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Resumo 

 

O presente estudo tem por objetivo avaliar a capacidade administrativa dos 

Estados-Membros relativamente à execução da política de coesão no período de 

2014-2020 e os preparativos realizados ao nível administrativo para um início 

bem-sucedido do período de programação. Segundo as conclusões de catorze 

estudos de caso, apesar de a UE e os seus Estados-Membros estarem a 

preparar medidas de simplificação a partir das lições retiradas dos períodos 

anteriores, a eficiência e eficácia da gestão dos fundos em 2014-2020 

continuarão a colocar desafios administrativos às autoridades nacionais e 

regionais. 
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SÍNTESE 
 

No início do período de programação da política de coesão 2014-2020, os Estados-Membros 

estavam em vias de finalizar a preparação de acordos de parceria e programas 

operacionais. O período de 2014-2020 introduz vários elementos novos, tais como uma 

cooperação mais estreita entre os diversos parceiros nos Estados-Membros e uma melhor 

coordenação das intervenções a nível da UE e a nível nacional e regional. A obrigação de 

elaborar acordos de parceria e programas operacionais, em simultâneo, exerce uma 

pressão significativa sobre as capacidades administrativas. As baixas taxas de absorção e 

os resultados das avaliações intercalares do período de programação de 2007-2013 já 

tinham dado a entender que era necessário melhorar bastante as capacidades 

administrativas de muitos Estados-Membros. A capacidade administrativa está relacionada 

com toda uma série de níveis e características de governação, que incluem não só a gestão 

dos recursos humanos, mas também os quadros e processos jurídicos nacionais e 

regionais. 

 

O presente estudo tem por objetivo demonstrar o modo como os Estados-Membros 

aprenderam com o passado e como a melhoria das capacidades administrativas facilita uma 

melhor preparação para o período de programação de 2014-2020. Os catorze casos de 

estudo descrevem o estado atual da preparação dos sistemas administrativos na Áustria, 

na Bulgária, na Croácia, na República Checa, na Estónia, na Finlândia, na Alemanha, na 

Grécia, na Hungria, em Itália, no Luxemburgo, na Polónia, na Suécia e no Reino Unido. 

Alguns casos de estudo incidem em programas operacionais específicos, ao passo que 

outros apresentam uma visão global do Estado-Membro. Importa salientar que os casos de 

estudo se baseiam em informação e em documentos existentes à data da sua redação, bem 

como em entrevistas às autoridades pertinentes. Em cada Estado-Membro, verificaram-se 

diferentes níveis de informação na fase de preparação do período de 2014-2020. Quando 

vários interessados de um Estado-Membro manifestam os seus pontos de vista, há sempre 

margem para o desacordo. Além disso, o sentido de discrição das autoridades entrevistadas 

pode levar à omissão de pontos de vista. Os casos de estudo analisam três aspetos 

principais: o estado da programação, o estado da preparação da capacidade administrativa 

e o impacto dos diversos fatores (alteração do número de programas operacionais e de 

intervenientes envolvidos na gestão e na execução, bem como alteração da concentração 

temática) na capacidade administrativa. 

 

Estado da programação 

De uma forma geral, o processo de parceria foi duradouro e complexo, tendo assentado no 

equilíbrio entre abordagens de caráter ascendente e descendente. Em alguns países, o 

processo de parceria deu origem a reformas institucionais e provocou uma mudança de 

mentalidades relativamente à estrutura dos programas operacionais. Se, por um lado, 

surgiram novos programas operacionais plurifinanciados, por outro, o número global de 

programas operacionais diminuiu.  Embora os Estados-Membros tenham, em princípio, 

apreciado o reforço do processo de parceria, os diferentes interesses das partes 

interessadas e a complexidade do processo decisório foram objeto de críticas.  

 

O longo processo de negociação interinstitucional levou a que o quadro regulamentar 

entrasse em vigor apenas em dezembro de 2013, tendo provocado atrasos na conclusão 

dos documentos referentes à programação. Ao passo que algumas autoridades louvaram o 

papel da Comissão Europeia, que ofereceu apoio construtivo ao longo do processo de 

preparação, outras criticaram as informações incoerentes transmitidas por diferentes 

funcionários e serviços, em reuniões formais e informais.  
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Capacidade administrativa 

De um modo geral, os Estados-Membros terão por base a experiência adquirida ao nível da 

gestão de programas nos anteriores períodos de programação.  A possibilidade de reduzir o 

número de programas operacionais tornará as estruturas mais complexas em muitos 

países, e não mais simples. As entrevistas revelaram que, em 2007-2013, os problemas 

administrativos estavam relacionados com os recursos humanos, nomeadamente a 

flutuação de pessoal, a falta de conhecimentos e experiência, ou até mesmo a ausência de 

um quadro administrativo apropriado. Prevê-se que a flutuação de pessoal continue a 

representar um problema. Em resposta à crise financeira e económica, alguns Estados-

Membros levaram a cabo alterações à estrutura administrativa, com vista a aumentar a 

eficiência e a poupar recursos financeiros públicos. Noutros Estados-Membros, o processo 

de programação para o período de 2014-2020 levou a um maior envolvimento do pessoal e 

a um aumento dos orçamentos destinados à assistência técnica, com vista a financiar os 

recursos humanos. 

 

Impacto dos diversos fatores na capacidade administrativa 

A autoavaliação que os Estados-Membros fazem da eficácia das suas capacidades é 

positiva. Contudo, as autoavaliações efetuadas ao nível nacional nem sempre 

correspondem às avaliações realizadas pela Comissão Europeia, tal como demonstram os 

documentos de tomada de posições, que se baseiam nas lições retiradas do período de 

programação de 2007-2013 e assinalam três condicionalismos genéricos da capacidade 

administrativa no período de 2007-2013: instabilidade institucional associada a alterações 

legislativas, organizacionais ou processuais; grande rotação do pessoal nas autoridades de 

gestão e nos organismos intermédios; e deficiências ao nível da formação e do 

desenvolvimento pessoal. No que respeita às funções específicas no contexto do ciclo de 

gestão dos programas, a capacidade administrativa para a execução da política de coesão 

varia bastante de país para país e de programa para programa. 

 

Estima-se que a gestão eficiente e eficaz dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento venha a ser um grande desafio administrativo no período de 2014-2020, 

verificando-se um acréscimo das exigências relativas à capacidade administrativa 

comparativamente ao período de 2007-2013. Este desafio inclui um aumento das 

obrigações de comunicação, um novo quadro de desempenho e alguns problemas iniciais 

associados ao estabelecimento e à descoberta dos novos sistemas e-cohesion para o 

intercâmbio de dados. A estes problemas acrescem ainda as reformas atualmente em curso 

das estruturas administrativas, que afetam as instituições, os processos e os recursos 

humanos. Além disso, o facto de os recursos humanos e os orçamentos destinados à 

assistência técnica serem limitados também constitui um problema, atendendo, 

designadamente, aos condicionalismos das finanças públicas no contexto da crise 

económica. Os Estados-Membros têm a possibilidade de adotar medidas de simplificação 

para o período de 2014-2020 e, segundo os estudos realizados, verifica-se que as 

autoridades de gestão assumiram um compromisso no sentido de melhorar a capacidade 

administrativa, que tem como características principais: a tomada de medidas, tendo em 

vista a redução dos encargos administrativos dos beneficiários, mediante a harmonização 

das regras ao nível das prioridades ou dos temas; a simplificação de processos e 

procedimentos, através da redução das obrigações de comunicação e da melhoria da 

gestão de dados (inclusivamente através do e-cohesion). 
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Recomendações 

O presente estudo prevê um conjunto de recomendações tendentes a melhorar as futuras 

capacidades de programação e execução dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, mediante a distinção entre os vários níveis de governação. O Parlamento 

Europeu considera fundamental que tanto a Comissão Europeia como os comissários e os 

ministros dos Estados-Membros efetuem um maior controlo da capacidade administrativa 

perante as comissões parlamentares. Tal pode traduzir-se em comunicações regulares da 

Comissão Europeia dirigidas ao Parlamento Europeu sobre o papel dos novos serviços da 

Comissão Europeia para a capacidade administrativa e os domínios mais problemáticos 

para (alguns ou para todos) os Estados-Membros, nomeadamente o cumprimento das 

condicionalidades ex ante, a execução dos planos de ação para a capacidade, bem como o 

quadro e a reserva de desempenho. Por fim, a capacidade do Parlamento Europeu de 

responsabilizar outras instituições exige uma melhor compreensão dos fatores 

determinantes da capacidade administrativa dos vários Estados-Membros. O Parlamento 

Europeu poderia contribuir para esta base de conhecimentos através de debates, audições 

públicas, relatórios e estudos sobre as questões relacionadas com a capacidade no contexto 

da execução dos programas do período de 2014-2020. 


