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O presente documento de trabalho descreve sumariamente a finalidade e o âmbito do 
relatório. O relator apresenta uma visão geral da situação, as razões subjacentes aos problemas 
de absorção e uma lista de várias soluções possíveis que devem ser analisadas no relatório.  

1. Contexto

Desde finais da década de 1990 que a absorção dos fundos estruturais e de coesão tem sido, 
reconhecidamente, a principal preocupação no que diz respeito à execução da política de 
coesão da União Europeia. Muitos Estados-Membros tiveram dificuldades em absorver os 
fundos estruturais e de coesão do orçamento da UE, especialmente durante os anos 
imediatamente a seguir à adesão. Este relatório de iniciativa deverá avaliar os problemas, as 
razões subjacentes e as boas práticas durante o actual período de programação (2007-2013), 
bem como colher ensinamentos para a futura política de coesão da UE.

2. Definição, contexto de absorção

O relator entende por "capacidade de absorção" a medida em que um Estado-Membro é capaz 
de despender, de uma maneira eficaz e eficiente, os recursos financeiros afectados pelos 
fundos estruturais e de coesão. Esta capacidade é necessária de modo a permitir a máxima 
contribuição para a coesão económica e social com os recursos disponibilizados pelos fundos 
da UE. A capacidade de absorção do lado da procura equivale à aptidão real dos candidatos 
para criarem projectos aceitáveis. Do lado da oferta, a capacidade de absorção é determinada 
por três factores principais:

 Capacidade de absorção macroeconómica definida e medida pelo PIB;
 Capacidade de absorção financeira definida como a capacidade de co-financiar os 

programas e os projectos apoiados pela UE, de planear e garantir essas contribuições 
nacionais nos orçamentos plurianuais e de angariar as contribuições dos parceiros 
envolvidos nos diversos programas e projectos;

 Capacidade administrativa definida como a aptidão e as qualificações das autoridades 
centrais e locais para preparar programas e projectos adequados e oportunos, tomar 
decisões a esse respeito, assegurar a coordenação dos parceiros envolvidos, cumprir 
requisitos administrativos e de informação, financiar e monitorizar a execução de 
programas e de projectos, e evitar irregularidades.

A capacidade de absorção não é um parâmetro, mas uma variável, diferindo muito entre os 
vários Estados-Membros e sendo, por isso, necessário prever soluções individuais.

A fim de se absorver tanto apoio financeiro quanto possível neste contexto, exigem-se 
esforços contínuos aos Estados-Membros, bem como o envolvimento da administração local e 
regional em cada etapa do processo.

3. Nível de absorção no actual período de programação

Os gráficos seguintes apresentam o nível de absorção dos fundos estruturais e de coesão por 
país no actual período, bem como os valores acumulados em comparação com o período 
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anterior. 

Pagamentos do período de 2007-2013 até 25/01/2011

Legenda: FC 

Legenda: FEDER 
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Legenda: FSE

Pagamentos intermédios por mês desde 2009

Todos os pagamentos acumulados por ano
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Legenda: Pagamentos por ano do período
Só FEDER para o período 2000-2006
FEDER e FC para o período de 2007-2013

4. Razões subjacentes aos problemas de absorção

4.1. Problemas iniciais no arranque do período de programação

Os Estados-Membros sentiram dificuldades na conclusão dos procedimentos de avaliação de 
conformidade no quadro do novo sistema de gestão e controlo, estipulado pelo Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais 
sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de 
Coesão. Por esta razão, verificaram-se atrasos nos pagamentos, uma vez que a aprovação do 
sistema pela Comissão era uma condição prévia aos primeiros pagamentos intermédios. Além 
disso, a execução paralela de dois períodos de programação (2000-2006 e 2007-2013) 
também implicou uma sobrecarga significativa, causando atrasos no início do actual período. 

4.2. Problemas financeiros

O impacto da recessão económica mundial criou dificuldades em muitos Estados-Membros no 
que respeita à utilização dos fundos. Como consequência, registaram-se problemas na 
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consecução de resultados, alterações na procura esperada e restrições acrescidas ao 
financiamento público nacional ou local. Tornou-se ainda mais difícil encontrar recursos 
suficientes para o co-financiamento de projectos.

4.3. Requisitos regulamentares

O quadro regulamentar 2007-2013 contribuiu, de um modo geral, para uma maior clareza em 
comparação com a versão anterior, sendo, contudo, necessário envidar esforços acrescidos. As 
dificuldades dos Estados-Membros em matéria de requisitos regulamentares foram causadas, 
entre outras, por questões de incompatibilidade, uma vez que, em alguns casos, os requisitos 
comunitários não eram compatíveis com as disposições existentes a nível nacional, que 
tiveram de ser revistas.

Registaram-se ainda problemas decorrentes de atrasos na criação e introdução de regras a 
nível nacional e da UE ou de atrasos na orientação pertinente, bem como problemas derivados 
de lacunas nas regras ou regras pouco claras. Alguns requisitos regulamentares deveriam ser 
alvo de uma melhor adaptação de modo a ter em conta a experiência adquirida em matéria de 
execução. Além disso, houve ainda dificuldades causadas pela definição de regras de 
elegibilidade. Alguns Programas Operacionais de Cooperação Territorial enfrentaram 
dificuldades no que respeita às regras de elegibilidade nacionais, uma vez que podem existir 
vários conjuntos diferentes de regras nacionais, em função do número de Estados-Membros 
envolvidos.

Observaram-se atrasos significativos na tradução das notas de orientação e na obtenção de 
esclarecimentos junto da Comissão no que respeita, por exemplo, às avaliações do impacto 
ambiental e aos custos de elegibilidade. Outras dificuldades decorreram de alterações 
frequentes dos requisitos nacionais e de inconsistência da orientação da CE, uma vez que as 
instituições da UE alteraram a sua interpretação dos regulamentos durante o período das 
perspectivas financeiras.

4.4. Requisitos em matéria de organização

As dificuldades dos Estados-Membros em matéria de requisitos organizacionais decorreram 
da necessidade de criação de novas instituições, separação insuficiente entre as autoridades, 
problemas de hierarquia entre as instituições e dificuldades na atribuição de tarefas e 
responsabilidades. Nalguns casos, criaram-se demasiadas organizações e duplicaram-se 
funções.

4.5. Recursos humanos

O Regulamento geral não estabelece quaisquer requisitos específicos no que diz respeito à 
qualidade e quantidade de pessoal necessário para o cumprimento dos requisitos de gestão e 
de controlo. À luz de requisitos de controlo mais exigentes, o número limitado e a 
insuficiência de qualificações de pessoal, a nível nacional e regional, constituem uma 
preocupação importante. Foram igualmente sentidas dificuldades em matéria de retenção de 
pessoal. As restrições ao emprego no sector público, motivadas pela crise, implicam um 
aumento do recurso a mecanismos de controlo externos. A rotação de pessoal na Comissão 
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poderá dar origem a alterações na interpretação de determinadas regras durante a execução 
dos programas operacionais.

4.6. Sistemas de tecnologias de informação

Observaram-se atrasos consideráveis devido às dificuldades na criação de sistemas de 
tecnologias de informação, ao atraso ou falta de clareza da orientação da Comissão quanto aos 
sistemas de comunicação e de informação, bem como à qualidade e oportunidade da 
orientação sobre sistemas de comunicação e de informação, prestada a nível nacional.

4.7. Requisitos de controlo

Um reforço dos requisitos de controlo contribuiu para uma maior clareza, subsistindo, 
contudo, uma falta de equilíbrio entre controlo e conteúdo. Os requisitos regulamentares de 
2007-2013 centram-se essencialmente em questões de controlo, desviando assim as atenções 
do conteúdo. Os beneficiários sentem-se desencorajados pelos requisitos de controlo, 
enquanto os gestores dedicam mais tempo à avaliação do cumprimento dos requisitos de 
controlo do que à realização dos objectivos do programa operacional. Além disso, os 
requisitos de controlo nacionais excedem, frequentemente, o regulamento da UE.

5. Boas práticas, propostas para melhorar a capacidade de absorção

As regras relativas aos fundos estruturais e de coesão são complexas e, portanto, difíceis de 
cumprir, dando origem a erros. Por conseguinte, os Estados-Membros despendem uma 
quantidade desproporcionada de tempo a tentar gerir e controlar esses erros. Se queremos 
reduzir os erros e aumentar a eficiência, temos de nos centrar na simplificação do processo. A 
ênfase deve ser colocada nos pagamentos com a produção de resultados, e não na verificação 
de contributos. Poderia ainda ser ponderada a possibilidade de dar uma maior atenção à 
fraude, em vez das irregularidades formais, e a um tratamento mais diferenciado das 
irregularidades que permitisse alguma flexibilidade em função da gravidade da irregularidade 
identificada. Impõe-se também uma reflexão sobre a margem de erro nas despesas dos 
projectos. Há que reforçar a proporcionalidade entre o volume de apoio e os requisitos de 
controlo, assim como melhorar a coordenação das actividades de auditoria.

Deveria chegar-se a um maior equilíbrio entre, por um lado, as regras e os procedimentos 
exigidos para a garantia da legalidade e regularidade da despesa da UE e, por outro lado, 
tornar a política de coesão mais orientada para o desempenho e mais eficiente em termos de 
custos. A Comissão deveria apresentar uma proposta sobre como dar uma maior ênfase à 
realização de objectivos, sem deixar de ter em conta a regra-chave em matéria de boa gestão 
financeira.

A adopção oportuna do orçamento da UE e das regras e orientações claras e definitivas para 
os Estados-Membros reveste-se da maior importância.

Existe uma margem considerável para um alinhamento mais próximo entre os sistemas de 
programação e de execução. A harmonização das regras e procedimentos pode conduzir a 
uma execução simplificada dos sistemas e pode incentivar a participação de potenciais 
beneficiários em programas da UE co-financiados. Poderá ser contemplado um possível 
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aumento da flexibilidade no sentido de se apoiar acções do tipo FSE em programas FEDER, e 
vice-versa.

Outras possibilidades para a melhoria da eficiência e da absorção são, por exemplo:
 Ligação em rede das várias estruturas de execução dos Estados-Membros;
 Incentivos para atrair e manter pessoal nos Estados-Membros;
 Exame da possibilidade de introdução de sistemas harmonizados de informação e de 

comunicação, tendo em conta as diferenças nos sistemas de gestão e de controlo dos 
Estados-Membros;

 Análise da questão dos requisitos de controlo mais exigentes através do apoio aos 
beneficiários;

 Política de coesão descentralizada através de abordagens de desenvolvimento local;
 Aumento do envolvimento das regiões durante as diferentes etapas de todo o processo;
 Criação de um programa de cooperação internacional "INTERREG 

ENLARGEMENT" com vista a melhorar a cooperação entre regiões com um nível 
elevado de absorção e regiões com um nível baixo de absorção; 

 Aumento dos projectos de "parcerias público-privadas";
 Aplicação constante de sanções por gestão negligente de recursos.

6. Metodologia e procedimento de trabalho

O presente documento de trabalho tem como finalidade dar início a um debate proveitoso com 
os membros da Comissão de Desenvolvimento Regional. Por conseguinte, o documento de 
trabalho inclui apenas a posição inicial do relator, que será desenvolvida no projecto de 
relatório. 

O relator tenciona trabalhar em estreita cooperação com os relatores-sombra e com o relator 
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, que emitirá um parecer nos termos do 
artigo 50.º do Regimento (processo de comissões associadas). Além disso, todos os membros 
da Comissão de Desenvolvimento Regional estão convidados a apresentar as suas opiniões 
durante a discussão, de modo a enriquecer o projecto de relatório com ideias construtivas.


