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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
Em 6 de outubro de 2011, a Comissão Europeia apresentou o projeto de pacote de 
regulamento em matéria de reforma da política de coesão após 2013. O objetivo deste 
estudo consiste em avaliar criticamente estas propostas - com base numa análise da 
recente investigação de documentos políticos e de modelização orçamental - e propor 
recomendações para contribuir para a definição da posição do Parlamento Europeu nas 
negociações. Ao capítulo introdutório, que fornece mais pormenores sobre o contexto 
legislativo, os objetivos, a metodologia e a estrutura do estudo, seguem-se seis capítulos 
que analisam as propostas de reforma de acordo com os principais blocos temáticos.  
 
No Capítulo 2, são apresentados futuros cenários em matéria de elegibilidade e 
atribuição de recursos ao abrigo da política de coesão da UE. Estes utilizam dados do 
Eurostat disponíveis no final de fevereiro de 2012. As tendências de crescimento económico 
regional no período atual e a utilização das médias da UE27 reduziriam significativamente a 
cobertura das regiões de convergência em 2014-2020 no que diz respeito à população. A 
introdução de uma nova definição de região em transição, alterará também o perfil de 
intervenção, o que criaria uma categoria de área assistida que abrange mais de 11% da 
população da UE15. Globalmente, as propostas de orçamento para 2020 apontam para um 
pequeno decréscimo no orçamento da política de coesão. Isto é, em grande parte, 
suportado por uma redução da despesa de Convergência, ainda que, nesse setor a despesa 
per capita cresça ligeiramente, as despesas relativas à competitividade regional e ao 
emprego aumentariam significativamente, tanto em termos absolutos como per capita, e a 
despesa com as regiões em transição registaria um aumento de 50 por cento. A 
intensidade das ajudas variará consideravelmente entre as antigas regiões de 
convergência, que beneficiarão de pelo menos dois terços das suas dotações anteriores, e 
outras regiões em transição, para as quais o mecanismo de atribuição não está claramente 
especificado. A introdução de tetos financeiros terá um papel decisivo na fixação das 
dotações, sobretudo no que se refere aos Estados-Membros menos prósperos. Para esses 
países, o teto proposto é substancialmente inferior ao previsto para o período 2007-13 e 
tem impactos perversos nos países com menor crescimento. 
 
O Capítulo 3 analisa os objetivos da política de coesão. A Comissão não propôs 
mudanças significativas aos objetivos da política de coesão. O novo Tratado é agora mais 
explícito no que se refere ao imperativo de coesão territorial, mas esta continua mal 
definida, e é colocada uma grande ênfase nos objetivos temáticos da Estratégia "Europa 
2020" nos projetos de regulamento. A nível da arquitetura política, é proposta uma 
racionalização dos objetivos através da (re)formulação de duas "metas" fundamentais, a 
saber: investimento para o crescimento e o emprego em todas as regiões, e a cooperação 
territorial. Esta simplificação merece ser apoiada, na medida em que ajuda a distinguir 
objetivos de política das diferentes categorias de regiões que são alvo de apoio. Contudo, 
devido a falta de uma indicação clara sobre os objetivos dos diferentes fundos nas 
disposições comuns e à utilização inconsistente de termos relacionados com os objetivos 
("missão", "metas" e "tarefas") dos vários regulamentos dos Fundos, o tratamento dos 
objetivos na legislação é confuso e incoerente. 
 
A dimensão territorial é examinada no Capítulo 4. A Comissão propõe intervenções mais 
localizadas e integradas através do desenvolvimento local liderado pelas comunidades 
locais e através de instrumentos de investimento territorial integrado, uma abordagem 
integrada ao desenvolvimento territorial na arquitetura da programação e uma abordagem 
mais estratégica à cooperação territorial. Existe um mal-estar entre os Estados-Membros 
em relação às disposições em sentido descendente, nomeadamente quanto à expectativa 
de incorporação de todos os instrumentos territoriais em contratos de parceria e programas 
e a delimitação de 5 por cento de financiamento para o desenvolvimento urbano. Surgem 

 3 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
 

 

4 

ainda preocupações acerca da capacidade administrativa necessária para implementar uma 
abordagem territorial integrada. De forma mais geral, a forte orientação temática dos 
projetos de regulamento e do Quadro Estratégico Comum, centrados nos objetivos da 
Estratégia "Europa 2020", suscitam preocupações justificáveis acerca da perda de uma 
abordagem estratégica à coesão e desenvolvimento territorial.  A concentração temática na 
estratégia "Europa 2020" é também problemática para o objetivo de cooperação territorial 
da Europa, situação em que, frequentemente, os programas têm de abordar complexas 
combinações de necessidades e desafios; por outro lado não está claro de que forma a 
cooperação territorial será estrategicamente coordenada em contratos de parcerias e com 
os de outros Estados-Membros. 
 
O Capítulo 5, dedicado à programação e coerência estratégica, incide nas propostas de 
um novo quadro de planeamento e de concentração temática. A Comissão apresentou um 
projeto de Quadro Estratégico Comum, que oferece o potencial para aumentar a 
coordenação estratégica entre diferentes fundos e políticas da UE. Contudo, a apropriação 
política e legitimidade do documento a nível nacional podem ser reduzidos, se o Conselho e 
o Parlamento Europeu não forem formalmente envolvidos na sua adoção legislativa. A 
arquitetura de programação estratégica é criticada por lhe faltar uma dimensão territorial e 
por colocar ênfase excessiva na Estratégia "Europa 2020". Surgem preocupações conexas 
relativamente à contratualização e centralização excessivas, incluindo o recurso a 
mecanismos de coordenação em áreas em que a UE tem reduzidas competências. Embora 
existam fortes razões para uma maior concentração de despesas, as propostas de 
delimitação - tanto no âmbito de um dado fundo, como entre diferentes fundos - são 
complexas e incoerentes, e têm sido fortemente criticadas pelos Estados-Membros e outras 
partes interessadas por não refletirem adequadamente as necessidades territoriais.  
O Capítulo 6 analisa o novo quadro de desempenho como parte da agenda orientada 
para os resultados. As condicionalidades ex ante são uma componente essencial, mas 
devem concentrar-se em melhorar a eficácia, relacionar-se com os investimentos da 
política de coesão, ser limitadas em número, respeitar a subsidiariedade e basear-se num 
acordo comum e consensual. Algumas das condicionalidades "gerais" propostas estão mais 
orientadas para assegurar a conformidade com as regras das políticas da UE do que para 
assegurar a efetiva realização dos objetivos do programa. A extensão das condicionalidades 
macroeconómicas do Fundo de Coesão para os fundos estruturais não está bem justificada. 
Intimamente relacionadas com as condicionalidades estão as propostas para um quadro de 
desempenho e uma reserva de desempenho. Se o objetivo é melhorar a orientação para os 
resultados, é necessário centrar-se mais explicitamente nos indicadores de "resultados" e 
não, como o regulamento parece sugerir, nos das despesas ou output.  Surgem também 
questões acerca do calendário da análise de desempenho, da qualidade dos dados de 
desempenho, dos desafios metodológicos na demonstração de desempenho, e do gaming 
(a tentação de definir objetivos facilmente alcançáveis). Os sistemas de monitorização 
necessitam de ser adaptados a esta mudança de resultados. A proposta condicionalidade ex 
ante sobre a existência de um sistema eficaz de indicadores de resultados merece uma 
avaliação favorável, mas os indicadores comuns a nível da UE deveriam também diferenciar 
claramente entre output e indicadores de resultados. As propostas de avaliação fornecem 
um bom equilíbrio entre a necessidade de assegurar flexibilidade para que as avaliações 
sejam adaptadas às necessidades dos Estados-Membros, e um requisito de realização de 
avaliações durante o período a ter em conta para a eficácia das despesas. Muito pode ainda 
ser feito para assegurar que a nível da UE todos os relatórios de avaliação sejam acessíveis 
ao público em tempo oportuno.   
O incentivo regulamentar dado aos Estados-Membros no período de 2007-13 para reforçar 
a sua capacidade administrativa na implementação dos fundos é reforçado nas propostas 
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legislativas para o período de 2014-20. O projeto de estratégia da Comissão relativo ao 
modo como a capacidade deve ser medida é, contudo, ainda rudimentar.  
Os Planos de Ação Conjunta representam um novo instrumento orientado para o 
desempenho baseado na abordagem assente nos resultados do reembolso das despesas. 
Embora exista toda uma panóplia de eventuais desafios, que refletem os da reserva de 
desempenho, a iniciativa dá margem para testar opções para melhorar a orientação do 
desempenho de partes de programas e deve por isso ser incentivada. No futuro é 
necessário haver uma monitorização e avaliação sistemática para retirar ensinamentos e 
explorar o potencial de integração para outro tipo de intervenção (como o apoio às 
infraestruturas no âmbito do FEDER).  

Por fim, os projetos de regulamento e os recentes debates sobre reformas têm sido 
relativamente omissos quanto ao reforço do debate político de alto nível e quanto à 
responsabilização relativamente ao desempenho da UE, em particular perante o Parlamento 
Europeu. Propõe-se a introdução de um quadro de responsabilização de desempenho da UE 
para colmatar esta lacuna. 
O Capítulo 7 refere-se às propostas de simplificação e garantias. Foram realizados esforços 
consideráveis, por parte da Comissão, no sentido de simplificar, otimizar e harmonizar os 
sistemas e as regras, sobretudo através da criação de quadros regulamentares comuns e 
de requisitos nos diferentes fundos. Outras medidas destinam-se mais ao reforço das 
garantias da legalidade e da regularidade. De um modo geral, as propostas legislativas 
incidem sobretudo na simplificação para os beneficiários, enquanto a simplificação para 
administradores de programas nacionais e regionais permanece vaga. Não existe uma 
solução fácil para os problemas relacionados com a complexidade administrativa e com 
erros na política de coesão, mas é necessário um maior equilíbrio entre as metas 
(frequentemente concorrentes) da simplificação, das garantias e do desempenho. As 
propostas legislativas e as alterações devem basear-se numa alteração ex-ante dos efeitos 
das medidas, bem como ser sujeitas a uma avaliação e monitorização igualmente rigorosos 
e contínuos durante o período 2014-2020. 
O capítulo final contém as conclusões do estudo e um conjunto de recomendações políticas 
tendentes a auxiliar o Parlamento Europeu na definição da sua posição.   
 Elegibilidade e dotações  

1. O Parlamento Europeu deve requerer à Comissão que elabore uma avaliação 
sobre a viabilidade de uma avaliação intercalar da elegibilidade e das opções 
para resolver o problema da grande volatilidade. 

2. Deve requerer à Comissão que clarifique os critérios de atribuição de fundos às 
regiões em transição e às regiões mais desenvolvidas. 

3. Deve requerer à Comissão que clarifique as propostas de limitação e que defina 
a forma como pretende lidar com o impacto perverso da limitação. 

 Objetivos 

4.  O Parlamento Europeu deve procurar introduzir alterações e esclarecimentos 
regulamentares específicos: um novo título individual ou artigo sobre "objetivos" 
nas Disposições Comuns que indique os objetivos de cada Fundo QEC; um ou 
vários pontos adicionais ("definições) que especifiquem os objetivos e/ou 
clarifiquem a distinção entre os termos "missão", "objetivos", "metas" e 
"tarefas"; e, por fim, a normalização da terminologia utilizada nos regulamentos 
dos fundos, evitando a utilização intermutável e inconsistente dos termos e dos 
temas "missão", "objetivos" e "tarefas". 
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 Dimensão territorial  
5. O Parlamento Europeu deve procurar reforçar a dimensão territorial do projeto 

de pacote legislativo. Em particular, o QEC deve conter uma secção específica — 
e subsecções em cada um dos objetivos temáticos (Anexo I do projeto do QEC) 
— sobre a dimensão territorial, definindo princípios territoriais, prioridades e 
iniciativas baseados na Agenda Territorial 2020 e indicando pontos de ligação 
entre esta Agenda e a estratégia Europa 2020; os contratos de parceria devem 
definir, ao nível estratégico, a forma como utilizam as intervenções da política de 
coesão para explorar o potencial territorial com vista a atingir as metas da 
estratégia Europa 2020, em conformidade com a Agenda Territorial, e aumentar 
a coesão territorial ao nível regional, nacional e europeu. 

6. Os relatórios de execução dos programas operacionais devem fornecer 
informação sobre a distribuição territorial do financiamento ao nível subregional 
(por exemplo, os níveis NUTS III/IV ou o nível mais baixo de recolha automática 
de dados nos sistemas de monitorização) para cada objetivo temático do 
programa.  

7. O Parlamento Europeu deve defender: a utilização opcional dos instrumentos 
territoriais e a sua sujeição a uma justificação adequada da sua relevância, por 
parte dos Estados-Membros, nas disposições regulamentares que se referem a 
instrumentos territoriais específicos no conteúdo do contrato de parceria (artigo 
14.º); e a facilitação de uma maior flexibilidade aos Estados-Membros na 
abordagem ao desenvolvimento urbano sustentável, estipulando, para o efeito, 
que o nível de delimitação seja negociado com a Comissão, com base nas 
justificações de necessidade dos Estados-Membros, e que a lista de cidades 
solicitada deverá ser indicativa. 

8. Os regulamentos devem exigir que a implementação do desenvolvimento local 
liderado pelas comunidades locais e que os investimentos integrados 
territorialmente sejam sustentados por provas específicas no contrato de 
parceria e por uma avaliação subsequente ex-ante dos programas de capacidade 
administrativa adequada. 

9. Os regulamentos devem proporcionar maior flexibilidade aos programas de 
Cooperação Territorial Europeia (CTE) centrados no domínio das intervenções, 
quer através de um aumento do número de objetivos temáticos que podem ser 
incluídos, quer através da restrição do requisito de concentração a uma 
percentagem dos recursos atribuídos (por exemplo, 75%). Além disso, é 
conveniente prever um mecanismo de coordenação entre os contratos de 
parceria dos Estados-Membros que participam numa CTE comum, por exemplo 
um "memorando de entendimento territorial" que estabeleça as áreas prioritárias 
de cooperação e que considere estratégias relevantes para as bacias marítimas e 
para as macrorregiões. 

 Programação e coerência estratégica:  
10. O quadro de estratégia comum deve ser proposto pela Comissão e aprovado 

pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu após consulta do Comité das Regiões e 
do Comité Económico e Social Europeu, de preferência em anexo ao 
regulamento geral. 

11. O Parlamento Europeu deve garantir que os objetivos de coesão do tratado se 
refletem de modo adequado no conteúdo dos contratos de parceria e nos 
programas operacionais, incluindo uma abordagem "integrada" e "territorial". O 
regulamento geral deve tornar claro que os contratos de parceria e, em 
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particular, os programas operacionais devem delinear, antes de mais, uma 
estratégia que siga os objetivos da UE para a coesão económica, social e 
territorial; o conteúdo deve demonstrar uma abordagem "integrada" e 
"territorial"; e devem ser incluídas disposições que permitam a adoção de 
programas plurifundos, incluindo todos os fundos QCA, um aumento do limiar de 
financiamento cruzado para, pelo menos, 10% e ainda disposições para eixos 
prioritários que combinem prioridades de investimento de diferentes objetivos de 
todos os fundos. 

12. Importa evitar sobreposições e duplicação no conteúdo dos contratos de parceria 
e dos programas operacionais. Devem ser ponderados os elementos e tipos de 
informação a incluir apenas nos programas, assim como se o âmbito da decisão 
da Comissão deve ser restringido a determinados aspetos chave do contrato de 
parceria; os procedimentos de planeamento e adoção dos contratos de parceria 
devem ser sensíveis às especificidades territoriais e aos mecanismos de 
governação, sobretudo em países cujas competências de desenvolvimento 
regional são total ou parcialmente entregues às regiões.   

13. Devem ser incluídas disposições no regulamento que exijam dos 
Estados-Membros e das regiões uma justificação para o nível de aumento da 
concentração temática em todos os fundos QCA, explicando de que forma este 
aumento poderá contribuir para atingir uma maior massa crítica para os tipos de 
investimento selecionados. A justificação deve ser incluída nos programas 
operacionais e avaliada em mais detalhe nas avaliações ex-ante. 

14. O Parlamento Europeu deve solicitar que o relatório da Comissão sobre os 
resultados e as negociações programáticas apresente uma análise do nível de 
aumento da concentração temática nos Estados-Membros e ao nível da UE em 
comparação com o período 2007-2013. 

15. Os fundos do FSE devem ser determinados com base numa análise rigorosa das 
necessidades territoriais e da capacidade de absorção, e negociados 
consensualmente pela Comissão Europeia, pelos Estados-Membros e pelas 
regiões. 

 Quadro de desempenho 

16. O Parlamento Europeu deve apoiar a introdução de condicionalidades ex-ante. 
Porém, a fraca justificação para a condicionalidade macroeconómica — do ponto 
de vista de uma política de coesão — requer uma maior ponderação. Se as 
pressões políticas mais alargadas tornarem esta introdução impraticável, as 
condicionalidades macroeconómicas não devem impor alterações obrigatórias 
aos contratos de parceria ou aos programas, e devem abranger todos os 
pagamentos do orçamento da UE aos Estados-Membros.  

17. O Parlamento Europeu deve apoiar o quadro/reserva de desempenho proposto, o 
qual deve: estar associado aos resultados; ser desenvolvido num momento do 
calendário de execução do programa em que sejam esperados resultados 
significativos; ser aplicado com informações de monitorização e metodologias de 
avaliação credíveis; e ser aplicado em projetos de alta qualidade. Sem estas 
condições (sobretudo no que diz respeito aos dados), o volume do trabalho 
administrativo associado a uma reserva é difícil de justificar. 

18. O Parlamento deve apoiar as propostas da Comissão para uma monitorização 
efetiva com base nos resultados e nos sistemas de avaliação, e garantir que o 
Conselho não enfraqueça a condicionalidade ex-ante sobre os sistemas de 
estatística e os indicadores de resultados durante as negociações. A proposta de 
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utilização de indicadores comuns ao nível da UE e de indicadores específicos de 
programa ao nível dos Estados-Membros também deve ser apoiada, na condição 
de assegurar a consistência da abordagem dos vários fundos. O Parlamento 
Europeu deve apoiar as propostas da Comissão no sentido de reforçar a 
avaliação, devendo, na verdade, procurar a máxima transparência e 
acessibilidade a todos os resultados das avaliações, de modo a contribuir para a 
tomada de decisão. 

19. A Comissão deve desenvolver valores de referência e indicadores eficazes para 
medir e monitorizar o estado e o progresso no plano administrativo e da 
capacidade; trata-se de uma tarefa decisiva antes do lançamento da próxima 
ronda de programas, em 2014.  

20. A iniciativa do "plano de ação conjunta" deve ser apoiada, uma vez que poderá 
representar um teste útil no futuro sobre como melhorar a orientação do 
desempenho de partes dos programas. 

21. O Parlamento Europeu deve requerer, como prioridade, a criação de um quadro 
de responsabilidade da UE para a política de coesão, incluindo: apresentação de 
relatórios anuais ao Parlamento e à Comissão; debate anual no Conselho e 
avaliação pelos pares num novo grupo de alto nível; e a reorientação para a 
obtenção de resultados de relatórios de implementação dos Estados-Membros. 

22. A orientação do desempenho de mecanismos de informação deve ser 
desenvolvida através de: (a) uma revisão do relatório anual da Comissão sobre a 
política de coesão, de modo a conferir um maior destaque às questões de 
desempenho; (b) obrigações vinculativas e reforçadas sobre as normas mínimas 
de relatórios de desempenho nos relatórios de execução dos Estados-Membros 
(especificadas no regulamento e nas orientações da Comissão sobre o conteúdo 
dos relatórios); e (c) maior transparência através de uma disposição 
regulamentar que exija a publicação online de todos os relatórios de execução 
anuais, na íntegra, até junho do ano seguinte. 

 Simplificação e garantia  
23. Dada a forte determinação em encontrar poupanças administrativas para 

beneficiários nas propostas da Comissão, a grande prioridade do Parlamento 
Europeu, aquando da formulação de alterações regulamentares, deve centrar-se 
na simplificação da administração diária para as autoridades de gestão, devendo 
ser sensível a diferentes definições administrativas ao nível nacional e regional.  

24. A posição do Parlamento deve ser definida através de uma avaliação sistemática 
dos custos administrativos da reforma. Para esse efeito, os estudos externos da 
Comissão sobre os custos administrativos devem ser disponibilizados ao 
Parlamento ou publicados assim que possível. Devem também ser 
encomendados estudos de acompanhamento, de modo a avaliar os efeitos das 
medidas de simplificação durante o período 2012-2020.  

25. A simplificação deve constituir um elemento central do quadro de 
responsabilização de desempenho. É necessário um sistema estruturado de 
elaboração de relatórios, da Comissão ao Parlamento Europeu, sobre os efeitos e 
resultados das medidas de simplificação em 2014-2020.  

 
 


