetos com questões de 

maturidade crítica identificando, no convite à apresentação de propostas, famílias não 

elegíveis (em especial, em relação à família 5.6.2 do programa de implantação relativo à 

interoperabilidade). 

29. A Comissão reconhece que a fase de industrialização constitui uma lacuna entre as fases 

de desenvolvimento e de implantação. Para o efeito, a Comissão apoiou a criação e participa 

no Grupo Europeu de Coordenação das Normas de Gestão do Tráfego Aéreo (EASCG), a fim 

de assegurar uma melhor coordenação e monitorização das atividades que afetam a 

normalização da gestão do Tráfego Aéreo (ATM). Em especial, o EASCG atualiza o 

projeto-piloto comum «Roteiro indicativo relativo à normalização e à regulamentação». Além 

disso, o quadro de implantação exige que o Gestor da Implantação do SESAR (SDM) 

coordene as questões de industrialização com a indústria transformadora. O SDM coopera 

igualmente com a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (AESA), a 

Organização Europeia para o Equipamento da Aviação Civil (Eurocae) e o Observatório 

Europeu do Sul (ESO). 
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A Comissão tenciona avaliar os meios para facilitar ainda mais os processos de 

industrialização/normalização, a fim de assegurar uma transição harmoniosa da fase de 

desenvolvimento do SESAR para a fase de implantação. 

30. A Comissão salienta que o financiamento do MIE tem apoiado a implantação de 

componentes já prontas para aplicação ou de pré-requisitos das tecnologias mencionadas. O 

programa MIE indica que, no âmbito da prioridade SES-SESAR, as ações podem incluir 

pré-requisitos, atividades preparatórias (por exemplo, apoio à industrialização de 

funcionalidades ATM identificadas nos projetos comuns) e atividades de validação adicionais 

que não são abrangidas pela empresa comum SESAR ou que ainda não recebem apoio 

financeiro da União.  

Em consequência, o que foi financiado pela UE tinha cumprido os critérios de maturidade.  

31. A Comissão tinha avaliado a necessidade de uma implantação sincronizada com base nos 

critérios do artigo 4.º, n.º 5. A necessidade é explicada para cada funcionalidade ATM 

constante do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 716/2004 da Comissão. 

A necessidade de sincronização é descrita de forma mais pormenorizada e justificada para 

projetos específicos no âmbito do programa de implantação.  

Nalguns casos, e não obstante a sua contribuição para o desempenho da gestão do tráfego 

aéreo, a experiência adquirida com a implantação de algumas funcionalidades ou 

subfuncionalidades do projeto-piloto comum pode pôr em causa a necessidade real da sua 

implantação sincronizada. Esta avaliação, baseada no acompanhamento do exercício de 

implantação pelo SDM, faz parte do processo de reexame do projeto-piloto comum e não põe 

em causa a interpretação geral da disposição. 

Resposta comum da Comissão aos pontos 32 e 33: 

A Comissão considera que uma implantação sincronizada era necessária e benéfica para as 

funcionalidades ATM 1 e 2 no que diz respeito aos aeroportos específicos identificados no 

Regulamento (UE) n.º 716/2014. 

Estas funcionalidades contribuem para a sincronização dos investimentos das diferentes 

partes interessadas [prestadores de serviços de navegação aérea (ANSP), aeroportos, 

utilizadores do espaço aéreo]. Estes projetos aumentaram a segurança e a capacidade dos 

aeroportos e das áreas de controlo terminal, o que teve repercussões na rede global.  

A Comissão observa igualmente que até os projetos de implementação conduzidos por partes 

interessadas individuais são coordenados pelo SDM e — embora com um impacto reduzido 

em relação aos projetos multilaterais — beneficiam das atividades de sincronização. 

Resposta comum da Comissão aos pontos 35 a 39: 

A Comissão considera que o financiamento da implantação pela UE foi necessário para 

acelerar os investimentos. 

O financiamento foi concedido aos projetos do projeto-piloto comum de acordo com as 

regras e prioridades estabelecidas no programa MIE e recorrendo a um processo de seleção 



 

PT 4   PT 

regular que inclui três níveis de avaliação. A proposta de concessão de subvenções foi 

igualmente aprovada pelos Estados-Membros através do comité de coordenação do MIE. 

O financiamento da UE destinava-se a contribuir para sincronizar a implantação das 

funcionalidades e, por conseguinte, incentivar as partes interessadas a coordenarem os seus 

esforços e investimentos. 

38. 

a) A Comissão sublinha que o primeiro conjunto de funcionalidades ATM decorrentes do 

primeiro programa da fase de desenvolvimento do SESAR (2007-2013) visava 

principalmente as partes interessadas em terra. 

Esta abordagem foi apoiada pelos utilizadores do espaço aéreo, já que eram os principais 

beneficiários finais deste primeiro ciclo de investimentos no solo. 

O projeto-piloto comum não representa todo o âmbito da implantação do SESAR, para o qual 

o MIE reservou 2 500 milhões de EUR.  

b) A Comissão observa que a dotação prevista se destinava a abranger igualmente «outros 

projetos» e as ações de apoio ao programa. Não havia razão para reduzir a dotação, também 

devido ao facto de estarem previstos outros projetos comuns. 

Por este motivo, a Comissão considera igualmente que o risco de efeito de inércia não é 

elevado. 

39. Ver resposta da Comissão ao ponto 38, alínea a). 

45. A Comissão considera que o quadro de implantação e o financiamento da UE com ele 

relacionado serviram para acelerar a implantação de soluções SESAR, estimular a 

coordenação e assegurar um alinhamento dos esforços e investimentos em conformidade com 

o programa de implantação. 

O desenvolvimento de grandes projetos de infraestruturas exige um planeamento antecipado. 

Trata-se, por conseguinte, de uma característica comum dos projetos MIE o facto de a fase de 

decisão ter lugar antes dos convites à apresentação de propostas.  

Resposta comum da Comissão aos pontos 46 e 47: 

A Comissão recorda que os prestadores de serviços de navegação aérea são obrigados a 

deduzir as subvenções da UE da sua base de custos. Este princípio reduz o risco de duplo 

financiamento. Embora a Comissão reconheça que nem todos os prestadores de serviços de 

navegação aérea deduzem atualmente as subvenções da UE da base de custos, estes serão, no 

entanto, obrigados a fazê-lo no futuro. As orientações neste sentido são elaboradas em 

cooperação com os Estados-Membros.  

48. A Comissão salienta que a dedução das receitas obtidas das autoridades públicas é um 

objetivo declarado do regime de tarifação.  
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A Comissão considera que a dedução de fundos da base de custos não pode ser qualificada 

como uma «transferência de subvenções» para os utilizadores do espaço aéreo. A base de 

custos das taxas de navegação deve ter em conta os custos reais suportados pelos prestadores 

de serviços de navegação aérea. Qualquer financiamento público recebido pelas 

infraestruturas de gestão do tráfego aéreo reduz os custos reais suportados pelos prestadores 

de serviços de navegação aérea, devendo essa redução refletir-se no cálculo das taxas.  

A dedução da base de custos visa garantir que os utilizadores não pagam duas vezes os 

investimentos em implantação. Não se trata de uma compensação financeira e não está ligada 

nem à conformidade dos utilizadores do espaço aéreo nem às funcionalidades do projeto-

piloto comum que os prestadores de serviços de navegação aérea devem implantar. 

50.  

a) A Comissão recorda que o projeto-piloto comum é um projeto-piloto que teve início em 

2014. 

O gestor da implantação foi nomeado em 5 de dezembro de 2014 e, no mesmo dia, foi 

publicado um programa de implantação preliminar. 

b) A Comissão salienta que o financiamento da UE foi concedido através de um processo de 

seleção exaustivo com base em critérios de adjudicação definidos. As propostas foram 

avaliadas por peritos internos e externos, à semelhança de qualquer outra proposta do MIE. A 

este respeito, a dimensão do candidato não constituía um critério de seleção. 

c) Estes projetos resultam do Regulamento (UE) n.º 716/2014 relativo à criação do projeto-

piloto comum, que descreve igualmente os pré-requisitos essenciais necessários para a 

aplicação das funcionalidades, embora não sejam explicitamente enumerados como estando 

no âmbito do projeto-piloto comum. Estes pré-requisitos e outros fatores são identificados no 

programa de implantação e, por conseguinte, são elegíveis para financiamento.  

51. A Comissão sublinha que o financiamento do MIE visa apoiar a iniciativa Céu Único 

Europeu e a aplicação do SESAR em geral. O financiamento de «outros projetos» apoiou a 

implantação de tecnologias importantes (como o equipamento de 8,33 kHz e as capacidades 

da navegação baseada no desempenho - PBN), que contribuem substancialmente para a 

harmonização da rede europeia de ATM. 

52. A necessidade de concentrar a atenção em lacunas específicas só se tornou conhecida à 

medida que os projetos evoluíram e o processo de monitorização do SDM registou 

progressos. 

Embora o estabelecimento de novas prioridades em 2016-2017 tenha gerado um aumento de 

eficácia do financiamento do MIE, tal não implica que o financiamento concedido em 2014 e 

2015 não tenha sido eficaz, uma vez que todos os projetos apresentados visavam a aplicação 

do projeto-piloto comum.  

55. O «agrupamento de candidaturas» é um instrumento administrativo facultativo para 

facilitar a concessão de grandes subvenções a várias partes interessadas no âmbito do MIE. 

Não se trata de um requisito de sincronização de projetos comuns definidos no Regulamento 

(UE) n.º 409/2013.  
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a) O Regulamento (UE) n.º 409/2013 define o quadro para a sincronização da execução dos 

projetos comuns. Atribui a responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação de um 

programa de implantação ao SDM. O programa de implantação inclui um vasto plano de 

trabalho que organiza todas as atividades necessárias para a execução de projetos comuns em 

«projetos de execução», que identificam, nomeadamente, as partes interessadas operacionais 

responsáveis pela sua execução. A agregação de projetos de implementação do SESAR 

constitui um meio adicional, implementado pelo SDM, para coordenar estes projetos no 

âmbito das subvenções do MIE. Por exemplo, uma abordagem para a agregação de projetos 

consistiu em agrupar projetos com uma duração semelhante. Esta é uma maneira de evitar 

que os projetos mais curtos tenham de esperar que os projetos mais longos terminem para 

poderem reclamar o seu pagamento final. 

b) A Comissão considera que o facto de os projetos terem sido executados por uma única 

parte interessada não prejudica a coordenação da ação. A coordenação/sincronização 

requerida no Regulamento de Execução (UE) n.º 409/2013 é conseguida principalmente 

através do programa de implantação, das disposições do acordo-quadro de parceria e dos 

mecanismos de acompanhamento e planeamento estabelecidos e implementados pelo SDM. 

A Comissão salienta que a sincronização dos investimentos e a implantação não são 

alcançadas através de agrupamentos. O agrupamento e a associação de projetos em polos de 

ação são considerados o processo mais eficaz e menos pesado do ponto de vista 

administrativo. 

c) Os projetos são organizados em grupos ao abrigo do acordo-quadro de parceria, sendo 

todos eles coordenados pelo SDM, a fim de assegurar uma aplicação sincronizada.  

Embora, em princípio, estes projetos possam beneficiar de uma aplicação sincronizada no 

âmbito do MIE, nem todas as iniciativas semelhantes devem ser realizadas no quadro de um 

projeto com a participação de várias partes interessadas: em função dos elementos 

tecnológicos específicos a implantar, a Comissão considera que é mais adequado proceder 

com iniciativas individuais, desde que sejam coordenadas pelo SDM. 

56. A Comissão considera que o nível de pormenor dos pedidos é suficiente para que os 

peritos avaliem as propostas, mesmo sob forma condensada. 

a) A Comissão observa que cinco projetos de implementação, de uma amostra de oito, 

trataram uma família, nomeadamente 3.2.1 «Melhoria dos sistemas de gestão do tráfego 

aéreo (ATM) para apoiar as sessões diretas e o espaço aéreo de rotas livres».  

Esta família apoia especificamente as atualizações do sistema ATM em conformidade com o 

programa de implantação. 

Além disso, dois dos projetos de implementação incluídos na amostra não abordam a 

renovação do seu sistema ATM. 

57. Ver resposta da Comissão ao ponto 55. 

60. A Comissão sublinha o facto de que o SDM apenas analisa os pedidos e só pode 

aconselhar os potenciais candidatos a rever os seus pedidos ou a apresentá-los no âmbito de 

«outros projetos». 
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a) O SDM atua como coordenador dos projetos de execução, conforme indicado no 

acordo-quadro de parceria. 

b) Não obstante a possibilidade de melhorar o registo dos intercâmbios entre a Aliança de 

Implantação do SESAR (SDA) e os requerentes, a SDA instituiu um processo de consulta 

abrangente antes, durante e após a apresentação dos pedidos.  

O processo tem como resultado a apresentação de pedidos assinados e aprovados. 

d) A Comissão observa que a redistribuição não foi decidida unilateralmente pela SDA. Foi 

supervisionada pela INEA, a fim de assegurar a conformidade com as regras do MIE.  

Caixa 6. Uma vez que nem a Comissão nem a INEA receberam quaisquer queixas relativas à 

exclusão de projetos ou partes de projetos de candidatos ou dos Estados-Membros respetivos, 

a Comissão considera que a apresentação final dos pedidos não foi contestada. Em qualquer 

dos casos, o SDM só podia aconselhar os potenciais candidatos sobre a apresentação dos seus 

projetos. No entanto, os candidatos também podem apresentar os seus pedidos na categoria 

«outros projetos». 

A Comissão concorda, porém, que o SDM deve manter um registo sistemático dos motivos 

da exclusão e dos intercâmbios com os potenciais candidatos. 

68.  

c) O SDM está a desenvolver um instrumento para medir as contribuições para o 

desempenho. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Resposta comum da Comissão aos pontos 71 e 72: 

Os regulamentos de execução são diretamente aplicáveis nos Estados-Membros e podem ser 

acompanhados pela Comissão com procedimentos de infração. Por conseguinte, a Comissão 

considera que o Regulamento (UE) n.º 409/2013 representa um sólido mecanismo de 

execução.  

A Comissão sublinha que o projeto-piloto comum foi um exercício-piloto para lançar o 

conceito de projeto comum e testar a sua aplicação. O projeto-piloto comum constitui a 

primeira tentativa de implantação de soluções SESAR de uma forma coordenada através de 

uma parceria-quadro, incluindo uma vasta gama de partes interessadas do setor industrial. 

Para o efeito, o Regulamento relativo à criação do projeto-piloto comum contém uma 

cláusula de reexame que visa ajustar o projeto-piloto comum em função da aplicação efetiva 

das suas funcionalidades ATM.  

Além disso, a Comissão considera que o financiamento da UE para apoiar a implantação do 

SESAR provou ter valor acrescentado ao gerar um efeito de alavanca significativo, 

permitindo sincronizar os investimentos e os esforços e assegurar a continuidade com a fase 

de desenvolvimento. 
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Recomendação 1 — Melhorar a orientação dos projetos comuns  

A Comissão aceita a recomendação de melhorar a orientação dos projetos comuns. O 

exercício de revisão do projeto-piloto comum em curso permitirá calibrá-lo melhor em 

função dos requisitos do Regulamento (UE) n.º 409/2013. 

No entanto, essa ação não pode ser concluída antes do final de 2021, dado que requer uma 

alteração da legislação em vigor.  

Recomendação 2 — Reforçar a eficácia dos projetos comuns  

A Comissão aceita a recomendação. 

A Comissão tenciona propor uma modulação obrigatória das taxas que servirá de mecanismo 

de incentivo no âmbito do Regulamento de Execução (UE) 2019/317. 

73. A Comissão considera que o quadro de implantação e o financiamento da UE com ele 

relacionado serviram para acelerar a implantação de soluções SESAR, estimular a 

coordenação e assegurar um alinhamento dos esforços e investimentos em conformidade com 

o programa de implantação. 

O financiamento foi concedido aos projetos do projetos-piloto comum de acordo com as 

regras e prioridades estabelecidas no programa MIE e recorrendo a um processo de seleção 

exaustivo. 

Visar as partes interessadas em terra no projeto-piloto comum foi uma consequência direta da 

necessidade urgente de atualizar as infraestruturas em terra. Esta abordagem foi apoiada pelos 

utilizadores do espaço aéreo. 

A dedução das receitas obtidas das autoridades públicas é um objetivo declarado do regime 

de tarifação e visa assegurar que os utilizadores não paguem duas vezes pelos investimentos 

em implantação. 

Recomendação 3 — Rever o apoio financeiro da UE à modernização da gestão do 

tráfego aéreo  

(a) A Comissão aceita a recomendação.  

Implementará o segundo ponto no caso de um eventual último convite à apresentação de 

propostas do MIE no âmbito do quadro financeiro para 2014-2020.  

(b) A Comissão aceita a recomendação.  

A Comissão já propôs continuar a financiar a implantação do SESAR no âmbito do MIE2. 

No entanto, a continuação e a futura dotação orçamental não são, em última instância, 

decididas pela Comissão, mas sim pela autoridade orçamental. Serão incluídas justificações 

pormenorizadas nos programas de trabalho plurianuais, se for caso disso. 
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74. 

A Comissão recorda que o projeto-piloto comum é um projeto-piloto que teve início em 

2014. As funcionalidades ATM do projeto-piloto comum eram as prioridades já identificadas 

no convite à apresentação de propostas de 2014.  

A necessidade de concentrar a atenção em lacunas específicas só se tornou conhecida à 

medida que os projetos evoluíram e o processo de monitorização pelo SDM registou 

progressos. 

Embora o estabelecimento de novas prioridades em 2016-2017 tenha gerado uma maior 

eficácia do financiamento do MIE, tal não implica que o financiamento concedido em 2014 e 

2015 não tenha sido eficaz, uma vez que todos os projetos apresentados visavam a aplicação 

do projeto-piloto comum.  

b) O «agrupamento de pedidos» é um instrumento administrativo facultativo para facilitar a 

concessão de grandes subvenções a várias partes interessadas no âmbito do MIE. Não se trata 

de um requisito para a sincronização de projetos comuns. 

c) O gestor da implantação limita-se a analisar os pedidos e a aconselhar os potenciais 

candidatos. Embora o registo dos intercâmbios entre o SDM e os requerentes possa ser 

melhorado, já existe um processo de consulta abrangente, antes, durante e após a 

apresentação dos pedidos.  

Recomendação 4 — Analisar e formalizar a preparação e apresentação dos pedidos de 

financiamento 

(a) A Comissão aceita a recomendação. 

(b) A Comissão aceita a recomendação. 

75. A Comissão recorda que o Regulamento relativo à criação do projeto-piloto comum 

contém uma cláusula de reexame para ajustar o projeto-piloto comum em função da aplicação 

efetiva das suas funcionalidades ATM. A Comissão deu início a esse reexame em 2018. 

Recomendação 5 — Garantir que a modernização da gestão do tráfego aéreo leva a 

benefícios de desempenho  

A Comissão aceita a recomendação. Embora possa assegurar um acompanhamento adequado, 

não pode garantir que a modernização produz os benefícios esperados, dado que tal faz parte 

da esfera de competências dos operadores económicos.  

O SDM começou a controlar os ganhos de desempenho dos projetos concluídos. A realização 

e a avaliação desses ganhos requerem mais tempo e qualquer relação a estabelecer com o 

sistema de desempenho para os ganhos realizados a nível da rede só teria pertinência para o 

período de referência seguinte.  

 

 


