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Síntese 
 
O presente estudo constitui uma análise da implementação da iniciativa 
europeia em matéria de transparência no domínio da política de coesão. 
Esta iniciativa visa melhorar a comunicação sobre as iniciativas da UE, 
em geral, e reforçar a transparência relativamente às despesas da UE, 
em particular. As principais questões abordadas dizem respeito à 
capacidade que os Estados-Membros têm de cumprir os requisitos da 
iniciativa europeia em matéria de transparência no domínio da política de 
coesão e a condições que permitam que a iniciativa europeia em matéria 
de transparência seja implementada com êxito.  
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SINOPSE  
 
Em Novembro de 2005, a Comissão Europeia lançou a iniciativa europeia em matéria de 
transparência (IET) enquanto pedra angular da sua reforma do modelo administrativo. A 
IET tem quatro componentes-chave: i) o acesso do público aos documentos; ii) um código 
deontológico para funcionários das instituições; iii) a transparência da representação dos 
grupos de interesse que procuram influenciar a tomada de decisão da UE e que devem 
observar normas mínimas de consulta, e iv) o reforço da transparência na utilização dos 
fundos comunitários.  
 
A IET visa aumentar a qualidade da consulta e a participação nas instituições da UE. É 
considerado necessário um elevado nível de transparência, visto que os cidadãos têm direito 
a tomar conhecimento do modo como os seus impostos estão a ser despendidos e como os 
órgãos políticos exercem os seus poderes. A IET é uma das formas através das quais a 
Comissão procura reforçar a confiança do público nas instituições da UE. A transparência, a 
par de maior abertura e acessibilidade, é uma etapa rumo ao objectivo de colocar em 
prática a legitimidade e democracia europeias. O Regulamento (CE) n.º 1995/2006 do 
Conselho indica que a Comissão facultará informações sobre os beneficiários de fundos 
provenientes do orçamento e que publicará igualmente informações sobre beneficiários 
subordinados a outras formas de gestão.  
 
A IET é uma componente importante da reforma geral mais vasta da administração da UE. 
O Livro Branco sobre a Governança Europeia, de 2001, definiu o conceito europeu de 
administração por cinco princípios, a saber: a abertura, a participação, a responsabilização, 
a eficácia e a coerência. Estes princípios são considerados importantes para reforçar os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Com a mesma finalidade de melhorar 
a administração na Europa, a Comissão publicou uma comunicação sobre a consulta das 
partes interessadas para a formulação de políticas. Esta comunicação contém uma parte 
dedicada às regras mínimas de consulta. 
 
O Livro Verde sobre a "Iniciativa Europeia em matéria de Transparência", apresentado pela 
Comissão em 3 de Maio de 2006, enuncia o quadro da iniciativa europeia em matéria de 
transparência. Na sequência do Livro Verde, a Comissão propôs a criação de um registo 
voluntário para os representantes dos grupos de interesse, que se encontra disponível no 
sítio da Comissão Europeia na Internet. No que diz respeito à consulta, a Comissão 
promoveu normas mínimas que consistem em cinco categorias: clareza do conteúdo da 
consulta, grupos visados nas consultas, publicação, prazos de participação e recepção e 
reacções.  
 
No tocante à transparência dos beneficiários, os regulamentos mais importantes 
relativamente aos Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão são o Regulamento (CE) n.º 
1083/2006 do Conselho e o seu regulamento de execução, o Regulamento (CE) n.º 
1828/2006. O artigo 69.° do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho indica que o 
"Estado-Membro e a autoridade de gestão do programa operacional asseguram a 
informação e a publicidade relativas às operações e aos programas co-financiados. A 
informação destina-se aos cidadãos da União Europeia e aos beneficiários, com o objectivo 
de realçar o papel da Comunidade e de assegurar a transparência das intervenções do 
Fundo".  
 
A disponibilização de informações ao público sobre os beneficiários de fundos da UE é uma 
pedra angular da IET. A implementação dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão em 
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regime de "gestão partilhada" implica que a implementação seja feita mediante parcerias 
entre Estados-Membros. Na sequência desta abordagem de gestão partilhada, a Comissão 
confia aos Estados-Membros a implementação dos programas específicos a nível nacional. 
As informações sobre os beneficiários de fundos da UE atribuídos em parceria com os 
Estados-Membros são geridas ao nível dos Estados-Membros e o meio de divulgação das 
mesmas fica ao seu critério. Por conseguinte, o nível de publicidade das informações difere 
substancialmente de Estado para Estado e a ausência de uma obrigação rigorosa, a nível 
comunitário, dificulta a obtenção de uma panorâmica completa e comparável da situação 
actual relativamente a cada um dos programas ou projectos de cada Estado-Membro. 
Alguns Estados-Membros adoptam uma abordagem restritiva relativamente à publicidade, 
que é frequentemente motivada por legislações nacionais ou práticas de protecção de 
dados, tradições, percepções culturais e sensibilidades. Um elemento comum, contudo, é o 
requisito mínimo de publicação anual de uma lista de beneficiários, incluindo o nome do 
beneficiário, o nome da operação e o montante do financiamento público pago ao 
beneficiário. Estas normas são vinculativas, tal como estabeleceu a Comissão de comum 
acordo com os Estados-Membros.  
 
A secção de "Informação e Publicidade" do Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da Comissão 
define os aspectos pormenorizados dos requisitos aplicáveis à publicidade. A autoridade de 
gestão (do programa operacional) ou o Estado-Membro devem elaborar um plano de 
comunicação que abranja todos os programas operacionais co-financiados pelos Fundos 
Estruturais. O plano deve conter uma lista de todos os beneficiários directos da política de 
coesão europeia.  
 
O Regulamento de Execução (CE) n.º 1828/2006 requer a criação de uma rede comunitária 
de pessoas de contacto responsáveis pelas acções de informação e publicidade. Com base 
nessa exigência, foi criada a rede INFORM - Plataforma de Informações e Comunicação 
(disponível no sítio de política regional na Internet - INFOREGIO) para o FEDER, e a rede 
INIO, em colaboração com a DG Emprego, para o FSE.  
 
Parte do estudo consistiu em efectuar uma análise do funcionamento de ambos estes sítios 
na Internet. Expõem-se de seguida as principais conclusões: 
 
• as informações são facultadas pelos Estados-Membros, separadamente, no que diz 

respeito ao FSE e ao FEDER/FC, e os dois grupos de dados podem ser obtidos acedendo 
aos sítios na Internet da DG Emprego e da DG REGIO, nos quais dois mapas interactivos 
facultam ligações directas às listas de beneficiários de fundos, que são disponibilizadas 
nos respectivos sítios nacionais ou regionais na Internet dos Estados-Membros. Estas 
ligações e seu conteúdo são da responsabilidade exclusiva dos Estados-Membros e têm 
por base informações facultadas pelas respectivas autoridades de gestão. Os serviços da 
Comissão não são, por conseguinte, responsáveis pela exactidão ou integralidade da 
informação facultada; 

 
• a nível regional, o índice de cumprimento das obrigações previstas na iniciativa europeia 

em matéria de transparência foi satisfatório. Entre as 253 regiões europeias da 
categoria 2 da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), 72% 
e 78% das mesmas disponibilizam, no mínimo, as informações mínimas exigidas para o 
FSE e o FEDER/FC, respectivamente. O grau de pormenor e o modo de apresentação 
das informações nos respectivos sítios na Internet varia, contudo, consideravelmente 
em função da região em causa. As variações ocorrem devido ao facto de serem 
transmitidas informações adicionais às que são exigidas pelos requisitos mínimos e em 
virtude do tipo de informações divulgadas; 
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• tendo em conta a acessibilidade aos dados e o modo como são apresentados nos sítios 

na Internet, é possível concluir que o acesso aos dados é fácil e que apenas são 
necessários dois cliques sobre os mapas em linha para conhecer a lista de beneficiários. 
Por outro lado, com algumas excepções, as informações apenas são facultadas nas 
línguas e divisas nacionais, o que torna impossível a comparação de dados. Face ao 
exposto, faz falta uma panorâmica global abrangente.  

 
É possível concluir que, a nível comunitário, as DG participantes na IET, a DG REGIO e a DG 
Emprego, desempenham, de facto, um papel activo em matéria de transparência. Uma vez 
que, contudo, dependem dos Estados-Membros, os resultados variam em função da tradição 
administrativa não apenas dos países, mas também das regiões. As reservas a este respeito 
devem-se ao facto de o calendário da programação se encontrar apenas numa fase inicial, 
de terem sido feitas poucas despesas e assumidos poucos compromissos, sendo que ainda 
há margem para melhorias antes da verificação por parte da Comissão, em Junho. Para 
efeito da promoção da IET, a iniciativa recorre igualmente à "rede de informação" INIO e 
INFORM, ainda que com o entrave de apenas dispor de um formato indicativo para a 
publicação de dados. A solução poderia ser uma consulta mais abrangente com recurso aos 
canais já criados (nomeadamente o comité de acompanhamento) com vista a alcançar um 
maior grau de transparência nas consultas.  
 
No âmbito da "gestão partilhada", importa especialmente perceber até que ponto foram 
aplicados os princípios da IET na concepção e na aplicação dos Fundos Estruturais e do 
Fundo de Coesão a nível dos Estados-Membros, que realizações se alcançaram, os 
estrangulamentos e os condicionalismos enfrentados e que ensinamentos podem ser 
retirados para continuar a reforçar a iniciativa.  
 
Para efeitos do presente estudo, foram efectuados alguns casos práticos em diferentes 
regiões da União Europeia, que incluem nomeadamente: a Finlândia (a norte), Itália (a sul), 
os Países Baixos (a oeste) e a Polónia (a leste). Os princípios da iniciativa europeia em 
matéria de transparência, tal como aplicados na implementação dos Fundos Estruturais para 
estes países, são debatidos nas suas diferentes dimensões e integrados no contexto mais 
amplo de boa administração e recurso a processos consultivos na elaboração do programa. 
A leitura que fazemos destes resultados não significa uma pretensão de que estes estudos 
nacionais sejam representativos da UE na íntegra, embora seja certo que proporcionam um 
conhecimento precioso do funcionamento da IET no que diz respeito à sua implementação.  
 
Apresentam-se de seguida as principais conclusões: 
 
• a competência da Comissão termina onde começa a competência dos Estados-Membros: 

através das disposições aplicáveis às redes INFORM/INIO, a Comissão adopta uma 
abordagem promocional da IET em vez de impor a regulamentação às autoridades de 
gestão, sendo que é responsabilidade dos Estados-Membros garantir a exactidão dos 
dados publicados; 

 
• a IET é independente do "contrato de confiança" ou de outras formas de controlo 

financeiro e de auditoria;  
 
• não existem impedimentos legais ao cumprimento dos requisitos (mínimos) da IET. A 

inobservância dos requisitos mínimos da IET limita-se a uma pequena percentagem das 
autoridades de gestão e diz respeito a incapacidade administrativa, não a relutância em 
apresentar tais dados. As variações ocorridas nos dados apresentados resultam da falta 
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de um formato prescritivo; 
 
• cada Estado-Membro elaborou as suas próprias iniciativas de apresentação de princípios 

da IET mediante o lançamento de apresentações na Internet e da digitalização de bases 
de dados, incluindo mapas digitais e apresentações sobre as melhores práticas; 

 
• a variabilidade na apresentação e nas condições de acesso aos dados não permite 

efectuar comparações a nível comunitário; 
 
• embora seja largamente apreciada, a participação das partes interessadas na elaboração 

do programa não implica automaticamente que os interesses dos eventuais beneficiários 
sejam tomados em consideração. Relativamente a algumas componentes do programa, 
a procura é inferior às expectativas; 

 
• a simplificação de regras, a racionalização de procedimentos e a redução dos riscos são 

passíveis de aumentar o interesse e a participação nos programas dos Fundos 
Estruturais pelas partes que, actualmente, têm dificuldade em cumprir os requisitos 
administrativos e financeiros e que não têm conhecimento específico das normas 
aplicáveis às subvenções comunitárias. 

 
 
Em termos operacionais, a IET está associada à publicação da lista de beneficiários. O pleno 
cumprimento dos requisitos mínimos da IET beneficiaria da existência de regulamentações 
mais estritas e/ou de uma sanção no caso de incumprimento, bem como de melhor 
coordenação e apoio às autoridades de gestão que se deparem com dificuldades 
administrativas para cumprir os requisitos.  
 
As autoridades de gestão tendem a associar a IET ao plano de comunicação que forma 
parte integrante do plano operacional e que é apresentado à CE para efeito da sua análise e 
aprovação. Esta associação não se encontra, contudo, formalmente expressa por 
regulamentações europeias e deixa em aberto a questão sobre o âmbito e o alcance da IET 
em termos operacionais. 
 
O objectivo prosseguido pela IET através do estabelecimento de requisitos mínimos será 
alcançado quando os cidadãos comunitários fizerem uma utilização genuína dos dados 
apresentados. Para este efeito, importa melhorar substancialmente a utilidade dos dados 
apresentados. Tal implica melhorias em termos de conteúdos e de apresentação e requer:  
 
• a apresentação de informações essenciais adicionais, além do "mínimo" exigido. Já 

foram ensaiados em alguns Estados-Membros exemplos dos campos adicionais, a saber: 
− contactos generalizados, em especial localização (por exemplo, através de códigos 

postais); 
− projectos de síntese dos projectos aprovados, domínio da actividade possivelmente 

classificada de acordo com uma nomenclatura comum, tipos de apoio (empréstimos, 
subsídios, capital de risco...); 

− descrição dos parceiros de projecto (estatuto jurídico, dimensão...) ; 
− classificação na apresentação e pontuação das candidaturas, etc.; 

 
• a viabilização de buscas e a compatibilidade integral das diferentes bases de dados dos 

Estados-Membros para criar uma panorâmica dos dados apresentados em toda a UE, 
embora mantendo a sua importância local. A este respeito, revestem particular 
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importância:  
− a questão linguística - versões bilingues, a língua local - a língua inglesa deveria ser 

utilizada em todas as instâncias; 
− as disposições técnicas necessárias para assegurar a compatibilidade do software, a 

digitalização sistemática das bases de dados, mapas digitais apresentando a 
localização e os temas dos projectos. 

 
Além disso, a IET poderia igualmente indicar as condições excelentes para veicular 
transparência total na apresentação de dados. Uma das possibilidades seria elaborar 
directrizes em matéria de conteúdos e de concepção gráfica na Internet, apresentação das 
melhores práticas, apresentação de sínteses dos projectos, mapas digitais e outras formas 
de apresentações que reforçam a transparência dos Fundos Estruturais e indicam os 
resultados alcançados. Para efeito de melhorar a sinopse dos dados apresentados ao nível 
da UE, recomendam-se duas versões (uma na língua local e outra em língua inglesa), bem 
como ajustes técnicos que garantam a compatibilidade das diferentes bases de dados dos 
Estados-Membros.  
 
Em termos operacionais, ao nível da gestão de programas, a IET não vai além da publicação 
da lista de beneficiários. Daí que seja considerada uma forma de cumprimento das regras 
administrativas que determinam a elegibilidade para obtenção de financiamento da UE e 
não um princípio orientador. A transparência e a boa administração em termos conceptuais 
poderiam estar mais estreitamente relacionadas e servir de princípios transversais e 
orientadores na concepção de programas.  
 
Para efeito de promover os princípios da boa administração na implementação da política de 
coesão, uma opção poderia ser um "analisador de boa administração" utilizado na 
elaboração de programas. A intenção seria formular normas de execução e 
regulamentações para cada programa por forma a criar procedimentos transparentes, 
permitindo um melhor acesso aos eventuais beneficiários dos Fundos Estruturais da UE, 
minimizando o risco financeiro na participação e reduzindo os encargos administrativos para 
os participantes. O plano de comunicação como meio de expressão dos princípios da IET 
proporcionaria igualmente o contexto operacional. 
 
As reacções dos diferentes inquiridos demonstram que é necessário simplificar as regras e 
as regulamentações e reduzir o risco financeiro para os beneficiários participantes, 
mantendo simultaneamente o controlo e a verificação do modo como os fundos são 
despendidos. A consulta das partes interessadas que já contribuem para os programas dos 
Fundos Estruturais e os inquéritos aos utilizadores de órgãos intermediários mediadores e 
(eventuais) beneficiários, através de um processo ascendente, permitirá aprofundar o 
conhecimento dos estrangulamentos e dos constrangimentos à participação nos programas. 
Este processo de consulta pode vir a ter grande relevância, devendo facultar reacções 
adequadas sobre o seguimento dado às recomendações. 
 
Simultaneamente, uma actividade de consulta mais generalizada, que utilize os canais 
tradicionais (especialmente o comité de acompanhamento) pode contribuir para se alcançar 
um elevado grau de transparência na consulta. 
 
Entre algumas das principais sugestões de reforço da transparência da política de coesão 
contam-se: 
• mais abertura e reacções sobre o resultado de candidaturas à avaliação de projectos e 

negociações de contratos, fundamentações das rejeições e disponibilização da 
possibilidade de recurso; 

• simplificação dos procedimentos administrativos e financeiros; 
• redução do risco financeiro para os beneficiários.  
 
Sendo assim, o aumento da transparência poderia servir o objectivo de boa administração 
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da gestão de projectos. A simplificação das regras, a racionalização dos procedimentos e a 
redução dos riscos são passíveis de aumentar a participação nos programas dos Fundos 
Estruturais pelas partes que actualmente experimentam dificuldades para satisfazer os 
requisitos administrativos e financeiros e que não possuem conhecimentos específicos sobre 
os procedimentos de adjudicação de contratos públicos na UE. 
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