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deslocação: Grau em que uma atividade promovida pelo apoio público é contrabalançada por reduções de atividade em 
outros locais.

eixos: No período de programação de 2007-2013, a política de desenvolvimento rural é executada através de três eixos 
temáticos, que representam grupos coerentes de medidas de desenvolvimento rural, e de um eixo horizontal dedicado 
à abordagem Leader (eixo Leader).

eti: Equivalente a tempo inteiro. Unidade utilizada para medir os empregados de uma forma que os torna comparáveis 
mesmo quando trabalham um número diferente de horas por semana. Esta unidade é obtida através de uma comparação 
do número médio de horas prestadas por um empregado com o número médio de horas de um trabalhador a tempo 
inteiro.

feader: Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural.

medida: Regime de ajuda para a execução de uma política. Uma medida define as regras aplicáveis aos projetos que podem 
ser financiados no âmbito de um eixo.

medida 311: Medida destinada à «diversificação para atividades não agrícolas».

medida 312: Medida destinada à «criação e desenvolvimento de microempresas».

medida 313: Medida destinada ao «incentivo a atividades turísticas».

orientações estratégias da ue: Com estas orientações estratégicas, o Conselho define as prioridades da União Europeia 
no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), Estabelece uma ligação com os objetivos deter-
minados pelos Conselhos Europeus de Lisboa e de Gotemburgo e transforma-os em política de desenvolvimento rural. 
A ideia consiste em garantir a coerência do desenvolvimento rural com outras políticas da UE, em especial nos domínios 
da coesão e do ambiente, e acompanhar a execução da nova política agrícola comum (PAC) e da reestruturação que esta 
implica.

Pdr: Programa de desenvolvimento rural. Documento de programação elaborado pelo Estado-Membro e aprovado pela 
Comissão para planear e executar a política de desenvolvimento rural da UE. Pode ser elaborado ao nível regional ou 
nacional.

Período de programação: Quadro plurianual de planeamento e execução das políticas da UE, como a política de desen-
volvimento rural; o atual período de programação do desenvolvimento rural decorre entre 2007 e 2013.

Peso morto: Situação em que um projeto subsidiado teria sido total ou parcialmente realizado sem a ajuda concedida.

Pen: O Plano Estratégico Nacional é um documento elaborado pelo Estado-Membro que garante que o apoio da UE ao 
desenvolvimento rural é coerente com as linhas de orientação estratégica da UE, bem como a coordenação entre as priori-
dades da UE, do país e da região. O Plano Estratégico Nacional é um instrumento de referência na preparação da programa-
ção do FEADER, devendo ser executado por intermédio de programas de desenvolvimento rural.

Qcaa: Quadro Comum de Acompanhamento e Avaliação.

Vab: Valor acrescentado bruto.

gLOSSÁRIO
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SÍNTESE

v.
O Tribunal conclui que, em termos gerais, a Comissão 
e os Estados-Membros conseguiram, embora apenas 
de forma limitada, otimizar os recursos através das 
medidas de diversificação da economia rural, dado que 
a ajuda não foi direcionada de forma sistemática para 
os projetos com maior probabilidade de cumprirem 
o propósito das medidas. Este resultado adveio da não 
inscrição de necessidades claras de intervenção ou 
objetivos específicos nos PDR, da adoção de critérios 
de elegibilidade gerais que não se cingiram aos proje-
tos com mais probabilidades de obter a diversificação 
pretendida e da definição de critérios de seleção que 
não resultaram na escolha dos projetos mais eficazes 
ou que, simplesmente, não foram aplicados. Muito 
frequentemente, em especial no início do período de 
programação, a seleção dos projetos pautou-se mais 
pela necessidade de executar o orçamento afetado do 
que pela qualidade dos projetos em si. Em determi-
nados Estados-Membros, independentemente da sua 
avaliação, todos os projetos elegíveis foram financia-
dos sempre que existisse orçamento suficiente.

vi.
Os Estados-Membros não atenuaram suficientemente 
os riscos de peso morto ou de deslocação, logo, não 
lograram a máxima eficiência na utilização dos recur-
sos.  Os controlos dos Estados-Membros relativos 
à razoabilidade dos custos não reduziram de forma 
suficiente o risco de inflacionamento dos mesmos, 
havendo a registar exemplos de imposição de encar-
gos administrativos excessivos sobre os candidatos 
e de atrasos nos pagamentos.

vii.
Registou-se uma falta de eficácia no acompanhamento 
e avaliação das medidas, existindo, por isso, um risco 
concreto de desconhecimento dos resultados dos 
financiamentos atribuídos aos projetos. A prioridade 
estratégica da UE de criação de emprego não foi corre-
tamente orientada e verificou-se um défice de gestão 
ativa nos casos em que se antevia o incumprimento 
das metas definidas.

i.
A política de desenvolvimento rural da UE destina-se 
a resolver problemas das zonas rurais como o despo-
voamento, a escassez de oportunidades económicas 
e o desemprego. Proporciona financiamento para 
apoiar o crescimento, o emprego e o desenvolvimento 
sustentável nas zonas rurais.

ii.
Um dos três eixos temáticos da política de desenvolvi-
mento rural da UE, designado por eixo 3, visa melho-
rar a qualidade de vida nas zonas rurais e diversificar 
a economia rural. Este eixo prevê três medidas especí-
ficas destinadas a diversificar a economia rural:

 — divers i f icação para  at iv idades  não agr íco las 
(medida 311);

 — apoio à criação e ao desenvolvimento de micro-
empresas, com vista a promover o espírito em-
presar ial  e a desenvolver o tecido económico 
(medida 312);

 — incentivo a atividades turísticas (medida 313).

iii.
No período de 2007-2013, o orçamento da UE afetado 
a estas medidas ascende a 5 mil milhões de euros. 
Estas verbas da UE são complementadas pela progra-
mação de mais 2 mil milhões de euros provenientes 
de fundos nacionais.

iv.
A auditoria do Tribunal examinou se a Comissão e os 
Estados-Membros conseguiram uma otimização dos 
recursos através das medidas de diversificação da 
economia rural.  Em especial,  o Tribunal avaliou se 
estas três medidas foram concebidas e executadas 
de forma a contribuírem eficazmente para o cresci-
mento e o emprego, e se os projetos mais eficientes 
e eficazes foram selecionados para efeitos de financia-
mento. Além disso, o Tribunal avaliou até que ponto 
a informação disponível em matéria de acompanha-
mento e avaliação facultava dados fiáveis, completos 
e atempados sobre os efeitos das medidas em causa. 
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SÍNTESE

viii.
Assim, o Tribunal recomenda o seguinte:

 — nos seus programas de desenvolvimento rural 
(PDR), os Estados-Membros devem explicitar cla-
ramente os motivos e a forma como a intervenção 
pública de apoio a investimentos em atividades 
não agrícolas ajudará a corrigir, por exemplo, as 
deficiências de mercado inerentes aos obstáculos 
que se colocam ao emprego e ao crescimento. 
Em seguida, os Estados-Membros devem definir 
objetivos específicos e mensuráveis com respeito 
a estas necessidades. A Comissão deve aprovar 
apenas os PDR que apresentem estratégias fun-
damentadas e exaustivas, com razões claras, que 
evidenciem a forma como a intervenção desta po-
lítica contribuirá para realizar o desiderato estraté-
gico da criação de condições para o crescimento 
e de oportunidades de emprego;

 — os Estados-Membros devem estabelecer e aplicar 
de forma coerente critérios que assegurem a se-
leção dos projetos mais eficazes e sustentáveis 
que estejam relacionados com os seus objetivos 
específicos. A Comissão deve garantir a aplicação 
correta e contínua destes critérios, e não apenas 
em casos de escassez de recursos orçamentais;

 — a Comissão e os Estados-Membros devem promo-
ver a adoção das melhores práticas para atenuar 
os riscos de peso morto e deslocação. A Comissão 
deve incentivar os Estados-Membros a adotarem 
a prática do reconhecimento da elegibilidade das 
despesas dos investimentos apenas a partir da 
data de aprovação da subvenção;

 — a  C o m i s s ã o  d e v e  c e r t i f i c a r - s e  d e  q u e  o s 
Estados-Membros dispõem de sistemas eficazes 
para verificar se os custos são razoáveis;

 — antecipando o próximo período de programação, 
a Comissão e os Estados-Membros devem asse-
gurar a obtenção de informações fiáveis e perti-
nentes para facilitar a gestão e o acompanhamen-
to das medidas e demonstrar até que ponto os 
apoios concedidos estão a contribuir para a con-
cretização das prioridades da UE. As metas em 
matéria de criação de emprego devem ser realistas 
e o número de postos de trabalho criados deve ser 
acompanhado com precisão, devendo ainda haver 
lugar a uma melhor gestão das medidas ao longo 
do período de programação, nomeadamente se se 
verificar que as metas fixadas não serão atingidas;

 — a Comissão e os Estados-Membros devem multi-
plicar esforços no sentido de reduzir os encargos 
administrativos e garantir a realização dos paga-
mentos dentro de um prazo razoável.
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INTRODUçãO

1. A política de desenvolvimento rural da UE destina-se a resolver proble-
mas das zonas rurais como o despovoamento, a escassez de oportuni-
dades económicas e o desemprego. Proporciona financiamento para 
apoiar o crescimento, o emprego e o desenvolvimento sustentável nas 
zonas rurais.

2. A política de desenvolvimento rural da UE para o período de 2007-2013 
incide em três temas (designados por «eixos temáticos»), a saber:

 ο eixo 1 — aumento da competit iv idade dos setores agr ícola 
e florestal;

 ο eixo 2 — melhoria do ambiente e da paisagem rural;

 ο eixo 3 — promoção da qualidade de vida nas zonas rurais e da 
diversificação da economia rural1.

3. As oito medidas no âmbito do eixo 3 visam, por definição, os seguintes 
objetivos2:

 «Diversificação das atividades agrícolas a favor de atividades não agrí-
colas e desenvolvimento de setores não agrícolas, [ . . . ]  promoção do 
emprego, [...] melhoria dos serviços básicos — incluindo o acesso local 
às tecnologias da informação e da comunicação — e [...] realização de 
investimentos que tornem as zonas rurais mais atrativas, a fim de inver-
ter as tendências de declínio económico e social e de despovoamento 
dessas zonas».

4. Inserido no eixo 3, o objetivo da UE de diversificação da economia rural 
é apoiado por três medidas específicas:

i) diversificação para atividades não agrícolas (medida 311);

ii) apoio à criação e ao desenvolvimento de microempresas, com vista 
a promover o espírito empresarial e a desenvolver o tecido econó-
mico (medida 312);

iii) incentivo a atividades turísticas (medida 313).

1 Artigo 4.º, alínea c), 
do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, 
de 20 de setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo 
Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) (JO L 277 
de 21.10.2005, p. 1), que 
estabelece o seguinte 
objetivo geral: «Promover 
a qualidade de vida nas zonas 
rurais e a diversificação das 
atividades económicas».

2 Considerando 46 
do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005.
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3 Tal como prevê o artigo 9.º 
do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005, 
a Decisão 2006/144/CE 
do Conselho, de  
20 de fevereiro de 2006, 
relativa às orientações 
estratégicas comunitárias 
de desenvolvimento rural 
(Período de programação 
2007-2013) (JO L 55 de 
25.2.2006, p. 20), define as 
prioridades estratégicas 
do desenvolvimento rural 
(ponto 3.3 do anexo).

4 Anexo VIII, ponto III, 
do Regulamento (CE) 
n.º 1974/2006 da Comissão, 
de 15 de dezembro de 2006, 
que estabelece normas de 
execução do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho relativo ao apoio 
ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) (JO L 368 de 
23.12.2006, p. 15).

5. As orientações estratégicas comunitárias adotadas pelo Conselho3 de-
finem as prioridades da União Europeia no âmbito do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). Estas orientações estabe-
lecem a finalidade das despesas no âmbito do eixo 3:

 «Os recursos [.. .] a título do eixo 3 devem contribuir para a prioridade 
essencial da criação de oportunidades de emprego e de condições de 
crescimento.»

 Assim, as orientações definem a abordagem estratégica a seguir pe-
los Estados-Membros na elaboração dos respetivos planos estratégicos 
nacionais (PEN) e subsequentes programas de desenvolvimento rural 
(PDR) para o período de 2007-2013. Em consonância com a Estratégia 
de Lisboa, o contributo previsto para o crescimento e o emprego nas 
zonas rurais foi igualmente refletido nos indicadores de resultados das 
normas de execução4.

6. As medidas de diversificação, que fazem parte da política de desenvolvi-
mento rural, estão sujeitas ao sistema de gestão partilhada da Comissão 
e dos Estados-Membros. Os PDR são propostos pelos Estados-Membros 
e aprovados pela Comissão. Seguidamente, os Estados-Membros sele-
cionam quais os projetos a financiar com base nos programas apresen-
tados. O gráfico 1 indica a forma como o quadro regulamentar concede 
financiamento aos projetos de diversificação.

fiGura 1

Política de desenvolvimento rural
instituída a nível  da UE 

(Orientações estratégicas comunitárias,
Regulamento do Conselho)

Programação estratégica
a nível dos Estados-Membros    

(planos estratégicos nacionais,
programas de desenvolvimento rural) 

Regras e procedimentos
pormenorizados a nível
dos Estados-Membros 

(legislação nacional ou regional,
procedimentos, orientações)

Afetação de financiamento
a investimentos destinados

à diversificação da economia rural

Proposta pelos Estados-Membros
 e aprovada pela Comissão

Seleção
de projetos

Proposta pela Comissão
e aprovada pelo Conselho

Version définitive
20 juin 2007

Tome 1 : Chapitres 1 à 4 - Etat des lieux / stratégie 
Tome 2 : Chapitres 5 à 16 - Mesures 
Tome 3 : Annexe Volets régionaux 
Tome 4 : Annexe Mesures agroenvironnementales 
Tome 5 : Annexe Aides d’Etat 

Programme de
développement 
rural hexagonal

2007-2013
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7. As despesas da UE previstas para estas medidas fixaram-se em 5 mil mi-
lhões de euros para o período de 2007-2013, a que acresciam 2 mil mi-
lhões de euros provenientes dos fundos nacionais dos Estados-Membros. 
Como o nível de procura para certas medidas foi inferior ao esperado, o fi-
nanciamento programado para as medidas em alguns Estados-Membros 
sofreu uma redução de 0,3 mil milhões de euros no decorrer do período 
de programação (ver anexo I).

8. O financiamento é disponibilizado sob a forma de subvenções de apoio 
aos projetos apresentados, tratando-se, por isso, de montantes a so-
mar ao financiamento mobilizado pelos próprios beneficiários. Por nor-
ma, os tipos de projetos financiados no âmbito das medidas do eixo 3 
abrangem:

 ο no âmbito da medida 311: atividades de serviços (casa de hós-
pedes, agroturismo, atividades pedagógicas e sociais na explo-
ração agrícola, etc.), atividades artesanais (cerâmica, confeção 
de produtos locais, etc.) e atividades comerciais (criação de lojas 
ligadas à exploração agrícola com venda direta de produtos5 ao 
consumidor, etc.);

 ο no âmbito da medida 312: apoio ao desenvolvimento de micro-
empresas existentes ou a pessoas singulares que têm um projeto 
de criação de uma nova microempresa (menos de 10 empregados 
e volume de negócios inferior a 2 milhões de euros) com uma 
atividade não agrícola;

 ο no âmbito da medida 313: construção ou renovação de infraestru-
turas turísticas, instalações e/ou atrações turísticas para visitantes, 
infraestruturas de lazer, desenvolvimento e comercialização de 
produtos turísticos, desenvolvimento de estratégias de comercia-
lização no domínio do turismo, material informativo.

9. A caixa 1 apresenta exemplos dos tipos de projetos financiados ao abrigo 
das três medidas de diversificação e auditados pelo Tribunal.

10.  O custo total de cada projeto auditado variou entre os 10 000 euros e os 
3 milhões de euros, tendo a ajuda pública oscilado entre 2 500 euros 
e 1,1 milhões de euros. Relativamente a estas medidas, o Regulamen-
to (CE) n.º 1698/2005 não fixou um montante máximo elegível nem uma 
taxa de intensidade máxima de ajuda permitida. Os Estados-Membros 
determinam a taxa de ajuda e o montante máximo elegível nos respeti-
vos PDR em conformidade com as normas gerais da UE em matéria de 
auxílios estatais.

5 Para ser elegível ao 
abrigo da Medida 311, a loja 
não pode vender apenas 
os produtos próprios da 
exploração.
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caixa 1

exemPlos dos tiPos de inVestimento financiados Pelas medidas de diVersificação

diversificação de uma exploração agrícola através da 
sua conversão em unidade de alojamento em itália 

(medida 311)

florista na suécia (medida 312)

Parque de vida selvagem e bar no reino unido 
(medida 313)
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11.  O Tribunal procurou avaliar se as medidas auditadas foram concebidas 
e executadas de forma a otimizar os recursos e se os projetos auditados 
que foram financiados atingiram os objetivos das medidas. O Tribunal 
examinou igualmente se os resultados das medidas foram acompanha-
dos e aferidos de forma a permitir que os Estados-Membros e a Comissão 
detetassem e respondessem a quaisquer eventuais problemas e forne-
cessem informações objetivas sobre esses resultados.

12.  A auditoria visou, sobretudo, responder à seguinte questão:

6 Estes Estados-Membros 
foram selecionados para 
garantir uma cobertura 
geográfica adequada e pelo 
facto de terem executado 
o conjunto das três medidas 
de diversificação com 
um número suficiente de 
projetos concluídos.

ÂMBITO E MéTODO DA AUDITORIA

 As principais subquestões eram as seguintes:

 ο As medidas de diversificação são concebidas e executadas de for-
ma a contribuírem eficazmente para o crescimento e o emprego?

 ο Os riscos para a eficiência e a economia foram suficientemente 
atenuados?

 ο Foram, de facto, financiados projetos eficientes e eficazes?

13.  A  aud i tor ia  abrangeu os  se r v iços  da  Comissão  e  v i s i tas  a  se i s 
Estados-Membros [República Checa, França-Aquitânia, Itália-Campânia, 
Polónia, Suécia ( Västra Götaland) e Reino Unido-Inglaterra ( Yorkshire 
e Humber)]6, tendo incluído a conceção e execução das medidas, os 
resultados obtidos pelos projetos concluídos e o acompanhamento do 
apoio financeiro concedido no âmbito das medidas de diversificação. 
Este cenário implicou o exame de uma amostra de 129 processos de 
projetos, que abrangia as três medidas de diversificação. Foram efetuadas 
visitas no local de 57 projetos, incluindo a análise da documentação cor-
respondente e entrevistas com os beneficiários de ajuda. Os processos 
de 72 projetos foram controlados mediante uma análise documental.

os estados‑membros e a comissão conseguiram uma otimização dos 
recursos através das medidas de diversificação da economia rural?
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ÂMBITO E MéTODO DA AUDITORIA

Parte i — as medidas de diVersificação 
são concebidas e executadas de forma 
a contribuírem eficazmente Para o crescimento 
e o emPreGo?

14.  «As medidas do eixo 3 devem contribuir para a prioridade essencial da 
criação de oportunidades de emprego nas zonas rurais em atividades 
e serviços não agrícolas. Esta prioridade constitui uma resposta às ten-
dências, observadas em muitas partes da Europa, de declínio económico 
e social e despovoamento das zonas rurais. A diversificação é necessária 
para o crescimento, o emprego e o desenvolvimento sustentável nas 
zonas rurais, contribuindo, por essa via, para um melhor equilíbrio ter-
ritorial tanto no plano económico como no plano social»7.

15.  Os Estados-Membros são obrigados a indicar, nos respetivos PDR, que 
estão em consonância com os respetivos PEN, as suas necessidades 
estruturais e territoriais sob a forma de objetivos claros e específicos8. 
Posteriormente, devem executar medidas centradas na realização desses 
objetivos.

16.  A fim de tornarem as suas políticas eficazes e devidamente direciona-
das, os Estados-Membros têm de conhecer os fatores geradores quer 
de emprego quer de crescimento nas zonas rurais, bem como os obs-
táculos que se lhes colocam. Devem igualmente garantir que as razões 
da intervenção são claramente justificadas, explicitando de que forma 
o financiamento público pode contribuir, por exemplo, para corrigir as 
deficiências de mercado. Os Estados-Membros devem ainda especifi-
car os efeitos que preveem alcançar (como pode ou irá a diversificação 
contribuir para o crescimento sustentável e quais as mudanças ambicio-
nadas), estabelecendo assim, um quadro claro e orientações claras para 
a gestão contínua do programa (por exemplo, assinalando as melhorias 
a introduzir se necessário).

17.  O Tribunal procedeu a uma análise da legislação da UE e dos sistemas, 
procedimentos e documentos dos Estados-Membros, a fim de apurar 
se a conceção e a execução das medidas de diversificação eram susce-
tíveis de proporcionar um financiamento eficiente de projetos eficazes 
e dirigidos para a prioridade do crescimento e da criação de emprego. 
Mais especificamente, a auditoria procurou averiguar se, relativamente às 
medidas, os Estados-Membros dispunham de razões que demonstrassem 
a necessidade de intervenção pública, a definição de objetivos claros 
e critérios de elegibilidade pertinentes, bem como o estabelecimento 
de procedimentos de seleção eficazes. Além disso, a auditoria avaliou 
até que ponto a Comissão e os Estados-Membros geriram as medidas 
em função dos resultados obtidos.

7 Manual sobre o Quadro 
de Acompanhamento 
e Avaliação — Nota de 
orientação E – Fichas de 
medidas — definição 
da lógica das medidas; 
DG Agricultura 2006.

8 Artigo 43.º do 
Regulamento (CE) 
n.º 1974/2006: «No que 
respeita às medidas 
relativas ao investimento, os 
Estados-Membros velarão 
por que o apoio incida 
em objetivos claramente 
definidos que reflitam as 
necessidades estruturais 
e territoriais, assim como as 
desvantagens estruturais, que 
tenham sido identificadas».

OBSERvAçõES
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9 «Cada programa de 
desenvolvimento rural 
inclui: a) Uma análise da 
situação em termos de 
pontos fortes e fracos, 
a estratégia escolhida 
para o seu tratamento 
e a avaliação ex ante referida 
no artigo 85.º».

10 O anexo II, ponto A.5.2, 
do Regulamento (CE) 
n.º 1974/2006 exige «provas 
de que o apoio às medidas 
de investimento corresponde 
a objetivos claramente 
definidos, que refletem as 
necessidades territoriais e as 
desvantagens estruturais 
identificadas.»

os objetiVos definidos eram Gerais e nem semPre diziam resPeito 
à criação de condições Para oPortunidades de crescimento  
e de emPreGo

18.  Cumprindo o disposto no artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 1698/20059, 
nos PDR nacionais/regionais auditados identificaram-se, de facto, diver-
sos pontos fortes e fracos nas suas economias rurais. Contudo, os PDR 
e restantes documentos de programação não aprofundaram a análise das 
causas subjacentes a estes problemas, de modo a determinar a forma 
como a intervenção deveria ser direcionada10 (ver caixa 2).

19.  Embora os PDR analisados identificassem alguns benefícios potenciais 
decorrentes da aplicação das medidas 311, 312 e 313, nenhum deles 
traçava uma lógica de intervenção assente nas necessidades identifica-
das — nos objetivos específicos — nas atividades necessárias para reali-
zar estes objetivos .  A título de exemplo, na Suécia, o PDR enumerava 
vários domínios em que a intervenção pública poderia ser necessária 
para diversificar a economia rural e impulsionar o crescimento (por via 
da eliminação de obstáculos à participação das mulheres, da criação 
de associações de garantia de crédito, etc.), mas não fixava objetivos 
específicos nem identificava tipos específicos de atividades a financiar 
para colmatar estas necessidades.

caixa 2

exemPlo de um Pdr em Que não se demonstra de forma clara a necessidade  
de financiar medidas de diVersificação

reino unido-inglaterra: De acordo com o PDR, ao aplicar as medidas, cada região deve prestar especial aten-
ção ao seu fraco desempenho e às suas desvantagens no plano económico. O Plano de Execução Regional do 
Yorkshire e Humber apresenta como justificação o facto de que a região tem uma proporção de explorações 
agrícolas diversificadas inferior à média nacional, mas não demonstra a necessidade de uma maior diversifi-
cação da economia rural, seja em termos de rendimentos agrícolas, viabilidade das explorações, volatilidade 
das receitas ou outros fatores, nem aponta as razões da menor diversificação desta região ou a forma como 
a intervenção pública poderia ajudar a corrigir a situação.
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20.  Com exceção de um exemplo em Itália (ver ponto 21), em todos os PDR 
nacionais/regionais auditados, os objetivos eram de tal forma gerais 
e indefinidos que as autoridades nacionais/regionais não conseguiram 
desenvolver metas mensuráveis (ver caixa 3). Assim, o contributo de 
cada medida para os objetivos operacionais era quantificado apenas em 
termos de metas dos indicadores de acompanhamento constantes do 
quadro comum de acompanhamento e avaliação da UE11. No entanto, 
estas «metas» foram estabelecidas calculando os resultados previstos 
com base no volume de despesa projetada, em vez de definir primeiro 
os resultados pretendidos e necessários para suprir uma necessidade ou 
atingir um objetivo e, seguidamente, determinar que parte de uma dada 
meta era possível concretizar com o financiamento disponível.

21.  Em Itália-Campânia, a medida 311 constituiu uma exceção, já que esta-
beleceu o objetivo específico de «promover o emprego a tempo inteiro 
dos membros do agregado familiar agrícola», ao qual associou um in-
dicador quantificado (ou seja, com uma meta): «número de membros 
do agregado familiar agrícola que encontram emprego nas atividades 
apoiadas».

11 O regulamento de 
execução estabelece os 
seguintes indicadores 
de resultados no 
Quadro Comum de 
Acompanhamento 
e Avaliação (QCAA): 
— aumento do valor 
acrescentado bruto 
não agrícola das atividades 
apoiadas (medidas: 311, 
312, 313); 
— número bruto de 
empregos criados (divisão 
em função dos empregos 
na exploração e fora dela, 
do sexo e da classe etária) 
(medidas: 311, 312, 313); 
— número adicional de 
turistas (divisão em função 
do número de dormidas e do 
número de visitantes durante 
o dia) (medida: 313).

caixa 3

exemPlo de definição de objetiVos demasiado Gerais Para as medidas  
de diVersificação

Na república checa, foram definidos objetivos idênticos para as três medidas: «diversificação das atividades 
agrícolas para a produção não agrícola, desenvolvimento da produção não agrícola e apoio à criação de em-
prego», «diversidade da economia rural», «promoção da qualidade de vida nas zonas rurais e diversificação das 
atividades económicas». Estes objetivos são retirados do considerando 46 do preâmbulo do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 sem mais especificações, sendo por isso de caráter geral e indefinido. Por exemplo, o objetivo 
«diversidade da economia rural» não especifica o grau de melhoria da situação atual que a medida visa alcançar, 
não podendo, portanto, ser convertido num indicador qualitativo ou quantitativo.

No PDR da Polónia, os objetivos da medida 313 (turismo) foram indicados apenas de uma forma geral no âm-
bito de uma medida integrada12, sendo descritos da seguinte forma: «A medida vai melhorar as condições de 
vida nas zonas rurais»; «Contribuirá para o desenvolvimento da identidade da população rural»; «Contribuirá 
para a (…) preservação da especificidade (...) das zonas rurais». Esta formulação de caráter geral não especifica 
a forma como a medida contribuirá para o incentivo às atividades turísticas.

12 As medidas 313 «Incentivo a atividades de turismo», 322 «Renovação e desenvolvimento das aldeias» e 323 «Conservação 
e requalificação do património rural» foram fundidas numa única medida.
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22.  O facto de os Estados-Membros e regiões auditados não terem especi-
ficado com clareza o que pretendem alcançar deixa transparecer uma 
estratégia mais norteada pela procura do que pelos objetivos. Conse-
quentemente, são vários os setores e atividades que continuam a ser ele-
gíveis, existindo o risco de as ajudas serem insuficientemente orientadas 
para as necessidades e desvantagens estruturais identificadas (razões da 
intervenção) que nomeadamente obstam ao crescimento e à criação de 
emprego.

a comissão aProVou ProGramas de desenVolVimento rural 
aPesar das insuficiências

23.  O Regulamento (CE) n.º 1974/2006 estabelece que os Estados-Membros 
devem identificar as razões da intervenção, os objetivos, o âmbito de 
aplicação e as ações das medidas. Além disso, os PDR devem apresentar 
«provas de que o apoio às medidas de investimento corresponde a ob-
jetivos claramente definidos, que refletem as necessidades territoriais 
e as desvantagens estruturais identificadas». Assim, antes de aprovar os 
PDR dos Estados-Membros, cabe à Comissão verificar a coerência dos 
objetivos dos PDR quer com as estratégias nacionais e da UE, quer com 
as necessidades e insuficiências detetadas.

24.  Porém, dado que os PDR auditados definiam os objetivos em termos 
bastante gerais, a utilidade dos controlos de coerência não pôde deixar 
de ser limitada. Ainda assim, a Comissão aprovou PDR apesar destas insu-
ficiências e não procedeu a uma avaliação crítica dos motivos invocados 
para justificar a intervenção. De igual modo, não considerou o grau de 
eficiência ou eficácia das medidas propostas na geração de crescimento 
e de emprego sustentável.

as condições e os critérios de eleGibilidade estabelecidos Pelos 
estados‑membros não limitam o Âmbito do aPoio à diVersificação

25.  Depois de estabelecerem os seus objetivos, os Estados-Membros devem 
definir as condições de elegibilidade (por exemplo, os tipos de investi-
mento, as categorias de beneficiários e a natureza do apoio), para garan-
tir que a ajuda é orientada para a concretização dos objetivos definidos.



17

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

13 O n.º 2 do artigo 71.º do 
Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 estipula que: 
«As despesas são elegíveis 
para contribuição do 
FEADER apenas quando 
incorridas para a realização 
de operações decididas pela 
autoridade de gestão do 
programa em questão, ou 
sob a sua responsabilidade, 
de acordo com os critérios 
de seleção fixados pelo 
organismo competente.»

caixa 4

o caráter Geral dos critérios de eleGibilidade conduziu ao financiamento  
de determinados Projetos não orientados Para os objetiVos das medidas

Polónia: Embora a medida 311 vise a diversificação das explorações para atividades não agrícolas e promova 
o emprego fora da agricultura nas zonas rurais, na região da Pequena Polónia, 42% dos beneficiários adquiri-
ram equipamentos (tratores, etc.) para poderem prestar serviços agrícolas básicos, semelhantes aos prestados 
a terceiros nas suas próprias explorações, sem que houvesse qualquer contributo para a  diversificação da 
economia rural.

Ainda na Polónia, 68% dos projetos financiados ao abrigo da medida 313 (turismo) no momento da auditoria 
contemplaram a construção de instalações desportivas municipais ou investimentos em campos de jogos para 
crianças. A título de exemplo, um campo de futebol situado ao lado de uma escola foi modernizado ao abrigo 
da medida 313. Este projeto visou promover a qualidade de vida da comunidade rural com a criação de uma 
infraestrutura moderna para atividades desportivas e de lazer e a disponibilização de instalações desportivas às 
crianças da escola primária. No entanto, este tipo de projeto não é suscetível de diversificar a economia através 
da atração de turistas, que é o objetivo da medida14.

14 O artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 define o tipo de investimento elegível ao abrigo da medida 313 — Incentivo 
a atividades turísticas: «O apoio referido na subalínea iii) da alínea a) do artigo 52.º abrange: a) infraestruturas de pequena escala, como 
centros de informação e a sinalização de locais turísticos; b) infraestruturas recreativas, como as que oferecem acesso a zonas naturais 
e alojamentos com pequena capacidade; c) o desenvolvimento e/ou a comercialização de serviços turísticos relacionados com o turismo 
rural».

26.  Estas  condições de elegibi l idade dest inam-se a l imitar  o âmbito 
da ajuda. O Tribunal constatou que os critérios de elegibilidade dos 
Estados-Membros eram igualmente muito gerais, o que resultou na afe-
tação de fundos a projetos que, embora trazendo alguns benefícios para 
a população local, não visavam, em concreto, os fins das medidas es-
pecíficas (ver caixa 4). Inclusivamente, o Tribunal detetou, na República 
Checa e na Suécia, projetos não elegíveis ao abrigo dos regulamentos 
da UE (ver anexo II).

os Procedimentos de seleção não direcionaram  
os financiamentos Para os melhores Projetos

27.  Depois de estabelecerem os seus objetivos e critérios de elegibilidade, 
os Estados-Membros têm de definir os procedimentos de seleção de 
operações e de projetos de entre o conjunto de projetos elegíveis. Os 
critérios de seleção devem permitir aos Estados-Membros determinar 
e afetar o orçamento disponível às operações e projetos que prestem 
um maior contributo para a concretização dos objetivos. A aplicação 
eficaz dos critérios de seleção é um requisito previsto na legislação 
da UE aplicável13.
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28.  Os critérios de seleção devem permitir uma avaliação objetiva e trans-
parente dos méritos relativos das propostas de projetos, bem como 
garantir a rejeição dos projetos que não assegurem uma otimização 
dos recursos. Efetivamente, mesmo que todos preencham as condições 
estabelecidas, certos projetos são melhores do que outros para atingir 
os objetivos fixados com vista à satisfação das necessidades das zonas 
rurais. Por exemplo, e tendo em conta a limitação dos fundos disponíveis, 
em igualdade de circunstâncias, se um projeto de investimento criar mais 
postos de trabalho nas zonas rurais do que outro, a escolha deve recair 
no primeiro.

29.  Dois dos Estados-Membros auditados não estabeleceram quaisquer crité-
rios de seleção e basearam-se apenas nos seus critérios de elegibilidade 
gerais para elaborar uma lista de projetos a financiar. Esta situação veri-
ficou-se em França (Aquitânia) e na Polónia, durante os primeiros anos 
do período de programação (2007-2010). Aliás, neste período, a Polónia 
escolheu os projetos pela ordem de chegada ou de forma aleatória15. 
Noutro Estado-Membro, a Suécia («Västrä Götaland»), o procedimento 
de seleção aplicado não pontuou ou classificou os projetos para permitir 
compará-los objetivamente ao longo do tempo e, com isso, garantir uma 
seleção coerente dos projetos mais prioritários.

30.  Os restantes três Estados-Membros (Itália-Campânia, República Checa 
e Reino Unido-Inglaterra) aplicaram critérios de seleção e vários sistemas 
de pontuação diferentes, apesar de a República Checa ter suspendido 
a aplicação dos seus critérios de seleção em 2009. Contudo, estes últi-
mos tornaram-se inúteis em Itália-Campânia e na República Checa, pois 
nenhum destes dois Estados-Membros/regiões definiu uma pontuação 
mínima efetiva a atingir por um projeto para efeitos de seleção. Por con-
seguinte, desde que houvesse financiamento disponível, os projetos po-
diam ser selecionados, mesmo que não fossem considerados particular-
mente relevantes à luz das prioridades nacionais/regionais (ver caixa 5).

31.  Quatro dos Estados-Membros auditados [França-Aquitânia, Itália-Campâ-
nia, Suécia ( Västra Götaland) e República Checa] selecionaram o maior 
número de projetos elegíveis possível com os recursos disponíveis, in-
dependentemente do seu contributo potencial para a realização dos 
objetivos das medidas. Contudo, a auditoria constatou que, posterior-
mente, caso o orçamento fosse insuficiente para cobrir todas as candi-
daturas elegíveis, a seleção dos projetos por parte dos Estados-Membros 
tornava-se mais restrita. Consequentemente, numa fase mais adiantada 
do processo, foram rejeitados melhores projetos unicamente por razões 
orçamentais (ver caixa 6).

15 Na Polónia, apenas 
foram aplicados critérios 
de seleção no convite 
à apresentação de propostas 
para a medida 311 de 2011, 
nos convites à apresentação 
de propostas para 
a medida 312 de 2010 e 2011 
e nos convites à apresentação 
de propostas para 
a medida 313 de 2009 e 2010.
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caixa 5

exemPlos de sistemas de seleção Que não resultaram na escolha  
de Projetos releVantes

itália-campânia: O sistema foi concebido de uma forma que podia, aparentemente, ser considerada uma boa 
prática, visto que os projetos de investimento elegíveis eram avaliados com base numa grelha de critérios de 
seleção que previa uma pontuação total mínima (limite) a atingir pelos projetos elegíveis, incluindo um limite 
de «qualidade do projeto». No entanto, o sistema atribuía pontos não só quando um projeto preenchia os cri-
térios, mas também quando não os preenchia.

Na categoria «qualidade dos projetos», um projeto que não satisfaça quaisquer critérios obtém 20 pontos 
(ou seja, o «limite mínimo» necessário) e, por conseguinte, não deixará de ser financiado. Esta prática retira 
qualquer sentido à seleção com base na qualidade dos projetos, na medida em que, caso haja financiamento 
suficiente, todos os projetos são automaticamente selecionados.

frança (aquitânia): Na ausência de critérios de seleção, o simples facto de um projeto ser elegível e de haver 
fundos disponíveis equivale à sua seleção. Deste modo, foi atribuído financiamento a um projeto de criação de 
uma nova sala de provas de vinhos, quando essas instalações já existiam. O projeto não diversificou nem alargou 
a atividade da exploração agrícola em causa, não tendo, por isso, contribuído para os objetivos da medida ao 
abrigo da qual foi financiado.

caixa 6

exemPlos de Processos de seleção ineficazes

república checa :  Durante os primeiros dois anos (2007 e 2008), sem a fixação de um limite mínimo e com 
um orçamento suficiente para financiar todas as candidaturas elegíveis, os projetos apresentados não foram 
verdadeiramente avaliados com base nos critérios preferenciais. Assim, houve financiamento para projetos 
com 0 pontos num máximo de 35 pontos e 1 ponto numa pontuação máxima de 106. A partir de 2010, os pro-
jetos elegíveis passaram a necessitar de uma pontuação bastante mais elevada para obterem financiamento: 
um mínimo de 25 em 40 pontos possíveis e de 54 em 101 pontos possíveis, respetivamente.

itália-campânia : No âmbito da medida 312, durante o primeiro período para apresentação de candidaturas 
( julho/agosto de 2009), as 163 candidaturas elegíveis foram todas financiadas. No segundo período (setembro/
outubro de 2009), 322 candidaturas eram elegíveis, mas apenas 70 foram financiadas, uma vez que o orçamento 
da medida já estava esgotado. Esta situação resultou na exclusão de projetos do segundo período de candida-
turas, mesmo quando tinham uma pontuação bastante superior à dos projetos financiados durante o primeiro 
período. Por exemplo, dos projetos excluídos por falta de fundos no segundo período, o mais bem classificado 
registava uma pontuação mais elevada do que a de 85% dos projetos financiados no primeiro período.

suécia: Até 2011, não foram rejeitadas candidaturas de projetos elegíveis pelo motivo de estes serem pouco 
prioritários. Esta ausência de priorização resultou, em 2011, no encerramento parcial das medidas devido a res-
trições de natureza orçamental, tendo-se rejeitado projetos com o argumento de «o dinheiro para os projetos 
ser limitado e haver a necessidade de estabelecer prioridades». Embora esta mudança tenha implicado uma 
afetação mais rigorosa do restante orçamento, grande parte já tinha sido aplicada.
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ainda Que a criação de emPreGo formasse Parte da Prioridade essencial 
da s m e d i da s, n e m s e m P r e s e r e f l e t i u n a f o r m a co m o o s f u n d o s  
foram direcionados

32.  Como referido anteriormente (ver ponto 14), a criação de emprego for-
ma parte da prioridade essencial do eixo 3. Assim, ao definirem a prio-
ridade dos projetos com vista à realização dos objetivos dos PDR, os 
Estados-Membros devem tentar selecionar os projetos com maior po-
tencial de criação de emprego. Devem procurar criar mais postos de 
trabalho e, ao mesmo tempo, ter em devida consideração a eficiência 
e a eficácia financeira da ajuda, por exemplo, tendo em conta o custo 
e a qualidade de cada posto de trabalho.

33.  A auditoria revelou que, à exceção de França, todos os Estados-Membros 
auditados tinham em consideração o potencial de criação de emprego 
na avaliação das propostas de projetos. Porém, as insuficiências dos 
sistemas de seleção atrás descritas levaram a que, na prática, em cer-
tos Estados-Membros, a seleção não tinha sido eficaz no que se refere 
à priorização dos projetos criadores de emprego (ver pontos 30, 31). 
A título de exemplo, em Itália (Campânia), embora o sistema de seleção 
da medida 311 permitisse a priorização dos projetos promotores do 
emprego a tempo inteiro de um membro do agregado familiar agrícola 
(ver ponto 21), registaram-se insuficiências na aplicação deste critério 
(ver caixa 7).

caixa 7

um bom sistema no PaPel, mas não na Prática

Em itália-campânia , o critério ligado ao objetivo da promoção do emprego a tempo inteiro do membro do 
agregado familiar é descrito como o rácio custo do investimento/número de empregados. No entanto, a avalia-
ção incluía o cálculo da percentagem de membros do agregado familiar agrícola em situação de pleno emprego 
e a conversão dessa percentagem em pontos.

O convite à apresentação de propostas não continha quaisquer instruções sobre o cálculo dessa percentagem. 
Consequentemente, os cálculos não eram efetuados e os pontos eram atribuídos com base em alegações não 
fundamentadas constantes do relatório técnico.

Por exemplo, num projeto de agroturismo, o beneficiário previa como resultado «um aumento do tempo de 
trabalho dos membros da família» e, com base nisto, o projeto obteve a pontuação máxima. O cumprimento 
deste critério não foi verificado durante os controlos no local efetuados pelas autoridades antes do pagamento 
final e o beneficiário foi incapaz de facultar aos auditores qualquer prova deste alegado resultado.
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16 Calculado como a ajuda 
pública total paga ao 
beneficiário, dividida pelo 
número de postos de 
trabalho criados (expressos 
em equivalentes a tempo 
inteiro).

17 Artigo 72.º do 
Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005.

34.  Nos projetos que têm por objetivo a criação de emprego, o custo por 
posto de trabalho criado constitui um indicador da eficiência financeira 
dos mesmos. O Tribunal calculou este indicador16 nos 26 projetos audi-
tados que conseguiram criar emprego (ver anexo II). Este cálculo mos-
trou que o custo por posto de trabalho criado variava substancialmente 
consoante os projetos, indo dos 3 000 euros aos 215 000 euros. Se bem 
que o Tribunal reconheça que os projetos possam ter outros objetivos 
igualmente a considerar durante o processo de seleção, as diferenças 
significativas detetadas no custo por posto de trabalho criado em ati-
vidades semelhantes remetem para a necessidade de dar mais atenção 
a este aspeto.

35.  Três dos Estados-Membros auditados tiveram em consideração a efici-
ência financeira das propostas de projetos apresentadas em termos de 
custo por posto de trabalho. Ao apreciarem os seus projetos, as autori-
dades do Reino Unido avaliaram e pontuaram o nível de competências 
dos postos de trabalho previstos no projeto e a otimização de recursos 
que eles representavam (custo por posto de trabalho e custo por nível 
de competências em termos da subvenção).

36.  Na Polónia, a verba concedida varia de acordo com o número de postos 
de trabalho que o beneficiário se compromete a criar, ao passo que, 
em Itália, o custo por posto de trabalho só é avaliado no âmbito da 
medida 312, sendo a totalidade da despesa (ou seja, o custo total do 
investimento) confrontada com um valor médio determinado pelas au-
toridades. São atribuídos pontos suplementares com base no cálculo do 
custo por posto de trabalho.

37.  Apenas a Polónia, a República Checa e o Reino Unido condicionaram 
a subvenção à criação efetiva de emprego quando a mesma estava pre-
vista no projeto. Na Polónia e no Reino Unido, era necessário apresentar 
provas juntamente com o pedido de pagamento (no Reino Unido, era 
igualmente aceite a realização dos resultados previstos), ao passo que, 
na República Checa, os promotores dos projetos eram objeto de con-
trolos específicos após a sua execução. A Polónia e a República Checa 
estabeleceram regras claras no que respeita ao período de compromisso 
de manutenção dos postos de trabalho criados (dois anos após o pa-
gamento final e até ao fim do período de compromisso de cinco anos, 
respetivamente17.

38.  Ao invés, em Itália-Campânia, as autoridades baseavam-se apenas na 
estimativa de postos de trabalho a criar declarada pelo beneficiário na 
sua candidatura. A criação desses postos de trabalho não condicionava 
o pagamento nem era verificada por ocasião do pagamento final ou du-
rante as atividades de acompanhamento posteriores. A auditoria revelou 
que apenas quatro dos nove projetos procuravam criar emprego e que, 
em dois deles, a criação de emprego ficou muito aquém da realização 
prevista.
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ausência de gestãO PrOativa das medidas

39.  Mesmo nos casos em que as informações resultantes do acompanha-
mento e da avaliação apontavam para incumprimento dos objetivos das 
medidas, as autoridades dos Estados-Membros não reviram a conceção 
das intervenções de modo a otimizar o seu impacto, com o apoio a pro-
jetos mais eficientes e eficazes, suscetíveis de produzir resultados que 
vão efetivamente ao encontro dos objetivos definidos.

40.  Esta situação era particularmente evidente na República Checa, onde, 
apesar dos fracos resultados de execução em termos de criação de em-
prego, em parte devido aos objetivos irrealistas ou ambiciosos fixados 
pelas autoridades, nada foi feito no sentido de aumentar a preferência 
por projetos criadores de emprego. Na Suécia, a reafetação de parte dos 
orçamentos do eixo 3 entre condados teve em conta o nível da despesa, 
mas não os progressos na obtenção de resultados. Em Itália, foi definida 
uma elevada taxa de ajuda para aumentar a absorção dos fundos, mas 
sem qualquer relação com a obtenção de resultados (ver caixa 8).

caixa 8

exemPlos de ausência de Gestão ProatiVa

república checa: A avaliação intercalar, elaborada em 2010, destacou o efeito limitado das três medidas audi-
tadas. O avaliador constatou que a medida 311 atingiu apenas 0,8% do indicador relativo aos empregos brutos 
a criar. A medida 312 realizou apenas 1,4% do objetivo inicialmente definido para a criação de emprego e a me-
dida 313 alcançou apenas 1% após três anos de execução do programa. Apesar deste insucesso, a República 
Checa não procedeu à adaptação das medidas. Em vez disso, as autoridades checas mantiveram o mesmo nível 
de despesa programada por medida e reduziram os seus objetivos relativos ao indicador de resultado «Número 
bruto de empregos criados» em mais de 90% (de 29 000 para 2 700).

itália-campânia: A fim de impulsionar a execução financeira das medidas, em 2010, as autoridades aumentaram 
a taxa máxima de ajuda pública para 100% em relação aos projetos até ao montante de 50 000 euros enqua-
drados nas medidas 311 e 312. Esta supressão da obrigação de o beneficiário contribuir para o projeto não se 
prendeu com uma maior otimização de recursos dos projetos em termos de resultados a atingir.

suécia : Apesar de o indicador de resultado do QCAA relativo aos empregos criados só ter atingido 6,6% do 
objetivo em 2010, nem as medidas nem os critérios de seleção foram adaptados de modo a serem mais eficazes 
e a assegurarem o cumprimento desse objetivo. Além disso, foi indicado aos condados que, caso não atribuíssem 
pelo menos 50% dos fundos até outubro de 2011, os seus orçamentos seriam reafetados a outros condados em 
condições de aplicá-los com maior rapidez.
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18 O artigo 78.º do 
Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 estipula 
que «o comité de 
acompanhamento 
certifica-se da eficácia da 
execução do programa de 
desenvolvimento rural». Para 
o efeito, procede à análise 
e revisão dos critérios de 
seleção, acompanha os 
progressos no sentido da 
realização dos objetivos, etc.

19 O artigo 83.º do 
Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 prevê 
o seguinte: «Anualmente, 
aquando da apresentação do 
relatório de execução anual, 
a Comissão e a autoridade 
de gestão examinam os 
principais resultados do 
ano anterior, segundo 
procedimentos a determinar 
de comum acordo 
com o Estado-Membro 
e a autoridade de gestão 
em questão».

a comissão não aProVeitou suficientemente as informações 
relatiVas aos resultados Para melhorar a eficiência e a eficácia 
das medidas de diVersificação

41.  A Comissão acompanha e supervisiona a execução dos programas, 
nomeadamente através da participação nas reuniões dos comités de 
acompanhamento18, da análise dos relatórios intercalares anuais e realiza 
visitas de auditoria aos Estados-Membros. Além disso, mercê da sua res-
ponsabilidade em termos de boa gestão financeira, compete igualmente 
à Comissão melhorar a execução do programa em conformidade. O n.º 2 
do artigo 77.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 concede à Comissão 
a possibilidade de participar nas reuniões do comité de acompanhamen-
to «a título consultivo».

42.  Ao longo do período de programação, a Comissão insistiu na necessi-
dade de a medida ser executada de uma forma mais seletiva e orienta-
da, independentemente da «suficiência orçamental». No entanto, a au-
ditoria revelou que a Comissão nem sempre se certificou de que os 
Estados-Membros definiam e/ou aplicavam de forma coerente critérios 
de seleção adequados. Aliás, a Comissão nada fez de concreto perante 
o facto de a França, a Polónia e a República Checa (em 2009) não terem 
aplicado quaisquer critérios de seleção. No entanto, no que se refe -
re às demais medidas de desenvolvimento rural, a Comissão, quando 
confrontada com insuficiências semelhantes, agiu propondo correções 
financeiras.

43.  Por outro lado, a Comissão não tomou medidas adequadas durante os 
trabalhos do comité de acompanhamento ou o exame anual dos pro-
gressos dos programas19 para garantir a eficácia dos Estados-Membros na 
seleção e aprovação de projetos que contribuíssem para a realização dos 
objetivos fixados. No que se refere ao caso descrito na caixa 8, a Comis-
são não exigiu uma melhoria da eficácia das medidas de diversificação 
na República Checa, tendo, em vez disso, aceitado uma mera redução 
dos objetivos relativos ao número bruto de empregos a criar.
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20 Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 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) 
n.º 1605/2002 (JO L 298 de 
26.10.2012, p. 1).

21 Para consultar as 
definições, ver pontos 51 e 58.

Parte ii — os riscos Para a eficiência e a economia 
foram suficientemente atenuados?

44.  A otimização dos recursos consiste na melhor aplicação dos mesmos 
com vista à obtenção dos resultados pretendidos. Para além da eficácia, 
também os riscos em matéria de eficiência e economia são riscos de 
caráter geral que ameaçam a boa gestão financeira.

45.  Relativamente à eficiência,  o r isco reside na possibil idade de uma 
atividade:

 — não otimizar a realização para uma determinada contribuição ou 
fazê-lo sem ter em devida consideração a qualidade adequada;

 — não minimizar a contribuição necessária para uma determinada 
realização ou fazê-lo sem ter em devida consideração a qualidade 
adequada.

46.  Relativamente à economia, o risco consiste na possibilidade de uma 
atividade:

 — não minimizar o custo dos recursos ou fazê-lo sem ter em devida 
consideração a qualidade adequada.

47.  Os riscos em matéria de eficiência e economia podem ser considera-
velmente atenuados por uma boa programação. Contudo, tal facto não 
exime as autoridades da responsabilidade pela realização dos controlos 
pertinentes ao nível da execução.

48.  Por este motivo, e de acordo com os princípios da eficiência e da econo-
mia consagrados no n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/201220, o Tribunal considera que os Estados-Membros devem:

 — certificar-se, antes de concederem o financiamento, de que os can-
didatos comprovaram a viabilidade e a sustentabilidade financeiras 
dos seus projetos;

 — aplicar procedimentos com vista a atenuar os riscos de constituírem 
um peso morto e de deslocação21;

 — garantir a razoabilidade de custos dos projetos;

 — assegurar a possibilidade de os projetos serem executados dentro 
de um prazo razoável e sem burocracia e custos injustificados.
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eficiência

o s  co n t r o lo s  d o s  e s ta d o s ‑ m e m b r o s  d ã o  P o u c a s  G a r a n t i a s  d a 
sustentabilidade financeira dos Projetos

49.  A fim de evitar o desperdício de financiamento público em projetos pre-
cocemente votados ao insucesso, os Estados-Membros devem, mediante 
controlos de viabilidade proporcionais, analisar a solidez da situação finan-
ceira e do plano de negócios do candidato e documentar a sua apreciação.

50.  A legislação atual não exige de forma explícita esses controlos de viabi-
lidade22, pelo que apenas três dos Estados-Membros auditados (Polónia, 
Suécia e Reino Unido) realizaram análises sistemáticas da situação finan-
ceira dos candidatos. No entanto, sobretudo na Polónia e na Suécia, a au-
ditoria detetou várias lacunas, relacionadas, na sua maioria, com avaliações 
superficiais e menos fiáveis e com deficiências ao nível da documentação. 
Os restantes Estados-Membros auditados não procederam a qualquer con-
trolo de viabilidade sistemático (França-Aquitânia e Itália-Campânia) ou 
suspenderam-nos (República Checa) (ver caixa 9).

caixa 9

controlos de Viabilidade: exemPlos de boas Práticas e insuficiências

reino unido-inglaterra: As autoridades aplicam vários procedimentos, consoante a dimensão da subvenção, que 
podem ser considerados boas práticas: os rácios financeiros são calculados com base nas informações contabilís-
ticas e nas projeções relativas à tesouraria, o contabilista emite um parecer independente e é obrigatória a apre-
sentação de um plano de atividades que inclua uma análise de mercado e previsões de vendas. Os pressupostos 
subjacentes são analisados meticulosamente pelo avaliador, sendo tidos em conta os riscos de gestão e execução.

Polónia: Num caso em concreto, o plano de negócios inicial do beneficiário indicava um valor atualizado líquido 
( VAL) negativo, o que implicaria a inelegibilidade do projeto. Quando as autoridades polacas solicitaram que ex-
plicasse o VAL negativo, o beneficiário limitou-se a apresentar um novo plano com previsões de vendas bastante 
superiores. O VAL passou de negativo a positivo e o projeto foi aceite. O Tribunal constatou que os resultados do 
projeto tinham ficado muito aquém das previsões iniciais e revistas.

frança (aquitânia) : São requeridos estudos de viabilidade e análises financeiras para determinados projetos, 
porém, não é efetuado qualquer controlo de viabilidade formal com base nessa documentação. Num caso em 
concreto, um projeto foi aprovado e financiado apesar de um estudo de viabilidade revelar que a empresa em 
causa atravessava dificuldades financeiras decorrentes da debilidade da sua solvência global, com riscos signi-
ficativos a curto prazo e uma autonomia financeira muito reduzida. A visita de auditoria do Tribunal apurou que 
a empresa apoiada estava em situação de falência.

república checa: Inicialmente, a capacidade de crédito do candidato em causa era objeto de controlo no caso de 
projetos com mais de 2 milhões de coroas checas (cerca de 78 000 euros) em despesas elegíveis. Perante a crise eco-
nómica e no sentido de evitar a redução do número de candidatos elegíveis durante a mesma, as autoridades checas 
decidiram, a partir de meados de 2009, não prosseguir com a avaliação da capacidade de crédito dos beneficiários.

22 Todavia, o artigo 72.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
exige a sustentabilidade de todos 
os projetos apoiados, na medida 
em que o Estado-Membro deve 
assegurar que uma operação de 
investimento não sofra, no prazo 
de cinco anos após a decisão de 
financiamento, uma alteração 
substancial, nomeadamente 
o termo ou a deslocalização 
de uma atividade produtiva. 
Além disso, a Comissão 
reconheceu, na primeira edição 
da «Revista Rural da UE», que 
esses critérios devem constar 
da apreciação do projeto: «Tem 
havido o cuidado de procurar 
garantir a otimização máxima 
dos recursos provenientes 
das verbas significativas do 
financiamento do eixo 3 
e afirmar a sustentabilidade 
económica como critério 
fundamental na avaliação de 
todas as propostas de projetos no 
âmbito do FEADER» (página 31) 
(ver: http://enrd.ec.europa.
eu/publications-and-media/
eu-rural-review/en/
eu-rural-review_en.cfm).
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a ProGramação e a execução da medida Pelos estados‑membros não atenuaram 
de forma eficaz os riscos de Peso morto…

51.  A condição de peso morto prende-se com a probabilidade de o beneficiário 
realizar o investimento mesmo sem concessão de financiamento. Neste 
tipo de casos, a concessão de subvenções reduz a eficiência dos fundos 
orçamentais nacionais e da UE, uma vez que não é necessário recorrer 
à despesa pública para obter o efeito pretendido.

52.  O método mais eficaz para reduzir o risco de peso morto passa por delinear 
e programar as medidas 311 a 313 de forma a direcionar o financiamen-
to público para necessidades identificadas (por exemplo, deficiências do 
mercado) ou por incentivar o fornecimento de externalidades positivas 
e bens públicos (por exemplo, através de ajudas destinadas a suportar 
os custos da introdução de tecnologias ambientalmente sustentáveis ou 
a apoiar projetos que gerem benefícios para a população em geral). Con-
tudo, mesmo nos casos em que o sistema foi concebido para incentivar 
o fornecimento de bens públicos através da ajuda a beneficiários privados, 
o impacto potencialmente positivo veio a revelar-se, em determinados 
casos, nulo em termos práticos (ver caixa 10).

53.  De igual modo, os Estados-Membros podem atenuar o r isco de peso 
morto através do processo de seleção dos projetos. Nomeadamente, os 
Estados-Membros podiam ter solicitado aos candidatos que demonstras-
sem a necessidade de uma subvenção mediante a apresentação das infor-
mações relativas à situação financeira, comercialização e gestão reunidas 
para o controlo de viabilidade. Se um candidato tiver capital suficiente ou 
acesso ao mesmo para financiar totalmente o projeto ou as perspetivas de 
sucesso deste último forem elevadas, em condições normais, o investimen-
to far-se-á com ou sem ajuda. Neste caso, uma subvenção representaria 
uma utilização ineficiente de dinheiros públicos escassos.

caixa 10

exemPlo de um imPacto Potencialmente PositiVo com efeitos nulos na Prática

itália-campânia: O sistema de avaliação dos projetos previa o cálculo de uma pontuação relativa aos critérios de 
índole ambiental. No entanto, a auditoria constatou que, para obter dez pontos correspondentes ao critério da 
«poupança de água» ou os cinco pontos do critério «ir além do tratamento normal dos resíduos», bastava prometer 
efetuar investimentos básicos em, por exemplo, sanitários com autoclismo de descarga dupla ou num recipiente 
de compostagem de baixo custo (num caso em concreto, o custo de um recipiente de compostagem orçava 
em 350 euros, contra um custo total do projeto de 247 000 euros). A poupança global de água não tinha de ser 
prometida nem era considerada na avaliação. Assim, um projeto podia obter 15 pontos (uma pontuação decisiva 
em muitos casos) sem prever uma poupança de água ou um impacto ambiental significativo.



27

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

54.  Os PDR de dois dos seis Estados-Membros auditados (Suécia e Reino 
Unido-Inglaterra) sublinham o facto de a condição de peso morto 
constituir um sério risco para a boa gestão financeira. Porém, apenas as 
autoridades do Reino Unido obrigaram os beneficiários a demonstrar 
a necessidade de ajuda, rejeitando os projetos em que a necessidade de 
financiamento público não era comprovada. Ao apreciarem os projetos, 
as autoridades do Reino Unido tiveram em consideração os seguintes 
elementos: o nível de fundamentação da necessidade de ajuda na can-
didatura, as deficiências de mercado visadas pelo projeto, a existência 
de um défice de financiamento (por exemplo, comparando previsões de 
tesouraria alternativas entre um «cenário de recurso ao crédito» e um 
«cenário de intervenção pública») e o valor das realizações do projeto 
para a região, com base numa estimativa das realizações que seriam 
concretizadas sem a ajuda.

55.  O Tribunal observou previamente (por exemplo, nos seus relatórios sobre 
a abordagem Leader — medidas 121 e 12323) que os casos em que os 
investimentos já tiveram início ou foram mesmo concluídos antes de 
a decisão de concessão de ajuda ser tomada constituem um forte indica-
dor do efeito de peso morto. Nestas situações, a decisão de investimento 
inicial do beneficiário deixa entender que o mesmo estaria disposto 
e teria capacidade para realizar o investimento mesmo na ausência de 
ajuda. Por conseguinte, considera-se boa prática os Estados-Membros 
classificarem os projetos como elegíveis para financiamento apenas 
a partir da data de aprovação da subvenção.

56.  O Reino Unido ( I nglater ra)  apl icou esta  boa prát ica .  Nos outros 
Estados-Membros auditados, os investimentos foram, regra geral, con-
siderados elegíveis a partir da data de apresentação da candidatura. Os 
auditores constataram que 25 dos 57 projetos auditados (ou seja, 44%) 
t inham ar rancado antes  de ser  tomada a  decisão de subvenção 
(ver quadro).

57.  Foi realizada uma avaliação complementar ao risco de peso morto, com 
base em entrevistas aos beneficiários e em provas documentais referen-
tes às fontes de financiamento da conclusão do projeto, à rentabilidade 
do investimento e à calendarização do investimento face à decisão de 
subvenção. A análise evidencia que 35 dos 57 projetos (61% da amostra) 
teriam sido executados de qualquer forma, se bem que, em determina-
dos casos, em menor escala ou durante um período mais dilatado (ver 
anexo II). Esta situação verificou-se, nomeadamente, nos casos em que 
a verba da subvenção era muito reduzida, por exemplo, na Suécia, onde 
mais de um terço das subvenções atribuídas rondava os 10 000 euros ou 
menos. Além disso, e ainda na Suécia, o Tribunal detetou, inclusivamente, 
uma situação em que um projeto obteve aprovação depois de concluído 
(ver caixa 11).

23 Relatório Especial 
n.º 5/2010 sobre a aplicação 
da abordagem Leader ao 
desenvolvimento rural, 
Relatório Especial n.º 8/2012 
sobre a orientação das 
ajudas para a modernização 
das explorações agrícolas 
e Relatório Especial n.º 1/2013 
— O apoio concedido pela 
UE à indústria transformadora 
alimentar foi eficaz e eficiente 
para aumentar o valor 
dos produtos agrícolas? 
(http://eca.europa.eu).
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Projetos iniciados antes da aProVação da subVenção

Estado-Membro Número total de projetos 
auditados

Projetos auditados iniciados 
antes da aprovação

República Checa 11 4

França (Aquitânia) 10 8

Itália-Campânia 9 3

Polónia 8 3

Suécia (Västra Götaland) 10 7

Reino Unido-Inglaterra (Yorkshire e 
Humber)

9 0

Total 57 25

Quadro

caixa 11

forte indicador de Peso morto: concessão de financiamento da ue a um Projeto  
já concluído

Na suécia, foi atribuída uma subvenção de 240 000 coroas suecas (22 000 euros) para a ampliação das oficinas 
de uma empresa que presta serviços de assistência técnica e reparação de máquinas florestais. O beneficiário 
apresentou um pedido de subvenção incompleto em maio de 2008, que continha a descrição do projeto numa 
simples linha e não incluía qualquer plano de atividades. Posteriormente, no início de maio de 2009, completou 
o pedido de subvenção com as informações solicitadas pelo Conselho do Condado. A decisão de concessão 
da subvenção foi tomada uma semana depois e, ainda no mesmo mês, o beneficiário apresentou um pedido 
de pagamento. O projeto fora já concluído em abril de 2009, antes da apresentação do pedido completo.

Por ocasião da visita de auditoria do Tribunal, o beneficiário afirmou que decidira executar o projeto ainda 
antes de saber da possibilidade de subvenção. Tinha celebrado um contrato de empréstimo bancário no valor 
de 1,2 milhões de coroas suecas (cerca de 110 000 euros), que teria acionado para financiar o projeto na íntegra 
caso a subvenção não tivesse sido concedida.
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…e de deslocação

58.  O efeito de deslocação é o grau em que os benefícios resultantes de 
uma atividade apoiada com fundos públicos são contrabalançados por 
reduções de atividade em outros locais. Uma subvenção que permita 
ao beneficiário aumentar a sua quota de mercado em prejuízo de um 
concorrente pode não gerar um efeito líquido nos objetivos das políticas 
em causa, por exemplo, a criação de emprego. Assim, essas subvenções 
não constituem, à partida, uma forma eficiente de utilizar os fundos 
da UE, podendo implicar distorções no mercado a nível local. Não obs-
tante, a deslocação pode justificar-se se for alcançado um efeito líquido 
suficiente em termos de objetivos das políticas em causa.

59.  A exemplo do que sucede com o peso morto, o método mais eficaz de 
atenuar o risco de deslocação injustificada reside na conceção das me-
didas. O PDR deve determinar a necessidade da despesa (por exemplo, 
analisando a procura prevista e excluindo os setores cujo mercado dê 
sinais de saturação), identificar as necessidades suficientemente premen-
tes para justificar qualquer eventual deslocação e definir os objetivos 
e condições de elegibilidade especificamente ligados a essas necessida-
des. Tal como revela a primeira parte do presente relatório, este não foi 
o caso nos Estados-Membros auditados. No entanto, os PDR da Suécia 
e do Reino Unido reconhecem a deslocação como um risco potencial 
que se coloca à boa gestão financeira.

60.  Durante  a  fase  de  aprovação dos  pro jetos ,  as  autor idades  dos 
Estados-Membros devem avaliar o risco de deslocação contido nas pro-
postas de projetos. Caso exista a probabilidade de deslocação, as autori-
dades devem garantir que o contributo do projeto para a realização dos 
objetivos das medidas é suficientemente elevado para justificar a ajuda.

61.  Apenas o Reino Unido24 tinha tomado medidas adequadas para avaliar 
e atenuar o efeito de deslocação, mais concretamente, adotando regras 
de execução que excluem as propostas relativas a «setores económicos 
já no ponto de saturação, geradoras de excesso de oferta, de problemas 
de produtividade e de um efeito de deslocação sobre empresas seme-
lhantes». Além disso, o Tribunal detetou os seguintes elementos de boas 
práticas no sistema de apreciação do Reino Unido: exigência imposta 
ao beneficiário de provar a procura no mercado e descrever o impacto 
sobre a concorrência, avaliação do risco de deslocação no âmbito da 
apreciação e seleção dos projetos, e rejeição dos projetos sempre que 
existisse a possibilidade de deslocação.

24 A França (Aquitânia) 
procedera também, no caso 
de um tipo específico de 
investimento em instalações 
para campismo, à avaliação 
dos riscos de deslocação.
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62.  O Tribunal avaliou o risco de deslocação dos 57 projetos visitados, ba-
seando a sua análise num exame documental e em discussões mantidas 
com os beneficiários relativamente aos produtos, mercados e concor-
rentes das suas empresas, bem como aos efeitos do investimento nes-
tes fatores. Foram detetadas indicações de deslocação em 19 projetos 
(ver anexo II). A caixa 12 descreve exemplos de indicadores de desloca-
ção. O risco de deslocação foi considerado não aplicável em três proje-
tos e, em quatro projetos, o Tribunal não dispôs de elementos suficientes 
para avaliá-lo.

economia

63.  O princípio da economia exige que os recursos financeiros sejam dis-
ponibilizados em tempo útil, na quantidade e qualidade adequada e ao 
melhor preço. Existe o risco de os beneficiários, ao executarem os proje-
tos, não procurarem compatibilizar o custo mais baixo com a qualidade 
necessária. Neste caso, os custos a suportar pelos orçamentos nacio-
nais e da UE podem ser desnecessariamente inflacionados. Esta conse-
quência é onerosa e ineficiente, reduzindo o financiamento disponível 
para outros projetos. A Comissão e os Estados-Membros devem garantir 
a razoabilidade dos custos dos projetos propostos pelos candidatos às 
medidas 311 a 313, bem como a máxima simplificação possível dos pro-
cedimentos administrativos, a fim de permitir uma execução eficiente 
e eficaz dos projetos em benefício das zonas rurais.

caixa 12

exemPlo demonstratiVo do risco de deslocação

suécia: A medida 313 apoiou a construção de salas de conferências num centro de visitantes. O beneficiário 
organiza dois dias de conferências, durante os quais cerca de 15 participantes são alojados num hotel situado 
nas proximidades. Um novo projeto de investimento, promovido pelo centro de visitantes e apoiado com fundos 
da UE, prevê a construção de alojamento para 20 visitantes. As autoridades suecas não consideraram o risco da 
deslocação quando da aprovação da subvenção, apesar de o projeto ir provavelmente resultar numa perda de 
hóspedes para o hotel das proximidades, onde os participantes pernoitam atualmente.

no entanto, a auditoria encontrou exemplos de boas práticas

reino unido-inglaterra : Num caso envolvendo a loja de uma exploração agrícola, a agência de desenvolvi-
mento regional apurou, ao apreciar o projeto, a distância a que se situavam as lojas concorrentes mais próximas 
e a probabilidade de a respetiva atividade ser afetada. Dada a avaliação positiva das autoridades regionais de 
turismo, o baixo nível de deslocação foi considerado justificado.
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deficiências no controlo da razoabilidade dos custos

64.  O n.º 2, alínea d), do artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 65/201125 es-
tabelece que os Estados-Membros devem verificar a razoabilidade dos 
custos dos projetos apresentados no âmbito dos controlos administrati-
vos dos pedidos de apoio. Esta avaliação tem de ser efetuada com base 
num sistema adequado, incluindo custos de referência, a comparação 
de várias propostas ou um comité de avaliação.

65.  O Tribunal constatou que a França não aplicava estes procedimentos. Esta 
situação era tanto mais grave quanto a Comissão solicitara já (em 2008) 
às autoridades francesas a introdução de um sistema de verificação da 
razoabilidade dos custos no âmbito dos seus controlos administrativos 
e procedera anteriormente a uma correção financeira pelo mesmo tipo 
de insuficiências em outras medidas de investimento.

66.  Os restantes Estados-Membros auditados adotaram sistemas pertinentes, 
consistindo em regras específicas de adjudicação de contratos públicos, 
controlos com base em custos de referência ou uma combinação de am-
bos. No entanto, a qualidade destes controlos foi inconstante. O Tribunal 
detetou casos de incumprimento das regras da UE na Suécia e insufi-
ciências significativas na República Checa, I tália-Campânia e Polónia, 
decorrentes de controlos incompletos, superficiais e mal documentados 
(ver caixa 13). Na sequência da visita do Tribunal, as autoridades italianas 
emitiram uma ordem de revogação da ajuda concedida a um município 
local (46 780 euros), em parte devido a problemas com a proposta sele-
cionada e o preço aceite para os serviços financiados.

25 Regulamento (UE) 
n.º 65/2011 da Comissão, 
de 27 de janeiro de 2011, 
que estabelece as regras de 
execução do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho relativas aos 
procedimentos de controlo 
e à condicionalidade no que 
respeita às medidas de apoio 
ao desenvolvimento rural 
(JO L 25 de 28.1.2011, p. 8).
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exemPlos de deficiências e boas Práticas nas reGras e controlos detetados  
nos estados‑membros

suécia: O método habitualmente adotado para estabelecer a razoabilidade dos custos consiste em exigir aos 
candidatos duas estimativas de custos equivalentes a pelo menos 25% do total. Este requisito dispensa o pro-
motor de um projeto de demonstrar a razoabilidade de 75% do total de custos proposto.

As despesas elegíveis não se limitam aos montantes estimados, pelo que os beneficiários podem declarar custos 
superiores aos montantes (aceites como «razoáveis») e obter o financiamento por inteiro, desde que consigam 
preços mais baixos noutras rubricas (cuja «razoabilidade» não foi verificada) ou não adquiram outros artigos 
incluídos na candidatura. Estas práticas não resultam em poupanças para o orçamento da UE, visto que o be-
neficiário pode utilizá-las para adquirir outros artigos até ao limite máximo do custo total aprovado do projeto.

Num dos projetos auditados, não foram apresentadas estimativas para 2,5 milhões de coroas suecas (290 000 eu-
ros) referentes à construção e instalação de um novo restaurante e de uma casa de hóspedes autónoma 
(subvenção: 900 000 coroas suecas ou 94 000 euros; taxa de subvenção: 30%). O processo do projeto não fazia 
qualquer menção a medidas de controlo da razoabilidade dos custos.

itália-campânia: Em Itália, o único controlo da razoabilidade dos custos relativos às despesas gerais efetuado 
pelas autoridades provinciais consistiu em estabelecer o requisito de que o valor dos mesmos não devia exceder 
os limites máximos mencionados no convite à apresentação de propostas, sem considerar a natureza e o âmbito 
específicos dos serviços prestados (normalmente, serviços de consultoria). Por exemplo, num simples projeto 
envolvendo a aquisição de um novo autocarro, o consultor cobrou 15 000 euros (5,1% do preço do autocarro) 
de honorários, os quais foram considerados elegíveis para efeitos de ajuda pública.

Além disso, em certos projetos, as máquinas e/ou os equipamentos eram fornecidos por empresas diferentes 
das selecionadas pelo perito independente e autorizadas pelo perito avaliador. Num caso em concreto, o bene-
ficiário declarou que tinha adjudicado o contrato de criação de um sítio Internet a um amigo com capacidade 
para executar o trabalho pelo mesmo preço que a empresa selecionada pelo perito. No entanto, os auditores 
confirmaram que o sítio não estava totalmente operacional no momento da auditoria (março de 2012), quando 
a fatura já tinha sido paga em 9 de agosto de 2010. A visita de auditoria não encontrou referências à falta de 
conclusão do sítio Internet nos controlos anteriores ao pagamento.

Em contrapartida, o Tribunal identificou as seguintes boas práticas: em inglaterra, as inspeções efetuadas em 
conformidade com os artigos 27.º e 30.º do Regulamento (CE) n.º 1975/2006 (5% no momento do pagamento 
e 1% ex post) incluíram controlos das notas de crédito ou descontos. Em itália-campânia, a região incluiu no 
convite à apresentação de propostas de 2011 a obrigação de anexar a lista de preços publicada pelo fornecedor 
à proposta e de indicar quaisquer descontos oferecidos.

caixa 13
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os encarGos administratiVos dificultam a execução eficiente e eficaz  
dos ProGramas

67.  Tal como refere o ponto 63, os procedimentos dos Estados-Membros 
não podem ser excessivamente morosos e burocráticos, sob pena de 
dissuadirem os candidatos de apresentar propostas de projetos. Este 
risco é especialmente evidente no caso dos beneficiários potenciais que 
não podem correr o risco de verem o seu pedido de subvenção ser 
rejeitado, o que os deixaria com o ónus de terem de financiar o projeto 
por inteiro ou, dito de outro modo, implicaria um atraso no investimento 
e, eventualmente, uma oportunidade de negócio perdida.

68.  Os encargos administrativos e os custos burocráticos e atrasos que lhes 
estão associados sobressaem como fatores que entravam a realização 
dos objetivos dos programas, em especial quando não são justificados 
pela seleção de projetos mais eficazes (ver caixa 14).

caixa 14

um sistema Que reduz os encarGos sobre o candidato e outro Que não

reino unido-inglaterra: As autoridades britânicas analisavam os formulários das manifestações de interesse 
semanalmente e informavam os candidatos sobre a provável elegibilidade ou não do seu projeto e até que 
ponto este ia ao encontro das prioridades da região. Este procedimento exonerava os candidatos dos custos 
de elaboração de uma candidatura completa suscetível de rejeição e, ao mesmo tempo, diminuía os encargos 
administrativos da avaliação, etc. Eram igualmente designados facilitadores ligados às atividades do meio rural 
para cada projeto, de modo a apoiar o candidato na elaboração da candidatura.

Depois de o promotor apresentar a candidatura, o processo de seleção era concluído em cerca de nove se-
manas. A apreciação dos projetos abrangia aspetos como a sintonia estratégica com as prioridades regionais, 
a inovação, o efeito multiplicador, a procura do produto/serviço, a viabilidade financeira, a razoabilidade dos 
custos, as realizações e efeitos da proposta, o risco de peso morto e a otimização dos recursos provenientes 
do financiamento público.

Polónia: Na Polónia, o processo de aprovação da maioria das candidaturas prolongou-se por mais de 6 meses 
— e por mais de um ano para 55% das candidaturas ao abrigo da medida 312. As principais razões desta moro-
sidade residiam na fraca qualidade ou no caráter incompleto das candidaturas, bem como nas regras flexíveis, 
que permitiam aos beneficiários alterar a candidatura duas vezes durante cada fase da avaliação. Os critérios 
de seleção estabelecidos pelas autoridades polacas não avaliavam a «qualidade dos projetos individuais», visto 
que tinham como referência indicadores quantificáveis relativos às características da exploração (por exemplo, 
dimensão, não utilização anterior de fundos da UE) ou à zona em que se situavam. Não foram apreciados os 
méritos relativos das propostas de projetos.



34

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

69.  Em França, Itália-Campânia, Polónia e Suécia, o processamento dos pe-
didos de subvenção demorou entre sete e oito meses26 (ver gráfico 1). 
De resto, as autoridades francesas necessitavam de cerca de cinco meses 
para processar os pedidos de pagamento e efetuar os pagamentos finais, 
podendo os casos mais extremos arrastarem-se por mais de um ano. 
Tendo em conta o baixo valor e o baixo nível de complexidade da maior 
parte dos projetos apoiados ao abrigo das medidas 311-313, o Tribunal 
considera tal demora desproporcionada e excessiva.

26 Valor mediano (em dias 
consecutivos).

Gráfico 1

instrução de candidaturas e Pedidos de PaGamento (em dias consecutiVos)
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70.  Os atrasos na aprovação dos projetos e nos pagamentos podem ter um 
impacto negativo na execução atempada do projeto e no âmbito dos 
projetos financiados, bem como, em última análise, na situação econó-
mica de um candidato (ver caixa 15).

71.  Em Itália-Campânia, França (Aquitânia) e República Checa, os promotores 
de projetos entrevistados consideravam que os procedimentos segui-
dos nos seus países eram demasiado burocráticos. Além disso, importa 
ressalvar que o Tribunal apenas auditou projetos concluídos com êxito, 
não tendo, assim, considerado candidatos dissuadidos pelos encargos 
ou atrasos administrativos. De resto, a maior parte dos beneficiários re-
correu a consultores para a elaboração das suas candidaturas, por vezes 
com custos significativos, em parte por não se sentirem em condições 
de executar essa tarefa.

caixa 15

os sistemas de PaGamentos Podem ajudar ou Prejudicar os beneficiários

reino unido-inglaterra: No Reino Unido, o sistema oferecia alguma certeza aos beneficiários sobre as datas 
de aprovação dos projetos e dos pagamentos, o que permitia a angariação de financiamento a curto prazo 
e incentivava a absorção dos montantes das subvenções pelas empresas, as quais de, outro modo, seriam 
incapazes de suportar os custos dos projetos. Além disso, os candidatos eram informados com antecedência 
das datas de reunião do júri de seleção, ficando a apresentação das candidaturas marcada para uma reunião 
específica. No que se refere aos pedidos de pagamento, os promotores dos projetos eram informados de que 
podiam prever receber os pagamentos no mês subsequente à apresentação do pedido. O Tribunal considerou 
que estes procedimentos são exemplos de boas práticas.

itália-campânia : Para poderem receber um adiantamento, os beneficiários têm de apresentar uma apólice 
de seguro garantindo a quantia solicitada. Embora o convite para a apresentação de propostas tivesse já sido 
publicado em 2008, o processo para o processamento de garantias da agência de pagamentos italiana (AGEA) 
só ficou totalmente operacional em maio de 2010. Esta situação originou grandes atrasos no pagamento dos 
adiantamentos, com um impacto consequente na execução do programa: dos 430 projetos aprovados no perí-
odo de 2008-2011, apenas 27 (6%) estavam na fase do pagamento final em 2012. Os beneficiários enfrentaram 
mais problemas com a liberação das garantias, os quais fizeram com que, no momento da auditoria de março 
de 2012, houvesse ainda beneficiários a suportar custos significativos com as garantias, mesmo depois de já 
terem recebido os pagamentos finais em 2011.
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Parte iii — foram, de facto, financiados Projetos 
eficientes e eficazes?

72.  As informações sobre o desempenho relativas à eficiência e eficácia das 
despesas no domínio do desenvolvimento rural são necessárias para de-
monstrar o que foi realizado com o orçamento da UE e que este foi bem 
aplicado (prestação de contas), bem como para aumentar a eficiência 
e a eficácia do orçamento da UE fundamentando a gestão continuada 
(no contexto dos convites à apresentação de propostas ou das decisões 
de subvenção), apontando as melhorias a introduzir no atual período 
de programação e fornecendo informações para o processo de decisão 
respeitante a políticas futuras.

73.  Os Estados-Membros devem recolher dados sobre os resultados alcan-
çados pelos projetos para demonstrarem o que foi conseguido com 
o orçamento da UE aplicado nas medidas de diversificação. Ao abri-
go do Quadro Comum de Acompanhamento e Avaliação (QCAA), os 
Estados-Membros devem recolher, no mínimo, informações sobre os 
indicadores comuns de realizações e resultados (ver nota de rodapé 11). 
Os dois indicadores comuns de resultados previstos para as medidas 311 
a 313 devem fornecer informações sobre os resultados dos projetos em 
termos de aumento do valor acrescentado bruto (VAB) não agrícola27 e o 
número bruto de empregos criados.

74.  O Tribunal examinou os sistemas de recolha de dados e de acompanha-
mento dos seis Estados-Membros e constatou, a exemplo de relatórios 
anteriores28, a ausência de informações pertinentes e fiáveis para tirar 
conclusões sobre a eficácia destas medidas. Deste modo, os auditores 
mediram os resultados (quanto aos dois indicadores do QCAA acima re-
feridos) e a concretização dos objetivos específicos dos projetos, sempre 
que possível, com base nas provas obtidas durante as visitas aos mesmos.

as infOrmações de acOmPanhamentO sãO deficitárias e Os 
resultadOs dOs PrOjetOs sãO mistOs em termOs de eficiência 
e eficácia

75.  Tendo em conta o elemento do cofinanciamento e independentemente 
do acompanhamento e da avaliação exigidos pelo QCAA, as autoridades 
dos Estados-Membros veem o acompanhamento dos projetos como um 
instrumento importante de controlo dos seus progressos e de recolha de 
informação sobre a consecução dos resultados previstos e dos objetivos 
dos PDR. Os Estados-Membros podem efetuar este acompanhamento uti-
lizando as informações administrativas e de controlo disponíveis e reco-
lhendo periodicamente informações pertinentes junto dos beneficiários, 
pelo menos até ao termo do período de cinco anos para a manutenção 
de ativos estipulado pelo artigo 72.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005.

27 Para medir o VAB das 
empresas beneficiárias, 
a Nota de orientação I das 
orientações do QCAA propõe 
a utilização do seguinte valor 
de referência: «Produção 
total — Consumo intermédio 
total». A nota de orientação 
reconhece que a alteração do 
VAB ao longo dos anos pode 
igualmente ser explicada por 
fatores diversos do apoio 
recebido.

28 Ver Relatórios Especiais 
n.º 8/2012 e n.º 1/2013 
(http://eca.europa.eu).
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76.  A auditoria constatou que os Estados-Membros não acompanhavam 
o êxito dos projetos a curto e médio prazo, tanto em termos de realiza-
ção dos objetivos dos PDR como dos objetivos dos próprios projetos. 
O acompanhamento era dificultado pelo facto de o processo de candida-
tura e/ou a decisão de subvenção primarem pela ausência de objetivos 
e metas claros, específicos e realistas (ver caixa 16). À data da auditoria, 
a França (Aquitânia) nem sequer tinha apresentado as informações de 
acompanhamento requeridas obrigatoriamente pelo QCAA.

77.  Os auditores consideraram que as informações de acompanhamento 
facultadas pelos Estados-Membros não eram fiáveis. Os dados recolhidos 
pelos Estados-Membros baseavam-se, em larga medida, em estimativas 
no momento da candidatura (I tália, Suécia e República Checa) ou do 
pedido de pagamento final (Reino Unido). Além disso, os dados obtidos 
pelos inquéritos de acompanhamento junto dos beneficiários não foram 
verificados pelas autoridades (Polónia e República Checa). Os auditores 
detetaram vários erros e incoerências nos dados comunicados, nomea-
damente diferenças entre as previsões e os números reais (ver exemplos 
descritos na caixa 17).

78.  Apesar de as autoridades dos Estados-Membros poderem obter dados 
fiáveis sobre a concretização dos objetivos e resultados dos projetos 
durante os controlos no local e as inspeções ex post, a auditoria revelou 
que esta forma de controlo não fazia parte dos procedimentos seguidos. 
A título de exemplo, embora um projeto em Itália tenha sido objeto de 
vários controlos para detetar a ocorrência de aquisições e obras após 
a sua execução, nenhum desses controlos realçou o facto de as receitas 
efetivas serem bastante inferiores à previsão constante da candidatura.

79.  Em virtude da indisponibilidade de informações de acompanhamento 
fiáveis e das poucas garantias, ao nível da programação, de que a ajuda 
concedida ao abrigo das medidas do eixo 3 está a ser direcionada para 
os projetos mais suscetíveis de cumprir os objetivos das mesmas, os 
auditores do Tribunal avaliaram a eficiência e a eficácia dos 57 projetos 
auditados com base nas informações fornecidas durante as visitas de 
auditoria. A análise evidencia que, na sua maioria, os projetos atingiram 
os seus objetivos em termos de realizações físicas e efeitos positivos no 
VAB, mas aqueles cujo objetivo era criar emprego foram apenas mode-
radamente bem-sucedidos na geração de emprego (ver anexo II).
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caixa 16

os objetiVos Genéricos leVaram a Que «aumentar a biodiVersidade» fosse aceite 
como objetiVo de uma Pastelaria

Num projeto em itália-campânia ,  envolvendo a renovação de uma pastelaria (medida 312), a candidatura 
declarava os seguintes objetivos, aparentemente desligados do projeto: «corrigir situações de alto risco, como 
o despovoamento das zonas rurais, reduzir as diferenças em relação às zonas mais desenvolvidas [...], aumentar 
a biodiversidade e os conhecimentos em matéria de agricultura tradicional». Não é possível quantificar ou medir 
estes objetivos num projeto deste tipo.

caixa 17

exemPlos de incoerências nos dados de acomPanhamento recolhidos  
Pelos estados‑membros

suécia: Os dados relativos aos indicadores do QCAA foram compilados a partir das informações sobre os projetos 
recolhidas junto dos beneficiários na fase do pedido de subvenção (plano de atividades e previsões financeiras) 
e não foram atualizados com base no que foi efetivamente realizado. Num projeto envolvendo um restaurante 
e uma casa de hóspedes, as provas obtidas durante a visita revelavam que os dados do QCAA relativos ao valor 
acrescentado bruto foram sobrestimados em 1 800 000 coroas suecas (202 000 euros), contra um resultado 
efetivo de 238 000 coroas suecas (27 000 euros). Além disso, a base de dados do QCAA registava três postos de 
trabalho equivalentes a tempo inteiro, quando, na verdade, a ajuda ao investimento tinha resultado na criação 
de um posto de trabalho equivalente a tempo inteiro.

reino unido-inglaterra: As provas obtidas durante as visitas aos projetos mostram que os resultados registados 
na base de dados do QCAA não eram exatos. Em cinco dos nove casos auditados, os dados sobre os empregos 
criados e salvaguardados foram sobrestimados. Nos restantes casos, foram subestimados.

Polónia :  O valor do VAB não agrícola declarado por um beneficiário no inquérito de acompanhamento era 
inconciliável com os dados relativos aos rendimentos recolhidos durante a visita de auditoria. O VAB declarado 
era superior à produção total da empresa beneficiária, situação que, de acordo com a definição de valor acres-
centado bruto, não é possível.
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80.  Embora se possa considerar que os projetos alcançaram as realizações 
físicas previstas (por exemplo, construção de um edifício, aquisição de 
um veículo), tal não correspondeu, necessariamente, ao cumprimento 
dos objetivos das medidas de diversificação da economia rural. Foi o que 
sucedeu nos casos em que a finalidade do investimento não estava (ou 
estava apenas parcialmente) em consonância com os objetivos da me-
dida (11 projetos no total: três em França e na Polónia, dois na Suécia 
e em Itália, e um na República Checa) e/ou existiam fortes indícios de 
que essa finalidade não era sustentável (dois casos na República Checa) 
ou a empresa tinha falido (um projeto em França).

81.  O Tribunal detetou situações que indiciavam que estavam a ser aplicados 
fundos da UE destinados ao desenvolvimento do setor do turismo ou ao 
apoio às microempresas em investimentos que, pelo menos, em parte, 
serviam fins pessoais (ver a descrição de vários exemplos na caixa 18).

caixa 18

inVestimentos Que não contribuíram de forma eficaz Para o desenVolVimento  
do setor turístico e o aPoio a iniciatiVas emPresariais

itália-campânia: Na altura da visita no local a um projeto de agroturismo, um apartamento remodelado com 
fundos da medida 311 era utilizado por um familiar do beneficiário, o que significa que não contribuía totalmente 
para o objetivo da medida de aumentar o VAB não agrícola através da diversificação de atividades.

Polónia: Foram detetados indicadores de utilização para fins pessoais num projeto para a aquisição de equipa-
mento de escritório que beneficiou de ajuda no âmbito da medida 312. Assim, foi financiado um sofá em pele 
para receber clientes, colocado na sala de estar da casa do beneficiário (que servia também de local de funcio-
namento da empresa). Não foi efetuada nenhuma visita ao projeto antes do pagamento, a qual poderia ter sus-
citado dúvidas aos inspetores quanto à possibilidade de os bens financiados serem utilizados para fins pessoais.
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os Projetos de diVersificação Podem ajudar a imPulsionar 
o desemPenho financeiro dos aGricultores…

82.  Das empresas apoiadas, 33 (58%) lograram aumentar o seu VAB não 
agrícola; porém, em oito casos, registou-se uma relação diminuta entre 
esse aumento e o investimento subvencionado. Não foi possível calcular 
o VAB em cinco projetos auditados na Polónia e na República Checa, visto 
estes estarem sujeitos a regras de contabilidade simplificadas. Apesar 
desta situação, as autoridades não tinham introduzido nenhum sistema 
para recolher dados fiáveis. Noutros seis projetos (Polónia e Itália), não 
foi possível examinar o aumento do VAB por ser ainda prematuro avaliar 
o impacto financeiro dos projetos ou por o beneficiário não ter fornecido 
os dados financeiros pertinentes. Foram seis os projetos que não geraram 
um aumento do VAB não agrícola.

… embora consiGam aPenas uma eficácia Parcial Quando Visam 
criar emPreGo…

83.  Dos 27 projetos destinados a criar emprego, apenas 13 atingiram os 
objetivos fixados (não obstante, em dois casos, o Tribunal duvidar da 
sustentabilidade dos postos de trabalho criados), ao passo que nove ape-
nas criaram parte do número de postos de trabalho previsto e cinco não 
criaram nenhum. A auditoria revelou que, em grande medida, os postos 
de trabalho criados corresponderam às previsões nos Estados-Membros 
em que a concessão da subvenção estava condicionada à criação de 
emprego, tendo-se efetuado controlos específicos para garantir o cum-
primento dessa condição. Foi o que se verificou na Polónia, República 
Checa (no âmbito de determinadas submedidas) e no Reino Unido (ver 
ponto 37). Em sentido oposto, os auditores observaram um impacto 
menor na criação de emprego dos projetos auditados em França, Itália 
e Suécia, países em que essa condicionalidade não foi aplicada nem 
foram efetuados controlos específicos (ver anexo II).
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… desconhecendo‑se o seu efeito na manutenção de Postos  
de trabalho

84.  Ainda que nem todos os projetos visem a criação de emprego, os in-
vestimentos podem ajudar a manter ou salvaguardar postos de tra-
balho. Todavia, o quadro de acompanhamento e avaliação não obri-
ga os Estados-Membros a  recolher  esses dados.  Apenas o Reino 
Unido-Inglaterra definiu, na sua base de dados do QCAA, um indicador 
suplementar para medir os «postos de trabalho salvaguardados»: pos-
tos de trabalho que se perderiam sem o investimento subvencionado. 
Contudo, esta definição foi aplicada de forma incoerente. Num proje-
to em particular que, alegadamente, tinha salvaguardado dois postos 
de trabalho, o Tribunal constatou que o número comunicado devia ter 
sido zero. Na Polónia, a auditoria revelou que os dados sobre os postos 
de trabalho mantidos eram fornecidos, mas em conjunto com os da-
dos relativos à criação de emprego. Por conseguinte, os auditores não 
conseguiram tirar conclusões sobre o impacto dos projetos em termos 
de salvaguarda ou manutenção de postos de trabalho, porquanto não 
existiam dados comprovativos que permitissem essa avaliação a nível 
dos Estados-Membros e dos beneficiários.



42

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

85.  No âmbito da política de desenvolvimento rural, os Estados-Membros 
podem utilizar o orçamento da UE para financiar projetos que visem 
a diversificação da economia rural, de modo a fomentar o crescimen-
to, o emprego e o desenvolvimento sustentável nas zonas rurais. Estes 
progressos são alcançados por meio do cofinanciamento, pela UE e pe-
los Estados-Membros, de projetos nos domínios da diversificação para 
atividades não agrícolas, da criação de microempresas e do incentivo 
a atividades turísticas.

86.  A auditoria examinou a seguinte questão: «Os Estados-Membros e a Co-
missão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas 
de diversificação da economia rural?». O Tribunal conclui que, em ter-
mos gerais, a Comissão e os Estados-Membros conseguiram, embora 
apenas de forma limitada, otimizar os recursos através das medidas de 
diversificação da economia rural, dado que a ajuda não foi direcionada 
de forma sistemática para os projetos com maior probabilidade de cum-
prirem o propósito das medidas. Este resultado adveio da não inscrição 
de necessidades claras de intervenção ou objetivos específicos nos PDR, 
da adoção de critérios de elegibilidade gerais que não se cingiram aos 
projetos com mais probabilidades de obter a diversificação pretendida 
e da definição de critérios de seleção que não resultaram na escolha dos 
projetos mais eficazes ou que, simplesmente, não foram aplicados.

87.  Muito frequentemente, em especial no início do período de programa-
ção, a seleção dos projetos pautou-se mais pela necessidade de exe-
cutar o orçamento afetado do que pela qualidade dos projetos em si. 
Em determinados Estados-Membros auditados, independentemente da 
avaliação efetuada pelos sistemas de seleção, todos os projetos elegíveis 
foram financiados sempre que existisse orçamento suficiente. A priori-
dade essencial da criação de emprego não foi devidamente orientada, 
o acompanhamento efetuado não permitiu confirmar com segurança 
o número de postos de trabalho criados e verificou-se um défice de 
gestão ativa, em especial nos casos em que se antevia o incumprimento 
das metas definidas.

88.  Os Estados-Membros não atenuaram suficientemente os riscos de peso 
morto ou de deslocação, logo, não lograram a máxima eficiência na utili-
zação dos recursos. Os controlos dos Estados-Membros relativos à razoa-
bilidade dos custos não reduziram de forma suficiente o risco de excesso 
de despesa, havendo a registar exemplos de encargos administrativos 
excessivos e de atrasos nos pagamentos.

89.  Estas insuficiências, a par das recomendações do Tribunal que delas 
decorrem, são aprofundadas nos pontos que se seguem.
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CONCLUSõES E RECOMENDAçõES

90.  Ao nível das medidas, é fundamental que se garanta uma melhor orienta-
ção do apoio ao desenvolvimento rural para aumentar a eficiência. Uma 
vez que a orientação se baseia na identificação dos domínios, beneficiários, 
tipos de atividades ou realizações que se considerem prioritários, a sua 
eficácia depende, em primeiro lugar, da qualidade da estratégia em que 
assenta o programa. Assim, a melhoria da orientação advirá da melhoria da 
estratégia formulada e, acima de tudo, de um quadro que estabeleça com 
clareza como pode ou irá a diversificação contribuir para um crescimento 
sustentável (ou seja, as razões da intervenção). Todavia, na sua maioria, os 
PDR auditados não estabeleciam os efeitos que previam atingir, nem expli-
cavam a forma como o financiamento concedido no âmbito das medidas 
de diversificação reforçaria a sustentabilidade económica da zona rural em 
causa. Ainda assim, os referidos PDR tiveram a aprovação da Comissão.

Nos seus PDR, os Estados‑Membros devem explicitar claramente os mo‑
tivos e a forma como a intervenção pública de apoio a investimentos em 
atividades não agrícolas pode ajudar a corrigir, por exemplo, as defici‑
ências de mercado inerentes aos obstáculos que se colocam ao emprego 
e ao crescimento.

Os PDR devem definir objetivos específicos e mensuráveis com respeito 
a estas necessidades.

A Comissão deve aprovar apenas os PDR que apresentem estratégias 
fundamentadas e exaustivas, bem como razões claras que evidenciem 
a forma como a intervenção desta política contribuirá para realizar a razão 
estratégica da criação de condições para o crescimento e de oportuni‑
dades de emprego.

recomendação 1

91.  As  condições  de  e legib i l idade estabelec idas  por  determinados 
Estados-Membros não limitaram a ajuda às atividades de apoio à diver-
sificação da economia rural para atividades não agrícolas. Além disso, 
a legislação da UE obriga os Estados-Membros a estabelecerem critérios 
de seleção, os quais devem permitir a priorização dos projetos elegíveis 
mais eficientes e eficazes, bem como fundamentar a rejeição dos pro-
jetos que não assegurem uma otimização dos recursos. Apenas quatro 
dos seis Estados-Membros auditados estabeleceram critérios de seleção, 
os quais, ainda assim, nem sempre foram aplicados.



44

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

92.  Enquanto existissem fundos disponíveis do montante orçamentado, os 
Estados-Membros auditados financiaram todos os projetos elegíveis, in-
dependentemente da eficiência e eficácia. Posteriormente, o aperto do 
financiamento acarretou a rejeição de «melhores» projetos.

Os Estados‑Membros devem estabelecer e aplicar de forma coerente 
critérios que assegurem a seleção dos projetos mais eficazes e susten‑
táveis que estejam relacionados com os seus objetivos específicos em 
matéria de desenvolvimento de atividades não agrícolas e promoção 
do emprego. O potencial dos projetos para gerarem efeitos positivos no 
emprego e nos rendimentos deverá ser tido em conta na conceção das 
políticas no futuro e ser objeto de uma consideração mais atenta por 
parte dos Estados‑Membros no âmbito dos seus sistemas de seleção de 
projetos. Estes sistemas de seleção devem fixar sistematicamente um 
limite mínimo que tenha em conta a «qualidade do projeto». Importa 
realizar controlos orientados para assegurar o respeito destes critérios, 
por exemplo, durante os controlos no local e ex post.

A Comissão deve garantir a aplicação correta e contínua destes crité‑
rios, e não apenas em casos de escassez de recursos orçamentais.

recomendação 2

93.  O Tribunal constatou que os Estados-Membros não direcionavam de 
forma sistemática os financiamentos para os projetos que demonstravam 
necessitar de apoio público. Decorre daqui uma elevada probabilidade 
de peso morto e os resultados atingidos pelos projetos não podem, 
necessariamente, ser atribuídos à subvenção. Além disso, as subvenções 
atribuídas nestas condições podem constituir um desperdício de fundos 
públicos se induzirem distorções no mercado a nível local (efeito de des-
locação). Apenas um Estado-Membro teve estes riscos em consideração 
na fase de apreciação dos projetos.

A Comissão e os Estados‑Membros devem promover a adoção de me‑
lhores práticas para atenuar os riscos de peso morto e deslocação. Para 
o efeito, é necessário que os Estados‑Membros selecionem os projetos 
que demonstrem necessitar de ajuda pública (e gerem valor acrescen‑
tado). Os Estados‑Membros devem equacionar os riscos de peso morto 
e deslocação quer na elaboração dos seus PDR quer na seleção dos 
projetos. A Comissão deve incentivar os Estados‑Membros a adotarem 
a prática do reconhecimento da elegibilidade das despesas dos inves‑
timentos apenas a partir da data de aprovação da subvenção.

recomendação 3
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94.  O  Tr i b u n a l  d e t e t o u  i n s u f i c i ê n c i a s  n o s  s i s t e m a s  c r i a d o s  p e l o s 
Estados-Membros para avaliar a razoabilidade dos custos dos projetos. 
Estas insuficiências acentuam o risco de os fundos públicos serem apli-
cados sem se ter em devida conta o princípio da economia.

Os Estados‑Membros devem atenuar os riscos em matéria de economia 
com uma avaliação sistemática dos custos que não f ique limitada às 
questões da elegibilidade, devendo os resultados desta avaliação ser 
adequadamente documentados. Sempre que possível, devem definir‑se 
valores de referência para os elementos de custos comuns, de modo 
a facilitar a avaliação dos custos nas propostas de projetos.

A Comissão deve certificar‑se de que os Estados‑Membros dispõem de 
sistemas eficazes para verif icar se os custos são razoáveis.

recomendação 4

95.  O QCAA foi instituído como instrumento de acompanhamento e avalia-
ção ao serviço dos Estados-Membros e da Comissão. O Tribunal cons-
tatou que o QCAA não produz dados fiáveis passíveis de ser utilizados 
para acompanhar a eficácia da execução das medidas e identificar pro-
blemas e soluções atempadamente. Por outro lado, a Comissão e os 
Estados-Membros não utilizaram as informações de acompanhamento 
para empreender uma gestão ativa das medidas e, com isso, melhorar 
a sua eficácia.

96.  No tocante à criação de emprego, que formava parte da prioridade es-
sencial do eixo 3, os Estados-Membros auditados não estavam em condi-
ções de fornecer informações exatas sobre os postos de trabalho criados 
ou mantidos, nem, nos casos de incumprimento das metas, adaptaram 
as despesas em consequência.
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Antecipando o próximo período de programação, a Comissão e os 
Estados‑Membros devem assegurar a obtenção de informações f iá‑
veis e pertinentes para facilitar a gestão e o acompanhamento das 
medidas e demonstrar até que ponto os apoios concedidos estão 
a contribuir para a concretização das prioridades da UE. Além disso, 
os Estados‑Membros devem assegurar a definição de objetivos claros 
e específicos para os projetos financiados. Os objetivos devem, sempre 
que possível, ser quantif icados para facilitar a execução e o acompa‑
nhamento dos projetos e fornecer informações úteis à autoridade de 
gestão.

As metas em matéria de criação de emprego devem ser realistas 
e o número de postos de trabalho criados deve ser acompanhado com 
precisão, devendo ainda haver lugar a uma melhor gestão das medidas 
ao longo do período de programação, nomeadamente se se verif icar 
que as metas f ixadas não serão atingidas.

Para fins de gestão e avaliação, os Estados‑Membros devem ser incen‑
tivados a desenvolver indicadores personalizados que reflitam os seus 
próprios contextos e necessidades específicos.

recomendação 5

97.  Os encargos administrativos devem ser reduzidos ao máximo, nomea-
damente em relação aos projetos de menor dimensão, e os atrasos de 
pagamento excessivos podem desincentivar os beneficiários.

A Comissão e os Estados‑Membros devem multiplicar esforços no sen‑
tido de reduzir os encargos administrativos e garantir a realização dos 
pagamentos dentro de um prazo razoável. é de ponderar a criação de 
um processo acelerado para pequenos investimentos (períodos mais 
curtos para a instrução das candidaturas) e pagamentos.

recomendação 6



47

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

O presente relatório foi adotado pela Câmara I, presidida por Ioannis 
SARMAS, membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião 
de 5 de junho de 2013.

Pelo Tribunal de Contas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
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48

anexo i

fundos da ue ProGramados e desPendidos no Âmbito das medidas  
de diVersificação do eixo 3 (em feVereiro de 2012)

 ο Despesa inicialmente programada (2007-2013): 4 922 400 000 euros

 ο Despesa programada revista (2007-2013): 4 619 133 731 euros1 

 ο Despesa executada (2007-fevereiro de 2012): 1 090 970 738 euros
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1 Em 31 de dezembro de 2011.

Fonte: Compilação do Tribunal de Contas Europeu com base nos dados disponíveis no sítio Internet da Rede Europeia de Desenvolvimento 
Rural: Indicadores financeiros e físicos (http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-
indicator-tables/financial-and-physical-indicators/en/financial-and-physical-indicators_en.cfm). A Irlanda e Portugal não programaram as 
medidas 311, 312 e 313. O símbolo «*» indica os Estados-Membros (Dinamarca, Estónia, Chipre, Letónia, Malta, Polónia, Roménia, Eslovénia 
e Eslováquia) que não programaram as três medidas. Até fevereiro de 2012, Chipre não tinha declarado qualquer despesa.
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aValiação dos Projetos auditados efetuada Pelo tribunal

Es
ta

do
-M

em
br

o

M
ed

id
a

Descrição do projeto

Custos 
elegíveis 
(arredon-
damento, 
em euros)

Ajuda 
pública 

em % dos 
custos 

elegíveis

Realiza-
ções do 
projeto 

em linha 
com os 

objetivos 
gerais da 
medida

Resultados do projeto

Indicado-
res de peso 

morto

Indica-
dores de 

deslocação
Aumento 

do VAB não 
agrícola

Número de 
empregos 

criados/        
/previstos 

(em ETI)

Re
pú

bl
ica

 Ch
ec

a

312 Construção de uma tipografia 200 000 60% 0 / 0 fortes alguns

312 Aquisição de linha de produção para 
encadernação 95 000 49% 1 / 1 fortes alguns

313 Instalação de painéis de informação 
e zonas de repouso numa rota vinícola 20 000 90% 0 / 0 poucos none

313 Construção de unidade de alojamento 
turístico com a ampliação de uma adega 75 000 60% 0 / 0 alguns alguns

312 Aquisição de uma serra e de equipamento 
acessório 45 000 50% 2 / 2 ** poucos poucos***

311 Construção de unidade de biogás 
(500 kW) 1 600 000 35% 0 / 0 poucos provas 

insuficientes

311 Ampliação de unidade de biogás 
(até 250 kW) e outras obras de construção 550 000 30% 0 / 0 alguns provas 

insuficientes

312 Reconstrução de unidade de produção 
e aquisição de equipamento metalúrgico 190 000 50% * 6 / 6 ** fortes fortes

311 Construção de unidade de biogás 
(537 kW) 2 380 000 45% 0 / 0 poucos provas 

insuficientes

311 Aquisição e obras de preparação de 
unidade de secagem de madeira 155 000 60% 0 / 0 poucos poucos

311 Construção de unidade de biogás 
(526 kW) 1 890 000 46% 0 / 0 poucos provas 

insuficientes

 avaliação positiva

 avaliação essencialmente positiva

 avaliação essencialmente negativa

 avaliação negativa

 sem empregos criados/previstos

 provas insuficientes/avaliação prematura

n.a.  não aplicável
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Es
ta

do
-M

em
br

o

M
ed

id
a

Descrição do projeto

Custos 
elegíveis 
(arredon-
damento, 
em euros)

Ajuda 
pública 

em % dos 
custos 

elegíveis

Realiza-
ções do 
projeto 

em linha 
com os 

objetivos 
gerais da 
medida

Resultados do projeto

Indicado-
res de peso 

morto

Indica-
dores de 

deslocação
Aumento 

do VAB não 
agrícola

Número de 
empregos 

criados/        
/previstos 

(em ETI)

Fr
an

ça
 (A

qu
itâ

ni
a)

311 Criação de loja de venda de produtos 
locais 135 000 29% 0,8 / 0 fortes poucos

311 Criação de sala de prova de vinhos 130 000 21% 0 / 0 fortes alguns

311 Criação de loja de exploração agrícola para 
venda de produtos próprios (queijos) 60 000 38% 0 / 0 alguns alguns

311 Criação de loja de exploração agrícola para 
venda de produtos próprios (queijos) 55 000 50% 0 / 0 poucos alguns

312 Deslocalização de loja para nova zona 
comercial 35 000 25% 0 / 0 fortes alguns

312 Criação de loja de aparelhos elétricos 35 000 25% 0 / 0 fortes poucos

312 Aquisição de forno de pão elétrico 35 000 25% -3,3 / 0 alguns poucos

313 Construção e modernização de pousada 
ecológica 3 000 000 10% 0 / 1 alguns poucos

313 Criação de parque de campismo ecológico 625 000 16% 2,58 / 2 poucos alguns

313
Construção de sala de receção/loja 
durante as obras de renovação de castelo 
aberto ao público

200 000 50% 1,2 / 0 fortes n.a.

 avaliação positiva

 avaliação essencialmente positiva

 avaliação essencialmente negativa

 avaliação negativa

 sem empregos criados/previstos

 provas insuficientes/avaliação prematura

n.a.  não aplicável
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Es
ta

do
-M

em
br

o

M
ed

id
a

Descrição do projeto

Custos 
elegíveis 
(arredon-
damento, 
em euros)

Ajuda 
pública 

em % dos 
custos 

elegíveis

Realiza-
ções do 
projeto 

em linha 
com os 

objetivos 
gerais da 
medida

Resultados do projeto

Indicado-
res de peso 

morto

Indica-
dores de 

deslocação
Aumento 

do VAB não 
agrícola

Número de 
empregos 

criados/        
/previstos 

(em ETI)

Itá
lia

 (C
am

pâ
ni

a)

311
Renovação de estância de agroturis-
mo e aquisição de equipamento de 
jardinagem

400 000 50% 0 / 0 fortes poucos

311 Reconstrução de habitação para turismo 
rural 245 000 50% 0,75 / 0 poucos alguns

311
Pavimentação de zona exterior de uma 
exploração e aquisição de mobiliário para 
sala de aula de quinta pedagógica

125 000 50% 0 / 0 fortes poucos

313 Organização de eventos e festas rurais 
e criação de sítio Internet 45 000 100% **** n.a. n.a. poucos n.a.

312
Aquisição de autocarro equipado para 
receber e levar pessoas com deficiência 
a visitar atrações turísticas

305 000 50% 1,2 / 3 fortes poucos

312
Renovação de pastelaria e aquisição de 
painéis solares e outro equipamento de 
fabricação

205 000 40% 1 / 1 alguns poucos

312 Renovação de trattoria e abertura de 
pizaria com forno a lenha 50 000 50% 1 / 3 alguns alguns

311 Restauração de pequenas habitações para 
turismo rural 190 000 50% 0 / 0 alguns poucos

311 Restauração de edifício agrícola para 
turismo rural 400 000 50% 0,92 / 1 poucos alguns

 avaliação positiva

 avaliação essencialmente positiva

 avaliação essencialmente negativa

 avaliação negativa

 sem empregos criados/previstos

 provas insuficientes/avaliação prematura

n.a.  não aplicável
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Es
ta

do
-M

em
br

o

M
ed

id
a

Descrição do projeto

Custos 
elegíveis 
(arredon-
damento, 
em euros)

Ajuda 
pública 

em % dos 
custos 

elegíveis

Realiza-
ções do 
projeto 

em linha 
com os 

objetivos 
gerais da 
medida

Resultados do projeto

Indicado-
res de peso 

morto

Indica-
dores de 

deslocação
Aumento 

do VAB não 
agrícola

Número de 
empregos 

criados/        
/previstos 

(em ETI)

Po
ló

ni
a

311 Aquisição de trator para prestação de 
serviços agrícolas na zona circundante 25 000 50% 0 / 0 poucos poucos

311 Aquisição de escavadora para criar fonte 
alternativa de rendimento não agrícola 55 000 43% 0 / 0 alguns poucos

312 Aquisição de equipamento de escritório 
e veículo automóvel 15 000 50% 1 / 1 fortes poucos

312 Aquisição de escavadora para alargar 
leque de serviços de construção prestados 175 000 37% 4 / 3 alguns poucos

313 Construção de campos de jogos com bola 
de praia 90 000 100% n.a. n.a. poucos poucos

311 Renovação e equipamento para explora-
ção de agroturismo 40 000 56% 0 / 0 alguns poucos

312 Aquisição de veículo industrial e recons-
trução de edifício utilizado por grossista 30 000 50% 1 / 1 fortes alguns

313 Reconstrução de anfiteatro 140 000 100% n.a. n.a. poucos n.a.

 avaliação positiva

 avaliação essencialmente positiva

 avaliação essencialmente negativa

 avaliação negativa

 sem empregos criados/previstos

 provas insuficientes/avaliação prematura

n.a.  não aplicável
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Es
ta

do
-M

em
br

o

M
ed

id
a

Descrição do projeto

Custos 
elegíveis 
(arredon-
damento, 
em euros)

Ajuda 
pública 

em % dos 
custos 

elegíveis

Realiza-
ções do 
projeto 

em linha 
com os 

objetivos 
gerais da 
medida

Resultados do projeto

Indicado-
res de peso 

morto

Indica-
dores de 

deslocação
Aumento 

do VAB não 
agrícola

Número de 
empregos 

criados/        
/previstos 

(em ETI)

Su
éc

ia

312
Despesas com pessoal e gerais de asso-
ciação destinada a constituir uma rede de 
empresas rurais

120 000 62% * n.a. 0 / 4 poucos poucos

312
Criação de cooperativa para venda de pro-
dutos artesanais e prestação de serviços 
de limpeza

65 000 98% n.a. 1 / 0 poucos poucos

312 Construção de picadeiro para equitação 170 000 30% 0 / 2 alguns alguns

312 Conversão de celeiro num novo estabele-
cimento de florista/venda de plantas 10 000 30% 1 / 1 alguns poucos

312 Ampliação de estabelecimento de florista 
para permitir cursos de arranjos florais 10 000 25% 0 / 0 fortes poucos

313
Construção de átrio de entrada com loja 
de presentes, galeria de arte/salas de 
conferências 

160 000 30% 4 / 1,5 alguns alguns

313 Ampliação de bar em local turístico para 
aumento de capacidade 190 000 25% n.a. 0 / 0 poucos poucos

311 Ampliação de oficina com equipamento 
elevatório 90 000 25% * 0 / 0,25 fortes poucos

311
Consultoria empresarial e material de 
marketing para agência de viagens 
especializada em agroturismo

10 000 30% 0 / 1 fortes poucos

311 Construção de novo restaurante e casa de 
hóspedes autónoma 315 000 30% 1 / 4 fortes alguns

 avaliação positiva

 avaliação essencialmente positiva

 avaliação essencialmente negativa

 avaliação negativa

 sem empregos criados/previstos

 provas insuficientes/avaliação prematura

n.a.  não aplicável
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Es
ta

do
-M

em
br

o

M
ed

id
a

Descrição do projeto

Custos 
elegíveis 
(arredon-
damento, 
em euros)

Ajuda 
pública 

em % dos 
custos 

elegíveis

Realiza-
ções do 
projeto 

em linha 
com os 

objetivos 
gerais da 
medida

Resultados do projeto

Indicado-
res de peso 

morto

Indica-
dores de 

deslocação
Aumento 

do VAB não 
agrícola

Número de 
empregos 

criados/        
/previstos 

(em ETI)

Re
in

o 
Un

id
o 

(In
gl

at
er

ra
)

312
Renovação de celeiro para utilização 
como estabelecimento comercial, mais 
equipamento informático

105 000 40% 2 / 3 alguns poucos

312
Conclusão de renovação e equipa-
mento de edifício para consultório de 
estomatologia

140 000 40% 4,8 / 5,3 fortes alguns

311
Construção e equipamento para ampliar 
loja/bar de exploração agrícola; sítio 
Internet

320 000 40% 5,9 / 5,5 poucos alguns

313 Construção de bar, pátio e passeio em 
nova atração turística 315 000 40% 3,5+ / 4 poucos poucos

313 Construção e equipamento para abertura 
de bar, mais zona de arrumos 205 000 40% 1,25 / 6 fortes poucos

311 Aquisição e instalação de turbinas eólicas 
numa exploração agrícola 75 000 50% 0 / 0 poucos none

313 Construção e equipamento para criação 
de nova entrada de jardins com loja 155 000 50% n.a. 1,5 / 2,5 poucos poucos

311 Renovação de celeiro e equipamento para 
bar e loja de exploração agrícola existente 220 000 50% 2,5 / 4 poucos poucos

312
Equipamento para nova empresa de pres-
tação de serviços de lavandaria a unidades 
de alojamento turístico

30 000 40% 4,5 / 2,5 fortes alguns

 avaliação positiva

 avaliação essencialmente positiva

 avaliação essencialmente negativa

 avaliação negativa

 sem empregos criados/previstos

 provas insuficientes/avaliação prematura

n.a.  não aplicável
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* O Tribunal constatou que três projetos não eram elegíveis. Dois projetos na Suécia não eram elegíveis porque, num caso, o beneficiário 
não era uma microempresa [nos termos do artigo 54.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005] e, no outro, o beneficiário não era membro 
do agregado familiar agrícola [artigo 53.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005]. Na República Checa, a auditoria do Tribunal detetou que 
uma empresa metalúrgica, financiada ao abrigo da M312, não era uma microempresa, o que resultará na emissão de uma ordem de 
cobrança de cerca de 97 000 euros.

** O Tribunal duvida da sustentabilidade dos postos de trabalho. 

*** O projeto visava captar atividades da cadeia de produção anteriormente subcontratadas, mas não o tinha conseguido até à data da auditoria.

**** Na sequência da auditoria do Tribunal, as autoridades italianas emitiram uma ordem de cobrança porque o beneficiário (o Município) 
não facultou aos auditores do Tribunal o acesso aos documentos.
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critérios de avaliação

Realizações do projeto em consonância com 
os objetivos gerais da medida1

Realizações do projeto em termos de:

— contributo para a realização dos objetivos da medida def inidos no regulamento 
principal da UE (Regulamento (CE) n.º 1698/2005); são considerados os 
indicadores de utilização para f ins pessoais

— sustentabilidade da atividade f inanciada à data da auditoria (como condição 
prévia para a realização dos objetivos)

Aumento do VAB não agrícola

Resultados do projeto em termos de aumento do VAB (valor acrescentado bruto) não 
agrícola, em que VAB = Produção total — Consumo intermédio total

Produção total = Valor das vendas + Saldo das existências + Utilização ou consumo 
próprio Consumo intermédio total = Fatores de produção diretos + despesas gerais 
(por exemplo, ligadas a atividades de produção, mas não a linhas de produção 
específ icas, tais como a manutenção de edif ícios e máquinas, energia, água, seguros 
de edif ícios, outras despesas gerais)

Nota: A alteração do VAB pode também dever-se a outros fatores que não a ajuda 
recebida. A baixa causalidade com o projeto f inanciado é indicada a amarelo

Criação de emprego
Resultados do projeto em termos de:

— número de empregos criados (expressos em ETI - equivalentes a tempo inteiro) 
em comparação com o número previsto no momento do pedido de ajuda

— tipo de empregos criados (permanentes, sazonais, temporários, etc.)

Indicadores de peso morto

— o próprio benef iciário avalia a possibilidade de assumir o investimento sem 
a subvenção

— projeto de investimento iniciado ou mesmo concluído antes da apresentação do 
pedido ou da decisão de subvenção

— projeto previamente f inanciado, maioritária ou totalmente com recursos 
próprios 

— a situação f inanceira da empresa na data da candidatura é bastante boa

— a avaliação do investimento indica uma elevada taxa de rentabilidade (ou um 
cur to período de recuperação) e não há indicadores de que o benef iciário tenha 
tido dif iculdades de acesso a capital

Indicadores de deslocação

— o próprio benef iciário avalia a possibilidade de deslocação

— o benef iciário opera num mercado estável ou em declínio, ou com pouca 
diferenciação de produtos, e o projeto visa sobretudo um aumento de 
capacidade ou de quota de mercado, ou um incremento de ef iciência/ redução de 
custos 

 anexo ii

1 O n.º 1, alínea c), do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 prevê que: «O apoio ao desenvolvimento rural deve 
contribuir para atingir os seguintes objetivos (...) promoção (...) da diversificação das atividades económicas». Por sua vez, 
o primeiro parágrafo, alínea a), do artigo 52.º estabelece que: «O apoio (...) envolve

a) Medidas para diversificação da economia rural, incluindo:

i) diversificação para atividades não agrícolas;
ii) apoio à criação e ao desenvolvimento de microempresas (...); 
iii) incentivo a atividades turísticas».
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RESPOSTAS 
DA COMISSãO

resumO

iv.
A Comissão gostaria de destacar que o conceito das medidas 
sujeitas a auditoria do Tribunal é vasto. 

Os objetivos das medidas de diversificação não se referem 
estrita ou exclusivamente ao crescimento e ao emprego. Estas 
medidas podem também incidir noutros objetivos definidos 
pelos Estados-Membros nos seus planos de desenvolvimento 
rural (PDR)1.

A Comissão gostaria de assinalar que o terceiro objetivo funda-
mental da política de desenvolvimento rural consiste na promo-
ção da qualidade de vida nas zonas rurais e da diversificação da 
economia rural.

v.
O quadro jurídico atualmente em vigor confere às medidas um 
vasto âmbito e finalidade, o que proporciona uma grande flexibi-
lidade à sua execução.

Os princípios de subsidiariedade e de gestão partilhada conferem 
um poder de decisão considerável aos Estados-Membros e às 
regiões. De acordo com estes princípios, a seleção de projetos, 
incluindo a definição dos critérios para a seleção de projetos, é da 
responsabilidade dos Estados-Membros.

Não obstante, a Comissão, no âmbito das suas competências de 
supervisão, insistiu em várias ocasiões na necessidade de uma 
maior seletividade2 e definição de objetivos na execução das 
medidas.

1 Decisão do Conselho, de 20 de Fevereiro de 2006, relativa às orientações 
estratégicas comunitárias de desenvolvimento rural (período de 
programação 2007-2013), 2006/144/CE, secção 3.3. 

2 Por exemplo, durante as reuniões anuais, nomeadamente no início do 
período de programação, a Comissão enviou uma carta às autoridades de 
gestão de todos os programas, convidando-as a tomarem em consideração 
a importância de critérios de seleção bem definidos para uma execução 
eficaz ao longo de todo o período. Além disso, em 2009, outra carta 
instou os Estados-Membros a assegurarem uma adequada especificação 
e utilização de critérios de seleção com vista à atribuição dos fundos.

A Comissão considera que as necessidades e as oportunidades 
foram descritas com clareza suficiente para tornar a programação 
das medidas auditadas adequada e possível, mesmo tendo em 
conta que as análises em questão poderiam ser melhoradas em 
alguns casos. A Comissão considera que o objetivo dos critérios 
de elegibilidade definidos pelos Estados-Membros não visa, em 
si mesmo, excluir do apoio da UE qualquer empresa específica de 
qualquer setor económico. Pelo contrário, os critérios de elegibi-
lidade devem apontar, ao nível da operação alvo das ajudas, para 
uma melhor definição de objetivos das ajudas relativamente às 
necessidades reais do território visado, com base nos programas 
estratégicos e na análise SWOT. A própria legislação já favorece 
as microempresas, as atividades de turismo rural e as atividades 
de diversificação das explorações agrícolas. Quanto à definição de 
objetivos, a Comissão concorda com a opinião do Tribunal de que 
é necessária uma definição mais clara dos objetivos dos apoios ao 
nível dos Estados-Membros.

Tal definição de objetivos pode também assumir a forma de 
regras de elegibilidade pormenorizadas, diferenciação regional 
e setorial, diferenciação de intensidade de ajudas e limites máxi-
mos das ajudas, para permitir aos Estados-Membros efetuar uma 
pré-seleção dos potenciais beneficiários.

Embora sublinhe que as medidas sujeitas a auditoria têm objeti-
vos mais vastos do que obstáculos ao emprego e ao crescimento, 
a Comissão concorda que os PDR devem apresentar objetivos 
mensuráveis que contribuam para os objetivos das políticas.

A Comissão está ciente das insuficiências existentes neste domí-
nio, pelo que propôs, para o FEADER para o próximo período de 
programação 2014-2020, o reforço do quadro jurídico para que 
sejam definidas metas quantitativas ex ante para cada área de 
foco das prioridades da União. O conteúdo do programa deverá 
conter uma descrição da estratégia que assegure que as medi-
das selecionadas relativamente às prioridades da União têm por 
base uma lógica de intervenção coerente, apoiada por uma ava-
liação ex ante.
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vi.
O requisito de definição de objetivos claros para o apoio ao 
investimento [artigo 43.º do Regulamento da Comissão (CE) 
n.º 1974/2006] foi explicitamente introduzido pela primeira vez 
neste período de programação para, entre outros aspetos, contra-
riar os efeitos de peso morto e deslocação. 

As ajudas aos projetos devem ser concedidas com base numa 
avaliação das eventuais contribuições de cada projeto para os 
objetivos do PDR.

A Comissão partilha a opinião de que o atual quadro pode ser 
melhorado. No entanto, considerar a capacidade financeira dos 
beneficiários isoladamente na avaliação do peso morto pode 
implicar o risco de apoiar projetos não viáveis e custos administra-
tivos acrescidos para as autoridades, bem como um maior ónus 
administrativo para os beneficiários.

O risco de gastos excessivos deve ser tomado em consideração. 
As taxas de intensidade das ajudas devem contribuir para reduzir 
tais riscos. 

Em matéria de ónus administrativo, a Comissão propôs, para 
o próximo período de programação 2014-2020, que as três medi-
das auditadas pelo Tribunal sejam concentradas numa única 
medida, com uma maior atenção aos beneficiários, melhores con-
dições de elegibilidade e melhores regras para os pagamentos, 
reduzindo assim o ónus administrativo que pode estar associado 
a estas medidas. A Comissão prevê uma maior redução do ónus 
administrativo através da introdução de custos simplificados.

A Comissão está a encorajar os Estados-Membros (por exemplo, 
através de comités de acompanhamento e reuniões de análise 
anuais) a encurtarem os prazos de aprovação dos projetos e paga-
mento aos beneficiários, e tem conhecimento de que tal situação 
está a melhorar. No entanto, cabe aos Estados-Membros assegurar 
a existência de mecanismos eficazes e procedimentos administra-
tivos expeditos a nível nacional/regional.

vii.
A Comissão considera que, por princípio, o quadro comum de 
acompanhamento e avaliação3 constitui um instrumento válido 
para acompanhar e avaliar a evolução no que respeita à consecu-
ção dos objetivos da UE em matéria de PDR, tendo-se revelado de 
grande utilidade apesar das dificuldades encontradas.

Para responder às insuficiências das metodologias desenvol-
vidas pelos Estados-Membros para a avaliação de certos indi-
cadores, a Comissão definiu, distribuiu e explicou orientações 
metodológicas às autoridades competentes pela avaliação nos 
Estados-Membros em 2010. Aguardam-se dados estatísticos mais 
fiáveis.

A abordagem estratégica em matéria de desenvolvimento rural 
e para cada Estado-Membro encontra-se definida no respetivo 
plano estratégico nacional (PEN). 

Os PDR devem cumprir a abordagem estratégica identificada nos 
PEN e devem visar a criação de opções de ajudas em linha com 
a legislação da UE que possam contribuir para a consecução das 
prioridades estratégicas da UE e dos Estados-Membros, nomea-
damente a que se refere à criação de emprego nas zonas rurais.

Para o próximo período de programação, a Comissão está 
a desenvolver, em conjunto com os Estados-Membros, um quadro 
comum de acompanhamento e avaliação que permitirá a avalia-
ção, para cada PDR, do progresso da implementação de indica-
dores-alvo definidos em conjunto para as prioridades e áreas de 
foco selecionadas para o programa. Esta basear-se-á num plano 
indicador que define o objetivo, resultados e despesas previstos 
para as medidas a serem implementadas para alcançar as metas 
e objetivos do programa. O plano indicador representa com mais 
precisão a lógica de intervenção quantificada para cada programa 
individual do que a atual estrutura de eixo rígido.

3 CMEF — Quadro Comum de Acompanhamento e Avaliação.
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viii.
A Comissão faz notar que muitas das seguintes recomendações 
são destinadas aos Estados-Membros e que os princípios de sub-
sidiariedade e gestão partilhada conferem um poder de decisão 
considerável aos Estados-Membros e às regiões.

— Aquando da aprovação dos PDR, a Comissão realiza uma aná-
lise para avaliar se os programas e as medidas são consistentes 
com as orientações estratégicas comunitárias e os planos estraté-
gicos nacionais relevantes, e se cumprem as disposições jurídicas 
pertinentes4. 

Embora reconheça que as medidas sujeitas a auditoria têm obje-
tivos mais vastos do que a mera correção das falhas do mercado 
relativamente aos obstáculos ao emprego e ao crescimento, 
a Comissão considera que os PDR devem apresentar objetivos 
mensuráveis que contribuam para a consecução dos objetivos 
das políticas.

A Comissão está ciente das insuficiências existentes neste domí-
nio, pelo que propôs, para o FEADER para o próximo período de 
programação 2014-2020, o reforço do quadro jurídico para que 
sejam definidas metas quantitativas ex ante para cada área de 
foco das prioridades da União. O conteúdo do programa deverá 
conter uma descrição da estratégia que assegure que as medidas 
selecionadas relativamente às prioridades da União têm por base 
uma lógica coerente de intervenção, apoiada por uma avaliação 
ex ante. Sempre que um programa não contenha tal estratégia 
e metas adequadas, a Comissão não procederá à sua aprovação.

4 Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho e Regulamento (CE) 
n.º 1974/2006 da Comissão [artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
do Conselho].

— O vasto âmbito das medidas auditadas deve ser reconhe-
cido, uma vez que as mesmas não só exercem um impacto no 
emprego e rendimento mas também contribuem para a susten-
tabilidade das zonas rurais.

A Comissão insistiu em várias ocasiões, no decurso do atual perí-
odo de programação, na necessidade de uma maior seletividade 
e propõe-se encorajar ainda mais os Estados-Membros a fazê-lo.

A aplicação dos critérios de seleção ou do mecanismo de 
definição de metas equivalente é examinada pela Comissão 
nas suas missões de auditoria, tendo sido transmitidas aos 
Estados-Membros várias observações a esse propósito. Caso 
necessário, a Comissão propõe correções financeiras.

A Comissão concorda com a recomendação e, na proposta5 rela-
tiva à política de desenvolvimento da UE para o período de pro-
gramação 2014-2020, prevê que os critérios de seleção devem ser 
definidos para todas as medidas, os quais devem visar assegurar 
o tratamento igual de todos os candidatos, a melhor utilização 
dos recursos financeiros e a definição de metas para as medidas 
de acordo com as prioridades da União para o desenvolvimento 
rural. Propõe-se que a utilização de critérios de seleção seja em 
geral obrigatória, inclusivamente nos casos em que os fundos dis-
poníveis sejam suficientes, exceto no caso de determinadas medi-
das específicas de compensação para zonas ou animais.

A Comissão partilha também a opinião de o sistema de seleção 
de projetos dos Estados-Membros dever ter em conta a quali-
dade dos projetos e com a utilização de um sistema de classi-
ficação mínima. A Comissão irá apresentar orientações aos 
Estados-Membros sobre a utilização dos critérios de elegibilidade 
e seleção para o próximo período de programação.

5 A base jurídica é a proposta de Regulamento relativo ao desenvolvimento 
rural e o seu artigo 49.º, bem como os atos de implementação/delegação 
afins. Ver COM(2011) 627 Final/2 datada de 19.10.2011.
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— A Comissão concorda com a recomendação e está disposta 
a organizar a partilha de boas práticas no que respeita à mitigação 
dos riscos de peso morto e deslocação com os Estados-Membros.

A legislação estabeleceu a aplicação das regras gerais relativas aos 
auxílios estatais ao apoio no âmbito da alínea a) do artigo 52.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005. Estas regras requerem que as 
despesas sejam elegíveis desde o pedido à aplicação dos apoios. 
Tal requisito consta das regras de auxílio estatal para estabelecer 
elementos de incentivo necessários para evitar o peso morto.6 
Devem aplicar-se as mesmas regras às medidas cofinanciadas 
e aos esquemas de apoios individuais notificados ao abrigo do 
regime de auxílios estatais.

A análise da capacidade financeira dos beneficiários isoladamente 
para avaliar o peso morto pode implicar o risco de conceder aju-
das a projetos não viáveis, de custos administrativos acrescidos 
para as autoridades e de um maior ónus administrativo para os 
beneficiários.

— A Comissão aborda a questão da avaliação do caráter razoável 
dos custos durante as suas missões de auditoria das medidas de 
investimento. A Comissão verifica que o Estado-Membro estabe-
leceu um sistema eficaz para avaliar o caráter razoável dos custos. 
Dada a complexidade da matéria, a Comissão continuará a exami-
nar esta questão durante as suas missões de auditoria. Prosseguirá 
também as discussões com os Estados-Membros fora do âmbito 
do procedimento de apuramento de contas.

O número de missões de auditoria é limitado devido ao 
número de funcionários disponíveis. Por conseguinte, o número 
e o âmbito destas missões são decididos com base na análise de 
risco. 

— Os objetivos e as respetivas metas ao nível dos programas são 
definidos pela autoridade de gestão no âmbito da estratégia do 
programa. A nível do projeto, os resultados estimados/previstos 
através dos quais o projeto em questão irá contribuir para a con-
secução dos objetivos do programa são definidos ex ante pelos 
potenciais beneficiários nos respetivos pedidos. No entanto, 
existem sempre incertezas e fatores externos relativamente ao 
cumprimento das metas definidas, pelo que as mesmas devem 
também poder ser ajustadas conforme necessário.

6 Artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão. No n.º 2, 
lê-se: «Considera-se que os auxílios às PME abrangidos pelo presente 
regulamento têm um efeito de incentivo se o beneficiário tiver apresentado 
um pedido de auxílio ao Estado-Membro em causa antes de iniciados os 
trabalhos relativos ao projeto ou atividade».

A Comissão concorda com a recomendação e está e envidar 
esforços no sentido de assegurar que, na preparação do quadro 
comum de acompanhamento e avaliação para o próximo perí-
odo, atualmente em elaboração7, as insuficiências observadas 
durante este período são tidas em conta. Por conseguinte, para 
o próximo período de programação, os indicadores de resultados 
serão examinados no âmbito da avaliação do PDR. Tal exame será 
também efetuado mediante documentação demonstrativa mais 
exata (fichas) para cada indicador, com vista a evitar eventuais 
inconsistências na recolha de dados devido a má interpretação.

Para o próximo período de programação 2014-2020, a Comissão 
está a desenvolver, em conjunto com os Estados-Membros, um 
quadro comum de acompanhamento e avaliação que permitirá 
a avaliação, para cada PDR, do progresso na execução de indi-
cadores-alvo definidos em conjunto para as prioridades e áreas 
de foco selecionadas para o programa. Este quadro basear-se-á 
num plano indicador que define o objetivo, resultados e despesas 
previstos para as medidas a serem implementadas para alcançar 
as metas e objetivos do programa. O plano indicador representa 
com mais precisão a lógica de intervenção quantificada para cada 
programa individual do que a atual estrutura de eixo rígido.

— A Comissão está a encorajar os Estados-Membros em vários 
contextos (por exemplo, através de comités de acompanhamento 
e reuniões de análise anuais) a encurtarem os prazos de aprova-
ção dos projetos e pagamento aos beneficiários, e tem conheci-
mento de que tal situação está a melhorar.

Para o próximo período de programação 2014-2020, a Comissão 
prevê uma maior redução do ónus administrativo através da intro-
dução de custos simplificados. Consequentemente, o processo de 
pedido, gestão e auditoria dos reembolsos dos pagamentos efe-
tuados será facilitado, quer para os beneficiários quer para a pró-
pria administração.

7 A base jurídica é o artigo 110.º da proposta de legislação horizontal, 
o título VII da proposta de Regulamento relativo ao desenvolvimento rural 
e atos de execução/delegação afins. Ver COM(2011) 628 Final/2 com data 
de 19.10.2011 e COM(2011) 627 Final/2 com data de 19.10.2011.
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intrOduçãO

3.
O considerando 47 do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 aplica-se 
também ao eixo 3.

A Comissão gostaria de assinalar que o considerando 11 
e o artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 definem como 
terceiro objetivo fundamental da política de desenvolvimento 
rural a promoção da qualidade de vida nas zonas rurais e da diver-
sificação da economia rural. 

5.
Nas orientações estratégicas comunitárias lê-se ainda que: 

«Na promoção da formação, da informação e do empreendedo-
rismo, há que ter em conta as necessidades especiais das mulhe-
res, dos jovens e dos trabalhadores idosos».

8. terceiro travessão
Os projetos mais comuns, tais como infraestruturas recreati-
vas de pequena escala (centros de informação e sinalização de 
locais turísticos), descritos no artigo 55.º do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, são também importantes para a ava-
liação do eixo 3.

Observações

16.
Os objetivos das medidas de diversificação não estão estrita 
e exclusivamente relacionados com o crescimento e o emprego. 
Estas medidas podem também incidir noutros objetivos definidos 
pelos Estados-Membros no seus PDR.8  Por conseguinte, a análise 
da situação em termos de pontos fortes e fracos tem um caráter 
geral, abrangendo toda a zona de programação e ultrapassando 
os simples estímulos ao emprego e crescimento [anexo II, ponto 
3.1, do Regulamento (CE) n.º 1974/2006 da Comissão]. 

8 Ver secção 3.3 das Orientações estratégicas para o desenvolvimento rural 
(período de programação 2007-2013).

18.
Aquando da aprovação dos PDR, a Comissão realiza uma análise 
para avaliar se os programas e as medidas são consistentes com 
as orientações estratégicas comunitárias e os planos estratégi-
cos nacionais relevantes, e se cumprem as disposições jurídicas 
pertinentes. As suas observações têm sido comunicadas aos 
Estados-Membros, tendo resultado em melhorias nos programas. 
A lógica de intervenção que caracteriza cada PDR abrange toda 
a arquitetura do programa e o seu mecanismo de execução, pelo 
que cada PDR continha as informações necessárias para a sua 
aprovação no âmbito do quadro jurídico.

A Comissão considera que, em geral, as necessidades e opor-
tunidades foram descritas com clareza suficiente para tornar os 
programas e as medidas de auditoria adequadas e possíveis em 
cada caso.

O estudo «Síntese das avaliações ex ante dos programas de desen-
volvimento rural 2007-2013»9 elaborado em 2008, concluiu que 
«foram feitos nos Estados-Membros esforços substanciais de 
identificação dessas necessidades e que estas foram tidas cui-
dadosamente em consideração na fase da programação». Os 
Estados-Membros «dedicaram grandes esforços à elaboração das 
suas estratégias, que se baseiam numa avaliação exaustiva das 
necessidades das respetivas zonas de programação».

A maioria dos relatórios ex ante ao nível dos PDR constatou uma 
seleção de medidas adequada e estratégica.

caixa 2 
O PDR para o Reino Unido (Inglaterra) explica que as autoridades 
regionais/locais «terão em especial consideração o fraco desem-
penho e o desfavorecimento económicos rurais…aquando 
da decisão, juntamente com os respetivos parceiros regionais 
e locais, sobre as zonas às quais serão atribuídos os recursos» 
(secção 5.3.1.3, ponto 553).

19.
Ver a resposta ao ponto 18.

9 Estudo «Síntese das aval iações ex ante  dos programas de 
desenvolvimento rural 2007-2013», disponível em: http://ec.europa.eu/
agriculture/eval/reports/rurdev/syn_sum_pt.pdf.
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20.
Os princípios de subsidiariedade e gestão partilhada conferem um 
poder de decisão considerável aos Estados-Membros e às regiões. 
De acordo com tais princípios, a definição de objetivos ao nível 
nacional e regional é da responsabilidade dos Estados-Membros. 

O quadro jurídico não impede que um programa tenha obje-
tivos distintos em termos de âmbito e mensurabilidade. Os 
Estados-Membros podem sempre definir indicadores adicionais 
para além dos identificados no quadro comum de acompanha-
mento e avaliação, caso se revele necessário.

A Comissão propôs, para o próximo período de programação, 
que sejam definidas metas adequadas para cada área em foco das 
prioridades da União, com base em indicadores comuns, e que as 
medidas selecionadas relativamente às prioridades da União têm 
por base uma lógica de intervenção coerente, apoiada por uma 
avaliação ex ante.

caixa 3 — república checa
Todas as três medidas pertencem à mesma prioridade no âmbito 
do eixo 3 (criação de emprego e apoio com o recurso a fontes 
de energias renováveis), pelo que partilham os mesmos objeti-
vos gerais. Não obstante, no que respeita à especificidade de 
cada medida, as fichas das três medidas, sob o título «perfil da 
medida» (características da medida), ilustram a natureza dos pro-
jetos a financiar.

22.
A legislação permite uma vasta interpretação da elegibilidade das 
atividades e setores no âmbito do eixo 3.

A definição de metas pode ser realizada não só através da limi-
tação da elegibilidade de atividades e setores económicos, mas 
também através de diferenciação regional e setorial, critérios de 
seleção, diferenciação das intensidades das ajudas e limites máxi-
mos das ajudas, através dos quais os Estados-Membros podem 
proceder a uma pré-seleção entre os potenciais beneficiários.

24.
Ver respostas aos pontos 18, 20 e 22.

No que respeita à eficácia e eficiência das medidas propostas 
pelos Estados-Membros que contribuem para o crescimento e o 
emprego, a Comissão considera que não podem ser plenamente 
definidas ex ante (por exemplo, os impactos da atual crise finan-
ceira e económica nas empresas rurais).

O crescimento e o emprego não são os únicos objetivos do eixo 3 
da política de desenvolvimento rural da UE, nem são as únicas 
necessidades territoriais ou estruturais que podem potencial-
mente ser identificadas pelos Estados-Membros nos seus PDR.

25.
Ver a resposta ao ponto 22.

26.
Ver a resposta ao ponto 16.

As medidas no âmbito do eixo 3 são executadas dentro dos limi-
tes das regras gerais aplicadas às ajudas da UE. A legislação não 
impôs aos Estados-Membros o requisito legal de definir regras 
restritivas de elegibilidade, salvo se a análise SWOT e a avaliação 
das necessidades exijam tais medidas a nível nacional ou regional. 

A Comissão irá proporcionar orientações adicionais sobre elegi-
bilidade e critérios de seleção para o próximo período de progra-
mação 2014-2020.

No que respeita às observações do Tribunal sobre projetos não 
elegíveis, deve ser tomado em consideração o seguinte:

república checa: De acordo com as informações fornecidas 
pelas autoridades nacionais o projeto está atualmente em pro-
cesso de revisão.

suécia: O artigo 54.º do Regulamento 1698/2005 apenas esti-
pula que o apoio deve ser relativa às microempresas e não que as 
microempresas devem ser os únicos beneficiários com a medida.10 

10 As orientações estratégicas da Comissão para o desenvolvimento rural 
2007-2013 definem ainda as intenções estratégicas que presidem ao 
apoio regido pelo ponto ii) da alínea a) do artigo 52.º do Regulamento 
n.º 1898/2005 do Conselho. Na ação-chave iv) da secção 3.3 lê-se: 
«Desenvolver as microempresas e o artesanato, que podem incrementar 
o saber-fazer tradicional ou introduzir novas competências, em especial em 
combinação com a compra de equipamentos, a formação e a orientação, 
contribuindo, deste modo, para promover o empreendedorismo 
e desenvolver o tecido económico».
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caixa 4 
Ver a resposta ao ponto 26.

A Polónia implementa a medida 313 de forma integrada com 
renovação e desenvolvimento de aldeias (medida 322) e a con-
servação de melhoramento do património rural (medida 323). 
A medida integrada abrange também a criação de serviços bási-
cos, incluindo atividades culturais e de lazer, numa aldeia ou numa 
associação de aldeias, assim como infraestruturas conexas de 
pequena escala, tal como definido no artigo 56.º do Regulamento 
(CE) n.º 1698/2005 do Conselho. 

29.
Ver a resposta ao ponto 20.

De acordo com os princípios de subsidiariedade e gestão parti-
lhada, a definição dos e a seleção de projetos são da responsabili-
dade dos Estados-Membros.

A Comissão insistiu em várias ocasiões na necessidade de uma 
maior seletividade no atual período de programação. Por exem-
plo, durante as reuniões anuais ou de acompanhamento, nome-
adamente, no início do período de programação, a Comissão 
enviou uma carta às autoridades de gestão de todos os progra-
mas convidando-as a tomarem em consideração a importância de 
critérios de seleção bem definidos para uma execução eficaz ao 
longo de todo o período. Além disso, em 2009, outra carta instou 
os Estados-Membros a assegurarem uma adequada especifica-
ção e utilização de critérios de seleção com vista à atribuição dos 
fundos.

Para o próximo período de programação, as propostas da Comis-
são11 preveem que os critérios de seleção sejam definidos para 
todas as medidas. A utilização de critérios de seleção deve ser de 
um modo geral obrigatória, mesmo no caso em que os fundos 
disponíveis sejam suficientes.12 

suécia: A Suécia adotou critérios de seleção para o programa no 
Comité de Acompanhamento em 9 de outubro de 2007.

11 A base jurídica é o artigo 49.º da proposta de Regulamento relativo ao 
desenvolvimento rural, bem como os atos de execução/delegação afins.

12 Apenas no caso de determinadas medidas anuais ou plurianuais, 
nomeadamente medidas agrícolas/ambientais/climáticas, em que 
as medidas são executadas através de operações padrão que devem 
proporcionar efeitos ambientais e no bem-estar dos animais iguais, 
a utilização dos critérios de seleção será opcional em caso de fundos 
suficientes.

30.
Ver a resposta ao ponto 29.

itália (campânia): Ver a resposta na caixa 5.

caixa 5 — itália (campânia)
Na sequência da auditoria do Tribunal, a autoridade de gestão 
reconheceu os pontos fracos detetados na atribuição de pontos 
aos projetos individuais e agiu de imediato no sentido de reme-
diar os erros na atribuição dos projetos candidatos a ajudas. As 
medidas tomadas consistiram em emitir instruções claras ao pes-
soal responsável pelo escrutínio dos projetos candidatos a ajudas. 
Em particular, foi tornado claro que não seria atribuído nenhum 
ponto (0 pontos) se os critérios de seleção não fossem cumpridos.

caixa 5 — frança (aquitânia)
De acordo com as autoridades regionais, os investimentos feitos 
com vista a cumprir os critérios definidos, entre outros, no qua-
dro do programa regional designado «Destination Vignobles», são 
elegíveis ao abrigo da medida 311. Isto está em linha com a estra-
tégia geral da região, que visa melhorar os padrões das infraestru-
turas turísticas nas vinhas, encorajando os gestores a realizarem 
os investimentos necessários para respeitar a carta de qualidade.

De acordo com as regras constantes no Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, o desenvolvimento de empresas 
rurais existentes pode ser ajudado caso sejam cumpridas as con-
dições de elegibilidade. 

caixa 5 — itália (campânia)
A Comissão recordou as autoridades italiana da importância dos 
procedimentos de seleção para assegurar que as medidas e os 
objetivos dos programas são atingidos (ver também resposta 
à caixa 5).
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caixa 6 — república checa
A Comissão contestou esta prática e remeteu esta questão 
à autoridade de gestão durante reuniões e por escrito no início 
de 201013.

caixa 6 — itália (campânia)
Ver as respostas na caixa 5 e ponto 31.

caixa 6 — suécia
De acordo com o Conselho Sueco de Agricultura, o painel regio-
nal aceitou as candidaturas apresentadas e apenas foram aceites os 
projetos que contribuíam para os objetivos do programa e as priori-
dades definidas pelo painel. A qualidade dos projetos e a sua capa-
cidade de satisfazer estas prioridades foram avaliadas com base nos 
planos empresariais e dos projetos. Esta avaliação será futuramente 
justificada. 

32.
As medidas auditadas contribuem também para o desenvolvi-
mento sustentável das zonas rurais e do seu contexto económico, 
para a salvaguarda dos empregos existentes e para o desenvol-
vimento das condições de crescimento económico. Além disso, 
o «nível de aptidões» deve também ser tomado em consideração.

Importa referir que os custos por emprego diferem entre as regi-
ões, os Estados-Membros e os setores económicos e não são os 
únicos critérios de avaliação das candidaturas. 

O custo por emprego pode ser um indicador desadequado, por 
exemplo nos casos em que o investimento abrange atividades 
altamente tecnológicas que requerem poucos recursos huma-
nos para a sua gestão, nos casos de salvaguarda de empregos, 
nos casos de melhoria da qualidade dos empregos existentes 
ou no caso de criação de emprego temporário vinculado ao 
investimento.

13 1) Por carta de 19.3.2010 [Ref. Ares(2010)148269], a Comissão escreveu 
às autoridades da República Checa indicando que tinha sido informada, 
na reunião preparatória de 11.11.2009, anterior à reunião do Comité de 
Acompanhamento de 12.11.2009, de que os critérios de seleção não 
tinham sido aplicados em 2009. A questão foi também debatida com as 
autoridades da República Checa na reunião de análise anual realizada em 
fevereiro de 2010 e na reunião preparatória realizada em 24.3.2010, antes 
da reunião do Comité de Acompanhamento de 25.3.2010. Nesta carta, 
a Comissão fez referência ao artigo 43.º do Regulamento 1974/2006 e ao 
n.º 2 do artigo 71.º do Regulamento 1698/2005.
2) As autoridades da República Checa responderam em carta datada de 
7.4.2010 Ref. Cj.10039/10-11200 [registada na Comissão em 13.4.2010 com 
a Ref. Ares(2010)189115]. 
3) A Comissão respondeu a esta carta em 17.5.2010 [Ref. Ares(2010)261022]. 
Nessa carta, a Comissão indicou que «Na própria reunião do Comité de 
Acompanhamento [realizada em 25.3.2010], entendemos que V. Exs. iriam 
assegurar-se de que, no futuro, os envelopes financeiros seriam fixados 
definitivamente antes do convite à apresentação de candidaturas e que 
estas seriam selecionadas de acordo com os critérios definidos. Por 
conseguinte, considero (ou seja, o representante da Comissão abaixo 
assinado) que, embora tal não seja claramente referido na V. carta, 
estão V. Exs. vinculadas pelas V. declarações na reunião do Comité de 
Acompanhamento supramencionada».

34.
O intervalo de custos apresentado pelo Tribunal (3 000- 
-215 000 euros) não se refere a atividades semelhantes ou às mes-
mas atividades, pelo que deve ser também efetuado o reconheci-
mento dos diferentes tipos de investimento.

37.
A Comissão faz notar que os princípios de subsidiariedade 
e gestão partilhada conferem um poder de decisão conside-
rável aos Estados-Membros e às regiões, dado que o quadro 
comum de acompanhamento e avaliação não especifica quais 
os indicadores adicionais que os Estados-Membros devem utili-
zar ao avaliar e acompanhar os projetos. A seleção dos projetos 
e o acompanhamento da sua execução são da responsabilidade 
dos Estados-Membros.

A Comissão envida os esforços necessários no decurso das suas 
missões de auditoria para detetar práticas inadequadas e propor 
medidas relevantes a esse propósito, incluindo a correção de tais 
práticas.

40.
itália (campânia) e suécia: Ver a resposta dada na caixa 8.

caixa 8 — república checa
É certo que as autoridades da República Checa definiram inicial-
mente metas bastante ambiciosas relativamente à criação de 
emprego. Ao mesmo tempo, a crise económica/financeira abran-
dou significativamente a criação de emprego. Por conseguinte, 
na sequência da avaliação intercalar e da visita do Tribunal, foi 
proposta a revisão destas metas em 27.9.2012 no âmbito da 8.ª 
alteração do PDR, a qual foi aceite pela Comissão em 13.3.2013. 

caixa 8 — itália (campânia)
De acordo com as regras gerais dos auxílios estatais, de aplicação 
ao eixo 3 do FEADER, os subsídios de valor inferior a 200 000 euros 
concedidos a uma iniciativa ao longo de um período de 3 anos 
não constituem «auxílio estatal», (a designada regra «de minimis»). 
No entanto, a Comissão está a encorajar os Estados-Membros 
a não aplicarem a intensidade de ajuda de 100% no caso dos pro-
jetos privados que gerem lucro no âmbito desta regra.
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caixa 8 — suécia
Os indicadores de resultados do quadro comum de acompanha-
mento e avaliação são definidos a nível nacional. Não obstante, 
a Suécia tem 21 distritos, cada um deles com desafios, necessida-
des e problemas distintos. 

Os dados finais dos indicadores de resultados serão recolhidos 
com base nos projetos finalizados, o que significa que estas metas 
são muitas vezes de demorada consecução, uma vez que a rea-
lização de um projeto pode levar vários anos. No final de 2012, 
o eixo 3 tinha dotações autorizadas em cerca de 76%, pelo que foi 
realizado um progresso significativo entre 2010 e 2012. 

42.
Ver a resposta ao ponto 29.

A aplicação dos critérios de seleção ou mecanismo equivalente 
de definição metas é examinada pela Comissão nas suas missões 
de auditoria. Foram feitas várias observações a este respeito aos 
Estados-Membros relativamente a medidas de desenvolvimento 
rural. Caso necessário, a Comissão propõe correções financeiras.

república checa: Ver respostas aos pontos 30 e 31. 

43.
Ver a resposta ao ponto 42.

república checa: A Comissão, tendo em conta as suas compe-
tências e responsabilidade, tomou as medidas necessárias para 
assegurar que as metas definidas pela República Checa são agora 
mais adequadas.

Nas reuniões de análise anuais14 em 2011 e 2012, a «Comissão 
apontou para o desequilíbrio entre a consecução das metas para 
os indicadores de resultados e as dotações autorizadas e reiterou 
que a adaptação dos indicadores só pode ser feita se não for pos-
sível qualquer outra medida para assegurar que os objetivos são 
atingidos. A Comissão destacou que deve ser dada prioridade 
a projetos que criem emprego».

A Comissão aceitou uma redução das metas para um grande 
número de empregos porque ficou claro que as metas iniciais 
eram mais ambiciosas do que realistas e que, devido à crise eco-
nómica e financeira, tais metas não seriam atingidas.

14  Em relação à medida 311 (código no PDR da República Checa: III.1.1 
«Diversificação para atividades não agrícolas») e medida 313 (código no 
PDR da República Checa: III.1.3 «Promoção de atividades turística»).

50.
A demonstração da viabilidade económica das empresas alvo 
das ajudas para um investimento não constitui um requisito ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho. Além 
disso, as verificações administrativas das candidaturas referidas no 
artigo 24.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 65/2011 não exigem 
que os Estados-Membros estabeleçam a viabilidade económica 
dos projetos. 

O requisito consiste em identificar necessidades no PDR em rela-
ção à análise SWOT da zona em questão e, por conseguinte, em 
definir metas para a ajuda de acordo com as necessidades territo-
riais e os pontos fracos estruturais identificados.

caixa 9 — frança (aquitânia)
A Comissão irá acompanhar este caso.

52.
O requisito de definir objetivos para o apoio ao investimento 
[artigo 43.º do Regulamento da Comissão (CE) n.º 1974/2006] 
foi introduzido explicitamente neste período de programa-
ção, entre outros aspetos, para reduzir os efeitos de peso morto 
e deslocação.

caixa 10 — itália (campânia)
É da responsabilidade da autoridade de gestão assegurar a ade-
quada proporcionalidade entre os investimentos (que deverão 
contribuir para produzir benefícios ambientais) alvo das ajudas 
e a classificação atribuída de acordo com os critérios de seleção.

53.
A legislação não previu uma avaliação a priori da eventual neces-
sidade de subsídios por parte dos candidatos. O requisito consiste 
em identificar necessidades no PDR em relação à análise SWOT 
da zona em questão e, por conseguinte, em definir metas para 
a ajuda de acordo com as necessidades territoriais e os pontos 
fracos estruturais identificados.

A avaliação do peso morto é complexa e deve fazer parte da ava-
liação dos programas.
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55.
No contexto das medidas do eixo 3 do FEADER, a legislação prevê 
que as regras gerais para os auxílios estatais aplicam-se ao apoio 
ao abrigo do artigo 52.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 e ao 
LEADER quando no contexto do eixo 3. Estas regras requerem 
que as despesas sejam elegíveis desde o pedido à aplicação dos 
apoios. Tal requisito consta das regras de ajuda estatal para esta-
belecer elementos de incentivo necessários para evitar o peso 
morto.15 Devem aplicar-se as mesmas regras às medidas cofi-
nanciadas e aos esquemas de auxílios individuais notificados ao 
abrigo do regime de auxílios estatais.

Além disso, os apoios aos projetos devem ser concedidos com 
base numa avaliação que determine se o projeto contribui para 
os objetivos do PDR.

A análise da capacidade financeira dos beneficiários isoladamente 
para avaliar o peso-morto pode implicar o risco de conceder aju-
das a projetos não viáveis, de custos administrativos acrescidos 
para as autoridades e de um maior ónus administrativo para os 
beneficiários.

Não obstante, a Comissão insta os Estados-Membros a aplicarem 
sistemas que reduzam o risco de peso morto.

57.
Ver respostas aos pontos 53 e 83.

58.
A Comissão considera que, se o apoio ao investimento tiver obje-
tivos bem definidos (através, entre outros aspetos, de critérios de 
elegibilidade e seleção, diferenciação das taxas das ajudas) e se 
tiver por base necessidades/insuficiências claramente definidas16, 
o risco de peso morto e deslocação é minimizado. A definição 
de objetivos para o apoio ao investimento (artigo 43.º) foi intro-
duzida neste período de programação precisamente para limitar 
os efeitos de peso morto e deslocação decorrentes de avaliações 
anteriores.

A Comissão não considera que o caso de um subsídio levar ao 
aumento da quota de mercado à custa de um concorrente seja 
a priori economicamente ineficaz. Por exemplo, a ajuda pode 
ter originado empresas mais eficientes (económica e ambiental-
mente) que podem contribuir para o desenvolvimento geral da 
economia rural. 

15 Artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão. No n.º 2, 
lê-se: «Considera-se que os auxílios às PME abrangidos pelo presente 
regulamento têm um efeito de incentivo se o beneficiário tiver apresentado 
um pedido de auxílio ao Estado-Membro em causa antes de iniciados os 
trabalhos relativos ao projeto ou atividade.»

16 Artigo 43.º do Regulamento (CE) n.º 1974/2006 da Comissão.

59.
A Comissão considera que as medidas do eixo 3 foram concebi-
das para assegurar um apoio adequado à diversidade das zonas 
rurais, tal como identificado nos PDR e de acordo com os PEN (ver 
resposta ao ponto 18). A análise ex ante dos setores adequados 
à diversificação das explorações agrícolas podem ajudar os poten-
ciais beneficiários a desenvolver nichos de produtos e serviços. 
O apoio concedido pelas medidas do eixo 3 destina-se a estimular 
o desenvolvimento local no sentido de compensar as fortes con-
dições económicas negativas que se verificam em muitas zonas 
rurais. O apoio a conceder às zonas rurais desfavorecidas visa 
assegurar melhores condições de vida, satisfazendo necessidades 
identificadas relativamente ao desenvolvimento local e melho-
rando a situação socioeconómica existente.

Ver também a resposta ao ponto 58.

A medição da deslocação deve abranger vários fatores e deve ser 
feita ao nível do projeto. 

61.
Alguns Estados-Membros encontram-se numa fase de desenvol-
vimento das suas zonas rurais em que a consideração dos pon-
tos de saturação, do excesso de oferta e da deslocação não são 
relevantes porque as atividades económicas são em geral inexis-
tentes ou bastante insuficientes. Por conseguinte, nestes casos, 
parece mais adequado avaliar a deslocação por altura da avalia-
ção ex post.

O facto de a seleção de projetos em alguns dos casos auditados 
ser realizada a nível local deverá, em princípio, contribuir para limi-
tar os efeitos da deslocação, uma vez que este é avaliado de forma 
mais adequada a nível do projeto.
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62.
Ver a resposta ao ponto 83.

Qualquer análise sobre a deslocação deve ser rigorosa e exaustiva. 
Os resultados obtidos não devem levar automaticamente ao favo-
recimento de situações de monopólio nacionais/regionais/locais, 
mas devem ser direcionados para o estímulo da sã concorrência 
entre empresas com atividades semelhantes para oferecer pro-
dutos/serviços/atividades de alta qualidade aos potenciais con-
sumidores. Neste contexto, deve ser dada atenção à qualidade 
dos serviços ou produtos fornecidos pelas empresas concorren-
tes, bem como aos preços, estratégias de desenvolvimento que 
foram ou são seguidas, investimentos recentes realizados pelas 
empresas concorrentes, tipo de estruturas e aspetos de organi-
zação e gestão, etc., antes de concluir pela existência de efeitos 
de deslocação.

caixa 12 
Ver a resposta ao ponto 83.

caixa 12 — suécia
Ver a resposta ao ponto 62.

O desenvolvimento empresarial e os investimentos relativos ao 
desenvolvimento físico são muitas vezes realizados por fases. 
O empreendedorismo e a são concorrência não devem ser pena-
lizados, nem os clientes devem ser privados de escolha quando 
tomas as suas decisões, pelo que as empresas devem poder intro-
duzir ideias inovadoras relativas à sua sustentabilidade e compe-
titividade de médio e longo prazos, nomeadamente no que res-
peita à sua expansão. Frequentemente, tal expansão é realizada 
por fases e não de uma só vez.

63.
De acordo com os princípios da subsidiariedade e da gestão 
partilhada, a seleção de projetos é da responsabilidade dos 
Estados-Membros e a Comissão não pode avaliar o caráter razoá-
vel dos custos de projetos individuais ex ante. 

65.
A Comissão confirma que decidiu pela aplicação de uma corre-
ção financeira à França devido a insuficiências na verificação do 
caráter razoável dos custos, das quais foram encontradas evidên-
cias numa região em França, relativamente às medidas 121 e 323. 
Além disso, os serviços da Comissão detetaram, durante uma mis-
são em 2013, insuficiências semelhantes noutra região em França, 
as quais são atualmente objeto de discussão com as autoridades 
francesas no âmbito do procedimento de apuramento de contas.

66.
Na sequência da auditoria do Tribunal, as autoridades regionais 
tomaram medidas com vista a melhorar a verificação do caráter 
razoável dos custos durante as verificações no local (novas listas 
de verificação).

De acordo com a resposta das autoridades da República Checa, 
existem vários elementos positivos (preçários para a construção 
civil, limites de custos para os projetos em matéria de energias 
renováveis).

caixa 13 — suécia
A previsão do caráter razoável dos custos não é necessariamente 
realizada com base na comparação de ofertas, mas pode ser feita 
através de outros meios, como custos de referência do artigo 24.º, 
n.º 2, alínea d), do Regulamento 65/2011. A Comissão irá analisar 
este aspeto.

caixa 13 — itália (campânia)
No caso referido pelo Tribunal, as despesas de consultoria que 
foram consideradas excessivas quando comparadas com o acon-
selhamento prestado estão em linha com as indicações transmi-
tidas pela associação profissional e pelas disposições nacionais 
sobre a admissibilidade dos custos gerais. A autoridade regional 
especificou que o pagamento de referiu à prestação de vários ser-
viços diferentes de consultoria. A Comissão irá acompanhar este 
caso.
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67.
A Comissão está a encorajar os Estados-Membros (por exemplo, 
através de comités de acompanhamento e reuniões de análise 
anuais) a encurtarem os prazos de aprovação dos projetos e paga-
mento aos beneficiários, e tem conhecimento de que tal situação 
está a melhorar. No entanto, cabe aos Estados-Membros assegurar 
a existência de mecanismos eficazes e procedimentos administra-
tivos expeditos a nível nacional/regional.

68.
Ver a resposta ao ponto 67.

caixa 14 — Polónia
As dificuldades encontradas na execução da medida 312 na Poló-
nia foram anteriormente discutidas quer durante as sessões do 
Comité de Acompanhamento quer nas reuniões de análise anuais 
com os serviços da Comissão. 

69.
Ver a resposta ao ponto 67.

A Comissão foi informada de que foram tomadas medidas desde 
essa altura com vista a reduzir o tempo de processamento no 
Estado-Membro referido pelo Tribunal.

suécia: A execução das medidas do eixo 3 foi regularmente dis-
cutida nas reuniões do Comité de Acompanhamento e nas reuni-
ões de análise anuais. No outono de 2012, a autoridade de gestão 
fixou prazos máximos para o processamento das candidaturas 
(4 meses), bem como para o processamento dos pagamentos 
(90 dias).

caixa 15 — itália (campânia)
Tal como referido pelas autoridades regionais, o procedimento 
de concessão do pagamento antecipado aos beneficiários e para 
a emissão da apólice de seguro relativa ao montante pedido 
pelos beneficiários como pagamento antecipado foi revisto pela 
empresa de pagamento (AGEA).

71.
Para o próximo período de programação 2014-2020, a Comissão 
prevê uma maior redução do ónus administrativo através da intro-
dução de custos simplificados. Consequentemente, o processo de 
pedido, gestão e auditoria dos reembolsos dos pagamentos efe-
tuados será facilitado, quer para os beneficiários quer para a pró-
pria administração.

72.
Com vista a medir a eficácia e eficiência dos investimen-
tos no desenvolvimento rural, foi criado em 2006 um quadro 
comum de acompanhem-to e avaliação, tendo sido pedido aos 
Estados-Membros que definissem metas pertinentes e indica-
dores de resultados previstos para cada medida programada ao 
abrigo do FEADER para o período de programação 2007-2013.

74.
A Comissão abordou a questão da fiabilidade dos indicadores 
em várias ocasiões; no contexto do exame dos relatórios anuais, 
das reuniões de análise anuais e das reuniões dos Comités de 
Acompanhamento.

Para compilar indicadores de resultados como «aumento do valor 
acrescentado bruto (VAB)», os EM foram convidados17 a reco-
lher informações relevantes sobre o VAB das empresas apoiadas 
quando a candidatura é aprovada e dois anos após a conclusão 
do investimento, a fim de integrar, tanto quanto possível, o efeito 
a longo prazo dos investimentos.

Na preparação do quadro comum de acompanhamento e ava-
liação para o próximo período de programação 2014-2020, estão 
a ser tidas em conta as insuficiências observadas durante este 
período. Por conseguinte, para o próximo período de programa-
ção, os indicadores de resultados serão examinados no âmbito 
da avaliação do PDR. Tal exame será também efetuado mediante 
documentação demonstrativa mais exata (fichas) para cada indi-
cador, com vista a evitar eventuais inconsistências na recolha de 
dados devido a má interpretação.

17 D o c u m e n t o  d e  t r a b a l h o  q u e  fo r n e c e  o r i e n t a ç õ e s  a o s 
Estados-Membros para o indicador de resultados «aumento do 
VAB»:  http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/f i ledownload.
cfm?id=84053593-C697-FF89-ED5C-51797D9754FD.
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76.
Ver a resposta ao ponto 74.

caixa 16 
A Comissão contactará a autoridade regional para obter uma 
maior clarificação sobre este ponto.

77.
Ver a resposta ao ponto 74.

No que respeita aos princípios de subsidiariedade e gestão parti-
lhada, o manual do quadro comum de acompanhamento e ava-
liação descreve em termos gerais as tarefas de acompanhamento 
e avaliação, ao mesmo tempo que proporciona alguma flexibili-
dade aos Estados-Membros quanto à forma de executar as suas 
ações de acompanhamento e avaliação. Os Estados-Membros 
devem encontrar o melhor equilíbrio para assegurar dados de 
boa qualidade a custos aceitáveis em termos de procedimentos 
de acompanhamento.

caixa 17 
Ver a resposta ao ponto 74.

79.
Ver respostas aos pontos 74 e 83.

80.
itália (campânia): As autoridades regionais consideram que 
os projetos auditados são pertinentes quanto aos objetivos das 
medidas e contribuem para alcançar os objetivos gerais definidos 
para o eixo 3 em termos de diversificação das atividades rurais 
e atividades não agrícolas. É também este o caso dos projetos 
número 2 e 3 referidos pelo Tribunal. No caso do projeto número 
3, as autoridades regionais mantiveram a opinião de que a renova-
ção do pátio exterior está vinculada aos projetos de diversificação 
«fattoria didattica», uma vez que isto é essencial para assegurar 
um acesso adequado à exploração agrícola.

A Comissão irá analisar este caso.

82.
A previsão do aumento do VAB é uma questão complexa, visto 
que os beneficiários podem precisar de tempo para estabilizar as 
suas atividades económicas ou expandidas. Curtos períodos de 
tempo entre a realização do projeto e o momento de avaliação 
podem resultar numa previsão em baixa do aumento do VAB. 
Além disso, deve ser dada atenção ao tipo de investimento, uma 
vez que alguns investimentos podem não levar a um aumento 
imediato ou direto do VAB (por exemplo, sinalização, centros de 
informação, estudos de marketing, etc.).

83.
A avaliação do peso morto e da deslocação pode ser feita mais 
eficazmente na fase de avaliação.

No que respeita ao peso morto, e em relação aos 20 projetos 
identificados pelo Tribunal como «fortes» quanto aos indica-
dores de peso morto no anexo II, a legislação da UE fornece as 
regras gerais de auxílios estatais para as ajudas definidas no artigo 
52.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho e para o               
LEADER quando no contexto do eixo 3. Estas regras estipulam que 
tais despesas são elegíveis desde o pedido à aplicação dos apoios. 
Tal requisito consta das regras de auxílio estatal para estabelecer 
elementos de incentivo necessários para evitar o peso-morto.18 
Devem aplicar-se as mesmas regras às medidas cofinanciadas 
e aos esquemas de auxílios individuais notificados ao abrigo do 
regime geral de auxílios estatais.

Ver também as respostas aos pontos 52, 53 e 55.

No que respeita à deslocação, ver as respostas aos pontos 58, 59, 
61, 62 e caixa 12.

A situação económica altera-se com o tempo, e alterou-se particu-
larmente com o início da crise económica e financeira em 2008-
2009. Por conseguinte, é possível que as previsões feitas ex ante 
acabem por não se verificar completamente ao longo da execu-
ção dos projetos. Além disso, para os projetos que visem uma sus-
tentabilidade de médio a longo prazo, estes indicadores podem 
ser alcançados numa fase posterior (e não imediatamente após 
a conclusão do investimento).

18 Artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão. No n.º 2, 
lê-se: «Considera-se que os auxílios às PME abrangidos pelo presente 
regulamento têm um efeito de incentivo se o beneficiário tiver apresentado 
um pedido de auxílio ao Estado-Membro em causa antes de iniciados os 
trabalhos relativos ao projeto ou atividade».
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84.
A Comissão considera que a salvaguarda dos empregos existen-
tes através do apoio às empresas existentes constitui uma das 
maiores mais-valias do FEADER, juntamente com a criação de 
empregos temporários relacionados com a execução de projetos 
de investimento em certos domínios (por exemplo, atividades de 
construção). O período de durabilidade de 5 anos também asse-
gura a existência de um determinado elemento de salvaguarda 
para cada projeto objeto de ajuda. 

De facto, não existe qualquer indicador comum «número de 
empregos mantidos», mas as autoridades de gestão são convida-
das a definir indicadores adicionais relevantes para os seus PDR. 
Deve ter-se em mente que o atual conjunto de indicadores já 
é numeroso e muitos Estados-Membros solicitaram a simplifica-
ção e a redução dos indicadores do quadro comum de acompa-
nhamento e avaliação para o próximo período de programação.

cOnclusões e recOmendações

86.
O quadro jurídico da UE atualmente em vigor estabelece um 
vasto âmbito e vastas finalidades para as medidas, o que permite 
uma grande flexibilidade na execução.

Aquando da aprovação dos PDR, a Comissão realiza uma análise 
para avaliar se os programas e as medidas são consistentes com 
as orientações estratégicas comunitárias e os planos estratégi-
cos nacionais relevantes, e se cumprem as disposições jurídicas 
pertinentes19. 

A Comissão considera que as necessidades e as oportunidades 
foram descritas com clareza suficiente para tornar a programação 
das medidas auditadas adequada e possível, mesmo que as análi-
ses em questão poderiam ser melhoradas em alguns casos.

De acordo com os princípios da subsidiariedade e da gestão par-
tilhada, a definição de critérios de seleção e a seleção de projetos 
é da responsabilidade dos Estados-Membros. A Comissão não tem 
competência no processo de seleção dos projetos. 

Não obstante, foram retirados ensinamentos a ser aplicados no 
próximo período de programação 2014-2020, nomeadamente 
através de orientação devida e no contexto do processo de 
programação.

19 Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho e Regulamento (CE) 
n.º 1974/2006 da Comissão [artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
do Conselho].

A Comissão propôs, para o próximo período de programação 
2014-2020, que estas três medidas sejam concentradas numa única 
medida, uma maior atenção aos beneficiários, melhores condições 
de elegibilidade e melhores regras para os pagamentos, reduzindo 
assim o ónus administrativo que pode estar associado a estas medi-
das. Os colegisladores irão definir o âmbito final da nova medida 
proposta.

87.
As medidas do eixo 3 têm um papel a desempenhar na salva-
guarda das empresas e dos postos de trabalho, bem como na 
criação de condições de crescimento sustentável nas zonas rurais.

A Comissão, no âmbito das suas competências de supervisão, insis-
tiu em várias ocasiões ao longo do período de programação na 
necessidade de uma maior seletividade20 definição de objetivos na 
execução das medidas. 

A aplicação dos critérios de seleção ou do mecanismo de definição 
de metas equivalente é examinada pela Comissão nas suas missões 
de auditoria. Foram feitas várias observações a este respeito aos 
Estados-Membros relativamente a medidas de desenvolvimento 
rural. Quando necessário, a Comissão propõe correções financeiras. 

88.
O requisito de definição de objetivos claros para o apoio ao 
investimento [artigo 43.º do Regulamento da Comissão (CE) 
n.º 1974/2006] foi explicitamente introduzido neste período de 
programação para, entre outros aspetos, contrariar os efeitos de 
peso morto e deslocação. 

Os apoios aos projetos devem ser concedidos com base numa 
avaliação que determine se o projeto contribui para os objetivos 
do PDR.

Ver a resposta ao ponto 55.

O risco de gastos excessivos deve ser tomado em consideração. As 
taxas de intensidade das ajudas devem contribuir para reduzir tais 
riscos.

A Comissão está a encorajar os Estados-Membros (por exemplo, 
através de comités de acompanhamento e reuniões de análise 
anuais) a encurtarem os prazos de aprovação dos projetos e paga-
mento aos beneficiários, e tem conhecimento de que tal situação 
está a melhorar. No entanto, cabe aos Estados-Membros assegurar 
a existência de mecanismos eficazes e procedimentos administra-
tivos expeditos a nível nacional/regional.

20 Por exemplo, durante as reuniões anuais ou de acompanhamento, 
nomeadamente, no início do período de programação, a Comissão enviou 
uma carta às autoridades de gestão de todos os programas convidando-as 
a tomarem em consideração a importância de critérios de seleção bem 
definidos para uma execução eficaz ao longo de todo o período. Além 
disso, em 2009, outra carta instou os Estados-Membros a assegurarem 
uma adequada especificação e utilização de critérios de seleção com vista 
à atribuição dos fundos.



71

Respostas 
da Comissão

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

A Comissão propôs, para o próximo período de programação 
2014-2020, que as três medidas auditadas pelo Tribunal sejam 
concentradas numa única medida, com uma maior atenção aos 
beneficiários, melhores condições de elegibilidade e melhores 
regras para os pagamentos, reduzindo assim o ónus administra-
tivo que pode estar associado a estas medidas. A Comissão prevê 
uma maior redução do ónus administrativo através da introdu-
ção de custos simplificados. Consequentemente, o processo de 
pedido, gestão e auditoria dos reembolsos pagamentos efetua-
dos será facilitado, quer para os beneficiários quer para a própria 
administração.

90.
No que respeita aos objetivos para o atual período, os 
Estados-Membros devem identificar a justificação da intervenção, 
os objetivos, o âmbito e as ações. Além disso, devem existir evi-
dências de que, no que respeita às medidas de investimento, os 
apoios assentam em objetivos claramente definidos que reflitam 
as necessidades territoriais e as insuficiências estruturais identifica-
das [artigo 43.º e anexo II do Regulamento (CE) n.º 1974].

Aquando da aprovação dos PDR, a Comissão realiza uma análise 
para avaliar se os programas e as medidas são consistentes com 
as orientações estratégicas comunitárias21 e os planos estratégi-
cos nacionais relevantes, e se cumprem as disposições jurídicas 
pertinentes22. 

Ciente de algumas dificuldades em termos de mensurabilidade, 
a Comissão propôs, para o próximo período de programação, que 
sejam definidas metas adequadas para cada área em foco das 
prioridades da União, com base em indicadores comuns, e que as 
medidas selecionadas relativamente às prioridades da União têm 
por base uma lógica de intervenção coerente, apoiada por uma 
avaliação ex ante.

recomendação 1
Os princípios de subsidiariedade e gestão partilhada conferem um 
poder de decisão considerável aos Estados-Membros e às regiões. 

Aquando da aprovação dos PDR, a Comissão realiza uma análise 
para avaliar se os programas e as medidas são consistentes com 
as orientações estratégicas comunitárias e os planos estratégi-
cos nacionais relevantes, e se cumprem as disposições jurídicas 
pertinentes.23 

21 Decisão do Conselho, de 20 de fevereiro de 2006, relativa às orientações 
estratégicas comunitárias de desenvolvimento rural (período de 
programação 2007-2013) (2006/144/CE).

22 Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho e Regulamento (CE) 
n.º 1974/2006 da Comissão [artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
do Conselho].

23 Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho e Regulamento (CE) 
n.º 1974/2006 da Comissão [artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 
do Conselho].

Embora reconheça que as medidas sujeitas a auditoria têm obje-
tivos mais vastos do que a mera correção das falhas do mercado 
relativamente aos obstáculos ao emprego e ao crescimento, 
a Comissão considera que os PDR devem apresentar objetivos 
mensuráveis que contribuam para a consecução dos objetivos 
das políticas.

A Comissão está ciente das insuficiências existentes neste domí-
nio, pelo que propôs, para o FEADER para o próximo período de 
programação 2014-2020, o reforço do quadro jurídico para que 
sejam definidas metas quantitativas ex ante para cada área de 
foco das prioridades da União. O conteúdo do programa deverá 
conter uma descrição da estratégia que assegure que as medidas 
selecionadas relativamente às prioridades da União têm por base 
uma lógica de intervenção coerente, apoiada por uma avaliação 
ex ante. Sempre que um programa não contenha tal estratégia 
e metas adequadas, a Comissão não procederá à sua aprovação.

91.
Os princípios de subsidiariedade e gestão partilhada conferem um 
poder de decisão considerável aos Estados-Membros e às regiões. 
O quadro jurídico adotado da UE é vasto e flexível, sendo que 
a restrição dos auxílios a determinadas atividades específicas, bem 
como a seleção e aprovação de projetos, é da responsabilidade 
dos Estados-Membros.

A Comissão considera que deve continuar a definir as condições 
básicas de elegibilidade a nível da UE, mas que devem ser defini-
das condições de elegibilidade e critérios de seleção mais precisos 
para os PDR individuais. A Comissão acredita que as suas propos-
tas para uma política de desenvolvimento rural para o pós-2013 
seguem esta abordagem. No entanto, a Comissão irá emitir orien-
tações adicionais sobre este assunto.

92.
A Comissão considera que houve uma melhoria na execução dos 
programas ao longo do decurso do período de programação.

Ciente de certos problemas nesta área, a Comissão introduziu na 
sua proposta para a nova política de desenvolvimento rural da 
UE para o próximo período de programação 2014-2020 o requi-
sito obrigatório da definição e utilização de critérios de seleção 
(exceto no caso de determinadas medidas específicas de com-
pensação para zonas ou animais, em que tal utilização obrigatória 
não seja adequada).
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recomendação 2
O vasto âmbito das medidas auditadas deve ser reconhecido, uma 
vez que as mesmas não só exercem um impacto no emprego 
e rendimento mas também contribuem para a sustentabilidade 
das zonas rurais.

A Comissão insistiu em várias ocasiões, no decurso do atual perí-
odo de programação, na necessidade de uma maior seletividade 
e está preparada para encorajar ainda mais os Estados-Membros 
a fazê-lo.

A aplicação dos critérios de seleção ou do mecanismo de 
definição de metas equivalente é examinada pela Comissão 
nas suas missões de auditoria, tendo sido transmitidas aos 
Estados-Membros várias observações a esse propósito. Caso 
necessário, a Comissão propõe correções financeiras.

A Comissão concorda com a recomendação e, na proposta rela-
tiva à política de desenvolvimento da UE para o período de pro-
gramação 2014-2020, prevê que os critérios de seleção devem ser 
definidos para todas as medidas, os quais devem visar assegurar 
o tratamento igual de todos os candidatos, a melhor utilização 
dos recursos financeiros e a definição de metas para as medidas 
de acordo com as prioridades da União para o desenvolvimento 
rural. Propõe-se que a utilização de critérios de seleção seja em 
geral obrigatória, inclusivamente nos casos em que os fundos dis-
poníveis sejam suficientes, exceto no caso de determinadas medi-
das específicas de compensação para zonas ou animais.24 

A Comissão concorda também com o facto de o sistema de 
seleção de projetos dos Estados-Membros dever ter em conta 
a qualidade dos projetos e com a utilização de um sistema de 
classificação mínima. A Comissão irá apresentar orientações aos 
Estados-Membros sobre a utilização dos critérios de elegibilidade 
e seleção para o próximo período de programação.

93.
A legislação não previu uma avaliação a priori da eventual neces-
sidade de subsídios por parte dos candidatos. O requisito consiste 
em identificar necessidades no PDR em relação à análise SWOT 
da zona em questão e, por conseguinte, em definir metas para 
a ajuda de acordo com as necessidades territoriais e os pontos 
fracos estruturais identificados. 

24 A base jurídica é a proposta de Regulamento relativo ao desenvolvimento 
rural e o seu artigo 49.º, bem como os atos de implementação/delegação 
afins. Ver COM(2011) 627 Final/2 datada de 19/10/2011.

Por conseguinte, a Comissão não considera a questão de o bene-
ficiário necessitar ou não da subvenção como um instrumento 
adequado para avaliar o peso morto. A avaliação do peso morto 
é mais complexa e deve fazer parte da avaliação dos programas.

A Comissão considera que, se o apoio ao investimento tiver obje-
tivos bem definidos (através, entre outros aspetos, de critérios de 
elegibilidade e seleção, diferenciação das taxas das ajudas) e se 
tiver por base necessidades/insuficiências claramente definidas, 
o risco de peso morto e deslocação é minimizado. A definição 
de objetivos para o apoio ao investimento (artigo 43.º) foi intro-
duzida neste período de programação precisamente para limitar 
os efeitos de peso morto e deslocação advindos de avaliações 
anteriores.

A Comissão não considera que o caso de um subsídio levar ao 
aumento da quota de mercado à custa de um concorrente seja 
a priori economicamente ineficaz. Por exemplo, a ajuda pode 
ter originado empresas mais eficientes (económica e ambiental-
mente) que podem contribuir para o desenvolvimento geral da 
economia rural.

A Comissão incluiu na proposta para o próximo período de pro-
gramação o requisito de as necessidades específicas relativas às 
condições específicas e nível regional e sub-regional sem toma-
das em conta e especificamente abordadas através de medidas 
ou subprogramas temáticos adequadamente articulados. 

A Comissão propôs também que sejam definidas metas ade-
quadas para cada área em foco das prioridades da União, com 
base em indicadores de resultados comuns, e que as medidas 
selecionadas relativamente às prioridades da União têm por 
base uma lógica de intervenção coerente, apoiada por uma 
avaliação ex ante.



73

Respostas 
da Comissão

Relatório Especial n.º 6/2013 – Os Estados‑Membros e a Comissão conseguiram uma otimização dos recursos através das medidas de diversificação da economia rural?

recomendação 3
A Comissão concorda com a recomendação e está disposta 
a organizar a partilha de boas práticas no que respeita à mitigação 
dos riscos de peso morto e deslocação com os Estados-Membros.

A legislação estabeleceu a aplicação das regras gerais relativas 
aos auxílios estatais ao apoio ao abrigo da alínea a) do artigo 52.º 
do Regulamento (CE) n.º 1698/2005. Estas regras requerem que 
as despesas sejam elegíveis na apresentação da candidatura aos 
auxílios. Tal requisito consta das regras de auxílio estatal para esta-
belecer elementos de incentivo necessários para evitar o peso 
morto.25 Devem aplicar-se as mesmas regras às medidas cofi-
nanciadas e aos esquemas de auxílios individuais notificados ao 
abrigo do regime de auxílios estatais.

A consideração da capacidade financeira dos beneficiários isola-
damente na avaliação do peso morto pode implicar o risco de 
apoiar projetos não viáveis e custos administrativos acrescidos 
para as autoridades, bem como um maior ónus administrativo 
para os beneficiários.

94.
O risco de gastos excessivos deve ser tomado em consideração. 
As taxas de intensidade das ajudas devem contribuir para reduzir 
tais riscos.

recomendação 4
A Comissão faz notar esta recomendação destina-se aos 
Estados-Membros e que os princípios de subsidiariedade e ges-
tão partilhada conferem um poder de decisão considerável aos 
Estados-Membros e às regiões.

A Comissão aborda a questão da avaliação do caráter razoável dos 
custos durante as suas missões de auditoria das medidas de inves-
timento. A Comissão verifica que o Estado-Membro estabeleceu 
um sistema eficaz para avaliar o caráter razoável dos custos. Dada 
a complexidade da matéria, a Comissão continuará a examinar 
esta questão durante as suas missões de auditoria. Prosseguirá 
também as discussões com os Estados-Membros fora do âmbito 
do procedimento de apuramento de contas.

O número de missões de auditoria é limitado devido ao número 
de funcionários disponíveis. Por conseguinte, o número e o 
âmbito destas missões são decididos com base na análise de risco. 

25 Artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 800/2008 da Comissão. No n.º 2, 
lê-se: «Considera-se que os auxílios às PME abrangidos pelo presente 
regulamento têm um efeito de incentivo se o beneficiário tiver apresentado 
um pedido de auxílio ao Estado-Membro em causa antes de iniciados os 
trabalhos relativos ao projeto ou atividade».

95.
Na preparação do sistema de acompanhamento e avaliação para 
o próximo período, estão a ser tomadas em consideração as insu-
ficiências observadas durante este período. Na prática, tem sido 
difícil para as autoridades de gestão compilar os dados e reali-
zar a análise necessários para estabelecer os valores para estes 
tipos de indicadores de resultados, como parte de suas atividades 
regulares de controlo. Por conseguinte, para o próximo período 
de programação, os indicadores de resultados serão examinados 
no âmbito da avaliação do PDR. Tal exame será também efetuado 
mediante documentação demonstrativa mais exata (fichas) para 
cada indicador, com vista a evitar eventuais inconsistências na 
recolha de dados devido a má interpretação.

A recolha de informações e o controlo da execução dos proje-
tos é da responsabilidade dos Estados-Membros, e não pode ser 
imputada à Comissão a responsabilidade da gestão ativa deste 
processo, uma vez que tal contrariaria os princípios de subsidiarie-
dade e gestão partilhada.

recomendação 5
Os objetivos e as respetivas metas ao nível dos programas são 
definidos pela autoridade de gestão no âmbito da estratégia do 
programa. A nível do projeto, os resultados estimados/previstos 
através dos quais o projeto em questão irá contribuir para a con-
secução dos objetivos do programa são definidos ex ante pelos 
potenciais beneficiários nos respetivos pedidos. No entanto, 
existem sempre incertezas e fatores externos relativamente ao 
cumprimento das metas definidas, pelo que as mesmas devem 
também poder ser ajustadas conforme necessário. 

A Comissão concorda com a recomendação e está e envidar 
esforços no sentido de assegurar que, na preparação do quadro 
comum de acompanhamento e avaliação para o próximo perí-
odo, atualmente em elaboração26, as insuficiências observadas 
durante este período são tidas em conta. Por conseguinte, para 
o próximo período de programação, os indicadores de resultados 
serão examinados no âmbito da avaliação do PDR. Tal exame será 
também efetuado mediante documentação demonstrativa mais 
exata (fichas) para cada indicador, com vista a evitar eventuais 
inconsistências na recolha de dados devido a má interpretação.

26 A base jurídica é o artigo 110.º da proposta de legislação horizontal, 
o título VII da proposta de Regulamento relativo ao desenvolvimento rural 
e atos de execução/delegação afins. Ver COM(2011) 628 Final/2 com data 
de 19/10/2011 e COM(2011) 627 Final/2 com data de 19/10/2011.
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Para o próximo período de programação 2014-2020, a Comissão 
está a desenvolver, em conjunto com os Estados-Membros, um 
quadro comum de acompanhamento e avaliação que permitirá 
a avaliação, para cada PDR, do progresso na execução de indica-
dores-alvo definidos em conjunto para as prioridades e áreas de 
foco selecionadas para o programa. Este quadro basear-se-á em 
um plano de indicador que define o objetivo, resultados e des-
pesas previstos para as medidas a serem implementadas para 
alcançar as metas e objetivos do programa. O plano indicador 
representa com mais precisão a lógica de intervenção quantifi-
cada para cada programa individual do que a atual estrutura de 
eixo rígido.

recomendação 6
De acordo com os princípios de subsidiariedade e gestão parti-
lhada, cabe aos Estados-Membros assegurar a existência de meca-
nismos eficazes e procedimentos administrativos expeditos a nível 
nacional/regional.

A Comissão está a encorajar os Estados-Membros em vários con-
textos (por exemplo, através de comités de acompanhamento 
e reuniões de análise anuais) a encurtarem os prazos de aprova-
ção dos projetos e pagamento aos beneficiários, e tem conheci-
mento de que tal situação está a melhorar durante o atual período 
de programação.

Para o próximo período de programação 2014-2020, a Comissão 
prevê uma maior redução do ónus administrativo através da intro-
dução de custos simplificados. Consequentemente, o processo de 
pedido, gestão e auditoria dos reembolsos dos pagamentos efe-
tuados será facilitado, quer para os beneficiários quer para a pró-
pria administração.
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A DIvERSIfICAçãO DA ECONOMIA RURAL é ESSENCIAL PARA O CRESCI-
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TINADAS A DIvERSIfICAR A ECONOMIA RURAL. ESTE RESULTADO ADvEIO DA 

fALTA DE DEMONSTRAçãO CLARA DA NECESSIDADE DE APOIO, DA AUSêN-

CIA DE OBJETIvOS ESPECÍfICOS E DA ADOçãO DE CRITéRIOS DE ELEgIBI-

LIDADE E DE SELEçãO ExCESSIvAMENTE gERAIS. OS ESTADOS-MEMBROS 

NãO TOMARAM AS MEDIDAS ADEQUADAS PARA ATENUAR OS RISCOS DE 

PESO MORTO, DE DESLOCAçãO OU DE REALIzAçãO DE DESPESAS ExCES-

SIvAS, O QUE RESULTOU NUMA UTILIzAçãO INEfICIENTE DOS RECURSOS. 

O TRIBUNAL fORMULA RECOMENDAçõES PARA AUxILIAR A COMISSãO E OS 

ESTADOS-MEMBROS A CORRIgIR ESTAS INSUfICIêNCIAS. 
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