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Síntese 
I As alterações climáticas constituem um desafio global com efeitos significativos nas 
nossas vidas. Para lhes dar resposta, a UE fixou objetivos ambiciosos. A integração das 
questões climáticas apoia-se neles e implica incorporar a ação climática nas políticas e 
fundos da União, bem como o compromisso de despender uma percentagem do 
orçamento da União para fazer face às alterações climáticas. O acompanhamento das 
despesas no domínio do clima consiste em medir a contribuição financeira de diferentes 
fontes para os objetivos climáticos. 

II Em 2011, a Comissão anunciou o seu objetivo de consagrar à ação climática pelo 
menos 20% do orçamento da UE para o período de 2014-2020. Em 2018, a Comissão 
fixou um objetivo mais ambicioso na proposta de orçamento da UE para 2021-2027: uma 
meta de 25% para as despesas que contribuem para os objetivos climáticos. Em valores 
absolutos, o montante previsto de 320 mil milhões de euros para a ação climática 
em 2021-2027 representa um aumento estimado de 114 mil milhões de euros em relação 
a 2014-2020. O Pacto Ecológico, publicado em dezembro de 2019, reiterou os objetivos 
climáticos e ambientais da UE, confirmando a meta de 25%. Procurou mobilizar pelo 
menos um bilião de euros em investimentos sustentáveis durante a próxima década, a 
partir do orçamento da UE e de outras fontes de financiamento públicas e privadas. Em 
maio de 2020, a Comissão alterou as suas propostas para 2021-2027, tendo em conta a 
crise causada pela COVID-19. 

III Não constituindo um relatório de auditoria, o presente documento de análise visa 
atualizar a análise anterior do TCE sobre o acompanhamento da ação climática no 
orçamento da UE, como recomendado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. No seu 
anterior relatório sobre as despesas da UE no domínio do clima (Relatório Especial 
nº 31/2016), o Tribunal confirmou que estavam em curso trabalhos ambiciosos e que, em 
termos gerais, a Comissão tinha registado progressos na concretização do objetivo 
para 2014-2020. No entanto, assinalou igualmente o risco de este não ser alcançado, bem 
como algumas falhas metodológicas que conduziram à sobrestimativa das despesas 
relacionadas com o clima. 

IV O presente documento de análise tem uma dupla finalidade: fazer o seguimento do 
anterior relatório do Tribunal sobre a forma como a Comissão atuou e comunicou 
informações sobre o acompanhamento das despesas relacionadas com o clima no 
período de 2014-2020; e analisar o compromisso mais ambicioso de despender pelo 
menos 25% do futuro orçamento da UE em ação climática. O Tribunal incidiu nos 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
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domínios da agricultura, da coesão e da investigação, que são os que mais irão contribuir 
para este compromisso em 2021-2027. 

V Para acompanhar as despesas no domínio do clima, a Comissão utiliza uma 
metodologia baseada em três coeficientes, adaptados dos marcadores da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE): 100%, atribuído ao 
financiamento da UE que tem um contributo significativo para os objetivos climáticos; 
40%, atribuído ao que tem um contributo moderado; e 0%, atribuído ao que não 
contribui ou tem um contributo insignificante. Este método tem a vantagem de ser 
simples e pragmático, mas pode dar origem a sobrestimações. 

VI Em 2019, a Comissão comunicou que o orçamento da UE estava em vias de atingir 
uma despesa orçamental de 19,7% no domínio do clima no período de programação 
de 2014-2020. A metodologia de acompanhamento das despesas neste domínio 
manteve-se praticamente inalterada desde a publicação do relatório de 2016 do Tribunal. 
Por conseguinte, continua a sobrestimar o contributo de determinados regimes da 
Política Agrícola Comum para fazer face às alterações climáticas. No presente documento, 
o Tribunal assinala o risco de certas despesas das políticas agrícola e de coesão poderem 
acelerar as alterações climáticas. O setor da investigação regista atrasos na concretização 
da sua meta ambiciosa de consagrar 35% das despesas ao domínio do clima. 

VII Em meados de 2020, o orçamento para o período de programação de 2021-2027 
está em fase de debate no Conselho e no Parlamento Europeu, tal como a Política 
Agrícola Comum e o quadro da política de coesão. A ação climática continua a ser uma 
prioridade fundamental para a Comissão no período de 2021-2027. Segundo várias 
publicações, os contributos previstos de alguns regimes agrícolas para as despesas 
relacionadas com o clima foram sobrestimados. Os seus autores consideram que a 
metodologia seguida pela Comissão para o acompanhamento da ação climática deve ser 
reconsiderada para a tornar mais fiável. Analisam também a possibilidade de introduzir 
uma compensação no financiamento da UE, contrabalançando eventuais investimentos 
que tenham um impacto climático negativo com despesas adicionais relacionadas com o 
clima. De um modo geral, há indícios de que, com base nas atuais propostas da Comissão, 
será difícil aumentar as despesas relacionadas com o clima de forma fiável para 25% do 
orçamento da UE. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
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Introdução 

Despesas relativas ao clima no orçamento da UE 

01 As alterações climáticas constituem um dos maiores desafios que as nossas vidas 
enfrentam hoje em dia. Os seus efeitos são designadamente o aumento da temperatura, 
a alteração dos regimes de precipitação, a maior frequência de secas e de fenómenos 
meteorológicos extremos, o aumento do nível do mar e o derretimento do gelo. As 
alterações climáticas têm consequências para a nossa saúde, mas também para a vida 
selvagem e a economia, entre outros (ver figura 1). 

Figura 1 – As alterações climáticas têm consequências 

 
Fonte: TCE. 

02 A UE tem objetivos ambiciosos para fazer face às alterações climáticas, tanto através 
das suas próprias políticas como da cooperação com parceiros a nível internacional, 
designadamente metas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a 
melhoria da eficiência energética e o aumento da utilização de energias renováveis. 

03 Em vez de criar um instrumento de financiamento específico para fazer face às 
alterações climáticas, a Comissão optou por integrar o clima no orçamento da UE. Esta 
opção implicou incorporar a ação climática nas políticas, programas e fundos da União, 
bem como o compromisso de lhe dedicar uma percentagem do seu orçamento. Neste 
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contexto, acompanhar as despesas no domínio do clima (ou o financiamento da ação 
climática) consiste em medir a contribuição financeira de diferentes fontes para os 
objetivos climáticos. 

04 Com base nos objetivos da UE para fazer face às alterações climáticas (ver 
ponto 02), a Comissão anunciou, em 2011, o seu objetivo de consagrar à ação climática 
pelo menos 20% (um em cada cinco euros) do orçamento da UE para o período 
de 2014-20201. A Comissão comunica anualmente informações sobre as despesas globais 
relacionadas com o clima no relatório anual sobre a gestão e a execução do orçamento da 
UE, no projeto de orçamento geral e, a partir de 2019, na síntese de desempenho dos 
programas. 

05 Em 2018, ao propor o próximo quadro financeiro plurianual (QFP), a Comissão 
estabeleceu uma meta mais ambiciosa para a integração transversal das questões 
climáticas em todos os programas da UE. Esta nova meta foi fixada em 25% das despesas 
da UE consagradas à ação climática2, ou seja, um em cada quatro euros. Em valores 
absolutos, esta proposta de 2018 previu 320 mil milhões de euros (a preços correntes) 
para a ação climática entre 2021 e 2027, representando um aumento de 114 mil milhões 
de euros em relação a 2014-2020 (ver figura 2). Em maio de 2020, a Comissão alterou as 
suas propostas para 2021-2027, tendo em conta a crise causada pela COVID-19. Até essa 
data, não tinha sido divulgado um montante atualizado para as despesas no domínio do 
clima. O QFP ainda não tinha sido adotado quando da elaboração da presente análise. 

                                                      
1 COM(2011) 500 final, "Um orçamento para a Europa 2020", parte II, p. 13. 

2 COM(2018) 321 final, "Um orçamento moderno para uma União que protege, capacita e 
defende – Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027". 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0011.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
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Figura 2 – Objetivos em matéria de despesas relacionadas com o clima 
(à data de abril de 2020) 

 
Fonte: TCE, com base em COM(2018) 321, maio de 2018, "Um orçamento moderno para uma União que 
protege, capacita e defende – Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027", p. 24. 

Pacto Ecológico Europeu 

06 Com o Pacto Ecológico Europeu3, publicado em dezembro de 2019, a Comissão 
pretende reafirmar o seu compromisso de enfrentar os desafios relacionados com o clima 
e o ambiente, visando apoiar a transição para uma economia da UE transformada, que 
responda aos desafios colocados pelas alterações climáticas e pela degradação do 
ambiente. O Pacto Ecológico confirmou o objetivo estabelecido pela Comissão de 
consagrar 25% das despesas à ação climática em todos os programas da UE. 

07 A Comissão apresentou o Pacto Ecológico como um elemento da sua estratégia para 
aplicar a Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Destes, o ODS 13 (Ação climática) visa a adaptação, a integração das medidas 
relativas às alterações climáticas nas políticas nacionais, a sensibilização, os 
compromissos em matéria de despesas e as ações de luta contra as alterações climáticas 
(ver figura 3). 

                                                      
3 COM(2019) 640 final, Pacto Ecológico Europeu. 

2014-2020
UE-28

2021-2027
UE-27

Despesas da UE relacionadas com o 
clima

Outras despesas da UEDespesas da UE relacionadas com o 
clima

Objetivo: 206 mil milhões 
de euros

2014-2020

(20% – um em cada cinco euros)

Objetivo: 320 mil milhões 
de euros

2021-2027

(25% – um em cada quatro euros)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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Figura 3 – Metas do ODS 13 – Ação climática 

 
Fonte: TCE, com base em dados obtidos em https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13. 

08 O Pacto Ecológico examina a necessidade de dar uma dimensão mais ecológica aos 
orçamentos nacionais e coloca uma tónica especial na promoção da investigação e 
inovação para alcançar os objetivos climáticos. Vincula a Comissão a intensificar os 
esforços para assegurar a fiabilidade das informações comunicadas em matéria climática 
("combater falsas alegações ecológicas") no contexto dos produtos de consumo. Para 
avaliar o impacto destes, as "alegações ecológicas" devem ser fundamentadas utilizando 
uma metodologia normalizada. 

09 Tendo em conta que fazer face às alterações climáticas exige investimentos 
substanciais, a Comissão publicou em janeiro de 2020 o Plano de Investimento do Pacto 
Ecológico Europeu, cujo objetivo é mobilizar pelo menos um bilião de euros em 
investimentos sustentáveis ao longo da próxima década para dar resposta às questões 
climáticas e executar a ação ambiental na UE. O Plano deverá ser parcialmente financiado 
pelo orçamento da UE, mas também pelo cofinanciamento nacional e por investimentos 
mobilizados junto do setor privado. O Mecanismo para uma Transição Justa insere-se 
neste quadro e tem por finalidade prestar apoio específico às regiões e aos setores mais 
afetados pela transição para uma economia verde4. Esta ajuda estará disponível para o 

                                                      
4 Para mais informações, ver o documento da Comissão Financiar a transição ecológica, de 

janeiro de 2020. Ver igualmente o Parecer nº 2/2020 do TCE sobre a proposta alterada da 

ODS 13 – Ação climática 
Tomar medidas urgentes para combater as alterações 

climáticas e os seus impactos
13.1 – Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos perigos relacionados 
com o clima e às catástrofes naturais em todos os países

13.2 – Integrar as medidas relacionadas com as alterações climáticas nas políticas, nas 
estratégias e no planeamento a nível nacional

13.3 – Melhorar a educação, a sensibilização e a capacidade humana e institucional em 
matéria de adaptação às alterações climáticas, atenuação dos seus efeitos, redução do 
seu impacto e sistemas de alerta rápido

13.A – Concretizar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas para o objetivo de mobilizar 
em conjunto, anualmente até 2020, 100 mil milhões de dólares dos Estados Unidos provenientes 
de todas as fontes para suprir as necessidades dos países em desenvolvimento

13.B – Promover mecanismos de reforço das capacidades para que os países menos 
desenvolvidos e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento disponham de meios 
eficazes de planeamento e gestão em matéria de alterações climáticas

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_PT.pdf
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desenvolvimento económico geral e não estará limitada à redução das emissões de 
carbono. 

10 A crise causada pela COVID-19 pode alterar as prioridades políticas, colocando a 
tónica em responder às ameaças para a saúde pública, impulsionar as economias ou criar 
emprego, eventualmente alterando os modelos de execução das políticas. Não obstante, 
as alterações climáticas continuarão a ser um desafio global e uma das grandes 
preocupações dos cidadãos, dos decisores políticos e das partes interessadas. 

Trabalhos anteriores do TCE sobre as despesas relativas ao clima 

11 No Relatório Especial nº 17/2013 sobre o financiamento pela UE da luta contra as 
alterações climáticas no contexto da ajuda externa, o Tribunal auditou a gestão feita pela 
Comissão quanto às despesas relacionadas com o clima provenientes do orçamento da 
UE e do Fundo Europeu de Desenvolvimento. O Tribunal reconheceu o aumento 
sustentado das despesas relacionadas com o clima em países parceiros específicos e 
formulou recomendações destinadas a melhorar: a comunicação de informações sobre as 
despesas relacionadas com o clima no quadro da ajuda da UE ao desenvolvimento; o 
acompanhamento e controlo dessas despesas; e a cooperação entre a Comissão e os 
Estados-Membros a este respeito. 

12 No Relatório Especial nº 31/2016, o Tribunal examinou o compromisso político 
assumido pela UE de integrar a ação climática nas despesas do seu orçamento para o 
QFP 2014-2020, assegurando que pelo menos 20% desse orçamento eram consagrados à 
ação climática. Confirmou-se que estavam em curso trabalhos ambiciosos e que em 
termos gerais a Comissão tinha registado progressos na concretização do objetivo. 
Contudo, no âmbito da auditoria salientou-se também que existia o sério risco de não se 
atingir o objetivo de 20% (ver figura 4). 

                                                      
Comissão, de 14 de janeiro de 2020, de Regulamento que estabelece Disposições Comuns, 
ponto 9 – "Quadro de desempenho do Fundo para uma Transição Justa". 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/SR13_17_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_PT.pdf
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Figura 4 – Principais constatações do Relatório Especial nº 31/2016 do TCE 

Fonte: TCE, Relatório Especial nº 31/2016. 

Pagamentos diretos aos agricultores: 
os pressupostos relativos à sua 

contribuição para a realização do 
objetivo da ação climática carecem de 

uma justificação válida

Fundo Social Europeu: a 
sua contribuição para a ação 

climática pode ser 
aumentada

Financiamento da 
investigação: são 

necessárias medidas 
imediatas uma vez que a 
contribuição regista um 

atraso significativo

Despesas climáticas no 
âmbito do 

desenvolvimento rural:
sem alterações 

significativas, apesar de 
existirem boas práticas 

no domínio do 
desenvolvimento rural

FEDER e Fundo de Coesão: o 
aumento das dotações para 

ação climática demonstra 
que é possível uma melhor 
orientação neste domínio

Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e 

das Pescas: ligeiro 
aumento da ênfase na 

ação climática

→ Progressos registados
na concretização do objetivo

→ Informações comunicadas são 
parcialmente fiáveis

→ Ênfase insuficiente nos
resultados

→ Insuficiências no método de
acompanhamento da Comissão

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Âmbito e método 
13 A finalidade deste documento de análise é apresentar uma visão global da forma 
como a Comissão acompanha as despesas relacionadas com o clima no orçamento da UE. 
Foi colocada especial ênfase no acompanhamento da ação climática nos domínios da 
agricultura, da coesão e da investigação, que representam conjuntamente a grande 
maioria das despesas relacionadas com o clima. No presente documento, o Tribunal: 

o analisa a metodologia da Comissão para acompanhar as despesas relacionadas com 
o clima no orçamento da UE; 

o tece considerações sobre o compromisso de despender em ação climática pelo 
menos um em cada cinco euros (20%) do orçamento da UE para o período 
de 2014-2020, examina a forma como a Comissão atuou relativamente a este 
compromisso e comunicou informações sobre as despesas relacionadas com o clima 
no QFP 2014-2020 e faz o seguimento do seu relatório anterior sobre o assunto, o 
Relatório Especial nº 31/2016; 

o aprecia uma proposta mais ambiciosa no sentido de despender em ação climática 
pelo menos um em quatro euros (25%) do orçamento da UE para 2021-2027. 

14 O presente documento não é um relatório de auditoria, mas antes uma análise 
baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim. O TCE optou por realizar agora esta análise devido ao 
grande interesse manifestado nesta matéria pelas suas partes interessadas. O documento 
visa atualizar a análise anterior do TCE sobre o acompanhamento da ação climática no 
orçamento da UE e apresentá-la no contexto do novo QFP, como recomendado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho. 

15 Esta análise abrange o lado da despesa do orçamento da UE. O Pacto Ecológico 
assinala que o lado da receita do orçamento pode também contribuir para a 
concretização dos objetivos climáticos, mas este não foi abrangido pela presente análise. 

16 Durante a elaboração deste documento, o Tribunal debateu-o com a Comissão e 
teve em conta as suas observações. As informações que aqui são apresentadas provêm 
de: 

o relatórios, estudos, artigos e outros documentos externos; 

o legislação da UE pertinente adotada ou proposta entre 2015 e meados de 2020; 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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o documentos de trabalho da Comissão pertinentes para as despesas relacionadas 
com o clima; 

o questionários enviados às seguintes Direções-Gerais da Comissão: DG Agricultura e 
Desenvolvimento Rural; DG Orçamento; DG Ação Climática; DG Política Regional e 
Urbana; e DG Investigação e Inovação; 

o consulta às seguintes partes interessadas: Climate Action Network Europe e 
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE). 

  

http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
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Acompanhamento das despesas 
relativas ao clima no orçamento da UE – 
análise 

Metodologia do acompanhamento das despesas relativas ao 
clima no orçamento da UE 

17 Desde 1998, a OCDE tem acompanhado os fluxos financeiros que visam os objetivos 
das Convenções do Rio sobre a biodiversidade, as alterações climáticas e a desertificação, 
utilizando os denominados "marcadores do Rio". Para acompanhar as despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da UE, a Comissão adaptou os marcadores do Rio 
para o clima da OCDE, aplicando-os a cada domínio de intervenção, programa ou medida 
da União (ver quadro 1). Utiliza estes coeficientes climáticos da UE para quantificar as 
despesas que contribuem para os objetivos nesta matéria. No entanto, a OCDE não 
concebeu os marcadores do Rio para determinar números exatos, mas sim para dar uma 
indicação do nível de integração de objetivos específicos, como as alterações climáticas. 
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Quadro 1 – Comparação entre os marcadores do Rio utilizados pela OCDE e 
os coeficientes climáticos da UE 

Marcadores 
do Rio 
(OCDE) 

Fluxo 
financeiro/atividade 

(OCDE) 

Financiamento/programa/medida 
da UE 

Coeficientes 
climáticos 

da EU 

2 
Atividade cujo objetivo 
principal é o clima; não 
seria financiada sem esse 
objetivo Financiamento com um contributo 

significativo para os objetivos 
climáticos 

1 

Atividade para a qual o 
clima constitui um 
objetivo significativo 
(expressamente 
indicado), mas não o 
objetivo principal Financiamento com um contributo 

moderado para os objetivos 
climáticos 

0 
Atividade que não visa os 
objetivos climáticos das 
convenções do Rio de 
nenhuma forma que seja 
significativa 

Financiamento sem 
contributo/com um contributo 
insignificante para os objetivos 
climáticos 

Fonte: Handbook on the OECD Climate Markers e página da Comissão Europeia sobre o financiamento da 
ação climática. 

18 No Relatório Especial nº 31/2016, o Tribunal assinalou as seguintes insuficiências na
abordagem da UE para o acompanhamento das despesas no domínio do clima: 

o os coeficientes climáticos da UE aplicados em determinados domínios não 
respeitaram o princípio da prudência5 de forma a evitar sobrestimativas no 
financiamento da ação climática. Segundo este princípio, é preferível subdeclarar os 
dados relativos ao clima, em vez de os sobredeclarar, em caso de indisponibilidade 
ou de incerteza;

o a categoria mais elevada do quadro da OCDE diz respeito a atividades que visam 
principalmente alcançar os objetivos climáticos. A UE aplica um coeficiente de 100%

5 Ver Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking. 

http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
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não só a estas políticas, mas também às que têm um contributo significativo para as 
alterações climáticas, a categoria intermédia na classificação da OCDE (ver 
quadro 1); 

o o método de acompanhamento não inclui as despesas da UE na ação climática 
realizadas através de instrumentos financeiros; 

o a UE não acompanha as medidas de adaptação e atenuação separadamente. 

19 A Comissão comentou esta abordagem nas suas respostas aos pontos 34 a 37 do 
Relatório Especial nº 31/2016, salientando a necessidade de equilibrar a solidez dos 
dados e o esforço administrativo. Estudos recentemente publicados que incidiram na 
política agrícola também levantam questões sobre o método adotado pela Comissão. A 
título exemplificativo, um estudo sugere rever a aplicação da "metodologia dos 
marcadores do Rio" para que se centre na atenuação, registando apenas medidas 
específicas destinadas à redução das emissões de gases com efeito de estufa, em vez de 
pagamentos programados cujo impacto nas emissões é atualmente desconhecido6. 

20 Outra publicação7 concede que o método da Comissão tem a vantagem de ser 
simples e pragmático, mas salienta que pode induzir em erro. Por exemplo, as despesas 
que conduzem a um aumento das emissões não têm um coeficiente negativo devido ao 
seu impacto nocivo, o que levaria a um desvio ainda maior em relação aos marcadores do 
Rio utilizados pela OCDE. A publicação incita a uma metodologia mais exigente mas mais 
precisa, que vise estimar a pegada de dióxido de carbono de cada ação, contribuindo 
assim para tornar o orçamento da UE verdadeiramente mais ecológico. 

21 A Comissão manteve esta forma de acompanhamento nas despesas relativas ao 
clima no QFP para o período de 2021-2027, salientando as vantagens do método mas 
reconhecendo as dificuldades verificadas no período de 2014-2020 (ver figura 5). 

                                                      
6 Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al., Action needed for the EU Common Agricultural Policy 

to address sustainability challenges, People and Nature, 2020; 00:1–12. 

7 Claeys, G., Tagliapietra, S. e Zachmann, G., How to make the European Green Deal work, 
Bruegel Policy Contribution, nº 13, novembro de 2019. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf
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Figura 5 – Síntese efetuada pela Comissão dos pontos fortes e fracos do seu 
método de acompanhamento das despesas relacionadas com o clima, 
baseado nos marcadores do Rio utilizados pela OCDE – QFP 2014-2020 

 
Fonte: respostas da Comissão ao questionário do TCE. 

22 No QFP para o período de 2021-2027, a Comissão tenciona acompanhar as despesas 
relacionadas com o clima a nível dos projetos em todos os programas em regime de 
gestão direta, abrangendo as ações de pequena dimensão que não eram anteriormente 
incluídas. Além disso, prevê acompanhar os investimentos relacionados com o clima 
realizados com recurso a instrumentos financeiros, tais como empréstimos, garantias ou 
financiamento de capitais próprios. 

Despesas no domínio do clima – 2014-2020 

23 Para cumprir o compromisso de consagrar, pelo menos, 20% do orçamento da UE 
para 2014-2020 à ação climática, determinados regulamentos incluíram objetivos 
específicos para apoiar as despesas neste domínio (ver figura 6). 

• Baixos custos administrativos
• Fácil aplicação e utilização 
• Acompanhamento eficaz das despesas 

relacionadas com o clima (ou seja, os 
programas cujos objetivos principais não 
incidem nas alterações climáticas podem 
ser concebidos para prosseguir objetivos 
climáticos em certa medida e receber um 
coeficiente climático de 40%)

• Aplicação incoerente dos coeficientes 
climáticos (por exemplo, ao nível da 
rubrica orçamental, do projeto, do 
domínio de intervenção)

• Pequenos programas e contribuidores 
não são necessariamente incluídos no 
acompanhamento

• Ausência de acompanhamento dos 
instrumentos financeiros 
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Figura 6 – Objetivos para as despesas relacionadas com o clima na 
legislação da UE (QFP de 2014-2020) 

 
Fonte: TCE, com base em regulamentos da UE. 

24 Como indicado na figura 2, a Comissão estima que 206 mil milhões de euros, o 
equivalente a 20% do QFP para 2014-2020, contribuam para os objetivos climáticos. De 
acordo com as informações que comunicou mais recentemente sobre as despesas 
relacionadas com o clima no QFP de 2014-20208, em média, o orçamento da UE está em 
vias de atingir 19,7% neste QFP. Esta percentagem é atualizada anualmente. O montante 
total registado como despendido no domínio do clima neste período do QFP só será 
confirmado após 2023, o último ano em que será possível um financiamento no âmbito 
dos programas em regime de gestão partilhada de 2014-2020. 

Política Agrícola Comum 

25 A Comissão estimou que o maior contributo para o objetivo de despesas 
relacionadas com o clima no orçamento da UE provirá do setor agrícola, tanto dos 
pagamentos diretos como do desenvolvimento rural. A Comissão quantifica este 

                                                      
8 COM(2019) 400, junho de 2019, Programmes Performance Overview – EU Budget 2014-2020, 

p. 7. 
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montante em 102,8 mil milhões de euros para o QFP de 2014-20209, o que 
representa 50% das despesas relacionadas com o clima neste período. 

26 A Comissão calculou que o contributo dos pagamentos diretos para as despesas
relacionadas com o clima deverá, globalmente, situar-se um pouco abaixo de 20%. Este 
cálculo faz a distinção entre as três práticas agrícolas que incluem a componente de 
ecologização dos pagamentos diretos e integra um ajustamento de 20% para o contributo 
da componente não ligada à ecologização (ver figura 7). 

Figura 7 – Cálculo do contributo dos pagamentos diretos agrícolas para a 
ação climática realizado pela Comissão 

Fonte: TCE, com base na metodologia da Comissão para o acompanhamento das despesas relacionadas 
com o clima nos pagamentos diretos em 2014-2020. Ver também a figura 7 do Relatório Especial 
nº 31/2016. 

27 No Relatório Especial nº 31/2016, o Tribunal questionou os pressupostos utilizados
neste modelo, salientando que não existia uma justificação sólida para o ajustamento 
de 20% aplicado à componente dos pagamentos diretos não ligada à ecologização. A 
Comissão justificou-o em grande medida com o contributo esperado das normas de 
condicionalidade10, mas apenas alguns destes requisitos têm potenciais benefícios para o 
clima e não são aplicáveis a todos os beneficiários de pagamentos diretos. Uma 

9 Mapa previsional da Comissão Europeia para o exercício de 2019, p. 110. 

10 Ver as respostas da Comissão aos pontos 53 e 54 do Relatório Especial nº 31/2016. 
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percentagem diferente, mais consentânea com o princípio da prudência, teria reduzido 
significativamente o contributo global (por exemplo, a alteração da percentagem de 20% 
para 10% teria resultado numa diminuição de 9 mil milhões de euros). Estas 
preocupações são corroboradas por outros estudos e artigos11. 

28 O Tribunal constatou igualmente que alguns dos coeficientes atribuídos às despesas 
com medidas e atividades de desenvolvimento rural não observaram o princípio da 
prudência, o que conduziu a sobrestimativas. A título de exemplo, a maioria dos 
pagamentos para "zonas com condicionantes naturais”, destinados a evitar o abandono 
das terras, teve um coeficiente de 100%. Estes pagamentos não estão associados a 
objetivos ambientais e climáticos. 

29 Nesse mesmo relatório, a análise realizada pelo Tribunal sobre os programas de 
desenvolvimento rural dos Estados-Membros demonstrou que a Comissão sobrestimava 
a sua contribuição para a ação climática em mais de 40%, o equivalente a quase 
24 mil milhões de euros. Esta situação deve-se ao facto de a Comissão não distinguir 
suficientemente as contribuições climáticas feitas por diferentes atividades. A Comissão 
justificou esta abordagem com a necessidade de encontrar um equilíbrio entre, por um 
lado, a minimização dos encargos e custos administrativos e, por outro, a apresentação 
de uma estimativa razoavelmente fiável das despesas relacionadas com o clima no 
âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) (ver ponto 43). 

30 No referido relatório de 2016, o Tribunal concluiu que, em comparação com o 
período de 2007-2013, não se tinha verificado uma transição significativa para a ação 
climática nas políticas agrícola e de desenvolvimento rural. Também não encontrou 
alterações significativas nos processos de gestão do desenvolvimento rural, tais como 
revisão de requisitos pertinentes para o clima ou dos critérios de elegibilidade e seleção. 
Apontou, porém, vários exemplos de boas práticas em algumas medidas de 
desenvolvimento rural menos importantes, cuja conceção alterada fez com que tivessem 
um impacto climático mais positivo. 

31 Em maio de 2019, a Comissão publicou um estudo12 em que avaliou o impacto da 
PAC nas alterações climáticas e nas emissões de gases com efeito de estufa, tendo 

                                                      
11 Ver Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020; 

Kelleher, L., Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact, 2020; ou 
Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al., Action needed for the EU Common Agricultural Policy 
to address sustainability challenges, People and Nature, 2020; 00:1–12. 

12 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 
Alliance Environnement, 2018. 

http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://www.arc2020.eu/double-trouble-how-are-cap-direct-payments-suddenly-twice-as-effective-at-combating-climate-change/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions
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concluído, nomeadamente, que teve efeitos tanto positivos como negativos nessas 
emissões. 

32 Porém, o método utilizado no acompanhamento do contributo da PAC para fazer 
face às alterações climáticas não tem em conta o seu apoio a atividades agrícolas com um 
impacto potencialmente negativo nesta matéria. Essas práticas levam a um aumento da 
criação de gado e da utilização de fertilizantes, libertando mais gases com efeito de estufa 
para a atmosfera, sem contudo receberem um marcador climático negativo. A Comissão 
concorda que certos Estados-Membros poderiam melhorar o impacto no clima através de 
uma melhor seleção ou execução de alguns projetos de desenvolvimento rural, mas não 
tem uma estimativa do seu efeito global. 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo de Coesão 

33 A Comissão estima que o FEDER e o Fundo de Coesão contribuem significativamente 
para o objetivo global da UE em matéria de despesas relacionadas com o clima. No 
período de programação de 2014-2020, prevê que os investimentos do orçamento da UE 
em ação climática provenientes destes dois fundos se elevem a mais de 55 mil milhões de 
euros13. Este montante reflete os investimentos da UE previstos após a aplicação dos 
coeficientes de ponderação de 100%, 40% ou 0% fixados para "domínios de intervenção" 
específicos. A figura 8 apresenta exemplos dos domínios de intervenção mais pertinentes 
para as despesas no domínio do clima em 2014-2020. 

                                                      
13 Plataforma de dados abertos da Comissão relativa aos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, em 15 de abril de 2020. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
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Figura 8 – Domínios de intervenção mais pertinentes para a ação climática 
e seus coeficientes climáticos no FEDER e no Fundo de Coesão 
em 2014-2020 

 
Fonte: TCE, com base na plataforma de dados abertos da Comissão e no Regulamento de Execução (UE) 
nº 215/2014 da Comissão, anexo I. 

34 O quadro da política de coesão para 2014-2020 permite despesas com um impacto 
potencialmente nocivo no clima, em condições específicas. Por exemplo, a política 
permite um nível limitado de apoio aos combustíveis fósseis, se este apoio estiver 
subordinado a reduções nas emissões de gases com efeito de estufa. Estas intervenções 
têm um coeficiente de ponderação climática de 0% mas, mesmo assim, conduzem à 
emissão de gases com efeito de estufa. 

35 No seu Relatório Especial, o Tribunal reconheceu igualmente a melhor orientação 
para o clima alcançada no FEDER e no Fundo de Coesão no período de 2014-2020 em 
relação ao QFP anterior, apresentou exemplos de projetos que utilizam boas práticas 
contribuindo para as despesas relacionadas com o clima e apontou melhorias qualitativas 
nos processos de gestão e requisitos para fazer face às alterações climáticas. 

Política de investigação – Horizonte 2020 

36 A investigação e inovação desempenham um papel importante na realização dos 
objetivos climáticos da UE. O objetivo para as despesas relacionadas com o clima no 
orçamento do programa Horizonte 2020 foi fixado em 35% (ver figura 6), o que implica 

• Infraestruturas e promoção de transportes urbanos limpos 
• Caminhos-de-ferro
• Proteção e promoção da biodiversidade, proteção da 

natureza e infraestruturas "verdes"
• Gestão de água e conservação de água potável

• Renovação no plano da eficiência energética 
• Medidas de adaptação às alterações climáticas e prevenção e 

gestão de riscos associados ao clima 
• Infraestruturas de investigação e inovação centradas na economia 

com baixas emissões de dióxido de carbono e na resistência às 
alterações climáticas

• Ciclovias e vias pedonais
• Energias renováveis: solar, biomassa, outras
• Cogeração de alta eficiência e aquecimento urbano

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf


 22 

 

despender neste domínio mais de 26 mil milhões de euros a partir do Horizonte 2020 
durante o período de programação de 2014-2020. 

37 No seu Relatório Especial, o Tribunal salientou que o contributo prestado pelo 
financiamento à investigação registava um atraso significativo. Estimou que, para 
concretizar o objetivo de 35%, entre 2018 e 2020, 47% das despesas do Horizonte 2020 
teriam de estar relacionadas com o clima. A Comissão elaborou um plano de ação para 
corrigir o atraso na concretização do objetivo climático, propondo medidas como 
alterações orçamentais ou a inclusão de considerações relacionadas com o clima nos 
modelos de propostas de projeto e nos critérios de adjudicação. O Tribunal reconheceu a 
pertinência do plano de ação, mas assinalou também a ausência de objetivos 
quantificáveis e de modelos que mostrem a forma de alcançar o objetivo de 35%. 

38 A Comissão indicou que, no final de 2018, as autorizações de despesas em ação 
climática tinham atingido 30% do orçamento do Horizonte 202014, salientando também 
que estavam em curso esforços adicionais. O cumprimento do objetivo de 35% 
permanece um desafio, principalmente porque mais de um quarto do orçamento do 
Horizonte 2020 consiste em propostas de investigação não ligadas a um objetivo temático 
específico ("ações ascendentes"), que são avaliadas com base na sua excelência científica 
e não no seu contributo para o clima. Por conseguinte, o contributo destas ações 
ascendentes para as despesas relacionadas com o clima é incerto na fase de 
planeamento. 

Seguimento do Relatório Especial nº 31/2016 

39 No Relatório Especial nº 31/2016, o Tribunal examinou o compromisso político 
assumido pela UE de integrar a ação climática nas despesas do seu orçamento para o 
QFP 2014-2020. O relatório contém sete recomendações principais, divididas em 
12 sub-recomendações, das quais a Comissão aceitou três, aceitou parcialmente seis e 
não aceitou três. O Tribunal fez o seguimento destas recomendações, sintetizando as suas 
constatações no quadro 2 (ver o anexo para mais pormenores). 

                                                      
14 Relatório anual – Atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico e monitorização 

do Horizonte 2020 em 2018 pela UE, COM(2019) 315 final, p. 9. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:EN:PDF
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Quadro 2 – Resumo das recomendações do Relatório Especial nº 31/2016 e 
resultados do trabalho de acompanhamento 

 

Recomendações do 
Relatório Especial nº 31/2016 

Resposta da 
Comissão 

 

Seguimento 
do TCE 

 

1) Exercício sólido de consolidação plurianual para 
controlar o objetivo de 20% [Comissão]   

2) Quadro exaustivo de comunicação de informações sobre as despesas no domínio do clima 
e o objetivo de 20% 

a) nos relatórios anuais e de desempenho, planos 
de ação, contributo dos instrumentos financeiros 
[Comissão]   

b) sobre os domínios em regime de gestão 
partilhada com potencial para a ação climática 
[Estados-Membros]   

c) distinção entre atenuação e adaptação [Comissão 
e Estados-Membros]   

3) Avaliação das necessidades em matéria de 
alterações climáticas ao planear a potencial contribuição 
dos instrumentos de financiamento [Comissão]   

4) Corrigir as sobrestimativas no FEADER [Comissão e 
Estados-Membros]   

5) Elaborar planos de ação se existir o risco de as 
contribuições de determinados domínios poderem não 
ser concretizadas [Comissão]   

6) Desenvolver indicadores de acompanhamento das despesas relativas à ação climática e 
respetivos resultados [Comissão] 

a) para a execução da ação climática nos domínios 
em regime de gestão partilhada   

b) indicadores de resultados para os domínios que 
contribuem para a concretização do objetivo de 20%   

Resposta da 
Comissão

Seguimento do TCE

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
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c) intercâmbio de boas práticas sobre indicadores 
de resultados relativos ao clima   

7) Explorar todas as potenciais oportunidades e garantir uma transição efetiva para a ação 
climática [Comissão] 

a) identificar os domínios com potencial 
subutilizado e desenvolver planos de ação, se 
necessário   

b) reforçar a integração da ação climática na 
agricultura, no desenvolvimento rural e nas pescas   

Fonte: TCE. 

Despesas no domínio do clima – 2021-2027 

40 Em 2018, a Comissão aumentou as suas ambições de integração das questões 
climáticas em todos os programas da UE no período de programação de 2021-2027, com 
uma meta de 25% para as despesas da UE que contribuem para os objetivos climáticos 
(ver ponto 05). Segundo a figura 9, os maiores contributos deverão ter origem na 
agricultura (46%), na política regional (26%) e nas atividades de investigação (10%). 
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Figura 9 – Proposta de 2018 para as despesas relacionadas com o clima 
(2021-2027) 

Fonte: TCE, com base nas propostas de 2018 da Comissão relativas ao Quadro Financeiro Plurianual 
para 2021-2017. 

41 O orçamento definitivo dependerá do resultado das negociações sobre o QFP e os
seus programas específicos. Na resposta ao questionário do Tribunal, a Comissão 
sublinhou a necessidade de prudência ao analisar propostas para despesas no domínio do 
clima, devido à eventualidade de alterações súbitas e imprevisíveis no ambiente social e 
económico, como as causadas pela COVID-19. 

Política Agrícola Comum 

42 Segundo as propostas legislativas da PAC para o período pós-202015, que ainda não
foram adotadas, as medidas no âmbito da PAC "deverão contribuir com 40% da dotação 
financeira global da PAC para os objetivos em matéria climática". Em termos absolutos, 
do montante previsto de 320 mil milhões de euros de despesas no domínio da ação 

15 Proposta de Regulamento sobre o plano estratégico, considerando 52. 

Fundo de Coesão
17 mil milhões de 
euros 5%

Despesas previstas 
no domínio do clima 

em 2021-2027: 

320 mil milhões 
de euros

Horizonte Europa
33 mil milhões de euros 
10%

Pol ítica Agrícola 
Comum
146 mil milhões de 
euros 46%

Fundo Europeu de 
Desenvolvimento 
Regional

68 mil milhões de 
euros 21%

Restantes 
políticas/fundos da UE 56 
mil milhões de euros 18%

Instrumento de 
Cooperação 
Internacional
22 mil milhões de euros
7%
Mecanismo Interligar a 
Europa
15 mil milhões de euros
5%

Outros
19 mi l  milhões de euros
6%

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EN.html
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climática provenientes do orçamento da UE, 146 mil milhões de euros (46%) devem ser 
mobilizados a partir da PAC. 

43 A Comissão tenciona continuar a acompanhar as despesas relacionadas com o clima
aplicando a mesma metodologia básica que em 2014-2020 (quadro 1), embora com 
coeficientes de ponderação revistos para as novas intervenções da PAC, como mostra o 
quadro 3. Na sua proposta para a PAC pós-2020, a Comissão altera de 100% para 40% o 
coeficiente de ponderação dos pagamentos para as zonas com condicionantes naturais. 

Quadro 3 – Coeficientes aplicados às ações climáticas da PAC em 2021-2027 

% Regimes da PAC 

o Apoio ao rendimento de base para garantir a sustentabilidade –
pagamentos diretos

o Apoio complementar ao rendimento – pagamentos diretos
o Pagamentos do desenvolvimento rural para zonas com condicionantes

naturais

o Regimes de pagamentos diretos no domínio climático e ambiental
("regimes ecológicos")

o Intervenções de desenvolvimento rural nos domínios climático e das
energias renováveis

o Intervenções de desenvolvimento rural que promovam o
desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos
naturais

o Intervenções de desenvolvimento rural que contribuam para a proteção
da biodiversidade, a melhoria dos serviços ligados aos ecossistemas e a
preservação dos habitats e das paisagens

Fonte: COM(2018) 392 final, "Proposta de Regulamento que define regras para o apoio aos planos 
estratégicos", artigo 87º. 

44 O contributo previsto da PAC para a ação climática subiu de 28% em 2014-2020
para 40% em 2021-2027. Este aumento deve-se ao crescimento do contributo estimado 
dos regimes de pagamentos diretos de pouco menos de 20% para 40%, um efeito 
parcialmente contrariado por serem excluídos do cálculo os pagamentos associados e o 
apoio ao rendimento dos jovens agricultores. A Comissão justifica o aumento do 
contributo com a nova "condicionalidade reforçada", que combina a anterior 
condicionalidade com práticas de ecologização simplificadas, bem como novos requisitos. 
O Tribunal comentou estas alterações no seu Parecer sobre as propostas da PAC para o 
período pós-2020 (ver caixa 1). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-strategic-plans_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_PT.pdf
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Caixa 1 

Avaliação realizada pelo TCE do contributo da PAC para as despesas 
no domínio do clima no seu Parecer nº 7/2018 sobre as propostas da 
Comissão de regulamentos no âmbito da política agrícola comum 
para o período pós-2020 

"A maior contribuição para a meta de despesa [relacionada com o clima] é a 
ponderação de 40% para apoio ao rendimento de base. […] [O] Tribunal considera 
que a contribuição estimada da PAC para os objetivos em matéria de alterações 
climáticas é irrealista. Sobreavaliar a contribuição da PAC poderia conduzir a 
contribuições financeiras mais baixas para outros domínios de intervenção, 
reduzindo a contribuição global das despesas da UE para a adaptação às 
alterações climáticas e para a atenuação dos seus efeitos. Em vez de utilizar a 
ponderação de 40% para todos os apoios assentes em pagamentos diretos, seria 
mais fiável estimar a contribuição utilizando esta ponderação apenas para os 
apoios assentes em pagamentos diretos destinados a zonas onde os agricultores 
aplicam efetivamente práticas para atenuar as alterações climáticas." 

45 Alguns artigos sobre o tema também consideram que o contributo da PAC para as
despesas relacionadas com o clima pode ter sido sobrestimado. Um deles conclui que não 
há justificação para aumentar ainda mais o coeficiente de ponderação de 19,5% 
para 40%, exceto para permitir aos Estados-Membros tonificar os números e dar a 
impressão de que estarem a fazer mais pelo clima do que realmente estão. Afirma 
também que a Comissão não apresentou qualquer justificação para o facto de a 
condicionalidade reforçada associada ao apoio ao rendimento de base e aos pagamentos 
redistributivos merecer um marcador climático de 40%. Considera ainda que pode ser 
sustentado o argumento puramente formalista segundo o qual, uma vez que algumas das 
condições podem ajudar a reduzir as emissões ou aumentar a resistência, é necessário 
um marcador superior a 0%, sendo o passo seguinte 40%16. 

46 Outro estudo suscitou a mesma questão17, referindo que, embora as propostas para
o apoio ao rendimento de base em 2021-2027 possam, no papel, aparentar serem um
pouco mais ambiciosas, tal não parece ser suficiente para justificar uma duplicação do
marcador climático existente, que era já criticado como sendo provavelmente uma
sobrestimativa para o período atual. No que diz respeito à condicionalidade reforçada, de
acordo com o Instituto para uma Política Europeia do Ambiente (IPEA), existem poucas

16 Matthews, A., Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020. 

17 Bas-Defossez, F., Hart K. e Mottershead, D., Keeping track of climate delivery in the CAP?, 
relatório elaborado pelo IPEA para a NABU, 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_PT.pdf
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992


28 

provas de que os pagamentos de apoio ao rendimento e as regras de elegibilidade sejam, 
por si só, benéficos para o clima; ao invés, existem provas sugestivas de que, em alguns 
casos, podem ser contraproducentes, pelo que não se encontra justificação para, como 
proposto, duplicar o marcador climático na natureza dos próprios pagamentos. 

47 Alguns artigos contêm recomendações pertinentes para melhorar a metodologia de
acompanhamento das despesas relacionadas com o clima no âmbito da PAC (ver caixa 2). 

Caixa 2 

Recomendações sobre o acompanhamento das despesas relativas ao 
clima no âmbito da PAC 

Com base em: 
A) Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy, Discussion
Paper, de Bastian Lotz, Yannick Monschauer e Moritz Schäfer;
B) Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, de Alan
Matthews;
C) Climate-friendly design of the overall EU budget, Discussion Paper, de
Moritz Schäfer, Yannick Monschauer e Finn-Rasmus Hingst

o Utilizar o fator de ponderação de 40% apenas para alguns pagamentos
diretos, quer em domínios em que esses pagamentos dão origem a
alterações reais nas práticas agrícolas que promovem a atenuação das
alterações climáticas (por exemplo, protegendo zonas húmidas e turfeiras),
quer quando são necessários pagamentos para manter essas práticas
agrícolas. Essa modificação exigiria, contudo, uma abordagem caso a caso,
mais complexa, e conduziria provavelmente a uma maior carga
administrativa. A)

o Utilizar um fator adicional abaixo do coeficiente climático de 40%, fixando-o
de forma prudente de modo a evitar sobrestimar os contributos. Esse
coeficiente poderia, por exemplo, representar:

— a parte das boas condições agrícolas e ambientais (BCAA) relacionada
com o clima; 

— um fator de risco para refletir a falta de uniformidade dos níveis de 
ambição incoerentes nas normas nacionais; 

— a parte de terras agrícolas que se espera sejam consagradas a práticas 
agrícolas com um impacto climático mais positivo. A) 

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
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o Utilizar o fator de ponderação de 100% com precaução e apenas quando 
relevante, designadamente: 

— para os regimes ecológicos da PAC, mas apenas se implicarem 
intervenções pertinentes em matéria de clima (por exemplo, não para os 
regimes ecológicos que visam proteger a biodiversidade); 

— para os compromissos de desenvolvimento rural, mas apenas se a 
intervenção financiada contribuir principalmente para a atenuação das 
alterações climáticas e não para outros objetivos ambientais. Esta 
avaliação deve ser realizada sobretudo numa base casuística, em 
conformidade com as intervenções concebidas a nível nacional. A) 

o Caso sejam mantidos, os três coeficientes de ponderação climática da 
Comissão de 0%, 40% e 100% devem ser aplicados ao nível de intervenção 
mais desagregado possível. B) 

o Um método possível seria tentar quantificar o impacto climático dos 
requisitos da condicionalidade reforçada numa amostra de locais de toda a 
UE que abranjam diferentes sistemas agrícolas, tipos de solo e zonas 
climáticas. B) 

o O acompanhamento da ação climática deve ter em conta a compensação dos 
pagamentos da PAC que geram um impacto negativo no clima, como os 
pagamentos associados aos animais ou o apoio ao investimento em práticas 
de irrigação insustentáveis. B) 

o A quota climática deve ser definida como um objetivo líquido, ou seja, as 
despesas adicionais relacionadas com o clima devem compensar todos os 
investimentos com um impacto climático negativo. C) 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo de Coesão 

48 No domínio da política de coesão, a Comissão estabeleceu o objetivo da 
contribuição para os objetivos climáticos em 30% para o FEDER (68 mil milhões de euros) 
e 37% para o Fundo de Coesão (17 mil milhões de euros) no período de 2021-2027 (ver 
figura 9). Tal como no QFP anterior, as despesas são repartidas pelos chamados 
"domínios de intervenção", sendo atribuído a cada um deles um dos três coeficientes 
climáticos. O quadro 4 sintetiza as principais alterações na atribuição destes coeficientes 
aos domínios de intervenção em relação ao período de 2014-2020. 
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Quadro 4 – Alterações nos domínios de intervenção e coeficientes das 
despesas relacionadas com o clima no período de 2021-2027 

Domínio de intervenção 2014-2020 2021-2027 

Caminhos-de-ferro 

construídos de raiz 

 

 

reconstruídos ou melhorados 
 

Infraestruturas e material circulante de transportes 
urbanos limpos   

Infraestruturas para combustíveis alternativos - 
 

Digitalização dos transportes (ferroviário, rodoviário, 
urbano, outros) - 

 

Processos de investigação e de inovação, transferência de 
tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na 
economia circular 

- 
 

Sistemas de distribuição de energia inteligentes de média e 
baixa tensão - 

 

Apoio às empresas cujos serviços contribuem para a 
economia hipocarbónica - 

 

Investimento produtivo em grandes empresas ligadas à 
economia com baixas emissões de carbono - 

 
Fonte: Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições comuns 
sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas – COM(2018) 375 final, anexo I, e Regulamento de 
Execução (UE) nº 215/2014 da Comissão, anexo I. 

49 A proposta de Regulamento relativo ao FEDER e ao Fundo de Coesão exclui 
explicitamente do seu âmbito de aplicação os investimentos relacionados com a 
produção, transformação, distribuição, armazenamento ou combustão de combustíveis 
fósseis, com exceção dos relacionados com veículos não poluentes. Numa publicação18 

                                                      
18 Climate Action Network Europe, Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal 

Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations, agosto 
de 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
http://www.caneurope.org/
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foram apontadas incoerências entre certas percentagens atribuídas ao acompanhamento 
da ação climática e os objetivos climáticos para 2021-2027 (ver também quadro 4 e 
figura 8): 

o o coeficiente de 100% para subvenções destinadas à "cogeração de elevada 
eficiência, aquecimento e arrefecimento urbano", na prática, abre a porta à 
extensão do tempo de vida das instalações baseadas em combustíveis fósseis; 

o o coeficiente de 100% para o financiamento de "infraestruturas para combustíveis 
alternativos" promove a utilização de combustíveis fósseis no setor dos transportes, 
tornando-se assim um obstáculo à transição para uma mobilidade sem emissões; 

o o coeficiente de 100% para o financiamento de novos caminhos-de-ferro, que se 
afasta da tónica no investimento destinado à transição para uma mobilidade sem 
emissões. 

A Comissão não tem o mesmo ponto de vista que a publicação referida, alegando que 
estes investimentos contribuem de forma significativa para alcançar os objetivos 
climáticos. 

Política de investigação – Horizonte Europa 

50 O Horizonte Europa é o programa de investigação da UE para o período 
de 2021-2027. O contributo previsto para os objetivos climáticos mantém-se em 35%, o 
que, na proposta inicial da Comissão, equivale a 33 mil milhões de euros durante aquele 
período (ver figura 9). 

51 O Pacto Ecológico reconhece o papel fundamental de mobilizar a investigação e 
promover a inovação para atingir os seus objetivos. Quatro "missões do Pacto Ecológico" 
ajudarão, assim, o Horizonte Europa a realizar mudanças de grande escala em domínios 
como a adaptação às alterações climáticas, os oceanos, as cidades e os solos. A Comissão 
espera que estas missões reúnam um vasto leque de participantes, incluindo as 
autoridades locais e regionais e os cidadãos. 

52 Na sua resposta ao questionário do Tribunal, a Comissão admite que a concretização 
do objetivo de 35% será possível, embora constitua um desafio, salientando a 
necessidade de definir as prioridades e expectativas de forma clara e do topo para a base, 
em contraste com a importância das ações ascendentes no âmbito do programa, cujos 
resultados são imprevisíveis (ver ponto 38). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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53 A UE está a promover a transição de tecnologias hipocarbónicas, desde a 
investigação até à entrada no mercado. Foram levantadas dúvidas por cientistas19 quanto 
à viabilidade destes planos ambiciosos no curto a médio prazo. Salientam o desafio de 
introduzir no mercado tecnologias hipocarbónicas inovadoras, como a captura e 
armazenamento de dióxido de carbono20 ou o hidrogénio, e o facto de, em muitos casos, 
o quadro regulamentar ainda não estar adaptado para o efeito. O atual nível de preços do 
carbono implica que, frequentemente, as novas tecnologias não podem ser rentáveis a 
curto ou médio prazo. Além disso, muitas vezes, ainda não existem as infraestruturas 
necessárias. 
  

                                                      
19 Delbeke, J. e Vis, P., Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend, 2019. 

20 Ver também o Relatório Especial nº 24/2018 do Tribunal,"Demonstração da captura e 
armazenamento de dióxido de carbono e de energias renováveis inovadoras a uma escala 
comercial na UE: os progressos pretendidos não foram alcançados na última década". 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_PT.pdf
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Acompanhamento das despesas 
relativas ao clima no orçamento da UE – 
síntese 
54 Fazer face às alterações climáticas é uma grande prioridade para a UE. A fixação de
uma percentagem do orçamento da União a consagrar à ação climática pode constituir 
um passo eficaz para alcançar os objetivos nesta matéria. As principais questões tratadas 
no presente documento de análise são sintetizadas em seguida. 

Metodologia de 
acompanhamento das 

despesas relacionadas com o 
clima no orçamento da UE – 
inspirada nos marcadores do 

Rio utilizados pela OCDE 

+ Baixos custos administrativos
+ Fácil aplicação e utilização
- Não respeita o princípio da prudência
- Crédito máximo (100%) para atividades para as quais o clima
constitui um objetivo significativo, mas não o principal
- Falta de distinção entre atenuação e adaptação
- Falta de contabilização das despesas com impacto negativo no
clima

Contributo da Política 
Agrícola Comum para as 

despesas relacionadas com o 
clima 

+ Representa a maior contribuição prevista para as despesas no
domínio do clima
+ Aumento do contributo previsto em 2021-2027
- Pagamentos diretos: pressupostos dos contributos para os
objetivos climáticos sem justificação; prevê-se um contributo
em 2021-2027 duas vezes superior ao de 2014-2020
- Desenvolvimento rural: contributo sobrestimado, apesar de
algumas melhorias em 2021-2027
- Falta de contabilização de atividades agrícolas com impacto
potencialmente negativo no clima

Contributo do FEDER e do 
Fundo de Coesão para as 

despesas relacionadas com o 
clima 

+ Maior tónica no clima em 2014-2020, em comparação com o
período anterior; levantamento de boas práticas
- Atividades com apoio aos combustíveis fósseis limitado: potencial
impacto negativo no clima não contabilizado

2014-2020 
UE-28 

Meta: 206 mil milhões 
de euros 

(20% – um em cada 
cinco euros) 

2021-2027 
UE-27 

Meta: 320 
mil milhões de 

euros 
(25% – um em cada 

quatro euros) 
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Contributo da política de 
investigação para as 

despesas relacionadas com o 
clima 

 

+ Plano de ação para impulsionar as despesas no domínio do clima 
com origem na investigação 
 
- Dificuldades em atingir o objetivo devido a limitações no 
planeamento de propostas de investigação relacionadas com a 
ação climática 

 

55 Olhando para o futuro, o Tribunal considera que, para se conseguirem comunicar 
informações fiáveis e pertinentes sobre o objetivo estabelecido para as despesas 
relacionadas com o clima, é necessário superar os seguintes desafios fundamentais: 

o garantir uma metodologia sólida para acompanhar as despesas no domínio do clima; 

o aplicar essa metodologia de forma coerente em todos os domínios de intervenção; 

o introduzir uma compensação para as despesas que têm a probabilidade de acelerar 
as alterações climáticas. 

 

O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I, presidida por Samo Jereb, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 17 de junho de 2020. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexo – Seguimento do TCE ao Relatório Especial nº 31/2016 

Recomendações Resposta da Comissão Seguimento do TCE 

Recomendação 1 – Exercício sólido de 
consolidação plurianual Aceite  Executada  

A Comissão deve realizar anualmente um 
exercício sólido de consolidação plurianual para 
verificar se as despesas relacionadas com o 
clima estão em vias de alcançar o objetivo 
de 20%. 

A Comissão tenciona continuar a acompanhar 
anualmente os progressos realizados no âmbito da 
elaboração dos projetos de orçamento anuais. 

A Comissão realiza anualmente um exercício de 
consolidação para verificar se as despesas programadas no 
domínio do clima estão em vias de alcançar o objetivo 
de 20%. Os resultados são publicados no relatório anual 
sobre a gestão e a execução do orçamento da UE e no 
projeto de orçamento geral anual. A partir do exercício 
de 2019, os dados sobre o clima são também apresentados 
na síntese de desempenho dos programas. 

Recomendação 2 – Quadro exaustivo de comunicação de informações 

Recomendação 2 a) Parcialmente aceite  Executada em alguns aspetos  

No seu relatório anual de gestão e desempenho 
e em cada relatório anual de atividades 
pertinente, a Comissão deve apresentar 
anualmente informações consolidadas sobre os 
progressos registados no cumprimento do 
objetivo global de 20%. Estas informações 
devem incluir os progressos relativos aos planos 
de ação, quando existentes. Além disso, devem 
ser comunicadas informações sobre a 

A Comissão aceita revelar os aspetos relevantes e os 
progressos realizados em matéria de ação climática, 
no âmbito dos relatórios anuais de atividades 
pertinentes, se adequado. 
A Comissão não aceita a recomendação de que sejam 
comunicadas informações sobre os instrumentos 
financeiros no contexto do acompanhamento do 
esforço orçamental para a realização da meta de 20%. 

A comunicação de informações sobre as despesas 
relacionadas com o clima é feita por via do relatório anual 
sobre a gestão e a execução do orçamento da UE, do projeto 
de orçamento geral e da síntese de desempenho dos 
programas. Alguns Relatórios Anuais de Atividades 
apresentam poucas informações sobre os progressos na 
concretização dos objetivos climáticos específicos dos 
programas. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf


 36 

 

Recomendações Resposta da Comissão Seguimento do TCE 

contribuição dos instrumentos financeiros para 
a ação climática. 

Não existem novos planos de ação além do referente ao 
Horizonte 2020 mencionado no Relatório Especial 
nº 31/2016. 
No QFP atual, os instrumentos financeiros não são sujeitos a 
acompanhamento no domínio do clima, embora a situação 
deva alterar-se no próximo QFP. 

Recomendação 2 b) Dirigida aos Estados-Membros  Fora do âmbito  

Os Estados-Membros devem prestar 
informações sobre os domínios em regime de 
gestão partilhada nos quais existem potenciais 
oportunidades para a ação climática. 

A Comissão observa que esta recomendação é dirigida 
aos Estados-Membros. 

O seguimento realizado pelo Tribunal incide nas 
recomendações dirigidas à Comissão. 

Recomendação 2 c) Não aceite  Não executada  

A Comissão e os Estados-Membros devem 
garantir que a recolha de dados estabelece uma 
distinção entre atenuação e adaptação. 

Não são claras as repercussões dessa sobrecarga 
administrativa suplementar imposta tanto à Comissão 
como aos Estados-Membros. 

A Comissão não tomou quaisquer medidas para a aplicação. 

Recomendação 3 – Avaliação das necessidades 
em matéria de alterações climáticas Parcialmente aceite  Executada em alguns aspetos  

Ao planear a potencial contribuição de cada 
rubrica orçamental ou instrumento de 
financiamento para a ação climática, a 
Comissão deve assegurar que esses planos se 
baseiam numa avaliação realista e sólida das 

A Comissão aceita analisar as necessidades 
decorrentes das alterações climáticas e o potencial 
dos diferentes domínios, em termos de contribuição, 
quando propuser uma nova meta política global. A 

A Comissão financiou o estudo externo sobre as 
necessidades de financiamento, a fim de apresentar uma 
análise das disposições em vigor quanto à integração das 
questões climáticas e ao acompanhamento das despesas 
neste domínio. O estudo examina o financiamento 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_PT.pdf
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Recomendações Resposta da Comissão Seguimento do TCE 

necessidades relacionadas com as alterações 
climáticas e no potencial de contribuição de 
cada domínio para a concretização do objetivo 
global. 

Comissão não aceita planear contribuições específicas 
para cada domínio ou programa. 

necessário à concretização do objetivo dessa integração, e 
não as necessidades em termos das alterações climáticas. 
Não é claro se a percentagem de despesas no domínio do 
clima prevista para cada programa se baseou em 
pressupostos realistas. 
O processo de negociação do futuro QFP ainda está em 
curso. 

Recomendação 4 – Corrigir as sobrestimativas Parcialmente aceite  Executada em alguns aspetos  

A Comissão e os Estados-Membros devem 
aplicar o princípio da prudência e corrigir as 
sobrestimativas no FEADER, revendo os 
coeficientes climáticos da UE. 

A metodologia de acompanhamento deverá 
permanecer estável durante o atual QFP, por razões 
de previsibilidade, coerência e transparência. No 
entanto, a Comissão irá considerar formas de 
aperfeiçoar a metodologia de acompanhamento 
respeitante ao FEADER para o período de 
programação posterior a 2020. 

Na proposta para a PAC pós-2020, verifica-se uma redução 
de 100% para 40% do coeficiente relativo aos pagamentos 
de compensação por condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas das zonas. 
O coeficiente de 100% proposto para os compromissos 
ambientais e climáticos não está em consonância com o 
princípio da prudência. 
A proposta da futura PAC ainda está em análise ao nível do 
Conselho. 

Recomendação 5 – Elaborar planos de ação Parcialmente aceite  Não executada  

Sempre que o exercício de consolidação anual 
indicar o risco de as contribuições esperadas de 
um domínio específico poderem não ser 
concretizadas, a Comissão deve elaborar um 
plano de ação para esse domínio. 

A Comissão irá avaliar a possibilidade de aumentar a 
relevância climática no contexto das revisões 
intercalares dos programas e políticas individuais. 
Enquanto se aguarda o resultado dessas revisões, a 
Comissão ponderará a adoção de medidas corretivas. 
A instituição de planos de ação individuais não seria 

No programa de trabalho do Horizonte 2020 
para 2018-2020, a Comissão consagrou especial atenção e 
um orçamento substancial à ação climática. Este processo já 
se tinha iniciado antes da publicação do Relatório Especial 
nº 31/2016. A Comissão não elaborou quaisquer outros 
planos de ação, optando ao invés por controlar anualmente 
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adequada, uma vez que cada programa já prevê 
processos para a definição de prioridades em função 
do modo de gestão. 

o procedimento orçamental, de modo a assegurar que as 
despesas relacionadas com o clima se mantêm no rumo 
certo para atingir o objetivo. 

Recomendação 6 – Desenvolver indicadores de acompanhamento das despesas efetivas relativas à ação climática e respetivos resultados 

Recomendação 6 a) Não aceite  Não executada  

A Comissão deve, em cooperação com os 
Estados-Membros no regime de gestão 
partilhada, desenvolver um sistema 
harmonizado e proporcional para 
acompanhamento da execução efetiva da ação 
climática. 

Esta recomendação conduziria a um aumento do nível 
da carga administrativa imposta aos Estados-Membros 
que não estava previsto nos termos dos regulamentos 
em vigor e não foi incluído nos acordos de parceria 
nem nos programas operacionais. 

A Comissão não tomou quaisquer medidas para executar a 
recomendação. 

Recomendação 6 b) Aceite  Executada em alguns aspetos  

A Comissão deve, em conformidade com a sua 
iniciativa "orçamento orientado para 
resultados", definir indicadores de resultados 
relativos ao clima em todos os domínios que 
contribuem para a concretização do objetivo. 

A Comissão irá reforçar e melhorar a comparabilidade 
dos indicadores de resultados relacionados com o 
clima em todos os domínios do orçamento da UE, e 
examinará, no âmbito do próximo QFP, as opções para 
estabelecer indicadores de resultados relacionados 
com o clima a fim de avaliar o contributo do 
orçamento da UE para a ação climática. 

A Comissão incluiu indicadores de resultados relacionados 
com o clima nas propostas para o período pós-2020 
relativas à PAC e ao FEDER/Fundo de Coesão, mas não em 
todos os domínios. Essas propostas estão em fase de 
análise, pelo que ainda não foram adotadas. 
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Recomendação 6 c) Aceite  Executada  

A Comissão deve facilitar o intercâmbio de boas 
práticas sobre indicadores de resultados 
relativos ao clima entre Estados-Membros. 

A Comissão continuará a promover ativamente o 
intercâmbio de boas práticas, também no domínio 
específico dos indicadores de resultados relacionados 
com o clima. 

A Comissão tomou medidas, através de reuniões de peritos, 
estudos, seminários e plataformas, para o intercâmbio de 
boas práticas entre os Estados-Membros acerca dos 
indicadores de resultados relacionados com o clima. 

Recomendação 7 – Explorar todas as potenciais oportunidades e garantir uma transição efetiva para a ação climática 

Recomendação 7 a) Parcialmente aceite  Não executada  

A Comissão deve identificar os domínios com 
potencial subutilizado relativamente à ação 
climática, tais como o Fundo Social Europeu, e 
desenvolver planos de ação destinados a 
aumentar a contribuição destes domínios para a 
ação climática. 

No mesmo sentido da recomendação 5, ou seja, a 
Comissão identificará os domínios com potencial 
subutilizado e analisará as oportunidades e ações para 
reforçar a relevância do clima nos seus programas de 
despesas no contexto das respetivas avaliações 
intercalares. No entanto, não irá desenvolver planos 
de ação específicos em matéria de despesas 
relacionadas com o clima para cada programa. 

A Comissão não desenvolveu planos de ação em matéria de 
ação climática para outros domínios específicos, com 
exceção do programa de trabalho do Horizonte 2020 
para 2018-2020, como assinalado no Relatório Especial 
nº 31/2016. 

Recomendação 7 b) Não aceite  Executada em alguns aspetos  

A Comissão e os Estados-Membros devem 
reforçar a integração da ação climática na 

A alteração da programação financeira plurianual, 
nesta fase, nos programas dos FEEI geridos em regime 
de gestão partilhada, não é possível nem exequível. Ao 

A Comissão propôs aumentar o objetivo de integração das 
questões climáticas na PAC pós-2020. Apesar do forte 
empenho da Comissão em fazer face às alterações 
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agricultura, no desenvolvimento rural e nas 
pescas. 

mesmo tempo, a Comissão analisará a possibilidade de 
reforçar a integração da ação climática no contexto 
das revisões intercalares de cada programa. 

climáticas, ainda não é claro, nesta fase, se este contribuirá 
para aumentar as despesas em ação climática. 
As propostas da PAC pós-2020 estão em fase de negociação, 
pelo que ainda não foram adotadas. 
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Glossário, siglas e acrónimos 
Ação climática: medidas destinadas a combater as alterações climáticas e o seu 
impacto; um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

Acompanhamento das despesas no domínio do clima: medição da contribuição 
financeira de diferentes fontes para os objetivos climáticos. 

Boas condições agrícolas e ambientais (BCAA): estado em que os agricultores devem 
manter todas as terras agrícolas, em especial as que não estejam a ser utilizadas para a 
produção, para receberem certos pagamentos no âmbito da PAC. Inclui aspetos como 
a gestão da água e dos solos. 

Condicionalidade: mecanismo pelo qual os pagamentos aos agricultores dependem do 
cumprimento de requisitos em matéria de ambiente, de segurança dos alimentos, de 
saúde e bem-estar animal e de gestão dos solos. 

Ecologização: adoção de práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente. É 
também o termo utilizado normalmente para designar o regime de apoio da UE 
correspondente. 

Fundo de Coesão (FC): fundo da UE que visa reduzir as disparidades económicas e 
sociais na União através do financiamento de investimentos nos Estados-Membros 
cujo rendimento nacional bruto por habitante é inferior a 90% da média da UE. 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER): fundo da UE que 
financia a contribuição da União para os programas de desenvolvimento rural. 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): fundo da UE que reforça a 
coesão económica e social na União através do financiamento de investimentos que 
reduzam os desequilíbrios entre as suas regiões. 

Fundo Social Europeu (FSE): fundo da UE para criar oportunidades de formação e 
emprego e melhorar a situação das pessoas em risco de pobreza. 

Gás com efeito de estufa: gás presente na atmosfera (como o dióxido de carbono ou o 
metano), que absorve e emite radiação, retendo o calor e aquecendo assim a 
superfície da Terra através do fenómeno designado por "efeito de estufa". 

Horizonte Europa: programa de investigação e inovação da UE para o período 
de 2021-2027. 
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Horizonte 2020: programa de investigação e inovação da UE para o período 
de 2014-2020. 

Integração das questões climáticas: incorporação de considerações relacionadas com 
o clima em todas as políticas, instrumentos, programas e fundos. 

Nova condicionalidade: sistema que vai substituir o sistema de condicionalidade atual 
e a ecologização na PAC pós-2020, visando promover práticas agrícolas que beneficiem 
o clima e o ambiente e promovam o bem-estar dos animais e a segurança dos 
alimentos. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 17 objetivos fixados na 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a fim de 
incentivar a ação de todos os países em domínios de importância crítica para a 
humanidade e o planeta. 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE). 

Pagamento direto: pagamento de apoio agrícola, por exemplo uma ajuda "superfície", 
realizado diretamente aos agricultores. 

Política Agrícola Comum (PAC): política da UE que inclui subsídios e uma gama de 
outras medidas concebidas para garantir a segurança alimentar, assegurar um nível de 
vida equitativo aos agricultores da União, promover o desenvolvimento rural e 
proteger o ambiente. 

Quadro Financeiro Plurianual (QFP): plano de despesas da UE que fixa as prioridades 
(com base nos objetivos das políticas) e os limites máximos, organizado em seis 
rubricas diferentes e geralmente para um período de sete anos. Proporciona o quadro 
dentro do qual são definidos os orçamentos anuais da UE, limitando as despesas de 
cada categoria. O QFP atual abrange o período de 2014-2020. 
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Equipa do TCE 
Documento de análise do TCE – Acompanhamento das despesas relativas ao clima no 
orçamento da UE 

O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I, presidida pelo Membro 
do TCE Samo Jereb. Foi realizado sob a responsabilidade de Joëlle Elvinger, Membro do 
TCE, com a colaboração de Ildikó Preiss, chefe de gabinete; Charlotta Törneling, 
assessora de gabinete; Colm Friel, responsável principal; Ramona Bortnowschi, 
responsável de tarefa; Jan Huth, responsável de tarefa adjunto; Bertrand Tanguy, 
auditor e Marika Meisenzahl, design gráfico. 
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A Comissão comprometeu se a consagrar à ação 
climática pelo menos 20% do orçamento da 
UE para o período de 2014 2020, integrando as 
despesas relacionadas com o clima em todas as 
políticas da UE. Este objetivo aumentou para 25% 
no período de 2021 2027. O acompanhamento 
destas despesas permite à Comissão avaliar se 
está a cumprir este objetivo. Apoiando se no 
trabalho anterior do Tribunal nesta matéria, o 
presente documento analisa a metodologia de 
acompanhamento das despesas relativas ao clima 
no orçamento da UE, tece considerações sobre 
os progressos realizados na concretização do 
objetivo e olha para o futuro período pós 2020. No 
documento de análise põem se em causa alguns 
dos pressupostos da Comissão e assinala se o risco 
de sobrestimar as despesas no domínio do clima. 
Descrevem se as melhorias introduzidas nas atuais 
propostas legislativas, mas apontam se as falhas 
metodológicas e os desafios que subsistem.
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