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O presente documento apresenta as respostas da Comissão Europeia e do Serviço Europeu para a 

Ação Externa às observações constante de um relatório especial do Tribunal de Contas Europeu, em 

conformidade com o artigo 259.º do Regulamento Financeiro, a publicar juntamente com o relatório 

especial.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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I. RESPOSTAS BREVES DA COMISSÃO E DO SEAE 

Os programas transfronteiriços ao longo das fronteiras externas terrestres e marítimas da UE 
constituem uma forma única de cooperação entre os Estados-Membros e os países parceiros 
vizinhos. Esta cooperação permite reforçar os contactos e intercâmbios interpessoais a nível 
regional e local e envolve um vasto leque de intervenientes (municípios, ONG, universidades, etc.). 
Os programas de cooperação transfronteiriça do Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV) para 
2014-2020 são muito apreciados por todas as partes interessadas e são amplamente vistos como 
formas bem-sucedidas de reunir a UE e os seus países vizinhos em torno de desafios e prioridades 
comuns, com a apropriação e a parceria no centro desta cooperação. 

A cooperação desempenha um papel único no âmbito do conjunto de instrumentos de política 
externa da UE. Em vários casos, os programas de cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV 
permitiram a cooperação, que, de outro modo, não teria tido lugar ou teria enfrentado dificuldades 
por razões políticas; por exemplo, a cooperação entre Israel e os seus vizinhos árabes. Como tal, a 
cooperação transfronteiriça representa um importante instrumento apolítico e criador de confiança. 
Trata-se de um importante ativo e de um valor acrescentado, reconhecido por todos os parceiros 
envolvidos. 

Os programas de cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV são também de importância 
fundamental para colmatar lacunas no desenvolvimento de zonas fronteiriças e resolver problemas 
que transcendem as fronteiras nacionais, por exemplo, as alterações climáticas ou as ligações de 
transportes. No quadro da resolução desses problemas através de um modelo de governação da 
cooperação específico, a cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV demonstrou ser um 
instrumento eficaz para encontrar soluções conjuntas. 

A Comissão congratula-se com a conclusão geral do relatório especial do TCE, que confirma que os 
programas de cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV prestaram um apoio relevante e 

valioso às regiões de ambos os lados da fronteira externa da UE. Tendo em conta o seu 
calendário, a auditoria só pôde necessariamente ter em conta parcialmente os resultados da 
cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV, que começou a ser implementada na íntegra em 
2019. Os resultados completos só serão conhecidos no encerramento, em 2025. 

A Comissão reconhece que as complementaridades entre os instrumentos da UE aplicados no 
mesmo território podem sempre ser melhoradas. Congratulamo-nos com o interesse das 
delegações da UE em serem mais envolvidas e mais bem informadas sobre a cooperação. 
Congratulamo-nos igualmente com a conclusão do TCE sobre a necessidade de uma maior 
participação das delegações da UE e consideramos que essa participação tem de respeitar as 
regras de governação destes programas no âmbito da modalidade de gestão partilhada. 

A Comissão reconhece algumas das questões que a execução da cooperação transfronteiriça no 
âmbito do IEV enfrentou no passado, tais como o início tardio dos programas, algumas 
insuficiências no acompanhamento dos resultados ou o acesso insuficiente aos instrumentos de 
comunicação de informações antifraude. A Comissão abordou estas questões através da 
integração da cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV no quadro global do Interreg, no 
contexto da política de coesão. Os «programas Interreg NEXT», tal como são atualmente 
conhecidos, beneficiarão, em 2021-2027, de um quadro jurídico simplificado, de novos 
procedimentos e de um elevado nível de empenhamento contínuo, apesar dos desafios sem 
precedentes criados pela agressão militar da Rússia contra a Ucrânia. O Interreg NEXT estará no 
centro do apoio da UE à Ucrânia e aos seus cidadãos na sua trajetória europeia, desenvolvendo 
capacidades e promovendo ligações de cooperação com a UE nas suas regiões fronteiriças. 
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II. RESPOSTAS DA COMISSÃO E DO SEAE ÀS 
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES DO TCE 

1. Complementaridade da cooperação transfronteiriça no âmbito 

do IEV com outros programas financiados pela UE 

A Comissão congratula-se com a principal observação do TCE de que os programas de cooperação 
transfronteiriça no âmbito do IEV foram desenvolvidos de forma participativa e identificaram 
prioridades alinhadas com os desafios comuns das regiões fronteiriças. Observa igualmente que o 
TCE reconheceu que os objetivos temáticos selecionados pelos programas estavam em 
consonância com a sua análise dos desafios e das deficiências das regiões1 e que a sociedade civil 
desempenhou um papel importante na definição das necessidades e prioridades das regiões 
participantes2. 

A Comissão incentiva e promove a coordenação entre os programas e instrumentos da UE para 
reforçar as sinergias entre eles e evitar o duplo financiamento. Congratulamo-nos com a 
observação do TCE de que a Comissão envidou esforços para evitar o duplo financiamento de 
projetos e identificar possíveis sinergias3. A Comissão emitiu igualmente uma recomendação sobre 
os programas neste sentido. Além disso, com o apoio da Comissão, a Interact e o TESIM (o projeto 
de assistência técnica da Comissão que apoia os programas de cooperação transfronteiriça no 
âmbito do IEV) criaram, em julho de 2020, a plataforma de diálogo «Melhorar as sinergias a nível 
do Mediterrâneo». Esta plataforma está aberta a todos os programas Interreg de 2021-2027 que 
operam no Mediterrâneo e facilita uma coordenação mais forte, tanto durante a programação 
como durante a execução. A Comissão regista igualmente o reconhecimento pelo TCE dos esforços 
de coordenação envidados pelo TESIM, pelo programa Interact e pelos próprios programas de 
cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV4. 

As autoridades de gestão são responsáveis por assegurar sinergias e evitar a duplicação ou o duplo 
financiamento. A este respeito, a Comissão não concorda que a coordenação realizada seja 
«insuficiente» e que exista uma «falta de coordenação estruturada»5. 

A Comissão e o SEAE consideram importante que as delegações da UE participem mais nos 
programas de cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV e do Interreg NEXT6. No entanto, o 
quadro jurídico da política de coesão define claramente o papel da Comissão na execução dos 
programas. No âmbito da gestão partilhada, a responsabilidade pela seleção dos projetos e pelo 
acompanhamento a nível dos projetos cabe aos países participantes e às autoridades responsáveis 
pelos programas, e não à Comissão. 

Para os programas de 2021-2027, a Comissão simplificou significativamente os procedimentos de 
criação de programas no âmbito das medidas da política de coesão. Em especial, a designação das 

                                                 
1  Ver a observação do TCE no ponto 15. 

2  Ver a observação do TCE no ponto 22. 

3  Ver a observação do TCE no ponto 23. 

4  Ver a observação do TCE no ponto 28. 

5  Ver a observação do TCE no ponto 29. 

6  Ver a observação do TCE no ponto 31. 
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autoridades responsáveis pelos programas é abolida, o que deverá ajudar a evitar atrasos 
identificados no período de 2014-20207 e acelerar o início dos futuros programas. 

2. Seleção, acompanhamento e relatórios 

A Comissão congratula-se com as conclusões do TCE sobre o processo de seleção qualificado como 
«globalmente transparente e concebido para selecionar os projetos de cooperação transfronteiriça 
no âmbito do IEV mais adequados», bem como sobre o papel da Comissão e das autoridades de 
gestão na prestação de orientações úteis sobre a execução dos projetos e a atenuação do risco de 
fraude. Registamos as constatações do TCE relacionadas com o (bom) desempenho previsto dos 
projetos, bem como com um impacto transfronteiriço mais fraco numa minoria de projetos 
auditados. No início de outubro de 2022, a Comissão obteve informações das autoridades 
responsáveis pelos programas de que as deficiências identificadas pelo TCE estão entretanto a ser 
corrigidas, pelo menos em parte8. Por exemplo, a construção da passagem da fronteira rodoviária 
em Malhowice, Polónia, que reforçará a dimensão transfronteiriça do projeto rodoviário regional 
885, está em curso e deverá estar concluída em 2025. De acordo com as informações recebidas 
das autoridades responsáveis pelos programas, todos os controlos no local atrasados do plano 
anual de 2020-2021 foram realizados até ao final de junho de 2022. 

No que diz respeito ao quadro de acompanhamento e comunicação de informações relativo aos 
programas, todos os programas escolheram, pelo menos, um indicador comum de realizações por 
prioridade, o que permite um nível plausível de agregação ao nível da cooperação transfronteiriça 
no âmbito do IEV9. Estão previstos novos trabalhos para apoiar os programas, nomeadamente 
através de assistência técnica, a fim de os ajudar a criar com exatidão o sistema de indicadores a 
nível dos projetos. 

3. Programas NEXT e perspetivas para o futuro 

A Comissão congratula-se com o reconhecimento pelo TCE de que as alterações introduzidas no 
novo quadro jurídico e nos procedimentos de 2021-2027 refletem os ensinamentos retirados do 
passado. A Comissão está convicta de que as medidas de simplificação introduzidas trarão 
benefícios tangíveis para os programas, bem como para a sua execução e para os beneficiários dos 
projetos. A Comissão considera que os novos regulamentos preveem um sistema mais do que 
suficientemente sólido para identificar eventuais insuficiências nos sistemas de gestão e controlo 
dos programas, sem as consequências negativas e os longos atrasos criados pelo anterior 
procedimento de designação10. Do mesmo modo, a Comissão considera existirem apenas 
vantagens e nenhuns riscos substanciais na aplicação do procedimento simplificado aos grandes 
projetos de infraestruturas. A legislação continua a permitir que a Comissão dê o seu parecer antes 
da seleção de um projeto, mas esta intervenção não deve atrasar a execução desses projetos. 

A Comissão considera que as insuficiências dos sistemas de acompanhamento e comunicação de 
informações da cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV, identificadas pelo TCE, foram 
devidamente tidas em conta pelos novos regulamentos. Os programas têm de aplicar o quadro de 
desempenho da política de coesão, criando um sistema claro de indicadores comuns de realizações 
e de resultados. A Comissão tem incentivado sistematicamente os programas a utilizar estes 
indicadores comuns e todos os programas Interreg NEXT optaram por utilizar os novos indicadores 

                                                 
7  Ver a observação do TCE no ponto 33. 

8  Ver as observações do TCE nos pontos 59 e 66. 

9  Ver a observação do TCE no ponto 61. 

10  Ver a observação do TCE no ponto 77. 
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comuns de realizações e de resultados, o que resultará num nível de agregação para os programas 
de 2021-2027 muito superior ao de 2014-202011. 

A adoção do documento de estratégia plurianual foi, de facto, adiada devido à agressão militar 
russa contra a Ucrânia. No entanto, foi adotado em 12 de agosto. 

Devido à agressão militar russa contra a Ucrânia, todas as atividades de cooperação da UE com a 
Rússia e a Bielorrússia foram suspensas e os programas de cooperação de 2021-2027 com os dois 
países não deverão ter início num futuro próximo. Apesar de um contexto político muito difícil, 
continua a haver entusiasmo e um elevado nível de empenhamento na cooperação no âmbito da 
Vizinhança Meridional na região do Mediterrâneo. 

Além disso, a cooperação com a Ucrânia e a República da Moldávia está a ganhar novo ímpeto e 
importância, uma vez que é concedido a ambos os países o estatuto de país candidato à UE. O 
Interreg constitui uma ocasião única para a Ucrânia e a República da Moldávia fazerem 
diretamente parte dos programas em gestão partilhada. Com os investimentos na educação, na 
saúde, nas infraestruturas verdes ou na gestão da passagem das fronteiras, os programas Interreg 
NEXT ajudarão a enfrentar vários desafios e necessidades prementes das regiões fronteiriças dos 
países parceiros e oferecerão oportunidades inestimáveis às partes interessadas regionais e locais 
para aumentarem as suas capacidades através de projetos conjuntos com os seus homólogos dos 
Estados-Membros. A Comissão está a envidar todos os esforços para reforçar esta cooperação, 
tanto do ponto de vista financeiro como através da adaptação do quadro jurídico. A Comissão está 
também a envidar todos os esforços para adotar os novos programas até ao final de 2022, a fim 
de poder iniciar o mais rapidamente possível uma cooperação relançada e novos investimentos nas 
regiões fronteiriças. 

III. RESPOSTAS DA COMISSÃO E DO SEAE ÀS 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE 

Recomendação 1 – Melhorar a coordenação entre os 

programas 

A Comissão deve: 

(a) ao examinar o projeto de programas Interreg NEXT, avaliar se os programas com uma 

sobreposição geográfica parcial se comprometeram a assegurar a coordenação entre os 

programas, as complementaridades e as sinergias; 

(b) na sua função de acompanhamento, verificar a aplicação efetiva da coordenação entre os 

programas criada. 

Data de execução prevista para a): 31 de dezembro de 2022 

Prazo de execução prevista para b): 30 de junho de 2023 

A Comissão aceita esta recomendação. 

                                                 
11  Ver a observação do TCE no ponto 81. 
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No que se refere à alínea a), todos os programas Interreg 2021-2027, incluindo o Interreg NEXT, 
devem descrever no seu documento de programação a forma como a complementaridade e as 
sinergias com outros programas e instrumentos de financiamento são tidas em conta. (Artigo 17.º, 
n.º 3, alínea b), subalínea ii), do Regulamento Interreg). Por conseguinte, a Comissão avalia, durante 
a sua avaliação da qualidade dos programas e antes da aprovação, se este requisito foi cumprido. 
Tal inclui uma descrição da forma como as autoridades responsáveis pelos programas tencionam 
coordenar a sua ação com outras fontes de financiamento da UE, nomeadamente no quadro da 
cooperação bilateral da UE com os países parceiros. A coordenação pode variar em função da 
complexidade, do contexto e das especificidades geográficas dos programas. 

No que se refere à alínea b), a Comissão verificará se as autoridades responsáveis pelos 
programas executam a coordenação entre os programas no quadro dos seus programas Interreg 
NEXT. 

Recomendação 2 – Aumentar a participação das delegações 

da UE 

Na sua qualidade consultiva, a Comissão deve envolver sistematicamente, na qualidade de 

observadores, o SEAE e as delegações da UE em causa nos trabalhos dos comités conjuntos de 

programação e dos comités mistos de acompanhamento. 

Prazo de execução previsto: 31 de março de 2023 

A Comissão aceita esta recomendação. 

A DG Política Regional e Urbana lidera a gestão dos programas da cooperação transfronteiriça no 
âmbito do IEV e Interreg NEXT, pelo que representa a Comissão Europeia nos comités de 
acompanhamento. Tal como acontece com todos os programas da política de coesão, a DG 
responsável analisará a ordem de trabalhos de cada comité de acompanhamento e assegurará 
uma representação adequada da Comissão, bem como do Serviço Europeu para a Ação Externa e 
dos colegas das delegações da UE. 

A Comissão assegurará uma partilha sistemática da documentação do comité de 
acompanhamento com os colegas envolvidos, incluindo os do Serviço Europeu para a Ação Externa 
e das delegações da UE. Esta é uma prática já em vigor para alguns programas da cooperação 
transfronteiriça no âmbito do IEV, como, por exemplo, a cooperação transfronteiriça na região do 
Mediterrâneo no âmbito do IEV. 

A Comissão sublinha que os comités conjuntos de programação não são organismos formais 
responsáveis pelos programas. São criados numa base ad hoc pelos países participantes para 
redigir os novos documentos dos programas. Deixarão de existir em 2022, após a adoção dos 
programas. 

Recomendação 3 – Adaptar uma ferramenta informática 

para a comunicação de fraudes 

A Comissão deve permitir que os organismos antifraude de países terceiros (identificados nas 

convenções de financiamento) comuniquem potenciais irregularidades diretamente através do 

sistema de gestão de irregularidades. 

Prazo de execução previsto: 31 de dezembro de 2023 
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A Comissão aceita a recomendação. 

O acesso a novas autoridades e utilizadores relativas à comunicação de informações é 
tecnicamente possível. Pode e será concedido. No entanto, a Comissão gostaria de sublinhar que, 
tendo em conta o atual nível de recursos humanos disponíveis, a prestação de formação, a 
orientação e a assistência aos novos utilizadores pode constituir um desafio. A Comissão observa 
igualmente que, nos países terceiros que beneficiam de assistência da UE, podem existir questões 
de competência a nível nacional para comunicar irregularidades através do sistema de gestão de 
irregularidades. 

Recomendação 4 – Dar orientações sobre o acompanhamento 

da sustentabilidade após o encerramento dos projetos 

A Comissão deve fornecer orientações, sob a forma de aconselhamento e apoio, sobre o 

acompanhamento da sustentabilidade dos projetos (financiados pelos programas da cooperação 

transfronteiriça no âmbito do IEV e Interreg NEXT), recomendando que os projetos acima de um 

determinado valor e/ou com uma componente de infraestruturas comuniquem às autoridades de 

gestão a sustentabilidade dos seus resultados após o encerramento dos projetos. 

Prazo de execução previsto: 31 de dezembro de 2023 

A Comissão aceita esta recomendação. 

A sustentabilidade dos projetos é um princípio importante para a execução de todas as políticas da 
UE. A Comissão tratará de forma proativa a questão da sustentabilidade dos projetos de 
cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV durante eventos de partilha de experiências 
destinados às autoridades responsáveis pelos programas, como o grupo de consulta e coordenação 
da cooperação transfronteiriça no âmbito do IEV, e/ou nas reuniões do comité de 
acompanhamento. 

A Comissão salienta que, para os programas Interreg NEXT, a durabilidade das operações é um 
requisito regulamentar nos termos do artigo 65.º do Regulamento Disposições Comuns 2021-2027. 
A durabilidade será seguida pelas autoridades responsáveis pelos programas, em conformidade 
com este requisito. 

Recomendação 5 – Consultar todos os serviços pertinentes 

sobre grandes projetos de infraestruturas 

Dada a importância estratégica dos grandes projetos de infraestruturas nas relações bilaterais com 

os países parceiros, a Comissão deve assegurar que a Direção-Geral Política Regional e Urbana (DG 

REGIO) consulte todas as direções-gerais envolvidas, o Serviço Europeu para a Ação Externa e as 

delegações da UE sobre a lista de projetos previstos e os documentos de síntese conexos. 

Prazo de execução previsto: 31 de dezembro de 2022 

A Comissão aceita esta recomendação. 

Em conformidade com o artigo 57.º, n.os 3 e 4, do Regulamento Interreg 2021-2027, a DG Política 
Regional e Urbana receberá listas dos grandes projetos de infraestruturas previstos, e documentos 
de síntese que descrevam a localização, o orçamento, o parceiro principal e outros parceiros, bem 
como os principais objetivos e resultados concretos dos grandes projetos de infraestruturas a 
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financiar no quadro dos programas Interreg NEXT. A DG Política Regional e Urbana consultará os 
serviços competentes, incluindo o SEAE e as delegações da UE, sobre as listas e os documentos de 
síntese. 

Recomendação 6 – Aumentar a utilização dos indicadores 

comuns 

Ao examinar os projetos de programas Interreg NEXT, a Comissão deve avaliar a coerência dos 
indicadores e promover a utilização mais ampla possível de indicadores comuns de realizações e de 

resultados. 

Prazo de execução previsto: Imediato 

A Comissão aceita esta recomendação. 

A maior utilização de indicadores comuns foi consagrada nos regulamentos do período 2021-2027. 
Os regulamentos preveem uma abordagem sistemática do desempenho, do acompanhamento e da 
avaliação e estabelecem indicadores comuns de realizações e de resultados, que devem ser 
utilizados o mais amplamente possível. O mesmo se aplica aos programas Interreg NEXT e a 
Comissão verifica a coerência dos indicadores durante a sua avaliação da qualidade de todos os 
projetos de programas. As descrições metodológicas dos indicadores comuns de realizações e de 
resultados constam do documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2021) 198. 
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