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Resumo 

O presente estudo pretende avaliar o desenvolvimento e a aplicação da 

coerência estratégica da política de coesão no período entre 2014 e 

2020. Com base numa análise documental e em entrevistas com as 

autoridades dos Estados-Membros, o estudo conclui que, em geral, se 

registaram melhorias comparativamente ao período anterior, mas realça 

também um conjunto de desafios nacionais na adoção de uma 

abordagem coerente do ponto de vista estratégico entre os diversos 

fundos estruturais e de investimento europeus e entre estes e outras 

políticas da UE.  
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SÍNTESE 

A coerência estratégica constitui um elemento determinante da reforma de 2013 da 
política de coesão para o período de 2014 a 2020. O presente estudo faculta uma 
avaliação fundamentada do desenvolvimento e da aplicação da coerência estratégica da 
política de coesão com base numa análise documental e em entrevistas com as 
autoridades dos Estados-Membros responsáveis pela programação dos acordos de 
parceria e dos programas operacionais no período 2014-2020. Destacam-se os quatros 
domínios considerados fundamentais para a orientação estratégica da política de coesão: 
quadros estratégicos comuns; quadros estratégicos nacionais; concentração temática; 
arquitetura, governação e administração dos programas. 

Quadros estratégicos comuns 

Uma inovação regulamentar para 2014-2020 consiste na aplicação de um Regulamento 
que estabelece Disposições Comuns (RDC) e que abrange cinco fundos em diversos 
domínios de intervenção. O quadro estratégico comum (QEC), anexo ao Regulamento 
sobre as Disposições Comuns, é mais vasto, fundamentado e coerente do que as 
orientações estratégicas comunitárias relativas a 2007-2013. O QEC foi bem recebido 
pelas autoridades de gestão responsáveis pela programação, sendo considerado uma 
ferramenta prática e útil, apesar de a sua influência no processo de programação ser 
secundária em relação aos quadros estratégicos nacionais. 

Quadros estratégicos nacionais  

Os recentes acordos de parceria constituem planos estratégicos com prioridades que 
incluem os cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI). Estes são 
negociados entre a Comissão Europeia e as autoridades nacionais e permitem, não só 
uma melhor coordenação dos vários FEEI, mas também a coordenação dos mesmos com 
outras políticas da UE e dos Estados-Membros. Na prática, os mecanismos de 
coordenação nacionais variam de forma significativa entre os Estados-Membros, 
nomeadamente no que diz respeito à sua formalidade, mas as autoridades de gestão 
mostram-se moderadamente otimistas por considerarem que as estruturas e os sistemas 
planeados ou introduzidos permitirão explorar sinergias e lograr uma maior coordenação 
do que em 2007-2013. Os Estados-Membros têm-se revelado ativos na aplicação do 
princípio da parceria durante o processo de programação, tendo instituído órgãos 
diretores ou grupos de trabalho com base nas parcerias para desenvolver todos ou parte 
dos AP e PO. As iniciativas de consulta pública foram complementadas com formas de 
consulta e prestação de informações em linha. As recomendações específicas por país 
parecem ter desempenhado um papel pouco significativo na preparação dos quadros 
estratégicos nacionais, embora, de uma maneira geral, os Estados-Membros lhes 
tenham dado seguimento. 

Concentração temática  

Os novos requisitos de concentração temática para o período 2014-2020 tiveram um 
impacto importante na programação da maioria dos Estados-Membros. Regista-se um 
aumento considerável nas dotações do FEDER e do fundo de Coesão para os objetivos 
temáticos 1-4 (IDTI, TIC, competitividade das PME e economia hipocarbónica), ao passo 
que o investimento em infraestruturas é menos relevante em comparação 
com 2007-2013. Negociar a afetação de recursos aos vários objetivos não tem sido fácil: 
muitos Estados-Membros criticam a margem existente para equilibrar a concentração 
temática com o apoio às prioridades nacionais. As autoridades de gestão concordam, em 
princípio, com a aplicação de disposições especiais restritivas (desenvolvimento urbano 
sustentável, participação do FSE), mas solicitam mais flexibilidade. A diferenciação 
regional das disposições de caráter restritivo não é considerada útil, já que as categorias 
regionais são demasiado rígidas e não refletem as especificidades regionais. 

 

 

 



 

 

Arquitetura, governação e administração dos programas 

O QEC 2014-2020 foi, em geral, bem recebido e espera-se que proporcione mais 
coerência e coordenação ao planeamento e à aplicação dos FEEI. Porém, muitas 
autoridades de gestão consideram que o mesmo poderia ir mais longe, uma vez que 
ainda existem regulamentos distintos para os vários fundos (especialmente 
relativamente ao FEADER). 

Verificam-se mudanças substanciais na arquitetura dos programas em muitos 
Estados-Membros, comparativamente a 2007-2013, o que poderá permitir uma melhor 
coordenação institucional em relação a todos os programas. O âmbito dos programas 
operacionais plurifundos é considerado uma opção viável pela maioria dos 
Estados-Membros, contudo subsistem preocupações com as dificuldades administrativas 
(por exemplo, devido à existência de regulamentos distintos). As abordagens territoriais 
integradas podem revelar-se instrumentos úteis para assegurar a coerência estratégica 
ao nível local/regional. Por fim, o papel da Comissão no apoio aos objetivos da coerência 
estratégica é considerado predominantemente positivo. No entanto, têm sido feitas 
algumas críticas sobre a coerência e a coesão das posições e das recomendações das 
várias direções-gerais. Com efeito, apesar dos esforços envidados para melhorar a 
consulta entre serviços e a cooperação na Comissão, as autoridades de gestão 
consideram que uma abordagem sectorial permanente em relação aos FEEI ao nível da 
UE (com os departamentos responsáveis pelos vários fundos) condiciona a aplicação de 
uma abordagem coordenada. 

Conclusões e recomendações 

1. O quadro estratégico comum permitiu igualmente definir, de forma clara, os 
objetivos e as prioridades da UE. 

2. Os documentos estratégicos da Comissão esclareceram as autoridades 
nacionais quanto à posição de negociação que a Comissão irá provavelmente 
adotar. 

3. A concentração temática será alcançada, pelo menos na fase de programação. 
4. Existe uma preocupação com a possibilidade de a política de coesão se 

transformar progressivamente num domínio temático em risco de perder de vista 
o seu objetivo de coesão. 

5. É necessário lograr uma maior integração e coordenação estratégicas da 
gestão dos fundos. 

6. O princípio da parceria parece ter sido amplamente respeitado durante o 
processo de programação. 

7. A simplificação ficou aquém do esperado. 
8. A eficácia e a utilidade das opções de desenvolvimento territorial integrado 

ainda não são claras. 
9. O papel da Comissão no âmbito das negociações é considerado relativamente 

importante. 
10. A preparação do processo de reforma política de 2014-2020 apresentou um 

caráter bastante aberto e abrangente, pelo menos em comparação com o 
período 2007-2013. 

Com base nestas conclusões, são apresentadas as seguintes recomendações: 

 Seria vantajoso considerar uma abordagem mais colaborativa entre a 
Comissão Europeia e os Estados-Membros na preparação tanto do quadro 
estratégico comum como dos documentos estratégicos. 

 Cumpre ir muito mais longe no que diz respeito à integração dos FEEI e 
a uma maior coordenação entre as direções-gerais da Comissão. 

 A aplicação do princípio da parceria na fase de execução dos programas 
deveria ser acompanhada pelo PE. 

 Recomenda-se que o PE supervisione e controle de perto a coerência 
estratégica e o desempenho da política de coesão. 

 Afigura-se necessário o reforço da coordenação no Parlamento Europeu e 
do diálogo entre as quatro comissões competentes quanto aos FEEI. 


