
2019PT

O desempenho no  
domínio da coesão
 

Documento informativo
Junho de 2019



 2 

 

Índice 

Pontos 

Síntese I-IX 

Introdução 01-07 
Desempenho na UE 01-02 

Coesão 03 

Objetivos e método do documento informativo 04-07 

Orientação para o desempenho no domínio da coesão 08-124 
Evolução do quadro legislativo em matéria de gestão do 
desempenho 08-11 

Princípios orientadores 12-124 
1 – Princípios relativos ao planeamento estratégico 13-29 

2 – Princípios relativos à programação 30-56 

3 – Princípios relativos à execução 57-78 

4 – Princípios relativos ao acompanhamento e à comunicação de 
informações 79-104 

5 – Princípio relativo à avaliação 105-113 

6 – Princípio transversal 114-124 

Observações finais 125-129 

Anexo 
Anexo I - Evolução da orientação para o desempenho na 
legislação da política de coesão 

Notas 
  



3 

 

Síntese 
I A política de coesão da União Europeia (UE) visa reduzir as disparidades entre as 
regiões da União, com vista a atingir um desenvolvimento económico, social e 
territorial equilibrado. São atribuídos a esta política cerca de 350 mil milhões de euros, 
ou seja, um terço do orçamento da UE para o período de 2014-2020. 

II Historicamente, a UE tem-se concentrado em garantir que as suas despesas 
orçamentais cumprem as regras aplicáveis. Nos últimos anos, contudo, a UE tem 
procurado reforçar a orientação para o desempenho, para que os fundos europeus 
conduzam a mudanças positivas para os cidadãos. De acordo com a sua 
responsabilidade decorrente do Tratado de apresentar relatórios sobre a boa gestão 
financeira, o Tribunal tem contribuído significativamente para esta evolução. 

III O atual debate sobre a orientação para o desempenho na política de coesão 
envolve muitas partes interessadas com pontos de vista diferentes, e por vezes 
contraditórios, sobre o que é e como deve ser concretizada a orientação para o 
desempenho. O presente documento constitui uma fonte valiosa de informações para 
todos os intervenientes no combate aos difíceis desafios políticos e práticos sobre a 
forma de melhorar a orientação para o desempenho do atual e dos futuros períodos 
de programação. 

IV Este documento informativo apresenta a perspetiva do Tribunal sobre a evolução 
da orientação para o desempenho, do anterior período de programação às propostas 
da Comissão para 2021-2027. O Tribunal analisou tanto o quadro legislativo como a 
sua execução ao nível da Comissão e dos Estados-Membros. No centro da análise 
estão os 14 princípios orientadores (PO) que o Tribunal acredita serem fundamentais 
para garantir que as despesas da UE estão orientadas para o desempenho. Estes 
princípios abrangem todo o ciclo de gestão da política, desde a fase de planeamento 
estratégico, passando pela execução, até às fases de comunicação de informações e de 
avaliação. 

V Com base num extenso trabalho de auditoria de resultados no domínio da coesão 
(69 relatórios), reforçado por exames de outras fontes, o Tribunal avaliou de que 
forma estes princípios foram aplicados nos períodos de programação de 2007-2013 
e 2014-2020. Além disso, partindo do princípio de que as propostas da Comissão para 
o próximo período são executadas, analisou a probabilidade de esses princípios serem 
aplicados no período de programação de 2021-2027. Em relação aos elementos que 
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ainda não foram concretizados – os do futuro período de programação e partes do 
atual – a avaliação do Tribunal baseia-se na conceção dos sistemas em vigor. 

VI O Tribunal concluiu que, ao longo destes períodos de programação, a Comissão 
tomou medidas para integrar características de conceção que são fundamentais para 
um sistema de gestão de desempenho eficaz tanto no quadro legislativo financeiro 
geral como na legislação que rege especificamente a coesão. Essas características 
incluem a definição de bom desempenho e as condições necessárias para o atingir, 
bem como a forma de o medir, avaliar e comunicar informações. O período 
de 2014-2020, em particular, foi marcado por mudanças significativas. 

VII Contudo, estas melhorias no quadro legislativo sem sempre foram 
acompanhadas de uma execução eficaz no terreno. Além disso, um dos objetivos da 
legislação proposta para 2021-2027 é a simplificação das disposições, intuito que, em 
princípio, o Tribunal defende. No entanto, o Tribunal entende que as propostas da 
Comissão correm o risco de, ao procurar a simplificação, reduzir a ênfase no 
desempenho. 

VIII A avaliação efetuada pelo Tribunal de cada um dos 14 princípios orientadores é 
resumida no quadro 1. Este mostra que se registaram progressos no que diz respeito 
ao reforço da orientação da política de coesão para o desempenho, sobretudo no que 
toca à programação. Contudo, há vários domínios em que continuam a ser possíveis 
melhorias: o planeamento estratégico, a execução das políticas, a criação e uso de 
informações sobre o desempenho nas fases de acompanhamento/comunicação de 
informações e avaliação, bem como a garantia de sustentabilidade. Em geral, o 
Tribunal concluiu que os incentivos financeiros ao bom desempenho são insuficientes. 

Quadro 1 – Avaliação dos princípios orientadores por período de 
programação 

IX Períodos de programação X Pontos 
2007-
2013 

2014-
2020 

2021-
2027 

1. Princípios relativos ao planeamento estratégico 

1. A UE definiu uma visão clara e coerente 
do que pretende alcançar com os 
fundos da política de coesão, tendo 
essa visão de ser apropriada e 
operacionalizada 

14 a 23    

2. A atribuição de financiamento aos 
Estados-Membros tem em consideração 24 a 29    
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as necessidades assinaladas e assenta 
em informações sobre o desempenho 

2. Princípios relativos à programação 

3. Existe uma lógica de intervenção clara 31 a 38    

4. O financiamento é bem orientado 39    

5. Está em vigor um quadro de medição 
do desempenho simples e coerente 40 a 49    

6. Estão em vigor mecanismos de 
incentivo ao desempenho 50 a 56    

3. Princípios relativos à execução 

7. Os Estados-Membros utilizam os fundos 
da política de coesão em tempo 
oportuno 

58 a 64    

8. A seleção e execução dos projetos 
assentam numa abordagem orientada 
para o desempenho 

65 a 71    

9. As revisões dos programas têm em 
conta aspetos do desempenho, 
incluindo os resultados 

72 a 78    

4. Princípios relativos ao acompanhamento e à comunicação de informações 

10. Os sistemas de acompanhamento 
asseguram dados relativos ao 
desempenho atempados e de boa 
qualidade 

80 a 90    

11. Existe uma obrigação clara de prestação 
de contas pelo desempenho 91 a 98    

12. As informações relativas ao 
desempenho são utilizadas para adotar 
medidas corretivas e apoiar o processo 
de planeamento estratégico 

99 a 104    

5. Princípio relativo à avaliação 

13. As avaliações efetuadas a nível dos 
programas e da política são utilizadas 
na tomada de decisões 

106 a 113     
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6. Princípio transversal 

14. A sustentabilidade é integrada no ciclo 
para garantir a eficácia das intervenções 
públicas a longo prazo 

114 a 124    

Nota: A Comissão não partilha da avaliação do Tribunal relativamente a alguns princípios orientadores, 
nomeadamente os números 1 e 9. 

Fonte: TCE. Vermelho: poucos critérios subjacentes são cumpridos. Amarelo: os critérios subjacentes 
são cumpridos em alguns aspetos. Verde: os critérios subjacentes são cumpridos na maior parte dos 
aspetos. 

IX O Tribunal formulou várias recomendações em relatórios anteriores sobre estas 
questões – em particular em relação aos PO nº 1 e 9, assinalados a vermelho 
para 2021-2027 no quadro 1. O Tribunal também salientou a necessidade de se reduzir 
ao mínimo os atrasos ao longo do ciclo. Os atrasos acumulados na execução, em 
conjunto com a sobreposição de períodos de elegibilidade, fazem com que a atenção 
se desvie do desempenho para a utilização dos recursos financeiros.  
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Introdução 

Desempenho na UE 

01 A União Europeia (UE) gasta cerca de 140 mil milhões de euros anualmente. Nos 
últimos anos, tem-se procurado saber mais em que medida este investimento conduz 
a benefícios positivos, ou seja, conhecer o seu desempenho. Na legislação da UE, o 
desempenho costuma ser referido como "boa gestão financeira". De acordo com o 
Regulamento Financeiro, "boa gestão financeira" significa executar o orçamento em 
conformidade com os princípios da economia, da eficiência e da eficácia, que são 
definidos da seguinte forma1: 

o economia – os meios devem ser disponibilizados em tempo útil, nas quantidades 
e qualidades adequadas e ao melhor preço; 

o eficiência – a melhor relação entre os recursos utilizados, as atividades realizadas 
e os objetivos obtidos; 

o eficácia – a medida segundo a qual os objetivos visados são cumpridos através 
das atividades realizadas. 

02 O princípio da economia está relacionado com os recursos necessários. A 
eficiência e a eficácia dizem respeito ao que se alcança com estes recursos e, como tal, 
abrangem: 

o realizações – os elementos produzidos pelo programa; por exemplo, um 
aeroporto; 

o resultados – os efeitos imediatos do programa nos destinatários ou beneficiários 
diretos; por exemplo, o número de passageiros que usam o aeroporto; 

o impactos – alterações a longo prazo que são, pelo menos em parte, atribuíveis à 
ação da UE; por exemplo, os benefícios económicos que resultam do aeroporto 
(outros fatores podem também ser pertinentes, como as emissões de carbono). 



 8 

 

Coesão 

03 No presente documento informativo analisa-se a orientação para o desempenho 
de um dos mais importantes domínios de atividade da UE: a coesão. As políticas de 
coesão são concebidas para concretizar um dos principais objetivos da UE, 
nomeadamente promover a coesão económica, social e territorial entre os 
Estados-Membros2. A evolução do financiamento e das prioridades no domínio da 
coesão é ilustrada no quadro 2, que mostra que: 

o o financiamento aumentou significativamente desde o início, mas tem sido mais 
ou menos constante desde o período de 2007-2013; 

o antes do período de 2007-2013, não havia estabilidade em termos dos fundos 
que contribuíam para a coesão. Desde então têm-se mantido inalterados; 

o desde o período de 2007-2013, os objetivos no domínio da coesão alargaram-se 
para incluir a cooperação territorial (isto é, transfronteiriça), bem como os 
objetivos decorrentes das estratégias de longo prazo a 10 anos da UE3; 

o em junho de 2019, ainda não há sucessor para a Estratégia Europa 2020, para a 
qual as despesas da coesão, como de outros domínios de intervenção, terão de 
contribuir.
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Quadro 2 – Evolução do financiamento e das prioridades da UE no domínio da coesão 

Período de 
programação 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

Orçamento 
(% do 
orçamento 
total) 

69 mil milhões de 
ECU* (20%) 

168 mil milhões de 
ECU* (30%) 

235 mil milhões de 
euros (33%) 

347 mil milhões de 
euros (36%) 

355 mil milhões de 
euros (37%) 

330 mil milhões de 
euros (34%) 

Fundos FEDER, FSE e 
FEOGA-Orientação 

FEDER, FSE, 
FEOGA-Orientação, 
IFOP e FC 

FEDER, FSE, 
FEOGA-Orientação, IFOP 
e FC 

FEDER, FSE e FC FEDER, FSE e FC FEDER, FSE e FC 

Estratégia da 
UE refletida no 
quadro 
legislativo da 
coesão 

- - [Lisboa 2000-2010]** Lisboa 2000-2010 
Europa 2010-2020 Europa 2010-2020 - 

Objetivos de 
investimento 

5 objetivos 
prioritários: 
— promover o 

desenvolvimento 
e o ajustamento 
estrutural das 
regiões; 

— combater o 
declínio industrial; 

— combater o 
desemprego de 
longa duração; 

— facilitar a inserção 
profissional dos 
jovens; 

6 objetivos 
prioritários: 

— promover o 
desenvolvimento e 
o ajustamento 
estrutural das 
regiões; 

— combater o 
declínio industrial; 

— combater o 
desemprego de 
longa duração e 
investir na inserção 
profissional dos 
jovens; 

3 objetivos prioritários: 
— promover o 

desenvolvimento e o 
ajustamento 
estrutural das 
regiões; 

— apoiar a 
transformação de 
zonas com 
dificuldades 
estruturais; 

— modernizar os 
sistemas de 
educação, formação 
e emprego. 

3 objetivos prioritários: 
— promover o 

crescimento e o 
emprego nas regiões 
menos 
desenvolvidas; 

— apoiar a 
competitividade de 
todas as outras 
regiões da UE; 

— favorecer a 
cooperação 
transfronteiriça. 

11 objetivos 
temáticos: 
— incentivar a 

investigação e a 
inovação; 

— apoiar as 
tecnologias da 
informação e da 
comunicação 
(TIC); 

— promover a 
competitividade 
das PME; 

5 objetivos 
estratégicos: 
— favorecer uma 

transformação 
económica 
inovadora e 
inteligente; 

— avançar para uma 
Europa mais verde 
e hipocarbónica; 

— incentivar a 
mobilidade e as 
TIC; 
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Período de 
programação 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

— reformar a PAC e 
promover o 
desenvolvimento 
rural. 

— facilitar a 
adaptação dos 
trabalhadores às 
alterações 
industriais; 

— promover o 
desenvolvimento 
rural; 

— apoiar as regiões 
com densidade 
populacional muito 
reduzida. 

— favorecer a 
economia 
hipocarbónica; 

— facilitar a 
adaptação às 
alterações 
climáticas e a 
prevenção e 
gestão dos riscos; 

— incentivar a 
proteção 
ambiental e a 
eficiência na 
utilização dos 
recursos; 

— apoiar 
transportes 
sustentáveis; 

— promover o 
emprego e 
apoiar a 
mobilidade 
laboral; 

— facilitar a 
inclusão social; 

— promover o 
ensino e a 
formação; 

— reforçar as 
capacidades 
institucionais. 

— apoiar o Pilar 
Europeu dos 
Direitos Sociais; 

— facilitar o 
desenvolvimento 
sustentável das 
zonas urbanas, 
rurais e costeiras e 
as iniciativas locais. 
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* A Unidade de Conta Europeia (ECU) era um cabaz das moedas dos Estados-Membros da Comunidade Europeia, usada como unidade de conta antes de ser substituída 
pelo euro no dia 1 de janeiro de 1999, à paridade. 

** A Estratégia de Lisboa entrou em vigor por volta da mesma altura que o período de programação de 2000-2006, mas não se refletiu no quadro legislativo da coesão para 
o mesmo período. 

Fonte: Baseado na revista Inforegio Panorama da Comissão, edição nº 26, junho de 2008 (para os períodos de 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006 e 2007-2013 "Orçamento", 
"Fundos", "Objetivos de investimento"), em dados da Comissão (para os períodos de 2014-2020 e 2021-2027 "Orçamento") e em trabalhos de auditoria anteriores do TCE. 
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Objetivos e método do documento informativo 

04 O presente documento informativo não é um relatório de auditoria. Com base 
sobretudo no extenso trabalho de auditoria realizado pelo Tribunal nos últimos anos, 
proporciona uma visão geral da medida em que a conceção e a execução da política de 
coesão se têm concentrado no desempenho, e não unicamente no cumprimento das 
regras. O Tribunal considera que o documento poderá será útil a todos os 
intervenientes no planeamento das disposições para o próximo período de 
programação, tanto a nível das instituições da UE como dos Estados-Membros. 

05 O Tribunal começou por avaliar a forma como as características fundamentais de 
conceção têm evoluído no sentido de um sistema de gestão de desempenho eficaz. A 
análise incidiu tanto no quadro legislativo geral (e de outras iniciativas da Comissão), 
como na legislação da UE que rege especificamente a coesão. 

06 Em seguida, o Tribunal apresenta um conjunto de 14 princípios orientadores que 
considera serem necessários para direcionar a política de coesão no sentido do 
desempenho. Estes princípios não são concebidos para oferecer um quadro 
abrangente e é possível que nem todos se apliquem diretamente a outros domínios de 
intervenção da UE. Refletem os principais temas referidos pelo Tribunal nas suas 
auditorias de resultados. Estão relacionados com todo o ciclo de gestão da política, 
desde o planeamento inicial até à avaliação final. A imagem 1 estabelece os princípios 
orientadores relativos às cinco principais fases de gestão (podem encontrar-se breves 
descrições das fases de gestão na análise dos princípios orientadores incluída neste 
documento). Um dos princípios (garantir a sustentabilidade) é transversal e aplica-se a 
várias fases. 
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Imagem 1 – Ciclo de execução da política de coesão 

 
Fonte: TCE. 

07 O Tribunal desenvolveu estes princípios com base no seu juízo profissional 
enquanto auditor experiente no terreno e avaliou-os principalmente a partir do seu 
trabalho neste domínio ao longo da última década (69 relatórios no total, 
acompanhados das respostas da Comissão). Além disso, recorreu aos exames de 
outras fontes, tanto de instituições da UE (por exemplo, os estudos do Parlamento 
Europeu e os relatórios do Serviço de Auditoria Interna da Comissão) como de outras 
organizações (por exemplo, a OCDE). O Tribunal analisou de que forma cada princípio 
orientador foi aplicado durante os períodos de programação de 2007-2013 e 
de 2014-2020 e, com base na proposta da Comissão4, de que forma poderão ser 
integrados no período de programação de 2021-2027. O Tribunal debateu este 
documento informativo com a Comissão e teve em conta os seus comentários sempre 
que o considerou adequado.  

Planeamento 
estratégico

Programação

Execução
Acompanhamento 
e comunicação de 

informações

Avaliação

PO 1: A UE definiu uma visão clara e coerente do 
que pretende alcançar com os fundos da 
política de coesão, tendo essa visão de ser 
apropriada e operacionalizada

PO 2: A atribuição de financiamento aos 
Estados-Membros tem em consideração as 
necessidades assinaladas e assenta em 
informações sobre o desempenho

PO 3: Existe uma lógica de intervenção 
clara

PO 4: O financiamento é bem 
orientado

PO 5: Está em vigor um quadro de 
medição do desempenho 
simples e coerente

PO 6: Estão em vigor mecanismos de 
incentivo ao desempenho

PO 7: Os Estados-Membros utilizam os 
fundos da política de coesão em 
tempo oportuno

PO 8: A seleção e execução dos projetos 
assentam numa abordagem 
orientada para o desempenho 

PO 9: As revisões dos programas têm em 
conta aspetos do desempenho, 
incluindo os resultados

PO 10: Os sistemas de 
acompanhamento asseguram 
dados relativos ao 
desempenho atempados e 
de boa qualidade

PO 11: Existe uma obrigação clara 
de prestação de contas pelo 
desempenho 

PO 12: As informações relativas ao 
desempenho são utilizadas 
para adotar medidas 
corretivas e apoiar o 
processo de planeamento 
estratégico

PO 13: As avaliações 
efetuadas a nível 
dos programas e da 
política são 
utilizadas na 
tomada de decisões

PO 14:  princípio transversal: A sustentabilidade é 
integrada no ciclo para garantir a eficácia das 
intervenções públicas a longo prazo
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Orientação para o desempenho no 
domínio da coesão 

Evolução do quadro legislativo em matéria de gestão do 
desempenho 

08 Esta secção oferece uma visão geral de alto nível da forma como a orientação 
para o desempenho foi concebida no quadro legislativo. A secção seguinte analisa este 
tema para cada princípio orientador e avalia de que forma a Comissão e os 
Estados-Membros têm, em conjunto, executado as disposições. 

09 As iniciativas no sentido de dar mais destaque à orientação para o desempenho 
no orçamento da UE têm-se multiplicado nos últimos anos. A figura 1 mostra que a 
Comissão tem vindo gradualmente a incluir as características fundamentais de 
conceção necessárias a um sistema de gestão de desempenho efetivo no quadro 
legislativo geral (e nas suas iniciativas), nomeadamente definições de desempenho e 
de boa gestão financeira, recurso a objetivos e indicadores robustos e uma avaliação 
estruturada do que se alcançou. 
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Figura 1 – Evolução das características fundamentais de conceção 
relativas ao desempenho a nível da UE 

 
Fonte: TCE, com base no exame dos Regulamentos Financeiros e outros documentos da Comissão. 

2018
Regulamento Financeiro
 Introdução da exigência de que os fundos se centrem no desempenho, 

i s to é, de que os objetivos dos programas sejam definidos ex ante e que 
os  progressos para os alcançar sejam controlados por meio de 
indicadores de desempenho e comunicados ao Parlamento Europeu. 
 Exigência de que os indicadores de desempenho sejam relevantes, 

aceites, credíveis, fáceis e fiáveis e definição de "indicador de 
rea lizações" e "indicador de resultados". 
 Introdução de uma nova forma de apoio, o "financiamento não associado 

aos  custos", que oferece a  possibilidade de prestar apoio financeiro 
mediante a apresentação dos resultados e/ou o cumprimento de 
determinadas condições. 
 Reforço do papel das avaliações exigindo que se baseiem em provas do 

desempenho dos programas e atividades. Além disso, também têm de 
examinar o va lor acrescentado da UE.

2015
Iniciativas da Comissão
 A Comissão renova o seu compromisso de melhorar os resultados 

através do lançamento da iniciativa "Um orçamento da UE centrado nos 
resultados", concebida para reforçar a  ênfase nos resultados, a 
comunicação das realizações das intervenções da UE e a maximização 
do va lor acrescentado dos investimentos da UE. 
 A Comissão lança a  iniciativa "Legislar melhor para obter melhores 

resultados", em que reconhece a  importância das avaliações e uma boa 
elaboração da legislação para reforçar o va lor acrescentado das 
intervenções da UE.

2010
Iniciativas da Comissão
 A Comissão sublinha, na sua reapreciação do 

orçamento, a  importância do orçamento orientado para 
os  resultados e da medição em termos de impacto real, 
e não em termos dos recursos utilizados. 
 A questão das políticas da UE baseadas nos resultados e 

do orçamento orientado para o desempenho começa a 
ser debatida no Parlamento, no Conselho e no TCE, 
sobretudo no âmbito do trabalho da Comissão do 
Controlo Orçamental do Parlamento e do procedimento 
de quitação orçamental anual.

2002
Regulamento Financeiro
 Exigência de que os objetivos sejam 

específicos, mensuráveis, realizáveis, 
pertinentes e calendarizados.
 Definição do conceito de boa gestão 

financeira como incluindo os princípios 
da  economia, da eficiência e da eficácia. 
 Introdução do requisito de que as 

instituições realizem avaliações ex ante e 
ex post dos  programas e das atividades. 
 Reforço das disposições de 

acompanhamento e comunicação de 
informações, exigindo que a Comissão 
controle a realização dos objetivos por 
meio de indicadores de desempenho, 
apresente anualmente um relatório à  
autoridade orçamental e dê garantias 
quanto à boa gestão financeira nos seus 
relatórios anuais de atividades.

1990
Regulamento Financeiro
 Inclusão do princípio da relação 

custo-eficácia. 
 Inclusão da exigência de definir 

objetivos quantificados para a 
execução do orçamento e 
acompanhar a sua realização. 

1968
Regulamento Financeiro
 Inclusão dos princípios da economia e 

da  boa gestão financeira. 

2011
Iniciativas da Comissão
 A Comissão define, na sua comunicação sobre o 

va lor acrescentado da UE, que este é o va lor 
acrescentado por uma ação da UE ao valor que 
seria criado pelos Estados-Membros agindo 
i soladamente.
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10 A orientação para o desempenho no âmbito da coesão tem refletido esta 
evolução ao nível da UE, ganhando um impulso político durante a preparação do 
período de programação de 2014-2020. Com vista a alcançar os objetivos e as metas 
previstos na Estratégia Europa 2020, a Comissão sublinhou em 2010 a necessidade de 
melhorar a eficácia da política de coesão, através da ênfase nos resultados5. 
Consequentemente, garantir uma orientação para os resultados foi, de acordo com a 
Comissão, a pedra angular subjacente à aprovação do pacote legislativo para o período 
de programação de 2014-20206. Do mesmo modo, a orientação para os resultados é 
um dos principais objetivos da Comissão e subjaz às suas propostas para o período 
de 2021-2027. A Comissão aponta em particular para a necessidade de reforçar o 
alinhamento entre o financiamento e as prioridades da UE7. 

11 O anexo I contém mais pormenores sobre a forma como a mudança geral da UE 
no sentido de uma maior orientação para o desempenho se refletiu no domínio da 
coesão. Ilustra em que medida esses elementos, que, na opinião do Tribunal, são 
fundamentais para a eficácia da utilização dos fundos da UE, foram incorporados na 
legislação da UE que rege especificamente a coesão. O anexo mostra que um número 
cada vez maior destes elementos figura na legislação sobre a coesão até ao período 
de 2014-2020, mas que se perderam alguns na conceção das atuais propostas 
para 2021-2027, consequência das tentativas da Comissão para simplificar a política de 
coesão. 

Princípios orientadores 

12 Para cada um dos 14 princípios orientadores, o Tribunal apresenta a sua avaliação 
relativamente aos três períodos de programação, em conjunto com as principais 
razões que a sustentam. Fornece também mais pormenores sobre os critérios 
utilizados na avaliação, com base em exemplos retirados dos seus relatórios. Como o 
ciclo de execução é contínuo, há muitas ligações entre os diferentes princípios 
orientadores. 

1 – Princípios relativos ao planeamento estratégico 

13 O processo começa com o planeamento estratégico a nível da UE, durante o qual 
a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu estabelecem as prioridades para a UE 
em geral (como no caso da Estratégia Europa 2020) e para a política de coesão em 
particular. É também durante este processo que, para um quadro financeiro plurianual 
(QFP) específico, os colegisladores fixam o orçamento da política e as regras aplicáveis 
à sua utilização. Há tradicionalmente um conjunto de regras comuns – o Regulamento 
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Disposições Comuns (RDC) – que se aplica aos três fundos da coesão (FEDER, FSE e FC) 
e a outros fundos, e que é complementado por regras específicas para cada fundo. 
Nesta fase aplicam-se dois princípios orientadores, relativos à definição de uma visão e 
à atribuição de fundos aos Estados-Membros. 

1 

A UE definiu uma visão clara e coerente 
do que pretende alcançar com os 
fundos da política de coesão, tendo essa 
visão de ser apropriada e 
operacionalizada 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

14 O ponto de partida de qualquer planeamento estratégico é uma visão clara do 
que se quer alcançar com o financiamento, o que constitui um desafio no contexto do 
quadro estratégico complexo no qual a UE funciona. Para o período de 2014-2020, a 
estratégia da UE (Europa 2020) traduziu-se em políticas de coesão, o que não tinha 
sido o caso no período de 2007-2013. Para o período de 2021-2027, não existe uma 
estratégia abrangente à escala da UE para a qual devam contribuir as despesas do 
domínio do domínio da coesão8. Persistem também algumas insuficiências: conjuntos 
de objetivos estratégicos incompatíveis e desalinhados, que são por vezes irrealistas e 
nem sempre podem ser completamente apropriados por todas as partes interessadas 
ou operacionalizados. 

1. A política de coesão da UE deve ser estabelecida num contexto estratégico, 
com metas e objetivos estratégicos associados 

15 As estratégias da UE que definem os seus objetivos estratégicos, com metas que 
abrangem os períodos de 2007-2013 e 2014-2020, proporcionam uma orientação 
estratégica9 para a execução dos fundos da coesão. Não existe atualmente nenhuma 
estratégia equivalente à escala da UE para o período pós-202010. Relativamente à 
coesão, a Comissão propõe cinco objetivos políticos de alto nível no RDC, que têm a 
vantagem de oferecer continuidade de financiamento, já que apoiam os mesmos 
domínios definidos como prioritários no período de 2014-202011. Se se desenvolver 
uma estratégia nova e abrangente para o período pós-2020, esta seguirá o acordo do 
novo QFP. Esta não é a sequência habitual nem lógica dos acontecimentos, segundo a 
qual os orçamentos são determinados depois de estarem definidos os objetivos 
estratégicos e de serem concebidas as políticas12. 

2. Devem evitar-se conjuntos de objetivos estratégicos diferentes que abranjam 
calendários e objetivos diferentes 

16 O ambiente estratégico em que os fundos da política de coesão são executados 
comporta um conjunto de quadros/objetivos estratégicos13 sobrepostos que resultam 



 18 

 

de processos políticos complexos aos níveis europeu e mundial. A figura 2 mostra que 
às principais estratégias a 10 anos da UE (a Estratégia de Lisboa e a Estratégia 
Europa 2020) se sobrepõe uma série de outros compromissos, como as prioridades da 
Comissão e os planos de cumprimento dos compromissos internacionais da União (por 
exemplo, o Acordo de Paris sobre o clima). Em paralelo, os fundos da política de 
coesão têm também de prosseguir com as suas missões específicas. 

Figura 2 – Sobreposição e falta de sincronização dos quadros e objetivos 
estratégicos para a ação da UE 

 
Fonte: Documento informativo, The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial 
Framework (A proposta da Comissão para o quadro financeiro plurianual de 2021-2027), figura 6. 

17 A coexistência de múltiplos quadros e objetivos estratégicos com períodos, 
objetivos, indicadores e metas que se sobrepõem é complexa e pode ser confusa14. O 
Tribunal já constatou o facto de que, ao contrário da Estratégia de Lisboa (2000-2010), 
que foi aprovada ao mesmo tempo que o QFP 2000-2006, a Estratégia Europa 2020 
(que abrange o período de 2010-2020) foi aprovada a meio do período do 
QFP 2007-2013 – numa altura em que já estavam instaurados os mecanismos de 
acompanhamento, avaliação e comunicação de informações. Consequentemente, não 
foi possível avaliar eficazmente a contribuição do orçamento da UE para a estratégia 
da União15. 

18 Um conjunto de fontes externas também chamaram a atenção para esta questão 
e, em particular, para o "congestionamento de objetivos", que dificulta a concretização 
estratégica e operacional da política, bem como a manutenção da coerência16. Neste 
cenário, é difícil garantir uma abordagem coerente da execução da política de coesão. 
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3. Os objetivos estratégicos devem ser realistas 

19 O Tribunal assinalou um conjunto de casos em que os objetivos estratégicos não 
são realistas, que se podem dividir em duas categorias gerais: os objetivos estratégicos 
nem sempre são definidos ao nível adequado ou não têm em conta o financiamento 
disponível. 

Relatório Anual relativo a 2014 

Exemplo de objetivos estratégicos que não são definidos ao nível adequado: o 
Tribunal referiu a forma como os grandes objetivos da UE 2020 foram desenvolvidos 
com base em objetivos separados para cada Estado-Membro. Relativamente a dois 
grandes objetivos, mesmo que cada Estado-Membro conseguisse cumprir os seus 
objetivos nacionais, os grandes objetivos globais a nível da UE continuariam a não 
ser alcançados17. 

Relatório Especial sobre um sistema europeu único de gestão do 
tráfego ferroviário 

Exemplo de objetivos estratégicos que não têm em conta o financiamento 
disponível: o Tribunal concluiu que a implantação de um novo sistema de gestão do 
tráfego ferroviário tinha sido baseada numa opção política estratégica e que tinha 
sido lançada sem qualquer estimativa de custos global ou planeamento adequado 
para um projeto cujo valor é de, aproximadamente, 190 mil milhões de euros até 
205018. 

4. Os objetivos estratégicos devem ser apropriados por todas as partes 
interessadas 

20 Os Estados-Membros nem sempre partilham das ambições da UE e o quadro em 
que a UE opera nem sempre é juridicamente vinculativo, assentando em vez disso 
frequentemente na boa vontade. Esses fatores levam a que, por vezes, os 
Estados-Membros não estejam muito incentivados para executar as políticas da UE. 
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Relatório Especial sobre uma rede ferroviária de alta velocidade na 
Europa e Exame panorâmico sobre os transportes 

O Tribunal constatou, na sua auditoria sobre a rede ferroviária de alta velocidade na 
Europa, que os Estados-Membros não constroem linhas ferroviárias de alta 
velocidade se estas não forem consideradas uma prioridade nacional, mesmo 
quando as linhas se situam num corredor transnacional e contribuem para 
completar a rede principal. Além disso, a Comissão dispunha de instrumentos ou 
poderes executórios limitados para assegurar que os Estados-Membros respeitavam 
os seus compromissos de construção das linhas de alta velocidade necessárias para 
completar a rede principal19. 

21 O Tribunal deu conta de um exemplo em que a ausência de legislação vinculativa 
não impediu as ambições da UE de serem partilhadas pelos Estados-Membros. O 
Tribunal constatou que os objetivos para a educação foram adequadamente tidos em 
conta nos programas operacionais e respetivos projetos relativos ao período 
de 2007-2013, bem como na conceção dos programas operacionais relativos ao 
período de programação de 2014-2020. Este facto ocorreu apesar de as políticas de 
educação serem da plena e exclusiva competência dos Estados-Membros e de as 
estratégias da UE serem adotadas sob a forma de conclusões do Conselho, que não são 
juridicamente vinculativas para os Estados-Membros da UE20. 

5. Os objetivos estratégicos devem ser convertidos em objetivos operacionais 

22 Por vezes, a Comissão e os Estados-Membros não convertem os objetivos 
estratégicos em objetivos operacionais21. Quando assim acontece, os objetivos de alto 
nível arriscam-se a não passar de meras aspirações políticas. A importância desta 
operacionalização também já foi reconhecida pelo Parlamento Europeu22. 

Relatório Especial sobre a banda larga nos Estados-Membros da UE 

As estratégias dos Estados-Membros para a execução dos investimentos da UE em 
matéria de banda larga no período de 2014-2020 não são coerentes com a 
estratégia geral da Europa 2020. Embora alguns tenham definido objetivos mais 
ambiciosos do que os da Estratégia Europa 2020, nenhum dos Estados-Membros 
examinados incluiu na sua estratégia um objetivo nacional relacionado com um dos 
três objetivos da UE: a adesão à banda larga ultrarrápida por 50% dos agregados 
familiares23. 

23 Relativamente ao período de 2014-2020, a Comissão procurou converter os 
objetivos estratégicos da Europa 2020 na política de coesão através da inclusão de 
objetivos temáticos repartidos em prioridades de investimento ligadas aos grandes 
objetivos da Europa 2020. Os potenciais benefícios desta mudança foram reconhecidos 
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pela OCDE24, pela Comissão25 e pelo Parlamento26. Na prática, no entanto, subjacente 
às aspirações políticas da Europa 2020 existia uma arquitetura complexa composta por 
cinco grandes objetivos, sete iniciativas emblemáticas e 11 objetivos temáticos, sendo 
que estes diversos níveis não foram concebidos, nem individualmente nem no seu 
conjunto, para converter as aspirações políticas da Estratégia Europa 2020 em 
objetivos operacionais úteis27. Além disso, o Tribunal concluiu que, à exceção de um, 
os Estados-Membros examinados não conseguiram converter os grandes objetivos da 
Europa 2020 em objetivos operacionais nos programas28. Além disso, a Comissão 
sublinhou que os grandes objetivos da Europa 2020 só podem ser alcançados com uma 
forte participação nacional e regional e uma apropriação no terreno29. 

2 

A atribuição de financiamento aos 
Estados-Membros tem em consideração 
as necessidades assinaladas e assenta 
em informações sobre o desempenho 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

24 No domínio da política de coesão, os fundos disponíveis são pré-afetados, na sua 
totalidade, aos Estados-Membros30. Em março de 2019, o Tribunal publicou um exame 
rápido de casos no qual apresentava mais pormenores sobre a proposta de processo 
de pré-afetação dos fundos da política de coesão aos Estados-Membros para o 
próximo período de programação de 2021-202731. 

25 O método de atribuição não sofreu alterações substanciais desde a sua 
introdução em 1999. O principal fator para a afetação dos fundos é a prosperidade 
regional, baseada no PIB per capita32 – ver quadro 3. A ligação a alguns dos objetivos 
estratégicos visados tem vindo a aumentar, mas permanece limitada. 

Quadro 3 – Critérios de afetação de fundos da coesão aos 
Estados-Membros 

Critério 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

PIB (incluindo o RNB para o Fundo de 
Coesão) 

83% 86% 81% 

Mercado de trabalho, educação, 
demografia 

17% 14% 15% 

Clima   1% 

Migração   3% 

Total 100% 100% 100% 
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Fonte: Apresentação "O orçamento da UE para o futuro: desenvolvimento regional e coesão", Comissão 
(para os períodos de 2014-2020 e 2021-2027) e estimativa da Comissão (para o período de 2007-2013). 

26 De acordo com a Comissão, as pré-afetações aos Estados-Membros limitam a 
capacidade de reação do orçamento face à evolução das necessidades. À exceção de 
um ajuste técnico, que tem lugar uma vez em cada período de programação, não há 
flexibilidade para a reafetação de fundos entre Estados-Membros durante esse 
período33. A OCDE considera que esta falta de flexibilidade do QFP marca um 
afastamento claro das práticas de orçamentação nacionais, em que a norma é haver 
reafetações anuais ou periódicas de recursos em resposta à evolução das prioridades – 
e, evidentemente, às avaliações do desempenho e dos resultados. A OCDE acrescenta 
que, na prática, as partes interessadas no plano nacional consideram as afetações, 
uma vez decididas no contexto do QFP, como dinheiro"seu" que não deverá ser 
ajustado, exceto em casos extremos34. O Tribunal registou já, em auditorias anteriores, 
que é difícil obter bons resultados qualitativos com regimes em que a absorção dos 
fundos pelos Estados-Membros constitui um objetivo implícito35. O Tribunal considera 
que a atribuição de fundos deve ter em conta as necessidades e as informações sobre 
o desempenho anterior. 

1. A atribuição de fundos aos Estados-Membros deve basear-se nas 
necessidades assinaladas e nos objetivos visados 

27 Assim sendo, em primeiro lugar, deve ser realizada uma avaliação das 
necessidades ao nível da política de coesão, que tenha em conta tanto os objetivos 
baseados nos Tratados (por exemplo, a redução das disparidades regionais) como 
outros objetivos estratégicos pertinentes (por exemplo, um dos grandes objetivos da 
Estratégia Europa 2020: aumentar para 3% do PIB o investimento combinado dos 
setores público e privado em investigação e desenvolvimento). Esta avaliação das 
necessidades deveria converter-se em objetivos políticos, tendo em conta que os 
fundos da UE disponíveis são limitados. A afetação de fundos aos Estados-Membros e 
às respetivas regiões deveria ser feita em conformidade com estes objetivos políticos. 

28 Conforme estabelecido no exame rápido de casos que o Tribunal publicou 
recentemente (ponto 24), o método de atribuição do financiamento tem em conta, em 
certa medida, os objetivos baseados nos Tratados (como o PIB) e os objetivos 
estratégicos em evolução (como alguns critérios relacionados com a Estratégia 
Europa 2020). Porém, a Comissão não tentou atribuir o financiamento de forma 
coerente e estruturada com base nas necessidades e em objetivos estratégicos. 
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2. A atribuição de fundos aos Estados-Membros deve assentar em informações 
sobre o desempenho anterior 

29 Segundo a OCDE, embora a UE disponha de um quadro de orçamentação assente 
no desempenho extremamente desenvolvido, a forma como utiliza as informações 
sobre o desempenho para fundamentar as decisões orçamentais é relativamente 
semelhante à dos países da OCDE. No entanto, considerou que a relação entre as 
informações sobre o desempenho e uma política de afetação de recursos mais 
abrangente é fraca36. 

2 – Princípios relativos à programação 

30 O RDC define igualmente o enquadramento para a fase seguinte, que é a 
programação por parte dos Estados-Membros. Durante esta fase, elaboram-se planos 
a nível dos Estados-Membros para um período de programação específico, através da 
formulação de uma estratégia nacional37 e de programas conexos. A Comissão 
negoceia com as autoridades nacionais com base no conteúdo dos dois conjuntos de 
documentos de programação antes de os aprovar. Há quatro princípios orientadores 
para esta fase, relativos à lógica de intervenção, à orientação do financiamento, ao 
quadro de medição do desempenho e aos incentivos. 

3 Existe uma lógica de intervenção clara 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

31 A lógica de intervenção refere-se ao processo de deteção das necessidades que o 
financiamento da UE visa suprir e à forma de proceder. Em primeiro lugar, os 
Estados-Membros devem detetar as suas necessidades nacionais, o que constituirá a 
base para a definição dos objetivos, das metas e do financiamento necessários. O 
mesmo procedimento deve ser então repetido ao nível dos programas, sendo os 
objetivos nacionais convertidos em objetivos operacionais. A este nível, os 
Estados-Membros devem estabelecer as ligações entre os recursos, as ações, as 
realizações e os resultados. 

32 A Comissão considerou que uma boa lógica de intervenção era um dos pilares da 
orientação para os resultados no período de programação de 2014-2020. Esta visão 
refletiu-se em grande medida no quadro legislativo de 2014-2020, nomeadamente 
através da obrigatoriedade de articular as necessidades ao nível nacional e de avaliar 
ex ante cada programa com ênfase na clareza da lógica de intervenção38. Estes passos 
conduziram a uma apresentação mais clara da lógica de intervenção ao nível tanto dos 
acordos de parceria como dos programas39. O Parlamento Europeu também concluiu 
que a lógica de intervenção dos programas melhorou e que os indicadores de 



 24 

 

resultados para o período de programação de 2014-2020 estavam mais bem 
elaborados40. 

33 O projeto de proposta para o período de programação de 2021-2027 dispensa 
alguns dos elementos que contribuíram para uma lógica de intervenção mais clara, 
nomeadamente a avaliação obrigatória das necessidades nos acordos de parceria e a 
avaliação ex ante obrigatória dos programas41. 

34 Uma das conclusões mais frequentes do Tribunal prende-se com a existência de 
insuficiências na conceção da lógica de intervenção, surgindo em mais de metade dos 
relatórios especiais analisados. 

1. Deve ser realizada uma avaliação das necessidades adequada 

35 O ponto de partida para a programação, tanto ao nível dos acordos de parceria 
como ao nível dos programas, deve ser a deteção das necessidades a que a política 
deve dar resposta. Este nem sempre foi o caso. 

Relatório Especial sobre uma rede ferroviária de alta velocidade na 
Europa 

O Tribunal constatou a fraca qualidade da avaliação das necessidades subjacente aos 
investimentos dos Estados-Membros em infraestruturas ferroviárias de alta 
velocidade. Só em dois dos seis Estados-Membros visitados (a Itália e a Alemanha) se 
consideraram de forma sistemática soluções alternativas, como a modernização das 
linhas convencionais existentes, em vez da construção de novas linhas de alta 
velocidade42. 

2. Os objetivos e os resultados esperados devem refletir as necessidades 

36 O segundo passo depois da análise das necessidades é a definição de objetivos 
específicos, mensuráveis, realizáveis, pertinentes e calendarizados, aos níveis nacional 
e dos programas, que reflitam o que os Estados-Membros pretendem mudar com os 
fundos. O Tribunal concluiu que os objetivos nem sempre refletem as necessidades 
e/ou são pouco claros. 
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Relatório Especial sobre o desemprego dos jovens 

Relativamente ao período de 2014-2020, o Tribunal constatou que os 
Estados-Membros não criaram estratégias adequadas, com objetivos claros, para 
chegar a todos os jovens desempregados que não trabalham, não estudam nem 
seguem uma formação (NEET). Com efeito, alguns Estados-Membros não visaram 
todos os jovens, mas apenas uma subpopulação. O Tribunal concluiu que as pessoas 
inativas, as mais afastadas do mercado de trabalho, foram as que menos 
beneficiaram do apoio43. 

3. Deve existir uma avaliação adequada do financiamento necessário para 
alcançar os objetivos definidos 

37 Deve existir uma avaliação adequada do financiamento necessário para alcançar 
os objetivos definidos. Este nem sempre foi o caso. 

Relatórios Especiais sobre a execução do orçamento da UE através de 
instrumentos financeiros e sobre instrumentos financeiros de apoio às 
PME cofinanciados pelo FEDER 

Ambos os relatórios sublinham as insuficiências na avaliação das necessidades do 
mercado destinada a justificar a atribuição de fundos aos instrumentos financeiros 
para o período de 2007-201344. Em particular, o Tribunal concluiu que um número 
significativo de instrumentos financeiros estava sobredimensionado, o que revela 
que as necessidades do mercado nem sempre foram corretamente avaliadas pelas 
autoridades de gestão antes de afetarem fundos dos programas aos instrumentos 
financeiros. Esta situação conduziu a dotações excessivas de capital quando da 
criação dos instrumentos financeiros, o que resultou em taxas de desembolso 
baixas45. 

4. As ações devem ser concebidas para atingir objetivos e resultados 

38 Uma lógica de intervenção clara requer também que sejam referidas, nos 
programas, as ações mais indicadas para alcançar os objetivos e os resultados visados. 
Em vários relatórios do Tribunal, concluiu-se que estas ações não estavam claramente 
relacionadas com os objetivos e/ou não se centravam o suficiente nos resultados46. 

4 O financiamento é bem orientado 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

39 O financiamento da UE deve ser orientado de modo a maximizar o seu impacto47. 
Por conseguinte, os fundos da política de coesão devem centrar-se nos domínios com 
verdadeiro potencial e capacidade, em vez de se dispersarem em domínios que não 
estão relacionados. No período de 2014-2020 foram introduzidos dois instrumentos 
concebidos para melhorar a orientação do financiamento: 



 26 

 

o a concentração financeira, que requer que todos os Estados-Membros afetem 
uma determinada percentagem do seu financiamento a domínios prioritários 
comuns que apoiem a execução da Estratégia Europa 2020. Este requisito 
também é proposto para o período de 2021-202748, mesmo que já não esteja 
ligado a uma estratégia à escala da UE. O Tribunal concluiu que, no caso dos 
Estados-Membros examinados, os requisitos de concentração temática criados 
para o período de 2014-2020 foram cumpridos e, por vezes, até ultrapassados49. 
Também constatou que tiveram um forte impacto na definição de prioridades 
adequadas de financiamento50. O Parlamento Europeu reconheceu igualmente o 
contributo positivo desta medida em termos da orientação dos fundos em 
conformidade com as estratégias globais da UE51; 

o a concentração qualitativa através das condicionalidades ex ante estratégicas52. 
Estas condicionalidades dão ainda mais prioridade aos grupos e aos domínios de 
intervenção visados (centram-se, por exemplo, nos desempregados de longa 
duração ou em domínios como a especialização inteligente). Em auditorias 
anteriores relacionadas com o período de programação de 2007-2013, o Tribunal 
constatou várias insuficiências na orientação dos fundos para as necessidades (ver 
PO nº 3, parte 1)53. Por conseguinte, o Tribunal congratula-se com a introdução 
de condicionalidades ex ante estratégicas em 2014-2020 para dar resposta a esta 
questão54, embora o seu impacto ainda esteja por comprovar. As 
condicionalidades ex ante são reforçadas na proposta da Comissão para o período 
de 2021-2027 (em que são designadas por "condições favoráveis")55. 

5 Está em vigor um quadro de medição do 
desempenho simples e coerente 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

40 Para avaliar se os objetivos da UE estão a ser cumpridos, a Comissão precisa de 
informações pertinentes, fiáveis e atempadas sobre as realizações e os resultados 
provenientes de um sistema de gestão do desempenho robusto. 

41 O período de 2014-2020 trouxe melhorias no que concerne ao quadro de 
medição do desempenho na política de coesão, através de elementos como a inclusão 
obrigatória de indicadores de realizações e de resultados nos programas 
(acompanhados de valores de referência e de metas) e de indicadores comuns, 
facilitando a agregação no interior dos Estados-Membros e entre estes. Para o período 
de 2021-2027, a Comissão propõe continuar a reforçar o quadro de medição do 
desempenho através da introdução, pela primeira vez, de uma definição coerente dos 
indicadores de "realizações" e de "resultados", bem como de indicadores comuns de 
realizações e de resultados para todos os fundos. 
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42 Na prática, as auditorias do Tribunal detetaram várias insuficiências nos sistemas 
de medição do desempenho dos Estados-Membros. 

1. Deve existir uma definição clara e coerente de "realização" e de "resultado" 

43 Uma definição harmonizada de realizações e de resultados fomenta a 
coerência56, o que é particularmente importante no contexto da introdução de uma 
orçamentação diretamente orientada para o desempenho, que faz a ponte entre o 
financiamento e os resultados. O Tribunal referiu a falta de coerência na definição de 
"realização" e de "resultado" e as respetivas consequências. 

Relatório Especial sobre a seleção e o acompanhamento dos projetos 
do FEDER e do FSE no período de 2014-2020 

O Tribunal concluiu que o conceito de "resultado" é diferentemente interpretado 
nos regulamentos específicos de cada fundo (FEDER e FSE) e detetou o risco de que 
uma agregação significativa dos dados relativos ao desempenho (em particular os 
referentes aos resultados) pudesse não ser viável a nível da UE57. 

44 Na sua proposta para o período de 2021-2027, a Comissão introduziu, pela 
primeira vez, uma definição de indicadores de "realizações" e de "resultados"58. 

2. Deve existir um quadro adequado para a medição do desempenho que inclua 
indicadores quantificados de realizações e de resultados com valores de referência, 
objetivos intermédios e metas 

45 Um quadro para a medição do desempenho deve incluir indicadores de 
realizações e de resultados. Estes indicadores devem ser acompanhados de valores de 
referência, objetivos intermédios e metas quantificados para permitir uma medição do 
progresso em relação aos objetivos definidos. Os objetivos intermédios são 
particularmente importantes para o período de 2014-2020 porque constituem a base 
para a atribuição da reserva de desempenho obrigatória. 

46 Em vários relatórios, o Tribunal concluiu que existem problemas na forma como 
os indicadores de realizações e/ou de resultados foram usados. 
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Documento informativo "A integração de migrantes provenientes de 
fora da UE" 

O Tribunal concluiu que a maioria dos Estados-Membros não possui uma visão 
global do número de migrantes que receberam ajuda e/ou do montante aplicado em 
medidas de integração. A nível da UE, um conjunto de indicadores principais comuns 
("indicadores de Saragoça") representa um passo em frente na compreensão da 
integração na UE, mas nem todos os Estados-Membros os utilizam e, segundo a 
Comissão, estes indicadores têm algumas limitações59. 

47 De um modo mais geral, o Tribunal assinalou que, para o período de 2014-2020, 
os regulamentos definiam diferentes requisitos em termos de valores de referência, 
objetivos intermédios e metas para os diferentes fundos. Os valores de referência não 
são sempre exigidos e os objetivos intermédios só são exigidos no caso dos indicadores 
que fazem parte do "quadro de desempenho". As metas fixadas para os resultados 
nem sempre têm de ser quantificadas60. 

3. Devem existir indicadores comuns que permitam a agregação dos dados 
relativos ao desempenho 

48 Para poder agregar dados sobre o desempenho a nível da UE, e para poder medir 
o seu contributo para os objetivos globais da UE, a Comissão necessita de indicadores 
comuns, incluindo indicadores de resultados, partilhados pelos fundos, quando 
possível, e utilizados de forma coerente por todos os Estados-Membros61. O Tribunal 
salientou a ausência de indicadores comuns no período de 2007-201362. No período 
de 2014-2020, o quadro legislativo introduziu um conjunto de indicadores comuns de 
realizações para os três fundos que constituem a política de coesão (o FEDER, o FC e o 
FSE), bem como indicadores comuns de resultados no caso do FSE. Esta mudança foi 
um passo importante na direção certa, mas existem alguns elementos na conceção do 
sistema de indicadores comuns que poderão limitar a sua utilidade e pertinência e, 
consequentemente, a capacidade da Comissão de agregar as informações sobre o 
desempenho63, tais como: 

o não se exige aos Estados-Membros de forma sistemática que incluam indicadores 
comuns nos seus programas. No entanto, os relatórios da Comissão sobre o 
desempenho baseiam-se nestes indicadores comuns (por exemplo, os planos de 
gestão e os relatórios anuais de atividades elaborados pela Comissão relativos ao 
conjunto dos fundos da coesão baseiam-se exclusivamente nos indicadores 
comuns). Existe, por conseguinte, o risco de a utilização incoerente dos 
indicadores comuns ter repercussões significativas na qualidade dos relatórios da 
Comissão64; 
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o todos os fundos da política de coesão têm indicadores comuns de realizações. No 
entanto, o FC e o FEDER não têm indicadores comuns de resultados. Será, 
portanto, difícil para a Comissão agregar informações sobre os resultados 
relativos a estes fundos65. Para o período de 2021-2027, a Comissão propôs pela 
primeira vez um conjunto de indicadores de resultados comuns para cada 
fundo66. 

4. As informações sobre o desempenho comunicadas pelos Estados-Membros à 
Comissão devem limitar-se ao estritamente necessário 

49 As informações sobre o desempenho só devem ser geradas se forem usadas67, 
nomeadamente na adoção de medidas corretivas e no apoio ao processo de 
planeamento estratégico a nível da UE. Para o período de 2014-2020, os 
Estados-Membros definiram cerca de 9 000 indicadores diferentes para medir o 
desempenho das despesas no domínio da coesão. O Tribunal salientou que a maioria 
são indicadores específicos de cada programa e que, portanto, a Comissão não 
conseguirá agregar e usar estes dados de forma útil a um nível "superior" da UE. Além 
disso, os Estados-Membros têm de recolher todas as informações exigidas e 
comunicá-las nos prazos estabelecidos. Segundo a Comissão, este quadro de 
acompanhamento é um fator que contribui muito para os custos administrativos das 
autoridades e os encargos dos beneficiários. O número de indicadores era excessivo e 
resultou numa sobrecarga de dados68. Os Estados-Membros podem considerar os 
indicadores específicos de cada programa úteis para a gestão dos respetivos 
programas. O regulamento proposto para o período de 2021-2027 permite que os 
Estados-Membros continuem a usar indicadores específicos de cada programa, com o 
risco permanente de uma sobrecarga de dados69. 

6 Estão em vigor mecanismos de 
incentivo ao desempenho 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

50 É importante criarem-se mecanismos de incentivo, concebidos para fazer a 
ligação entre o desempenho e o financiamento da UE. No período de 2014-2020, 
foram introduzidas recompensas e sanções financeiras com o intuito de incentivar um 
melhor desempenho: 

o as condicionalidades ex ante obrigavam os Estados-Membros a cumprir condições 
regulamentares, institucionais e estratégicas antes do início da execução do 
programa ou, o mais tardar, até ao final de 2016. A Comissão pode suspender a 
totalidade ou parte dos pagamentos intermédios se os Estados-Membros não 
cumprirem as condicionalidades ex ante aplicáveis. Este mecanismo é reforçado 
na proposta da Comissão de "condições favoráveis" para o período de 2021-2027; 
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o uma reserva de desempenho obrigatória, que condiciona 6% da dotação de um 
Estado-Membro ao cumprimento de determinados objetivos intermédios, 
indicados no respetivo programa. A Comissão também tem o poder de impor 
sanções financeiras pelo incumprimento de objetivos intermédios e metas70. A 
Comissão propõe suprimir a reserva de desempenho do programa para o período 
de 2021-2027 e tenciona ter em conta o desempenho, entre outros aspetos, 
instituindo um exame intercalar de cada programa em 2025 relacionado com a 
reprogramação dos fundos; 

o a orçamentação assente no desempenho direto relaciona os pagamentos com a 
obtenção de resultados. Para o período de 2014-2020, a Comissão instaurou 
planos de ação conjuntos, um tipo de financiamento que não está relacionado 
com os custos das operações em questão, mas que tem por base o cumprimento 
de condições relacionadas com os progressos na realização dos objetivos. 
Em 2018, o Regulamento Financeiro foi revisto e introduziu-se um novo tipo de 
financiamento: o financiamento não associado aos custos (o pagamento 
basear-se-ia no cumprimento de condições ou na obtenção de resultados). Esta 
nova forma de financiamento também figura nas propostas da Comissão para o 
período de 2021-2027. 

51 Na prática, o Tribunal constatou insuficiências em alguns aspetos da conceção e 
execução destes mecanismos, que limitam o efeito de incentivo dos mesmos. 

1. Os mecanismos de incentivo devem abranger os resultados 

52 Para incentivar o desempenho, é imperativo que os mecanismos de incentivo em 
vigor abranjam a obtenção de resultados. A conceção do método para a atribuição da 
reserva de desempenho não se centrou nos resultados, mas sim nos recursos e nas 
realizações71. Quando o Tribunal analisou a execução da reserva de desempenho, 
concluiu que quase todos os indicadores usados na atribuição da reserva estavam 
relacionados com as realizações ou com os recursos e que o uso de indicadores de 
resultados era marginal72. 

53 No que diz respeito à nova forma de financiamento centrada nos resultados 
prevista para o período de 2021-2027, o êxito final da proposta dependerá em grande 
medida da capacidade da Comissão e dos Estados-Membros de resistirem à tentação 
de regressar aos pagamentos baseados nos recursos e nas realizações e garantirem 
que as condições a cumprir para acionar o pagamento estão relacionadas com 
verdadeiros aspetos de desempenho73. Aplica-se a mesma consideração ao exame 
intercalar proposto para o período de 2021-202774. 
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2. Os mecanismos de incentivo devem ser aplicados e devem conduzir a sanções 
ou a benefícios financeiros reais 

54 Para serem credíveis, é importante que os mecanismos de incentivo sejam 
aplicados e conduzam a sanções ou benefícios financeiros reais. Esse nem sempre é o 
caso tanto ao nível dos programas como dos projetos. O cumprimento de objetivos de 
desempenho – ou seja, os resultados – não tem geralmente um impacto ao nível do 
financiamento:  

o a nível dos programas, a Comissão decidiu não impor quaisquer suspensões dos 
pagamentos aos programas, apesar de um grande número de condicionalidades 
ex ante não terem sido cumpridas75. Neste contexto, o Banco Mundial observou 
que, por razões políticas, se revelou difícil executar a ameaça de retirada do 
financiamento76;  

o o efeito de incentivo da reserva de desempenho foi enfraquecido pelo facto de, 
mesmo quando importantes objetivos intermédios ficam por cumprir, os 
Estados-Membros não perderem o financiamento representado pela reserva, já 
que pode ser reafetado a outras prioridades77;  

o além disso, no fim do período de programação, o pagamento do saldo final pela 
Comissão a um Estado-Membro no contexto do processo de encerramento dos 
programas não está diretamente relacionado com o cumprimento das metas78. 

55 Em maio de 2018, nenhum Estado-Membro tinha utilizado a possibilidade de 
recorrer aos Planos de Ação Conjuntos, um dos três principais mecanismos concebidos 
para incentivar o desempenho79. No seguimento de um convite à apresentação de 
propostas, em janeiro de 2019 a Comissão atribuiu dois Planos de Ação Conjuntos ao 
abrigo do FSE, que decorrerão nos Países Baixos e em Portugal. 

56 Ao nível dos projetos, só em muito poucos casos o cumprimento de objetivos de 
desempenho tem um impacto no nível de financiamento da UE. 
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Relatório Anual relativo a 2014 

Num caso, a convenção de subvenção para um projeto do FEDER na Roménia 
estipulava que o beneficiário tinha de devolver parte da subvenção recebida se, 
quando da conclusão do projeto, não fossem cumpridos os indicadores de 
resultados definidos na referida convenção. No entanto, apesar de os indicadores de 
resultados não terem sido integralmente cumpridos, não houve qualquer impacto 
para o beneficiário em termos de financiamento recebido80. 

3 – Princípios relativos à execução 

57 Geralmente, a execução dos programas por parte dos Estados-Membros e das 
suas regiões tem início logo que a Comissão aprova os documentos estratégicos e os 
programas. A execução é organizada pelas "autoridades de gestão" de cada país e/ou 
região e consiste na seleção e execução de projetos que devem, em teoria, contribuir 
para os objetivos do programa ao mesmo tempo que proporcionam a otimização dos 
recursos. O papel da Comissão durante a fase de execução é relativamente limitado. 
Há três princípios orientadores relativos a esta fase, relacionados com a utilização dos 
fundos em tempo oportuno, a seleção e execução de projetos e a revisão dos 
programas. 

7 Os Estados-Membros utilizam os fundos 
da política de coesão em tempo 
oportuno 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

58 Os Estados-Membros devem evitar a necessidade de atribuir uma parte 
significativa dos fundos da política de coesão no final do período de programação, pois 
a pressa na sua absorção pode levar a não considerar devidamente a relação 
custo-benefício81. As auditorias do Tribunal mostram que os atrasos na execução 
acarretam riscos para o cumprimento dos objetivos dos programas e podem conduzir 
à seleção de projetos de fraca qualidade perto do final do período de programação. No 
período de programação de 2007-2013, a taxa de execução das despesas foi lenta82 e 
no período de 2014-2020 ainda mais. Em abril de 2019, o 6º ano do atual QFP, 
segundo uma estimativa da Comissão, os Estados-Membros tinham gastado 27% do 
financiamento da UE que lhes tinha sido atribuído. Apesar de não oferecerem a 
garantia de uma execução mais atempada, as medidas de simplificação propostas pela 
Comissão para o período de 2021-2027 podem conduzir a uma execução mais rápida 
dos programas nos Estados-Membros. 
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1. A execução dos programas deve começar logo que possível no decurso do 
período de programação 

59 A adoção do quadro legislativo é uma condição prévia essencial para a 
preparação dos programas, pois proporciona segurança jurídica aos Estados-Membros 
quanto à adequação dos seus planos de despesas e objetivos fixados nos programas 
aos objetivos da UE. Por seu lado, a aprovação dos programas pela Comissão marca o 
início dos pagamentos que lhes são efetuados a partir do orçamento da UE83. 

60 Para os períodos de programação de 2007-2013 e 2014-2020, a adoção tardia do 
quadro legislativo levou a atrasos na aprovação dos programas84. Além disso, no 
período de 2014-2020, o Tribunal registou problemas de qualidade com as versões 
iniciais dos documentos de programação apresentados pelos Estados-Membros85. 
Relativamente ao período de 2014-2020, o pacote legislativo sobre a política de coesão 
foi adotado em dezembro de 2013, apenas duas semanas antes do início do período de 
programação, ou seja, cinco meses mais tarde que o equivalente no período anterior86. 
Em dezembro de 2014, um ano após o início do período de programação 
de 2014-2020, só 64% dos programas no âmbito do objetivo "Investimento no 
crescimento e no emprego" tinham sido aprovados, o que teve inevitáveis 
repercussões sobre a execução dos fundos atribuídos e levou a um baixo nível de 
pagamentos nos primeiros anos87. Para resolver o problema da adoção tardia do 
quadro legislativo, a Comissão tem incentivado um acordo político antecipado sobre o 
QFP pós-2020 e aprovou as suas propostas para o período pós-2020 em maio e junho 
de 2018, 30 meses antes do início do novo período de programação – em consonância 
com o calendário que o Tribunal propôs num dos seus relatórios especiais88. 

61 Foram incluídos prazos para a apresentação dos acordos de parceria e dos 
programas para os períodos de 2007-2013 e 2014-2020. Contudo, a proposta não 
prevê prazos para o período de 2021-202789. Por outro lado, estas propostas incluem 
algumas medidas de simplificação que podem ajudar à execução atempada, tais como 
um processo de "designação" simplificado e modelos para os documentos de 
programação90. Estas medidas não podem, no entanto, garantir a aprovação atempada 
dos programas se houver atrasos na adoção do pacote legislativo. 

2. Devem evitar-se os atrasos na execução dos projetos 

62 Os Estados-Membros são responsáveis pela execução dos projetos de coesão em 
tempo oportuno. Ao longo do tempo, o Tribunal tem repetidamente assinalado a 
ocorrência de atrasos na execução dos projetos cofinanciados pela UE e as respetivas 
causas91. Estes atrasos podem também pôr em risco o cumprimento dos 
objetivos/metas ao nível dos programas92, sobretudo no caso dos Estados-Membros 
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para os quais os fundos da UE representam uma parte significativa dos investimentos 
públicos. 

3. Deve evitar-se a sobreposição de períodos de elegibilidade tanto quanto 
possível e o procedimento de encerramento deve ser concluído rapidamente uma 
vez findo o período de elegibilidade 

63 Uma explicação adicional para o início lento da aplicação dos fundos reside no 
facto de que, a meio do período de programação, os Estados-Membros ainda podem 
utilizar fundos do período anterior93. Esta sobreposição de períodos de elegibilidade 
significa que os Estados-Membros podem continuar a gastar além do fim do período 
de programação, durante mais dois anos no caso do período de 2007-2013 e três anos 
no caso do período de 2014-202094. No período de 2021-2027, a proposta consiste em 
voltar aos dois anos, o que o Tribunal acolheu como um primeiro passo no sentido de 
harmonizar a elegibilidade, tanto quanto possível, com o período de programação95. 
No fim deste período de elegibilidade, o processo de encerramento, durante o qual os 
Estados-Membros preparam e enviam os seus documentos de encerramento à 
Comissão para que esta os avalie, acrescenta, no mínimo, mais dois anos. 

64 A execução atempada dos programas depende da disponibilidade de recursos 
humanos. O prolongamento dos períodos de elegibilidade e o processo de 
encerramento absorvem estes recursos96, o que desincentiva o arranque dos 
programas do período seguinte, afetando a sua execução atempada97. 

8 A seleção e execução dos projetos 
assentam numa abordagem orientada 
para o desempenho 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

65 Para que as políticas sejam eficazes, não é só importante definir uma lógica de 
intervenção clara na fase de programação (ver PO nº 3). É fundamental aplicar uma 
abordagem orientada para os resultados durante as fases de seleção e de execução 
dos projetos, uma vez que são sobretudo a qualidade dos projetos financiados e o seu 
valor acrescentado em termos de resultados tangíveis que irão determinar a eficácia 
de uma política98. Em geral, o quadro legislativo tem permitido uma maior atenção aos 
resultados durante a seleção e execução dos projetos desde 2014-2020, mas a 
aplicação efetiva das regras permanece um desafio. O Parlamento Europeu sublinhou 
que é preciso fazer mais durante a fase de execução dos projetos para garantir a 
ênfase necessária na obtenção de resultados99. 
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1. É necessária uma abordagem orientada para os resultados na seleção dos 
projetos 

66 Os elementos principais de uma abordagem orientada para os resultados são os 
seguintes: 

o o processo de seleção deve assegurar que os projetos selecionados cumprem o 
programa e contribuem de forma efetiva para a realização dos seus objetivos 
específicos. O Tribunal já determinou que, no caso dos programas que visitou no 
âmbito da auditoria recente à seleção de projetos, foi esse o caso no período 
de 2014-2020100; 

o os critérios de seleção dos projetos devem exigir que os beneficiários definam 
pelo menos um verdadeiro indicador de resultados correspondente aos objetivos 
do programa. Na mesma auditoria, o Tribunal concluiu que, para o período 
de 2014-2020, os critérios não tinham os resultados suficientemente em conta, 
centrando-se sobretudo nas realizações e nas despesas101; 

o os projetos que se candidatam a financiamento devem ser avaliados e 
classificados. O Tribunal verificou, na mesma auditoria, que no período 
de 2014-2020 os projetos foram geralmente aprovados com base na ordem de 
entrada das candidaturas, o que quer dizer que o financiamento pode não ter 
sido concedido aos melhores projetos102; 

o o âmbito de intervenção dos projetos selecionados deve ser claramente 
justificado pelas necessidades e estas devem ser pertinentes para os objetivos do 
programa. Em muitas auditorias, o Tribunal encontra problemas com o âmbito 
dos projetos selecionados para financiamento, o que resulta, por vezes, de uma 
lógica de intervenção fraca (análise de necessidades) na fase de programação (ver 
o PO nº 3). Contudo, mesmo quando a lógica de intervenção é clara, 
procedimentos de seleção mal concebidos podem levar à atribuição de 
financiamento a projetos inadequados103. 

67 O projeto de RDC para o período de 2021-2027 propõe conferir mais poderes à 
Comissão na aprovação dos critérios de seleção e introduz requisitos adicionais 
aplicáveis às autoridades de gestão no que se refere à seleção dos projetos, a fim de 
reforçar a orientação para os resultados da seleção de projetos e a relação 
custo-eficácia dos projetos selecionados104. 
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2. Devem ser incluídos indicadores de desempenho nos contratos/acordos de 
subvenção 

68 Devem ser incluídos indicadores de desempenho com metas nos contratos e/ou 
acordos de subvenção, para que seja possível definir em que medida os objetivos do 
programa são alcançados105. 

69 Ao nível dos projetos, nos três períodos analisados, a legislação não exigia 
explicitamente a inclusão de indicadores de desempenho nos acordos de subvenção. 
Consequentemente, o Tribunal concluiu ser difícil verificar em que medida os projetos 
do FEDER para o período de 2014-2020 contribuem para a concretização dos objetivos 
dos programas106. Este problema aplica-se igualmente ao FSE, dado que muitos 
acordos de subvenção não incluem indicadores de resultados quantificados107. 

3. A execução dos projetos deve ter uma boa relação custo-eficácia 

70 A legislação aplicável aos períodos de 2007-2013 e 2014-2020 inclui várias 
medidas destinadas a garantir uma boa relação custo-eficácia na execução dos 
projetos selecionados (relação ótima entre os recursos investidos e os resultados 
obtidos): o requisito de realizar uma análise de custo-benefício no caso de grandes 
projetos; um limite máximo de financiamento para projetos geradores de receitas e a 
necessidade de aplicar procedimentos de contratação pública. Embora se mantenha a 
obrigação de aplicar a legislação em matéria de contratação pública, o quadro 
legislativo proposto para 2021-2027 dispensa outros requisitos, o que o Tribunal 
considera representar um risco para a boa gestão financeira108. 

71 O Tribunal constata frequentemente problemas de relação custo-eficácia nos 
projetos financiados pela coesão. 

 

9 As revisões dos programas têm em 
conta aspetos do desempenho, 
incluindo os resultados 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

72 A reprogramação dos fundos (transferir fundos entre programas e entre 
prioridades, alterar as taxas de cofinanciamento ou a divisão público/privado da 

Relatório Especial sobre investimentos em eficiência energética 

O Tribunal concluiu que a relação custo-eficácia não é um fator determinante no 
momento de atribuição pelos Estados-Membros de financiamento a medidas de 
eficiência energética e a projetos concretos109. 
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contribuição nacional) pode ter lugar durante a execução do programa, permitindo aos 
Estados-Membros ajustar as operações para ter em conta a mudança das 
circunstâncias. Os Estados-Membros podem reprogramar o financiamento através de 
uma proposta de alteração dos programas pertinentes, que tem de ser aprovada pela 
Comissão. Para manter a lógica de intervenção definida para os programas, qualquer 
revisão deve assentar em considerações sobre o desempenho, incluindo os 
resultados110. 

73 As condições em que podem ocorrer estas revisões proporcionaram aos 
Estados-Membros uma margem de manobra considerável no que se refere ao período 
de 2007-2013111. O Tribunal concluiu que, durante este período, as alterações aos 
programas não foram sempre motivadas por considerações relativas ao desempenho, 
mas sim pela vontade de resolver as dificuldades em gastar todos os fundos da UE 
disponíveis. 

74 O quadro legislativo foi reforçado em 2014-2020 com a introdução da 
necessidade de justificar as propostas de alterações ao programa e de avaliar o seu 
impacto previsto na consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020 e do 
programa112, bem como com a introdução de regras relativas às alterações aos 
indicadores da reserva de desempenho113. Contudo, nas propostas para o período 
de 2021-2027, embora as alterações aos programas continuem a necessitar de ser 
justificadas e os Estados-Membros continuem a ter de avaliar o seu impacto previsto 
no que diz respeito aos objetivos do programa, as restrições no domínio dos 
indicadores foram suprimidas. Para o período de 2021-2027, a Comissão propôs um 
exercício de revisão intercalar obrigatório, que alterará todos os programas em 2025, 
para definir as atribuições para os últimos dois anos. O Tribunal observou, no entanto, 
uma falta de clareza sobre a forma como o desempenho será avaliado114. Além disso, a 
introdução da possibilidade de efetuar uma transferência de fundos até 5% através de 
uma alteração ao programa, sem a aprovação da Comissão115, também aumenta o 
risco de que se façam alterações sem qualquer consideração dos resultados116. 

1. As revisões dos programas devem ter em conta os resultados 

75 O Tribunal concluiu que as revisões dos programas nem sempre têm em conta os 
resultados. 
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2. As metas não devem ser revistas sem justificação, mas sim refletir o nível de 
financiamento 

76 O Tribunal considera que os valores de referência e as metas relativas aos 
indicadores de desempenho devem ser definidos ao nível certo desde o princípio118 e 
só devem ser adaptados em circunstâncias excecionais (fatores externos e alterações 
ao orçamento). As revisões injustificadas e frequentes comprometem a orientação 
para o desempenho na política de coesão. 

77 O Tribunal identificou vários casos de revisões frequentes e injustificadas das 
metas. 

78 Sempre que se justifiquem alterações significativas ao financiamento, as metas 
do programa devem ser revistas. Caso contrário, a avaliação da eficácia do programa 
pode ficar comprometida120. O Tribunal concluiu que as alterações significativas ao 
financiamento não se refletiam de forma coerente nas metas. 

Relatório Especial sobre o apoio da Comissão às equipas de ação para a 
juventude 

No que diz respeito ao período de 2007-2013, o Tribunal concluiu que a avaliação 
pela Comissão das alterações dos programas propostas pelos Estados-Membros se 
centrou sobretudo nos aspetos orçamentais do exercício de reprogramação e não no 
melhor uso dos fundos do FSE117. 

Relatório Especial sobre o apoio do FEDER às PME no domínio do 
comércio eletrónico 

Em relação ao período de 2007-2013, o Tribunal constatou que a utilidade da 
medição dos progressos registados foi, por vezes, prejudicada pelo facto de os 
indicadores e os valores-alvo terem sido revistos, frequentemente perto do final do 
período de programação, e nem sempre com uma justificação adequada119. 

Relatório Especial sobre os objetivos da UE em matéria de educação no 
domínio da coesão 

No caso de dois programas em Itália, o Tribunal detetou que as dotações financeiras 
no domínio da educação tinham sofrido uma redução de 8% e 10% em relação ao 
orçamento inicial, sem que fossem alterados os indicadores e os respetivos 
valores-alvo nem apresentada uma justificação adequada121. 
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4 – Princípios relativos ao acompanhamento e à comunicação de 
informações 

79 Tanto a Comissão como os Estados-Membros têm responsabilidades no 
acompanhamento dos programas. Ao nível dos Estados-Membros, as autoridades de 
gestão acompanham a execução dos programas, agregam as informações resultantes 
do acompanhamento e, a partir de 2014-2020, confirmam à Comissão a fiabilidade dos 
dados relativos ao desempenho. A comunicação das informações está estreitamente 
relacionada com o acompanhamento e é um dos principais elementos que garantem a 
prestação de contas. Os Estados-Membros apresentam relatórios à Comissão ao longo 
dos períodos dos programação, que são depois usados pela Comissão como base para 
os relatórios estratégicos que publica (por exemplo, o relatório anual de síntese, os 
relatórios anuais de atividades). Há três princípios relativos a esta fase, relacionados 
com a tempestividade dos dados sobre o desempenho, a prestação de contas e o uso 
de informações relativas ao desempenho. 

80 Para ser eficaz, qualquer sistema de gestão de desempenho deve basear-se em 
dados relativos ao desempenho atempados e de boa qualidade. São essenciais boas 
informações sobre o desempenho ao longo do ciclo de gestão das políticas para avaliar 
as realizações e decidir se são necessárias medidas corretivas122, nomeadamente a 
elaboração de legislação subsequente e, no caso específico do período de 2014-2020, 
a realização de um exame de desempenho substancial123 (ver PO nº 6). Este aspeto 
tornar-se-á ainda mais importante quando os pagamentos forem diretamente 
relacionados com o desempenho. 

81 O quadro legislativo foi reforçado para o período de 2014-2020, quando 
comparado com o período de 2007-2013, por exemplo, pela introdução de um 
intercâmbio obrigatório e eletrónico de informações sobre o desempenho entre os 
beneficiários, as autoridades dos Estados-Membros e a Comissão, e por medidas que 
salvaguardam a qualidade dos dados ao nível dos Estados-Membros. As propostas 
para 2021-2027 conservam estas obrigações e também exigem que os 
Estados-Membros transmitam dados relativos ao desempenho de dois em dois meses, 
o que deverá melhorar a atualidade dos dados. 

10 Os sistemas de acompanhamento 
asseguram dados relativos ao 
desempenho atempados e de boa 
qualidade 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 
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82 Uma conclusão frequente das auditorias do Tribunal tem incidido nas 
insuficiências quanto à fiabilidade, exaustividade e atualidade das informações 
facultadas pelos Estados-Membros (que são utilizadas para criar a maior parte dos 
dados) à Comissão. As propostas para o período de 2021-2027 tornam os 
Estados-Membros responsáveis pela qualidade e pela fiabilidade do sistema de 
acompanhamento e dos dados sobre os indicadores124. Contudo, o Tribunal continua a 
considerar que as propostas não são suficientemente claras sobre quem é responsável 
pela salvaguarda da qualidade dos dados, em particular o papel do Comité de 
Acompanhamento e da Comissão125. 

1. Os sistemas de acompanhamento produzem dados relativos ao desempenho 
de boa qualidade, disponíveis no tempo certo 

83 Para os três períodos, há uma obrigação legal que estipula que as autoridades de 
gestão têm de criar um sistema que permita o registo e o armazenamento dos dados 
relativos ao desempenho em formato informatizado. O período de 2014-2020 assistiu 
a uma melhoria significativa das disposições que contribuem para a produção de dados 
relativos ao desempenho de boa qualidade pelos sistemas de acompanhamento: 

o os Estados-Membros podem trocar informações com os beneficiários por via 
eletrónica ("coesão eletrónica"), o que passará a ser obrigatório de acordo com a 
proposta para 2021-2027; 

o a Comissão criou um sistema que permite às autoridades de gestão transmitir 
dados relativos ao desempenho eletronicamente e de forma estruturada à 
Comissão (o que se mantém para 2021-2027); 

o foram incluídas no contexto das condicionalidades ex ante disposições para a 
recolha e o processamento de dados sobre indicadores de resultados. Propõe-se a 
supressão desta medida para o período de 2021-2027. 

84 As propostas para 2021-2017 exigem que os Estados-Membros transmitam dados 
relativos ao desempenho de dois em dois meses, o que deverá melhorar a atualidade 
dos dados. 

85 Apesar destas disposições, as insuficiências na qualidade dos dados são um dos 
problemas mais frequentes que o Tribunal constata nas suas auditorias. 
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2. A Comissão e os Estados-Membros devem salvaguardar a qualidade destes 
dados 

86 Nos períodos de 2007-2013 e 2014-2020, os Estados-Membros eram 
responsáveis pela criação de sistemas de acompanhamento e de comunicação de 
informações e pela garantia da sua fiabilidade. Estes sistemas são auditados pelas 
autoridades de auditoria (processo de "designação") antes de o programa de execução 
ter início. A Comissão deve verificar a fiabilidade dos dados fornecidos pelos 
Estados-Membros por meio de auditorias. Tanto a Comissão como as autoridades de 
auditoria devem verificar a robustez dos sistemas de registo dos dados relativos à 
execução fornecidos pelos Estados-Membros através do seu trabalho de auditoria dos 
sistemas127. 

87 O período de 2014-2020 reforçou as responsabilidades no que diz respeito à 
salvaguarda da qualidade dos dados nos Estados-Membros. As autoridades de gestão 
têm de confirmar a fiabilidade dos dados relativos ao desempenho à Comissão nas 
suas declarações de gestão. As autoridades de auditoria confirmam depois essa 
avaliação nos seus pareceres de auditoria. A Comissão pode também suspender 
pagamentos no caso de uma deficiência grave na qualidade e fiabilidade dos sistemas 
de acompanhamento ou dos dados relativos ao desempenho. Em abril de 2019, a 
Comissão tinha dado início a dois procedimentos de suspensão de pagamentos. 

88 Em várias auditorias, o Tribunal constatou insuficiências específicas relacionadas 
com as disposições para a salvaguarda da qualidade dos dados, tanto a nível dos 
Estados-Membros como da Comissão. 

Relatório Especial sobre o desemprego dos jovens 

Todos os Estados-Membros visitados dispunham de poucas informações sobre o tipo 
de apoio que os NEET receberam antes do lançamento da Garantia para a 
Juventude, o número de ofertas/serviços prestados e os custos conexos. O Tribunal 
constatou igualmente diversas incoerências e problemas de fiabilidade dos dados 
comunicados pelos Estados-Membros, o que afeta a comparabilidade. O Tribunal 
detetou problemas relacionados nomeadamente com a exaustividade dos dados nos 
Estados-Membros que tinham múltiplas entidades associadas à Garantia para a 
Juventude, mas que não dispunham de um sistema único e harmonizado de 
comunicação126. 
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Relatório Especial sobre o apoio do FEDER às PME no domínio do 
comércio eletrónico 

Em dois dos Estados-Membros selecionados, as autoridades de gestão não tinham 
realizado os controlos necessários sobre a fiabilidade dos dados introduzidos no 
sistema128. 

Relatório Especial sobre a seleção e acompanhamento dos projetos do 
FEDER e do FSE no período de 2014-2020 

O Tribunal constatou que, no período de 2014-2020, as auditorias da Comissão e da 
autoridade de auditoria sobre os sistemas de acompanhamento e a fiabilidade e 
disponibilidade dos dados não começaram, na maior parte das vezes, antes de 2017, 
o que limitou a garantia obtida. O Tribunal observou que, como a análise de 
desempenho terá lugar em 2019, coloca-se o risco de que as eventuais medidas 
corretivas não possam ser concluídas a tempo e que essa análise não assente em 
informações corretas129. 

89 Em 2013, o SAI da Comissão também se deparou com problemas relacionados 
com as disposições aplicadas para salvaguardar a qualidade dos dados relativos ao 
desempenho do período de 2007-2013. O SAI recomendou que a DG REGIO/EMPL 
desenvolvesse uma estratégia para melhorar a fiabilidade das informações sobre o 
desempenho fornecidas pelos Estados-Membros. Segundo a auditoria de 
acompanhamento do SAI, a recomendação foi executada em 2016. 

90 O Tribunal acredita que a proposta de regulamento para o período de 2021-2027 
continua a não ser suficientemente clara sobre quem é responsável por salvaguardar a 
qualidade dos dados. Embora o regulamento proponha que o comité de 
acompanhamento supervisione a aplicação do programa e examine e aprove os 
relatórios anuais e finais de desempenho apresentados à Comissão, o mesmo não se 
aplica aos dados sobre o desempenho. O Tribunal também constatou que não existem 
disposições na proposta de RDC sobre a função da Comissão na verificação da 
qualidade dos dados que lhe são transmitidos130. 

11 Existe uma obrigação clara de 
prestação de contas pelo desempenho 2007-2013 2014-2020 2021-2027 

91 A prestação de contas pública pela obtenção de resultados com o financiamento 
da UE proporciona uma importante ligação entre a UE e os cidadãos. Em geral, as 
regras que regem a prestação de contas sobre a legalidade e a regularidade não foram 
alargadas ao desempenho. A prestação de contas depende da disponibilidade de 
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dados e relatórios de boa qualidade sobre o cumprimento dos objetivos, mas estes 
nem sempre estão disponíveis. 

1. Os relatórios devem apresentar uma imagem verdadeira e fiel do 
desempenho e devem estar disponíveis ao público 

92 É necessário que a comunicação de informações sobre os resultados das 
intervenções da UE seja coerente. É particularmente importante que os resultados 
comunicados sejam fiáveis e conformes aos objetivos131. Os problemas detetados em 
termos de existência e fiabilidade dos dados (ver PO nº 5, 8 e 10), em conjunto com os 
problemas relacionados com a conversão dos objetivos estratégicos em objetivos 
operacionais para os gestores (ver PO nº 1), limitam a capacidade de a Comissão 
comunicar informações sobre o desempenho no contexto destes objetivos de alto 
nível132. 

93 Os relatórios da UE sobre o desempenho devem apresentar uma imagem 
verdadeira e fiel do que se pretende alcançar133. Os relatórios da Comissão sobre o 
desempenho não são suficientemente equilibrados, uma vez que apresentam poucas 
informações sobre os desafios e os insucessos134. Além disso, a Comissão não 
reconhece as limitações decorrentes da sua necessária dependência dos dados 
fornecidos pelos Estados-Membros, que podem ser inexatos ou pouco fiáveis135. 

94 A colocação à disposição do público de informações sobre o desempenho é um 
aspeto importante da prestação de contas136. Desde 2014, os progressos realizados em 
relação a todos os indicadores comuns no domínio da coesão, tal como comunicados 
pelas autoridades de gestão, estão à disposição do público na plataforma de dados 
abertos da Comissão sobre a coesão. Contudo, o Tribunal considera que, no que diz 
respeito às propostas para o período de 2021-2027, a supressão dos relatórios anuais 
de execução dos Estados-Membros137, bem como dos relatórios estratégicos da 
Comissão apresentados às autoridades de quitação sobre o contributo dos fundos para 
o cumprimento dos objetivos estratégicos, constitui um passo atrás138. 

2. As entidades encarregadas da execução do orçamento da UE devem assumir a 
responsabilidade pela boa gestão financeira desse orçamento 

95 A existência de dados e relatórios de boa qualidade sobre o cumprimento dos 
objetivos e obtenção de resultados deve permitir que os responsáveis pela execução 
do orçamento da UE assumam a responsabilidade pela boa gestão financeira, tal como 
exigido pelo Regulamento Financeiro139. 
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96 No contexto dos programas do período de 2007-2013, o Tribunal lamentou que o 
processo de encerramento não incluísse a aceitação pela Comissão de aspetos 
relacionados com o desempenho, como os resultados obtidos, e também que a 
Comissão não elabore relatórios sobre o desempenho para a autoridade 
orçamental140. 

97 Além disso, embora os relatórios anuais de atividades incluam uma declaração de 
fiabilidade, apresentada pelos diretores-gerais, que atesta, nomeadamente, que os 
recursos afetados às atividades descritas no relatório foram utilizados de acordo com o 
fim a que se destinam e com os princípios da boa gestão financeira, na prática a 
garantia oferecida exclui especificamente as questões de desempenho. A garantia, e 
quaisquer reservas associadas, está limitada a questões de regularidade e controlo 
interno141. 

98 Por outro lado, em cada relatório anual de atividades, o diretor-geral declara as 
informações contidas no relatório apresentam uma imagem verdadeira e fiel. Em anos 
anteriores, esta declaração não incluía a qualidade dos dados relativos ao desempenho 
apresentados no relatório142. As instruções internas da Comissão sobre a elaboração 
dos relatórios anuais de atividades relativos a 2018, publicadas na primavera de 2019, 
exigem atualmente uma declaração de um membro dos órgãos de gestão da 
direção-geral que abranja os dados de desempenho, sendo esta concebida para apoiar 
a declaração do diretor-geral. O impacto prático destas declarações adicionais não é 
clarificado pelas orientações e o Tribunal ainda não as analisou. 

12 As informações relativas ao 
desempenho são utilizadas para 
adotar medidas corretivas e apoiar o 
processo de planeamento estratégico 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

99 É importante fazer uso das informações sobre o desempenho para gerir as 
atividades, otimizar resultados e fazer ajustes aos sistemas de gestão, bem como para 
apoiar o processo de planeamento estratégico143. Este princípio aplica-se a todas as 
fases do ciclo de gestão orçamental, desde a atribuição de fundos durante o QFP até à 
programação e à gestão propriamente dita dos projetos. 

100 Em relação aos períodos de 2007-2013 e 2014-2020, as informações sobre o 
desempenho dos programas (incluindo as dificuldades que vão surgindo e as medidas 
tomadas para as enfrentar) têm sido enviadas à Comissão pelos Estados-Membros 
através dos seus relatórios anuais de execução, que são aprovados pelos comités de 
acompanhamento e posteriormente validados pela Comissão. Em contrapartida, para 
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o período de 2021-2027, a Comissão propõe que se examine o desempenho dos 
programas durante as reuniões anuais de avaliação do desempenho entre a Comissão 
e os Estados-Membros. A proposta não é clara, contudo, no que se refere aos 
participantes, ao conteúdo e às consequências dessas reuniões144. Além disso, embora 
os dados relativos ao desempenho sejam enviados eletronicamente pelos 
Estados-Membros de dois em dois meses (ver PO nº 10), as reuniões de avaliação do 
desempenho só terão lugar uma vez por ano145. 

101 O Tribunal concluiu que as informações sobre o desempenho não são 
suficientemente utilizadas, por vezes porque nem sequer estão disponíveis. É de notar 
especificamente que um desempenho insuficiente não conduz a sanções financeiras, 
nem ao nível estratégico nem ao nível dos programas ou dos projetos. 

1. Devem estar disponíveis informações úteis sobre o desempenho para a 
tomada de decisões baseada em provas 

102 O Tribunal já referiu em PO anteriores (ver PO nº 5, 8 e 10) que a 
disponibilidade de informações relevantes sobre o desempenho não está garantida, o 
que por si só limita o seu uso no momento de tomar decisões e adotar ações 
corretivas. Há também um problema de calendário inerente ao ciclo de gestão do 
programa, já que leva tempo a que os resultados (provenientes dos sistemas de 
acompanhamento) sejam disponibilizados e possam ser usados para a tomada de 
decisões. Esta disponibilidade tardia dos resultados tem sido exacerbada por atrasos 
no início dos programas (ver PO nº 7). O Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 
constatou que não existe um período de transição entre dois ciclos de QFP e que as 
grandes lições políticas do anterior período de programação ainda não estão 
disponíveis no momento em que é preciso começar a refletir sobre propostas e 
posições futuras146. A mesma questão se aplica às informações geradas pelas avaliação 
ex post para um período de programação específico147 (ver PO nº 13). 

2. Quando existem, as informações sobre o desempenho devem ser usadas no 
acompanhamento e na adoção de ações corretivas 

103 Em termos do processo estratégico, o Tribunal defendeu no PO nº 2 que a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros deve assentar em informações sobre o 
desempenho anterior. Nas suas auditorias, o Tribunal tem concluído que, tanto ao 
nível dos programas como dos projetos, as informações sobre o desempenho nem 
sempre são acompanhadas e que, quando as metas não são atingidas, não se tomam 
medidas corretivas (como, por exemplo, correções financeiras). No PO nº 6, o Tribunal 
sublinhou que o cumprimento dos objetivos de desempenho não tem geralmente 
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nenhum impacto a nível do financiamento da UE, quer ao nível dos programas (por 
exemplo, reserva de desempenho, encerramento) quer dos projetos. 

104 O Tribunal constatou outros casos em que as informações sobre o desempenho 
não foram plenamente utilizadas. 

Relatório Especial sobre o apoio da Comissão às equipas de ação para a 
juventude 

Com base nas atas das reuniões de exame anuais, o Tribunal verificou que as 
observações da Comissão se centraram na execução financeira e nas realizações, e 
não nos resultados concretos. Além disso, a Comissão aceitou os dados 
apresentados pelos Estados-Membros nessas reuniões sem os verificar. Numa 
ocasião, embora a Comissão tivesse comunicado que as metas para três medidas 
tinham já sido atingidas, a repetição do cálculo pelo Tribunal revelou que, na 
verdade, apenas 72% do valor-alvo tinha sido atingido148. 

Relatório Especial sobre a banda larga nos Estados-Membros da UE 

No que respeita a ações corretivas inadequadas, o Tribunal constatou nem todas as 
metas relativas à banda larga nos Estados-Membros serão atingidas até 2020. No 
entanto, a Comissão não propôs quaisquer ações corretivas149. 

5 – Princípio relativo à avaliação 

105 A última fase do ciclo de execução é a avaliação, durante a qual os resultados 
alcançados e o seu impacto são avaliados a fundo. As avaliações podem ter lugar ao 
nível dos programas (avaliação ex ante, avaliações durante o período, como sejam as 
avaliações intercalares150, e avaliação ex post) ou ao nível das políticas (avaliação de 
impacto ex ante e exame ex post). As avaliações dos Estados-Membros dizem respeito 
aos programas (ou grupos de programas) a nível nacional ou regional, ao passo que as 
avaliações da Comissão se de debruçam sobre os fundos ou programas a nível da UE. 

13 As avaliações efetuadas a nível dos 
programas e da política são utilizadas 
na tomada de decisões 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

106 A Comissão criou e executou, no seu conjunto, um sistema bem concebido de 
avaliações e o seu sistema de revisão ex post está à altura do que se faz na maioria dos 
Estados-Membros151. Em 2018, a OCDE classificou o sistema de revisão ex post da UE 
como o quarto melhor entre os membros da OCDE152. 
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107 O Tribunal encontrou, contudo, dois grandes entraves à utilidade das 
avaliações: 

o as avaliações não são usadas na tomada de decisões – porque não são realizadas 
ou não estão disponíveis no momento certo, ou porque, quando existem, não são 
suficientemente usadas; 

o não se baseiam em provas subjacentes adequadas. 

1. As avaliações devem ser usadas no processo de tomada de decisões 

108 Por vezes, não são realizadas avaliações de impacto nem avaliações ex ante. 

Parecer sobre a proposta de RDC 

o Desde 2002, ao nível da política, todas as grandes propostas legislativas devem 
ser sujeitas a uma avaliação de impacto. Ao contrário do que aconteceu 
noutros períodos, a Comissão não realizou uma avaliação de impacto para o 
RDC relativa ao período de 2021-2027. Os regulamentos específicos dos fundos 
relativos aos sete fundos regidos pelo RDC foram sujeitos a avaliações de 
impacto. Estas avaliações não abrangeram, porém, algumas questões 
importantes de relevância geral153. 

o As avaliações ex ante obrigatórias dos programas pelos Estados-Membros 
ajudaram a garantir uma lógica de intervenção mais sólida nos programas. No 
entanto, as propostas para o período de programação de 2021-2027 dispensam 
este avanço positivo154. 

109 Uma segunda questão é a calendarização. O Tribunal já se pronunciou (ver 
PO nº 12) sobre a dificuldade em termos de calendarização que implica que as 
avaliações ex post, que se realizam no seguimento do período de programação, não 
estejam disponíveis para servir de base às propostas legislativas relativas ao período 
de programação seguinte. Como a Comissão sublinhou, a avaliação do período 
de 2007-2013 só foi concluída em 2016, ao passo que a legislação relativa ao período 
de 2014-2020 começou a ser elaborada em 2011. Como tal, esta avaliação não podia 
ser utilizada para a programação do quadro relativo ao período de 2014-2020155. 

110 O quadro legislativo relativo ao período de 2014-2020 introduziu a 
obrigatoriedade de uma avaliação dos programas (que abrange a eficácia) pelos 
Estados-Membros durante o período de programação. No entender do Tribunal, estas 
avaliações poderiam, pelo menos em parte, ter resolvido este problema de calendário 
inerente e servir de base às propostas legislativas para o período de programação 
de 2021-2027. Porém, nenhuma destas avaliações estava concluída até ao fim 
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de 2017. Para o período de 2021-2027, propõe-se que a Comissão também realize uma 
avaliação intercalar dos fundos, o que poderia proporcionar perspetivas úteis neste 
contexto. 

111 Um terceiro tipo de problema é que as avaliações nem sempre são usadas. A 
avaliação ex post dos programas pelos Estados-Membros era voluntária nos períodos 
de 2007-2013 e 2014-2020. O SAI encontrou insuficiências no que se refere ao 
seguimento das avaliações dos Estados-Membros, isto é, ao uso que lhes foi dado. Por 
exemplo, a maioria dos Estados-Membros na amostra do SAI não elaborou um plano 
de ação exaustivo para aplicar as recomendações da avaliação. De acordo com a 
proposta da Comissão, este tipo de avaliação será obrigatório para o período 
de 2021-2027. 

2. As avaliações devem basear-se em provas úteis e fiáveis 

112 O Tribunal já apontou vários problemas relativos à existência e à fiabilidade dos 
dados (ver PO nº 5, 8 e 10). Estes problemas também afetam as avaliações. 

Relatório Especial sobre a avaliação ex post da legislação da UE 

O Tribunal concluiu que, embora as avaliações se realizassem em concordância com 
os requisitos jurídicos e as boas práticas definidas pelas Orientações para legislar 
melhor, a indisponibilidade dos dados é um grande problema e impede uma 
avaliação adequada e fundamentada156. 

113 A Comissão concluiu, no seu relatório de avaliação ex post relativo ao período 
de 2007-2013 sobre o "sistema de execução", que uma das principais razões para a 
subutilização das avaliações dos Estados-Membros para a aprendizagem política era a 
disponibilidade limitada de dados de acompanhamento de boa qualidade e de dados 
de comparação de grupos para o efeito de uma avaliação ex post157. As propostas da 
Comissão para o período de 2021-2027 incluem a obrigação de os Estados-Membros 
garantirem os procedimentos exigidos para produzir e recolher os dados necessários 
às avaliações158. 

6 – Princípio transversal 

14 A sustentabilidade é integrada no ciclo 
para garantir a eficácia das 
intervenções públicas a longo prazo 

2007-2013 2014-2020 2021-2027 

114 A sustentabilidade é um elemento fundamental para a eficácia a longo prazo 
das intervenções públicas159. O principal indicador de que um projeto atingiu 
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realizações e resultados sustentáveis é um fluxo permanente de benefícios líquidos 
depois da sua conclusão160. 

115 Nem todos os projetos financiados pela UE demonstram sustentabilidade (ou 
esta nem sempre pode ser demonstrada). É necessário assegurar a sustentabilidade e 
a concretização de resultados duradouros ao longo do ciclo de execução dos 
programas161. 

Fase de programação 

116 Garantir a sustentabilidade implica uma análise e uma estratégia ao nível da 
fase de formulação do programa para manter um investimento específico a longo 
prazo162. Numa auditoria recente, o Tribunal constatou que a obtenção de resultados 
duradouros de investimentos produtivos não foi eficazmente promovida nos 
programas subjacentes nem noutros documentos estratégicos regionais pertinentes. A 
obtenção de resultados duradouros não era uma prioridade163. 

117 As tarifas cobradas pelas infraestruturas cofinanciadas pela UE colocam um 
problema particular no que toca à sustentabilidade financeira. Para o período 
de 2007-2013, o Tribunal concluiu que estas tarifas nem sempre apoiam a 
sustentabilidade dos investimentos feitos. Por exemplo, as tarifas das águas residuais 
cobradas aos utilizadores domésticos e à indústria foram demasiado reduzidas para 
permitir a renovação da infraestrutura no final da sua vida útil económica prevista164. 
Para resolver, pelo menos em parte, esta questão, a legislação relativa ao período 
de 2014-2020 exige ao Estados-Membros que estabeleçam, em relação a domínios 
específicos (como o setor das águas), estratégias que ofereçam uma fonte sustentável 
de financiamento para a manutenção de infraestruturas criadas pelos projetos 
cofinanciados (condicionalidade ex ante nº 6.1). 

118 A Comissão reconheceu que o contributo das condicionalidades ex ante para a 
sustentabilidade dos resultados precisa de ser reforçado165. Consequentemente, a 
legislação proposta para o período de 2021-2027 estipula que as condições favoráveis 
sejam mantidas durante todo o período, em vez de serem avaliadas num exercício 
pontual. 

Seleção de projetos 

119 As disposições legislativas relativas a todos os períodos exigem que os 
Estados-Membros garantam que os beneficiários (proprietários) dos projetos 
selecionados têm capacidade administrativa e financeira para manter os projetos além 
da sua conclusão. Porém, na auditoria que realizou ao apoio da UE a investimentos 
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produtivos em empresas, o Tribunal constatou que os critérios de seleção não 
refletiam adequadamente a necessidade de os projetos financiados pelo FEDER 
obterem resultados duradouros166. As disposições do RDC propostas para o período 
de 2021-2027 são mais específicas e exigem aos Estados-Membros que verifiquem se 
os beneficiários dispõem de recursos suficientes para cobrir os custos de operação e 
de manutenção167. 

120 Para grandes projetos de investimento (mais de 50 milhões de euros), no que 
diz respeito aos períodos de 2007-2013 e 2014-2020, um dos objetivos da análise de 
custo-benefício obrigatória era garantir que os investimentos cofinanciados eram 
financeiramente viáveis. Os grandes projetos que não apresentavam uma boa análise 
de custo-benefício vieram muitas vezes a revelar-se financeiramente inviáveis ou 
subaproveitados168. A proposta de abandonar os grandes projetos e, 
consequentemente, a análise obrigatória de custo-benefício no período de 2021-2027 
aumenta os riscos para a sustentabilidade. 

Fase de execução 

121 No que se refere aos três períodos de programação, a legislação obriga em 
geral os beneficiários a manterem os projetos por um período de, pelo menos, cinco 
anos a partir da data da conclusão, para evitar o reembolso do financiamento 
atribuído169. Na sua auditoria ao apoio da UE a investimentos produtivos em 
empresas, o Tribunal concluiu que o período legal de sustentabilidade foi cumprido 
por todos os projetos auditados170. 

122 Estas disposições nem sempre refletem o verdadeiro ciclo de vida dos ativos, 
que pode ser muito superior a cinco anos, e criam o risco de os beneficiários alienarem 
o ativo findo o período regulamentar. 

Relatório Especial sobre o apoio do FEDER às incubadoras de empresas 

O Tribunal constatou que os sistemas em vigor permitem que uma parte significativa 
do valor do financiamento público reverta para os proprietários das incubadoras no 
final do período de sustentabilidade171. 

Fase de acompanhamento/comunicação de informações/avaliação 

123 Garantir a sustentabilidade exige um acompanhamento adequado ao longo do 
ciclo de vida de um projeto e após o termo desse período172. O Tribunal concluiu que 
os dados sobre a sustentabilidade são por vezes incompletos. 
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Relatório Especial sobre o apoio da UE a investimentos produtivos em 
empresas 

O Tribunal detetou que, ao fim dos cinco anos do período de sustentabilidade, as 
limitações nas informações de acompanhamento levaram a que não fosse possível 
realizar uma avaliação de sustentabilidade em quase metade dos projetos, porque 
as autoridades de gestão não tinham recolhido os dados de acompanhamento 
necessários ou porque a documentação pertinente já não estava disponível devido 
ao termo do período de arquivamento. Em geral, o acompanhamento, após a 
conclusão do projeto, dos requisitos legais de sustentabilidade teve um âmbito 
limitado e não foi uniforme nos diferentes programas. Mais concretamente, dado 
que não eram legalmente obrigadas a continuar a fazê-lo, as autoridades de gestão 
deixaram de acompanhar a evolução dos projetos imediatamente após o termo do 
período legal de sustentabilidade173. 

124 Para ilustrar a falta de ênfase dada a esta questão, note-se que o Parlamento 
Europeu reconheceu o reduzido interesse do setor público nesta questão, pelo que 
apenas estão disponíveis dados incompletos sobre a sustentabilidade dos projetos 
cofinanciados pelo FEDER174. Além disso, o Tribunal não encontrou avaliações dos 
programas de investimento produtivo que incluíssem uma avaliação específica da 
sustentabilidade dos resultados175.  
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Observações finais 
125 As intervenções relativas à política de coesão não só afetam positivamente o 
desempenho dos Estados-Membros e das regiões em que são executadas, mas 
também podem ter repercussões noutros locais da UE. Para aumentar ainda mais o 
efeito positivo desta política, a UE tem procurado reforçar a orientação para o 
desempenho das suas despesas neste domínio. Entre as várias partes interessadas 
envolvidas, há por vezes perspetivas diferentes ou contraditórias sobre a forma de 
atingir este objetivo. 

126 O quadro legislativo geral da UE e as regras específicas da política de coesão 
têm evoluído gradualmente. Comportam agora várias características fundamentais 
necessárias a um sistema de gestão de desempenho eficaz, embora a legislação 
proposta para o período de 2021-2027 reduza em parte a ênfase no desempenho. 
Porém, esta melhoria geral na conceção nem sempre tem encontrado ecos na forma 
de execução da política. 

127 Os princípios orientadores que o Tribunal enunciou abrangem todo o ciclo de 
gestão da política, desde a fase de planeamento estratégico, passando pela execução, 
até às fases de comunicação de informações e de avaliação. Os princípios orientadores 
assentam na definição do valor acrescentado europeu como "o valor resultante de 
uma intervenção da UE que é adicional ao valor que teria sido criado apenas pela ação 
do Estado-Membro". O Tribunal afirmou anteriormente que os programas de despesas 
que não acrescentam valor europeu não constituem provavelmente, por definição, 
uma utilização eficaz e eficiente do dinheiro dos contribuintes da UE. Também 
concluiu que um verdadeiro valor acrescentado europeu é muitas vezes difícil de 
detetar, particularmente nos domínios de gestão partilhada, como é o caso da coesão. 

128 Para dar resposta às questões que requerem especial atenção, o Tribunal 
formulou recomendações nos seus anteriores relatórios, nomeadamente: 

o a necessidade de estabelecer prioridades claras na UE – com metas associadas – 
para as quais as despesas de coesão devem contribuir, de modo a racionalizar e 
simplificar os quadros estratégicos visando definir um conjunto coerente de 
objetivos de alto nível que se convertam em objetivos operacionais (PO nº 1); 

o a necessidade de as revisões dos programas terem em consideração o 
desempenho, incluindo a obtenção de melhores resultados (PO nº 9). 
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129 O Tribunal também salientou o facto de que o quadro legislativo deve estar 
pronto até ao início do período de programação, visto que os atrasos na execução 
afetam as subsequentes fases do ciclo. Os atrasos acumulados na execução, em 
conjunto com a sobreposição de períodos de elegibilidade, fazem com que a atenção 
se desvie do desempenho para a utilização dos recursos financeiros (PO nº 7) e limitam 
a utilização dos dados relativos ao desempenho para efeitos de avaliação ou de 
planeamento estratégico (ver PO nº 12 e 13). 
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Anexo 

Anexo I - Evolução da orientação para o desempenho na legislação da política de coesão 
O quadro seguinte indica, para cada PO, se os critérios que subjazem às apreciações do Tribunal faziam parte da legislação que regulava os 
programas em causa no domínio da coesão. O Tribunal desenvolveu a maioria dos critérios para que incluam mais pormenores do que as 
análises de cada PO no texto principal. Para apresentar uma visão completa, o Tribunal analisou todos os períodos de programação desde o 
surgimento da política de coesão. 

 
1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Princípios relativos ao planeamento estratégico       

1. A UE definiu uma visão clara e coerente do que pretende alcançar com os fundos da política de coesão, tendo essa visão de ser apropriada e operacionalizada 
Existência de uma estratégia global à escala europeia       

Objetivos estratégicos da UE convertidos em objetivos da política de coesão       

2. A atribuição de financiamento aos Estados-Membros tem em consideração as necessidades assinaladas e assenta em informações sobre o desempenho 
Método de atribuição definido na legislação       
Atribuição baseada no PIB       
Atribuição baseada nas necessidades em domínios específicos       
Atribuição assente em informações sobre o desempenho anterior       

Princípios relativos à programação       

3. Existe uma lógica de intervenção clara 
Existência de uma estratégia nacional obrigatória (por exemplo, quadro de referência estratégico nacional, 
acordo de parceria)       

Definição de objetivos/prioridades a nível nacional       
A estratégia comum à escala europeia convertida em objetivos de nível nacional com metas (principais 
resultados previstos) 

      

Deteção e articulação de necessidades a nível nacional       
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Existência de programas obrigatórios       
Deteção e articulação de necessidades a nível dos programas       
Definição de objetivos a nível dos programas       
Definição de ações relacionadas com os objetivos a nível dos programas       
Modelos de programas normalizados que descrevem a lógica de intervenção de forma harmonizada       
Discriminação de dados financeiros por códigos de intervenção ao nível dos programas       
4. O financiamento é bem orientado 
Existência de requisitos de concentração temática que obrigam todos os Estados-Membros a atribuir 
determinadas quantias a domínios prioritários da UE 

      

Existência de condicionalidades ex ante/condições favoráveis que ajudam a concentrar os fundos em 
domínios/tipos de beneficiário específicos 

      

5. Está em vigor um quadro de medição do desempenho simples e coerente 
Indicadores de realizações (específicos do programa)       
Indicadores de realizações (comuns ao FEDER/FC/FSE)       
Indicadores de resultados (específicos do programa)       
Indicadores de resultados (comuns ao FEDER/FC/FSE)       
Inclusão obrigatória e inicial (no momento de aprovação do programa) de indicadores de realizações e de 
resultados nos programas       

Valores de referência e metas para as realizações e os resultados especificamente exigidos pelo modelo de 
programa 

      

Objetivos intermédios exigidos para as realizações (*para o período de 2014-2020 limitados apenas ao quadro 
de desempenho) 

      

Objetivos intermédios exigidos para os resultados (*para o período de 2014-2020 limitados apenas ao quadro 
de desempenho) 

      

Definição harmonizada de indicadores de realizações e de resultados no domínio da coesão       
6. Estão em vigor mecanismos de incentivo ao desempenho 
Necessidade de cumprir determinadas condições estratégicas/regulamentares para o uso eficaz dos fundos 
(condicionalidades ex ante/condições favoráveis) 

      

Reserva de desempenho obrigatória/exame intercalar que tenham em conta o desempenho ao nível dos 
programas 

      

Pagamento do saldo final ao programa ligado ao cumprimento das metas (encerramento)       
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Correções financeiras para os projetos, se os resultados acordados não tiverem sido atingidos (*limitadas 
apenas ao quadro de desempenho) 

      

Orçamentação baseada diretamente nos resultados – pagamentos após cumprimento das condições e 
obtenção de resultados (opcional) 

      

Ligação entre o desembolso de fundos da UE e o cumprimento das obrigações relativas à governação 
económica (Semestre Europeu) 

      

Princípios relativos à execução       

7. Os Estados-Membros utilizam os fundos da política de coesão em tempo oportuno 
Prazos para a apresentação dos programas e das estratégias nacionais       

Calendários claros para a designação (se necessário)       

Processo de designação simplificado (recuperação de sistemas anteriores)       
Existência de regras financeiras sobre as despesas atempadas, apenas a regra n+2 ou n+3       
Prazos para a apresentação dos documentos de encerramento (14 ou 15 meses depois do período de 
elegibilidade) 

      

Prazo para a Comissão concluir a avaliação do encerramento e pagar o saldo final       

Inclusão desde o início no RDC de modelos para os documentos de programação       
Obrigações que garantem uma execução atempada dos projetos       

8. A seleção e execução dos projetos assentam numa abordagem orientada para o desempenho 
Obrigação de os Estados-Membros estabelecerem e aplicarem critérios para a seleção dos projetos       
Obrigação de os Estados-Membros facultarem informações sobre as possibilidades de financiamento e os 
procedimentos de seleção a potenciais beneficiários 

      

Obrigação de os Estados-Membros garantirem nos critérios de seleção que os projetos selecionados 
contribuem para os objetivos e resultados 

      

Há obrigações de qualidade adicionais no que diz respeito aos critérios de seleção (relação custo-eficácia, 
cumprimento das condições favoráveis) 

      

Os critérios de seleção exigem a definição de, pelo menos, um indicador de resultados que corresponda aos 
objetivos do programa 

      

Obrigação de os Estados-Membros estabelecerem prioridades aplicáveis aos projetos a selecionar       
A Comissão pode formular observações sobre os critérios de seleção; os Estados-Membros devem proceder 
ao seguimento destas observações 

      

Inclusão obrigatória de indicadores de desempenho nos acordos de subvenção       
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Obrigação de os projetos financiados serem executados com a melhor relação custo-eficácia (aplicar a 
legislação aplicável em matéria de contratação pública)       

Obrigação de os projetos financiados serem executados com a melhor relação custo-eficácia (análise 
custo-benefício, défice de financiamento) 

      

9. As revisões dos programas têm em conta aspetos do desempenho, incluindo os resultados 
As alterações aos programas só são possíveis em determinadas condições (por exemplo, circunstâncias 
socioeconómicas, dificuldades de execução) 

      

Avaliação obrigatória do impacto das alterações nos objetivos (para os Estados-Membros e para a Comissão) e 
necessidade de justificação das alterações propostas aos programas 

      

Obrigatoriedade de uma avaliação do impacto das alterações nos indicadores no quadro do desempenho       

Todos os planos revistos exigem aprovação da Comissão       

Princípios relativos ao acompanhamento e à comunicação de informações       

10. Os sistemas de acompanhamento asseguram dados relativos ao desempenho atempados e de boa qualidade 
Obrigação de os Estados-Membros criarem um sistema de registo e armazenamento de dados de 
acompanhamento em formato informatizado 

      

Obrigação de os Estados-Membros descreverem as disposições sobre recolha e tratamento de dados nos seus 
documentos de programação (condicionalidade ex ante 7) 

      

O funcionamento do sistema é auditado por uma autoridade de auditoria independente no início da fase de 
execução 

      

Intercâmbio obrigatório de informações entre os beneficiários e as autoridades por via eletrónica (coesão 
eletrónica) 

      

Obrigação de os Estados-Membros transmitirem dados em formato eletrónico e de forma estruturada por 
meio do sistema informático da Comissão 

      

As autoridades de gestão confirmam a fiabilidade dos dados relativos ao desempenho à Comissão nas suas 
declarações de gestão 

      

As autoridades de auditoria confirmam a avaliação das autoridades de gestão quanto à fiabilidade dos dados 
relativos ao desempenho em pareceres de auditoria 

      

O comité de acompanhamento analisa e confirma a qualidade dos dados transmitidos pelas autoridades de 
gestão à Comissão 

      

O papel da Comissão na análise dos dados está definido no Regulamento Disposições Comuns       

A Comissão pode suspender os pagamentos se existir uma deficiência grave na qualidade e na fiabilidade do 
sistema de acompanhamento ou dos dados relativos aos indicadores comuns e específicos       
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

11. Existe uma obrigação clara de prestação de contas pelo desempenho 
Obrigação de os Estados-Membros transmitirem à Comissão dados sobre o desempenho de programas 
relativos a todos os fundos       

Obrigação de os Estados-Membros apresentarem relatórios anuais de execução       

Relatórios estratégicos à Comissão       

Dados relativos ao desempenho estão disponíveis ao público na Internet       
Exige-se que a Comissão aceite expressamente as realizações e os resultados alcançados no encerramento do 
programa 

      

12. As informações relativas ao desempenho são utilizadas para adotar medidas corretivas e apoiar o processo de planeamento estratégico 
Prevê-se que as informações sobre o desempenho sejam utilizadas nas decisões ao nível estratégico (exame 
intercalar) 

      

Prevê-se que as informações sobre o desempenho sejam utilizadas nas decisões ao nível do programa (reserva 
de desempenho, exame intercalar e correções por desempenho insuficiente) 

      

Aprovação formal do desempenho dos programas pela Comissão       
Aprovação formal do desempenho dos programas pelo comité de acompanhamento        
Reunião anual de avaliação entre a Comissão e cada Estado-Membro para examinar o desempenho de cada 
programa       

Princípio relativo à avaliação       

13. As avaliações efetuadas a nível dos programas e da política são utilizadas na tomada de decisões 
Avaliação de impacto ex ante da legislação relativa à coesão pela Comissão       

Avaliação ex ante obrigatória dos programas pelos Estados-Membros       
Avaliação intercalar/intermédia dos programas (abrangendo a eficácia) pelos Estados-Membros       
Avaliação ex post obrigatória dos programas pelos Estados-Membros       
Avaliação intercalar obrigatória das políticas/dos fundos pela Comissão       
Avaliação ex post obrigatória das políticas/dos fundos pela Comissão       

Princípio transversal       

14. A sustentabilidade é integrada no ciclo para garantir a eficácia das intervenções públicas a longo prazo 
As autoridades de gestão devem analisar, durante a seleção dos projetos, a capacidade (financeira e 
administrativa) dos beneficiários para manterem os projetos       
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1989-
1993 

1994- 
1999 

2000- 
2006 

2007- 
2013 

2014- 
2020 

2021- 
2027 

Os Estados-Membros devem analisar se os beneficiários possuem recursos suficientes para cobrir os custos de 
operação e de manutenção       

Os grandes projetos (> 50 milhões de euros) devem ser acompanhados de uma análise de custo-benefício que 
inclua a viabilidade financeira dos projetos        

Os beneficiários têm a obrigação de manter os projetos (projetos/investimentos produtivos e infraestruturas) 
durante, pelo menos, cinco anos       

As condicionalidades ex ante ou condições favoráveis exigem um quadro estratégico que garanta a 
sustentabilidade dos investimentos       
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Notas 
1 Artigo 33º do Regulamento Financeiro. 

2 Artigos 174º a 178º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

3 A Estratégia de Lisboa entrou em vigor por volta da mesma altura que o período 
de programação de 2000-2006, mas não se refletiu no quadro legislativo da 
coesão para o mesmo período. 

4 COM(2018) 375, de 29 de maio de 2018. 

5 COM(2010) 700 final, de 19 de outubro de 2010, "Reapreciação do orçamento da 
UE". 

6 Regulamento Disposições Comuns (UE) nº 1303/2013, preâmbulo e comunicação 
da Comissão. 

7 Exposição de motivos, secção 5, COM(2018) 375 final. 

8 Relativamente a 2021-2027, a Comissão afirma que as suas propostas para a 
futura política de coesão foram concebidas para apoiar a concretização das 
prioridades políticas acordadas em Bratislava e em Roma. 

9 Relatório Anual relativo a 2010, ponto 8.33. 

10 Parecer nº 6/2018, ponto 13. 

11 Parecer nº 6/2018, ponto 17. 

12 Documento informativo: The Commission’s proposal for the 2021-2027 
Multiannual Financial Framework (A proposta da Comissão para o quadro 
financeiro plurianual de 2021-2027), ponto 16. 

13 Relatório Anual relativo a 2017, ponto 3.9. 

14 Relatório Anual relativo a 2017, ponto 3.85. 

15  Relatório Anual relativo a 2014, pontos 3.9, 3.87 e 3.97. 

16  Research for REGI Committee –Building Blocks for a Future Cohesion Policy – First 
Reflections (Estudo da Comissão REGI – elementos constitutivos de uma futura 
política de coesão – Primeiras reflexões), 2017, PE, p. 25; Estudo comparativo 
sobre as perspetivas e opções no domínio da política de coesão pós-2013, 2011, 
PE, p. 53 e 56; e Budgeting and performance in the European Union: A review by 
the OECD in the context of EU budget focused on results (Orçamentação e 
desempenho na União Europeia: um exame da OCDE no contexto de um 
orçamento da UE centrado em resultados), OCDE, 2017, p. 2. 
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17  Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.17. Podem ainda citar-se outros 

exemplos: Relatório Especial nº 16/2015, ponto 120; Relatório Especial 
nº 18/2017, ponto 78; Relatório Especial nº 19/2018, ponto 97; e Relatório 
Especial nº 23/2018, ponto 85. 

18 Relatório Especial nº 13/2017, ponto 88. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Especial nº 2/2015, ponto 110; Relatório Especial 
nº 3/2015, ponto 89; e Relatório Especial nº 8/2016, ponto 99. 

19 Relatório Especial nº 19/2018, pontos 26 a 36, e Exame panorâmico: Desafios a 
enfrentar para um bom funcionamento do setor dos transportes na UE, ponto 68. 
Podem-se citar-se outros exemplos que ilustram esta questão: Relatório Especial 
nº 5/2017, ponto 160; Relatório Especial nº 1/2015, ponto 53; Relatório Especial 
nº 18/2017, ponto 82; Documento informativo sobre a integração dos migrantes, 
ponto VII; Relatório Especial nº 23/2018, ponto 88; e Relatório Especial 
nº 23/2015, ponto 182. 

20 Relatório Especial nº 16/2016, pontos II, VII e VIII. 

21 Relatório Anual relativo a 2010, ponto 8.33, e Relatório Anual relativo a 2014, 
ponto 3.97. 

22 Research for REGI Committee: Implementation of Cohesion Policy in the 
2014-2020 Programming Period (Estudo para a Comissão REGI: Execução da 
política de coesão no período de programação de 2014-2020), 2016, PE, p. 62 e 
"Estudo comparativo sobre as perspetivas e opções no domínio da política de 
coesão pós-2013", 2011, PE p. 62. 

23 Relatório Especial nº 12/2018, ponto 80. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Especial nº 1/2015, ponto 53; Relatório Especial 
nº 14/2016, pontos 30 e 131; Relatório Especial nº 18/2017, ponto 78; e Relatório 
Especial nº 25/2012, ponto 63. 

24 Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results (Orçamentação e desempenho na União 
Europeia: um exame da OCDE no contexto de um orçamento da UE centrado em 
resultados), OCDE, 2017, p. 2. 

25 Quinto relatório sobre a coesão económica, social e territorial, COM 2010, xxiv. 

26 The Cohesion policy dimension of the implementation of Europe 2020 strategy (A 
dimensão da política de coesão da execução da estratégia Europa 2020), PE, 2015, 
p. 13. 

27 Relatório Anual relativo a 2014, pontos 3.88 e 3.97. 

28 Relatório Anual relativo a 2014, pontos 3.47, 3.48 e 3.91. 
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29 Relatório Anual relativo a 2014, resposta da Comissão ao ponto 3.13. 

30 Relatório Anual relativo a 2012, ponto 10.4. 

31 Exame Rápido de Casos: Atribuição do financiamento da política de coesão aos 
Estados-Membros no período de 2021-2027 (2019). 

32 O método de Berlim implica diferentes métodos de cálculo para as três categorias 
de regiões (menos desenvolvidas, em transição e mais desenvolvidas). 

33 Relatório Anual relativo a 2017, ponto 3.6. 

34 OCDE (2017), Budgeting and performance in the European Union – A review in the 
context of EU budget focused on results (Orçamentação e desempenho na União 
Europeia – um exame no contexto de um orçamento centrado nos resultados), 
p. 32. 

35 Parecer nº 7/2011, ponto 4, e Relatório Especial nº 17/2018, ponto 82. 

36 OCDE (2017), Budgeting and performance in the European Union – A review in the 
context of EU budget focused on results (Orçamentação e desempenho na União 
Europeia – um exame no contexto de um orçamento da UE centrado nos 
resultados), secções 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3. 

37 Denominados, respetivamente, "Quadro comunitário de apoio para o período 
de 2000-2006", "Quadro de referência estratégico nacional para o período 
de 2007-2013" e acordos de parceria para os períodos de programação 
de 2014-2020 e de 2021-2027. 

38 Regulamento (UE) nº 1303/2013, considerando 88 e artigo 55º. 

39 Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.58. 

40 Parlamento Europeu, Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper 
assessing the implementation of the reform in the programming for Cohesion 
policy 2014-2020 (Eficácia e valor acrescentado da coesão, Documento informal 
que avalia a execução da reforma na programação da política de coesão para o 
período de 2014-2020), 2015, página 15. 

41 Parecer nº 6/2018, pontos 54 e 55. 

42 Relatório Especial nº 19/2018, ponto 99. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Especial nº 06/2014, ponto 28; Relatório Especial 
nº 8/2015, pontos 65-66; Relatório Especial nº 8/2016, ponto 99; Relatório 
Especial nº 5/2017, ponto 170; Relatório Especial nº 21/2012, ponto 51; Relatório 
Especial nº 23/2012, ponto 67; Relatório Especial nº 23/2015, ponto 175; e 
Relatório Especial nº 16/2016, ponto 27. 

43 Relatório Especial nº 5/2017, pontos 143 e 165. 
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44 Relatório Especial nº 2/2012, pontos 116 e 117 e Relatório Especial nº 19/2016, 

ponto 150. 

45 Relatório Especial nº 19/2016, ponto 150. Outro exemplo que ilustra esta questão 
é citado no Relatório Especial nº 14/2016, ponto 47. 

46 Relatório Especial nº 25/2012, ponto 18 e Relatório Especial nº 23/2015, 
pontos 170 e 171. 

47 Parecer nº 7/2011, ponto 11. 

48 Proposta de RDC, COM(2018) 375, artigo 4º; proposta de Regulamento FEDER/FC 
– COM(2018) 372, artigo 3º; e proposta de Regulamento FSE+ – COM(2018) 382, 
artigo 7º. 

49 Relatório Especial nº 2/2017, pontos 68 e 70 e quadros 2 e 3. 

50 Parecer nº 6/2018, ponto 18 e Relatório Especial nº 2/2017, pontos 67 a 80. 

51 Parlamento Europeu: Strategic coherence of Cohesion policy: comparison of the 
2007-2013 and 2014-2020 programming periods (Coerência estratégica da política 
de coesão: comparação entre os períodos de programação de 2007-2013 e 
2014-2020), p. 51, Research for REGI Committee –Building Blocks for a Future 
Cohesion Policy – First Reflections (Estudo para a Comissão REGI – elementos 
constitutivos de uma futura política de coesão – Primeiras reflexões), 2017, PE, 
p. 19. 

52 As condicionalidades ex ante abrangem as condições regulamentares, estratégicas 
e institucionais que devem estar reunidas antes da execução dos programas 
(período de 2014-2020). 

53 Ver PO nº 3, parte 1 (todos os exemplos, com exceção do recente Relatório 
Especial nº 19/2018). 

54 Relatório Especial nº 15/2017, anexo II, ponto 1. 

55 Proposta de RDC, COM(2018) 375, artigo 11º. 

56 Relatório Anual relativo a 2015, pontos 3.54 e 3.92. 

57 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 81. Outro exemplo que ilustra esta questão é 
citado no Relatório Especial nº 2/2017, ponto 137. 

58 Parecer nº 6/2018, ponto 58. 

59 Documento informativo "A integração de migrantes provenientes de fora da UE" 
(2/2018), ponto VIII. Outros exemplos que ilustram esta questão são citados no 
Relatório Especial nº 16/2016, ponto 48; Relatório Especial nº 21/2018, ponto 67; 
Relatório Especial nº 1/2017, ponto 84; Relatório Especial nº 12/2014, ponto 33; 
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Relatório Especial nº 23/2015, ponto 169; Relatório Especial nº 2/2012, ponto 121; 
e Relatório Especial nº 25/2012, ponto 61. 

60 Relatório Anual relativo a 2014, pontos 3.55 e 3.92, e Relatório Especial nº 2/2017, 
ponto 75, quadro 5 e pontos 124 a 126. 

61 Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.49. 

62 Por exemplo, o Relatório Especial nº 21/2012, ponto 51. 

63 Relatório Anual relativo a 2014, pontos 3.50 e 3.92. 

64 Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.51, e Relatório Especial nº 2/2017, 
anexo I. 

65 Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.52. 

66 Parecer nº 6/2018, ponto 59. 

67 Documento informativo sobre o futuro das finanças da UE, ponto 38, e Parecer 
nº 6/2018, pontos 66 e 67. 

68 Documento informativo sobre a simplificação da execução da política de coesão 
pós-2020, ponto 59 e Relatório Especial nº 2/2017, ponto 147. 

69 Parecer nº 6/2018, ponto 66. 

70 A Comissão pode suspender os pagamentos no caso de uma falha grave no 
cumprimento dos objetivos intermédios (Regulamento nº 1303/2013, artigo 142º, 
nº 1) e impor correções financeiras no caso de uma deficiência grave na realização 
das metas (Regulamento nº 1303/2013 artigo 144º, nº 4). 

71 Parecer nº 7/2011, ponto 18 e Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.64. 

72 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 83 e Relatório Especial nº 15/2017, 
ponto 106. 

73 Parecer nº 6/2018, ponto 77. 

74 Parecer nº 6/2018, pontos 45 e 46. 

75 Relatório Especial nº 15/2017, pontos 60 e 61. 

76 Relatório do Banco Mundial sobre a coesão na UE, 2018, p. 131. 

77 Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.63. 

78 Relatório Especial nº 36/2016, ponto 126. 

79 Parecer nº 6/2018, ponto 76. 

80 Relatório Anual relativo a 2014, ponto 6.85 e caixa 6.9. 

81 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 82. 
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82 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 26. 

83 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 14. 

84 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 83. 

85 Relatório Especial nº 2/2017, ponto IV. 

86 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 16. 

87 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 83 e figura 4 e Relatório Especial nº 2/2017, 
ponto 49. 

88 Relatório Especial nº 17/2018, pontos 14 e 18. 

89 Parecer nº 6/2018, ponto 52. 

90 Parecer nº 6/2018, pontos 47 e 100. 

91 Relatório Especial nº 2/2015, ponto 40; Relatório Especial nº 1/2014, ponto 51; 
Relatório Especial nº 2/2012, ponto 122; e Relatório Especial nº 2/2015, 
ponto 109. 

92 Relatório Especial nº 2/2015, ponto 40. 

93 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 84. 

94 Relatório Especial nº 17/2018, ponto 9. 

95 Parecer nº 6/2018, ponto 26. 

96 Relatório Anual relativo a 2017, ponto 2.19. 

97 Relatório Especial nº 36/2016, ponto 129. 

98 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 6. 

99 Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper assessing the 
implementation of the reform in the programming for Cohesion policy 2014-2020 
(Eficácia e valor acrescentado da coesão, Documento informal que avalia a 
execução da reforma na programação da política de coesão para o período 
de 2014-2020), 2015, p. 18. 

100 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 75. 

101 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 75. 

102 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 77. 

103 Por exemplo, Relatório Especial nº 20/2014, ponto 64. 

104 Parecer nº 6/2018, pontos 85 e 86. A proposta de RDC para o período 
de 2021-2027 propõe conferir mais poderes à Comissão na aprovação dos critérios 
de seleção (artigo 67º, nº 2) e exige que os projetos sejam priorizados (artigo 67º, 
nº 1) e selecionados, para assegurar que as operações selecionadas são coerentes 
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com as estratégias correspondentes estabelecidas com vista ao cumprimento de 
condições favoráveis (artigo 67º, nº 3, alínea b)) e que apresentam a melhor 
relação entre o montante do apoio, as atividades realizadas e o cumprimento dos 
objetivos (artigo 67º, nº 3, alínea c)). 

105 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 83, recomendação nº 1. 

106 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 82. 

107 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 82. 

108 Parecer nº 6/2018, pontos 93, 94 e 97. 

109 Relatório Especial nº 21/2012, ponto 51. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Especial nº 6/2014, ponto 52; Relatório Especial 
nº 21/2014, ponto 70; e Relatório Especial nº 5/2013, ponto 53. 

110 Relatório Especial nº 17/2018, pontos 87 e 90. 

111 O artigo 33º do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Conselho, de 11 de julho 
de 2006, estipula que um PO pode ser reexaminado no caso de: alterações 
socioeconómicas significativas; alterações significativas das prioridades 
comunitárias, nacionais ou regionais; uma avaliação que demonstre um desvio 
considerável em relação aos objetivos inicialmente fixados ou dificuldades de 
execução. 

112 Artigo 30º do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013. 

113 Anexo II do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013. 

114 Parecer nº 6/2018, pontos 29 e 45. 

115 COM(2018) 375 final, artigo 19º, nº 5. 

116 Parecer nº 6/2018, pontos 27 e 30. 

117 Relatório Especial nº 17/2015, ponto 78. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Especial nº 17/2018, ponto 87 e Relatório Especial 
nº 17/2018, ponto 90. 

118 Relatório Anual relativo a 2013, ponto 10.14. 

119 Relatório Especial nº 20/2014, ponto 65. Outro exemplo que ilustra esta questão é 
citado no Relatório Especial nº 17/2018, ponto 52 e caixa 5. 

120 Relatório Especial nº 16/2016, ponto 44. 

121 Relatório Especial nº 16/2016, pontos 42, 43 e 84. 

122 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 38. 
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123 Relatório Especial nº 21/2018, pontos 39 e 79. 

124 COM(2018) 375 final, artigo 63º, nº 4. 

125 Parecer nº 6/2018, ponto 64. 

126 Relatório Especial nº 5/2017, ponto 173. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Especial nº 12/2017, ponto 109; Relatório 
Especial nº 2/2012, ponto 121; Relatório Especial nº 8/2015, ponto 69; Relatório 
Especial nº 23/2015, ponto 169; Relatório Especial nº 2/2015, ponto 112; Relatório 
Especial nº 3/2016, ponto 117; Relatório Especial nº 23/2016, ponto 35; Relatório 
Especial nº 14/2016, ponto 130; Relatório Especial nº 14/2016, ponto 88; Relatório 
Especial nº 4/2016, ponto 89; Relatório Especial nº 14/2016, ponto 84; Relatório 
Anual relativo a 2010, pontos 8.28 e 8.29; Relatório Especial nº 8/2018, ponto 102; 
e Relatório Especial nº 21/2012, ponto 51. 

127 Relatório Especial nº 17/2015, resposta da Comissão aos pontos 85 e 86 e 
recomendação nº 3. 

128 Relatório Especial nº 20/2014, ponto 66. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Especial nº 36/2016, ponto 126; Relatório 
Especial nº 20/2012, ponto 73; e Relatório Especial nº 20/2014, ponto 66. 

129 Relatório Especial nº 21/2018, ponto 79. Podem-se citar-se outros exemplos que 
ilustram esta questão: Relatório Anual relativo a 2010, pontos 8.28 e 8.29; 
Relatório Especial nº 17/2015, ponto 85; e Relatório Especial nº 17/2015, 
ponto 86. 

130 Parecer nº 6/2018, ponto 64. 

131 Relatório Anual relativo a 2010, ponto 8.58. 

132 Por exemplo, Relatório Especial nº 25/2012, ponto 63; Relatório Anual relativo 
a 2014, ponto 3.89; Relatório Especial nº 21/2018, ponto 72; e Relatório Anual 
relativo a 2017, ponto 3.81. 

133 Relatório Anual relativo a 2016, ponto 3.77, recomendação nº 2, Documento 
Informativo: The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial 
Framework do Tribunal (A proposta da Comissão para o quadro financeiro 
plurianual de 2021-2027), ponto 38. 

134 Relatório Anual relativo a 2016, ponto 3.24, título a). 

135 Relatório Anual relativo a 2016, ponto 3.28, título b) e Relatório Anual relativo 
a 2016, ponto 3.32. 

136 Relatório Anual relativo a 2016, pontos 3.73 a 3.77 e recomendação 6. 

137 Parecer nº 6/2018, ponto 67. 
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138 Parecer nº 6/2018, ponto 10. 

139 Relatório Anual relativo a 2014, ponto 3.34. 

140 Relatório Especial nº 36/2016, ponto 123. 

141 Relatório Anual relativo a 2013, ponto 10.61. 

142 Relatório Anual relativo a 2016, pontos 3.73 a 5. 

143 Relatório anual relativo a 2017, ponto 3.2. 

144 Parecer nº 6/2018, ponto 67. 

145 Parecer nº 6/2018, ponto 66. 

146 Research for REGI Committee: Implementation of Cohesion policy in 
the 2014-2020 Programming Period (Estudo da Comissão REGI: Execução da 
política de coesão no período de programação de 2014-2020), 2016, Parlamento 
Europeu, p. 8. 

147 Relatório Especial nº 3/2010, ponto 86. 

148 Relatório Especial nº 17/2015, pontos 69 a 72 e caixa 9. Podem-se citar-se outros 
exemplos que ilustram esta questão: Relatório Especial nº 12/2017, ponto 109; 
Relatório Especial nº 20/2014, ponto 64; Relatório Especial nº 21/2018, ponto 74; 
Relatório Especial nº 1/2017, ponto 84; e Documento Informativo nº 2/2018, 
ponto VI. 

149 Relatório Especial nº 12/2018, pontos 79 e 87. Podem-se citar-se outros exemplos 
que ilustram esta questão: Relatório Especial nº 23/2018, ponto 84 e Relatório 
Anual relativo a 2017, ponto 3.81. 

150 Nesta secção, o Tribunal não inclui as avaliações intercalares dos programas por 
considerar que, embora possam ser úteis no caso de ser preciso fazer 
ajustamentos à execução do programa ou tomar medidas corretivas, estas não 
têm um impacto direto no desempenho. 

151 Relatório Especial nº 16/2018, ponto 83. 

152 OECD Regulatory Policy Outlook (Política de Regulamentação: perspetivas da 
OCDE), 2018, p. 68-69. 

153 Parecer nº 6/2018, ponto 5. Outro exemplo é citado no Relatório Especial 
nº 3/2015, ponto 89. 

154 Parecer nº 6/2018, ponto 55. Esta questão também é abrangida pelo Relatório 
Especial nº 2/2017, ponto 83, e pelo Parecer nº 1/2017, ponto 87. 
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155 Documento de trabalho final dos serviços da Comissão – Avaliação de impacto que 

acompanha o documento Proposals for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council on the ERDF and on the CF on a mechanism to resolve legal and 
administrative obstacles in a cross-border context on specific provisions for the 
European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the ERDF and 
external financing instruments (Propostas de regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo ao FEDER e ao FC sobre um mecanismo para ultrapassar os 
obstáculos legais e administrativos num contexto transfronteiriço que estabelece 
disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia 
(Interreg) financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelos 
instrumentos de financiamento externo), p. 12. Podem ainda citar-se outros 
exemplos: Relatório Especial nº 5/2017, ponto 181, e Relatório Especial 
nº 21/2018, ponto 82. 

156 Relatório Especial nº 16/2018, pontos 87, 88 e 91. Outro exemplo que ilustra esta 
questão é citado no Relatório Especial nº 2/2017, ponto 152. 

157 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the 
European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and 
the Cohesion Fund (CF) (Avaliação ex post dos programas da política de coesão 
de 2007-2013, com particular incidência no Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), no Fundo Social Europeu (FSE) e no Fundo de Coesão (FC)), 
Pacote de trabalho 12 Delivery system, p. 135 e 143. 

158 COM(2018) 375 final, artigo 39º, nº 4. 

159 Relatório Especial nº 8/2018, ponto 10. 

160 Relatório Especial nº 8/2018, ponto 8. A legislação obriga os beneficiários a 
manterem os projetos por um período de, pelo menos, cinco anos a partir da data 
da sua conclusão, para evitar o reembolso do cofinanciamento atribuído. Para o 
caso específico das PME, estabeleceu-se um período de três anos, e a partir do 
período de 2014-2020, para as operações que envolvessem grandes 
infraestruturas, o período é de 10 anos se a atividade produtiva for relocalizada 
para fora da UE. 

161 Relatório Especial nº 8/2018, ponto 44. 

162 Relatório Especial nº 8/2018, ponto 11. 

163 Relatório Especial nº 8/2018, pontos VIII e 100. 

164 Relatório Especial nº 2/2015, pontos 106 e 118. Outro exemplo que ilustra esta 
questão é citado no Relatório Especial nº 3/2016, ponto 57. 

165 "O valor acrescentado das condicionalidades ex ante nos fundos europeus 
estruturais e de investimento", COM(2017), p. 19. 
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166 Relatório Especial nº 8/2018, ponto 101. 

167 COM(2018) 375 final, artigo 67º, nº 3, alínea d). 

168 Por exemplo, Relatório Especial nº 5/2013, pontos 14, 15 e 52. 

169 Noutros cenários aplicam-se outras regras. Por exemplo, artigo 71º do 
Regulamento (UE) nº 1303/2013. Para o caso das PME, estabeleceu-se um período 
de reembolso de três anos, e a partir de 2014-2020, para as operações que 
envolvessem grandes infraestruturas, o período é de 10 anos se a atividade 
produtiva for relocalizada para fora da UE. Desde 2014-2020, os beneficiários têm 
de manter os projetos por um período de cinco anos a contar da data do 
pagamento final ao beneficiário. 

170 Relatório Especial nº 8/2018, ponto 96. 

171 Relatório Especial nº 7/2014, ponto 84. 

172 Relatório Especial nº 8/2018, pontos 11 e 68. 

173 Relatório Especial nº 8/2018, pontos 26, 74 e 76. 

174 Estudo intitulado Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support 
for businesses under Structural and Cohesion Funds (A vertente da durabilidade na 
avaliação da eficácia do apoio às empresas ao abrigo dos fundos estruturais e de 
coesão), PE, 2013, p. 8 e 67. 

175 Relatório Especial nº 8/2018, ponto 76. 
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