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O presente estudo analisa os fatores que facilitam ou desencorajam a decisão 
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LISTA DE ABREVIATURAS  
AA Autoridade de auditoria 

REA Relatório anual de execução 

MM  Mil milhões 

AC Autoridade de certificação  

CT Cooperação transfronteiriça 

FC Fundo de Coesão 

CONV Convergência  

CGL Comunidades e governação local 

PC Política de coesão 

CUP  Codice Unico di Progetto (Código único de projeto) 

DG Direção-Geral 

CE Comissão Europeia 

PREE Plano de Relançamento da Economia Europeia 

FEP Fundo Europeu das Pescas 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

MI Manifestação de interesse 

PE Parlamento Europeu 

EPE Executivo para o Programa Europeu 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FSE Fundo Social Europeu 

CTE Cooperação territorial europeia 

UE União Europeia 

EEP Estabelecimento de ensino profissional 

EES Estabelecimento de ensino superior 

OI Organismos intermédios 

TIC Tecnologias da Informação e da Comunicação 

JASMINE Ação Comum para Apoiar as Instituições de Microfinanças na Europa 

JASPERS Assistência Conjunta de Apoio a Projetos nas Regiões Europeias 

JEREMIE Recursos Europeus Comuns para as Micro e as Médias Empresas 

JESSICA Apoio Europeu Conjunto para o Investimento Sustentável em  

Zonas Urbanas 

3 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
 

EEP Estabelecimento de ensino profissional 

STC Secretariado técnico conjunto 

KSU Rede nacional de centros de apoio às empresas  

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks no Land de  

m 

Renânia do Norte-Vestefália 

Milhões 

AG Autoridade de gestão 

EM Estado(s)-Membro(s) 

MGP Meistergründungsprämie 

PCN Ponto de contacto nacional 

ONG Organizações não governamentais 

NRW Land de Renânia do Norte-Vestefália 

QREN Quadro de referência estratégico nacional 

NWDA Agência para o desenvolvimento do Noroeste 

NWOP Programa operacional do noroeste de Inglaterra 

PO Programa operacional 

PEV Verificações associadas ao projeto 

CA Comité de acompanhamento  

P&R Perguntas e respostas 

CRE Competitividade Regional e Emprego 

ADR Agência de Desenvolvimento Regional 

REPIS Centros regionais do ambiente e de aconselhamento e informação 

SEE Sudeste da Europa 

FE Fundos Estruturais 

PME Pequenas e médias empresas  

MCPL Ministro das Comunidades e do Poder Local 

AT Assistência técnica 

CT Cooperação territorial 

TFUE Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

TUE Tratado da União Europeia 
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SUMÁRIO EXECUTIVO  

1. Antecedentes 

A aplicação da política de coesão por meio dos Fundos Estruturais representa um dos 
principais pilares da ação da União Europeia. Foi afetado 35,7 % do orçamento da UE 
(cerca de 347 mil milhões de euros) ao atual período de programação 2007-2013. Tendo 
em conta que a União Europeia está a viver a pior recessão económica desde 1930, estes 
fundos oferecem possibilidades significativas para a criação de emprego e para o 
investimento, apoiando o desenvolvimento de empresas existentes e encorajando o 
lançamento de novas empresas por potenciais empresários. Ao longo dos três últimos anos, 
cerca de 27 % dos fundos disponíveis, ou seja 93 mil milhões de euros, foi investido na 
criação de emprego e crescimento na Europa. 

A UE tem vindo a desenvolver, há mais de quatro décadas, os seus instrumentos da política 
de coesão. Durante este período, a análise do desempenho dos fundos e a identificação, 
adoção e aplicação das modificações necessárias foram alvo de considerável atenção. O 
resultado mais importante da última análise são as baixas taxas de absorção dos Fundos 
Estruturais, ao longo do período de programação 2007-2013. Neste contexto, têm sido 
apontados alguns aspetos, tais como estrangulamentos na capacidade administrativa ou 
falta de cofinanciamento. A questão que ainda carece de análise está relacionada com a 
acessibilidade dos Fundos Estruturais para os candidatos. Há relativamente pouca 
investigação realizada sobre uma das questões mais básicas: a de motivar e atrair 
potenciais candidatos aos financiamentos. 
Por isso, o relatório1 elaborado por Fabrizio Barca, em 2009, chamou a atenção para a 
ausência de um cenário coerente relativo ao verdadeiro desempenho da política de coesão 
na União Europeia. Existe um número considerável de estudos e relatórios disponíveis 
sobre a construção da infraestrutura física, as empresas apoiadas e até os postos de 
trabalho criados. Contudo, a maior parte desses estudos e relatórios centra-se na avaliação 
de dados quantitativos em matéria de taxas de absorção e produção. Os debates 
restringem-se habitualmente às conclusões que estão diretamente relacionadas com o 
desenvolvimento e a gestão dos programas. Porém, raramente incluem as perceções dos 
grupos-alvo e dos beneficiários. 
As estatísticas revelam que a adesão a oportunidades de financiamento é mais baixa em 
alguns Estados-Membros do que noutros. Este facto pode explicar parcialmente a razão 
pela qual muitos cidadãos europeus continuam a desconhecer e, consequentemente, a 
questionar o desempenho da União Europeia. Algumas estatísticas sugerem que cerca de 
um terço dos cidadãos tem conhecimento de projetos financiados pela União Europeia, mas 
apenas 10 % acredita no benefício direto desse financiamento. 

Deficiências em serviços administrativos, sejam elas locais, regionais ou nacionais, são 
facilmente identificáveis e contribuem indubitavelmente para a redução das taxas de 
adesão em algumas zonas. Tais questões apenas expõem, na melhor das hipóteses, 
metade de um cenário mais complexo. A outra metade do cenário levanta a seguinte 
questão: por que motivo as empresas, as agências locais, os estabelecimentos de ensino, 
as ONG e outros organismos revelam, em algumas zonas da UE, mais relutância em se 
candidatarem aos financiamentos europeus? 

                                                 
1  Barca F. (2009), «Uma agenda para uma política de coesão reformada. Uma abordagem de base local para 

superar os desafios e as expectativas da União Europeia», relatório independente elaborado a pedido de 
Danuta Hübner, Comissária responsável pela Política Regional, EURADA, abril de 2009. 
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Atendendo a estes antecedentes, o presente estudo apresenta uma visão informativa dos 
obstáculos, sejam eles fruto da perceção individual ou da realidade, que os candidatos 
enfrentam quando se candidatam aos financiamentos FEDER. As conclusões deste estudo 
deverão ser interpretadas tendo em conta uma importante reserva. 
Não existem estatísticas válidas ou conclusões sobre aqueles que, por algum motivo, foram 
desencorajados a apresentar uma candidatura ou sobre aqueles que nunca contactaram um 
serviço local ou preencheram um formulário. 

2. Âmbito de aplicação do estudo 

Este estudo pretende identificar os principais fatores que os potenciais candidatos 
consideram encorajantes ou desmotivantes ao ponderarem uma candidatura aos Fundos 
Estruturais. Um dos temas está relacionado com os procedimentos excessivamente 
onerosos ou demasiado complexos. O estudo explora este argumento analisando os 
problemas dos procedimentos administrativos nos diferentes sistemas. Esta análise ajudará 
a identificar a origem desses problemas (a nível europeu, nacional ou regional) para assim 
propor soluções específicas. 
O estudo também examina a diversidade de perfis dos candidatos, com vista à identificação 
dos tipos de organizações e organismos que geralmente se candidatam, quais as suas 
motivações e, por associação, o que pode levar outros a candidatarem-se. Também faz 
uma observação preliminar ao efeito dos procedimentos de simplificação introduzidos em 
2009, em resposta à atual recessão. 

Ao longo da investigação e elaboração foi dada uma atenção consistente à identificação de 
exemplos de «melhores práticas» entre as várias iniciativas dos Estados-Membros. O que 
oferece bons resultados numa situação pode ser eventualmente adaptado (e não 
simplesmente transposto) a outra e ter igualmente sucesso. 

Para a realização deste estudo, foram utilizadas três abordagens principais de investigação. 
A primeira consistiu na revisão da literatura, a segunda num conjunto de estudos de casos 
de nove programas operacionais diferentes e, a última numa série de entrevistas por 
telefone ou via Internet, seguidas de um questionário. Os estudos de casos abrangeram 
programas operacionais na Áustria-Eslováquia, em França, na Alemanha, na Grécia, na 
Itália, na Polónia, na Eslováquia, no Reino Unido, bem como o programa transnacional 
«Sudeste da Europa». Foram realizadas mais de cinquenta entrevistas e procedeu-se à 
distribuição, em larga escala, de questionários aos interessados. Atendendo às fontes, à 
investigação orientada e à análise minuciosa, o estudo termina com algumas 
recomendações específicas para a tomada de medidas a nível local, regional, nacional e 
europeu. 

3. Conteúdos do estudo 

O capítulo I do estudo faz uma introdução à política de coesão e aos Fundos Estruturais. O 
capítulo II apresenta a metodologia utilizada, incluindo a revisão da literatura, os estudos 
de casos selecionados e as entrevistas. O capítulo III elabora uma descrição dos candidatos 
aos Fundos Estruturais e das motivações e experiências subjacentes. Descreve brevemente 
o atual período de programação 2007-2013, o seu ciclo de desenvolvimento de programas 
e a relevância das várias etapas do ciclo de programas para os candidatos. Também são 
definidas sete categorias de candidatos que podem, em princípio, beneficiar dos Fundos 
Estruturais. 
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De forma algo surpreendente, o papel dos candidatos na preparação e programação dos 
Fundos Estruturais tem ainda de ser analisado a nível europeu. Como o funcionamento e a 
execução dos Fundos Estruturais consistem numa responsabilidade partilhada entre a União 
Europeia e os Estados-Membros, esta ausência de análise representa um problema grave. 
Um elemento essencial para o êxito de qualquer programa envolve a identificação e a 
abordagem do seu potencial grupo-alvo. 
Deste modo, o estudo analisa a posição dos candidatos no processo de aplicação dos 
Fundos Estruturais e oferece uma apresentação esquemática que traça as várias fases de 
execução do processo, com especial destaque para os papéis e as possibilidades para os 
potenciais candidatos: 

 A primeira fase corresponde às operações de informação em que os 
potenciais candidatos tomam conhecimento dos programas aos quais se podem 
candidatar para a obtenção de financiamento. Em alguns casos, o grupo-alvo para 
essas atividades de informação é relativamente claro, embora nem sempre seja 
assim. Neste contexto, as impressões e perceções desempenham um papel 
importante, já que, em algumas categorias, os candidatos acreditam que os 
programas da UE são excessivamente burocráticos e que estão fora do seu alcance. 
A investigação neste campo é escassa devido a eventuais conflitos com a legislação 
e as práticas em matéria de proteção de dados. Tais limitações também foram 
sentidas no decorrer de algumas das atividades de investigação realizadas para este 
estudo. 

 Na segunda fase, os potenciais candidatos decidem preparar uma 
candidatura. A informação e os serviços de apoio disponíveis desempenham um 
papel central, assim como a capacidade do candidato para a elaboração da 
candidatura. As entidades públicas, as universidades e as empresas de maior 
envergadura estão melhor equipadas para a preparação e apresentação de 
candidaturas do que as empresas mais pequenas ou até mesmo as empresas em 
nome individual. Existe pouca informação disponível sobre a capacidade dos 
candidatos para desenvolverem as suas candidaturas. 

 A terceira fase envolve o processo de seleção, ao passo que a quarta 
consiste na concessão de financiamento propriamente dita. 
As duas últimas fases são inteiramente da responsabilidade dos organismos de 
execução (ou seja, as autoridades de gestão, os organismos intermédios2). As suas 
atividades influenciam não só a concessão, mas também a forma como os potenciais 
candidatos encaram o processo no seu todo. Se o processo de seleção for eficiente e 
bastante transparente, e se as concessões de financiamento forem devidamente 
realizadas, haverá, provavelmente, um número maior de candidatos interessados no 
próximo convite à apresentação de candidaturas. O efeito contrário também é 
possível. 

O capítulo IV abrange um conjunto amplo de elementos relevantes no tocante à 
acessibilidade dos Fundos Estruturais para os candidatos. Como não existe uma 
investigação europeia sistemática, analítica e abrangente relacionada com a questão dos 
obstáculos encontrados pelos candidatos, torna-se simplesmente impossível apresentar 
dados bem definidos sobre a apreciação dos candidatos durante os períodos de 
programação 2000-2006 ou 2007-2013. A investigação existente tende a centrar-se em 
áreas temáticas específicas, nomeadamente nos programas operacionais ou em partes do 

                                                 
2  Um organismo intermédio é qualquer organismo que atue sob a responsabilidade de uma autoridade de gestão 

e que realiza, em seu nome, funções relacionadas com a gestão do programa operacional. 
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ciclo de vida dos programas, bem como as experiências em determinados 
Estados-Membros. 

Este estudo aborda os diversos obstáculos encontrados pelos candidatos, agrupando-os em 
quatro tópicos: fatores a nível europeu, nacional, de gestão dos programas e 
operacional. 

O nível europeu determina o enquadramento, as regulamentações e as orientações dos 
Fundos Estruturais através de um diálogo entre as instituições europeias e os 
Estados-Membros. Nos Estados-Membros onde o nível local e o nível regional participam 
ativamente e ajudam a moldar o quadro de referência estratégico nacional, as 
preocupações dos utilizadores finais podem ser mais facilmente articuladas. Afigurar-se-ia 
igualmente útil definir os requisitos relacionados com as atividades de comunicação. No 
atual período de programação (2007-2013), as autoridades de gestão são obrigadas, por 
exemplo, a estabelecer estratégias de comunicação no quadro dos programas operacionais, 
que devem incluir eventos públicos frequentes e a publicação de uma lista dos beneficiários 
finais com os respetivos valores do financiamento que lhes foi concedido. 

As medidas concebidas para simplificar os procedimentos têm sido progressivamente 
implementadas a nível europeu e a respetiva introdução foi acelerada em resposta à 
recessão. Estas incluem o recurso aos pagamentos de montantes fixos e forfetários, uma 
flexibilidade acrescida nos cofinanciamentos, o consentimento de reutilização de fundos 
recuperados pelos Estados-Membros e uma menor rigidez nas regras N+2, relativas ao 
prazo para o dispêndio dos fundos após a aprovação. 

O nível nacional fornece o cofinanciamento nacional e o sistema administrativo em que 
estão incorporados os Fundos Estruturais. Os sistemas administrativos constituem um fator 
importante na aplicação dos programas e variam consideravelmente de Estado-Membro 
para Estado-Membro. Cada Estado-Membro tem as suas próprias estruturas políticas e 
administrativas, e tradições. Não existe qualquer análise comparativa disponível sobre a 
forma como os diferentes sistemas influenciam a eficácia dos Fundos Estruturais em termos 
de ações para identificar e atrair os candidatos. 

A evolução no sentido de uma maior regionalização, que permita uma aproximação mais 
estreita entre as autoridades e os candidatos, está ainda por concluir. Há quem argumente 
que essa evolução se encontra numa fase que apresenta resultados variáveis. Em alguns 
Estados-Membros, o processo de regionalização veio acrescentar outra camada à 
administração, já que os novos organismos regionais ou locais coexistem com, em vez de 
substituírem, os organismos nacionais que, anteriormente, administravam e geriam os 
Fundos Estruturais. A delegação de responsabilidades suplementares aos organismos locais 
e regionais tem levantado, em alguns Estados-Membros, problemas relacionados com as 
competências, nomeadamente no que diz respeito à qualificação do pessoal. 

O nível da gestão dos programas inclui a afetação de recursos e a capacidade de gestão 
dos programas. Este domínio varia igualmente em função da natureza do programa em 
questão. Os programas temáticos tendem a estar fundamentados a nível nacional ao passo 
que os programas regionais escoram-se mais no plano regional ou local. Os programas 
multinacionais que englobam regiões (vizinhas ou transnacionais) de outros 
Estados-Membros apresentam requisitos específicos. 

O nível operacional denota a interface entre o programa e o nível do projeto e inclui 
atividades relacionadas com a elaboração, a aprovação e a execução do projeto. Neste 
contexto, analisar até que ponto os financiamentos nacionais existem e se coordenam com, 
ou integram, os financiamentos da União Europeia pode revelar-se um fator crucial para 
determinar o tipo de interface. O surgimento dos elementos de engenharia financeira 
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JEREMIE3 e JESSICA4 vieram trazer alguma sofisticação (e por vezes complicação) a toda 
esta questão do financiamento operacional. 

O capítulo V é dedicado aos fatores relevantes para os candidatos a nível operacional. Tem 
como principal base, mas não exclusivamente, a informação reunida a partir de estudos de 
casos e questionários. Digno de nota é repetir que estas fontes incluem, obviamente, 
organizações e empresas que se candidataram com sucesso aos financiamentos. 

Os estudos de casos foram retirados dos seguintes programas operacionais (todos eles 
cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional): 

 Programa operacional «Languedoc-Roussillon» [França; Competitividade 
Regional e Emprego (Competitividade Regional e Emprego)]; 

 Programa operacional «Convergência Digital» [Grécia: Convergência (Programa 
de Convergência)];  

 Programa operacional do noroeste da Inglaterra (Reino Unido; Competitividade 
Regional e Emprego); 

 Programa operacional «Áustria-Eslováquia»; Cooperação Territorial Europeia; 

 Programa operacional «Sudeste da Europa»; Cooperação Territorial Europeia; 

 Programa operacional do Land de Renânia do Norte-Vestefália (NRW) 
(Alemanha, Competitividade Regional e Emprego); 

 Programa operacional de Wielkopolskie (Polónia, Programa de Convergência);  

 Programa operacional de Piedmont (Itália, Competitividade Regional e Emprego); 
 Programa operacional «Ambiente» (Eslováquia, Programa de Convergência, 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e Fundo de Coesão). 

No que toca ao nível operacional, a seleção de processos de candidatura apropriados, ou 
pelo menos aproximados, é altamente conveniente, ou mesmo indispensável. Os serviços 
de informação e de apoio são de extrema importância para os potenciais candidatos que, 
por vezes, admitem ficarem confusos com a variedade de oportunidades oferecidas. A 
experiência obtida demonstra que a criação, pela gestão dos programas, de serviços de 
atendimento únicos onde os candidatos podem constatar a miríade de possibilidades 
oferecidas produz resultados amplamente positivos. 

Pode ser necessário o recurso a consultores externos, em particular para candidatos 
inexperientes e para microempresas, cujas competências internas sejam inexistentes ou 
estejam comprometidas com a gestão propriamente dita da empresa. Os serviços externos 
podem ser facultados por agências ou entidades públicas, tais como as câmaras do 
comércio, ou por consultores privados. Em relação ao último caso, levanta-se a séria 
questão do acesso à assistência técnica e do apoio aos anteprojetos. 

O tipo de sistemas de convites utilizado, incluindo os convites à manifestação de interesse 
para pré-seleção, influencia claramente os potenciais candidatos. Esta primeira fase de 
atrair candidaturas e de ajudar no seu processo é seguida pela fase de avaliação de 
candidaturas. Este processo de avaliação pode, por vezes, representar um desafio para as 
autoridades de gestão e os organismos intermédios que não tenham os conhecimentos 
especializados necessários disponíveis. Os projetos de maior envergadura podem exigir 

                                                 
3  Recursos Europeus Comuns para as Micro e as Médias Empresas. 
4  Apoio Europeu Conjunto para o Investimento Sustentável em Zonas Urbanas. 
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uma avaliação por parte de vários especialistas, o que implica a possibilidade de redução 
do nível de transparência do exercício. 

As altas taxas de rejeição de propostas são um dos motivos de preocupação para 
candidatos. Este facto pode desencorajar uma organização a apresentar uma nova 
candidatura e também desmotivar outros potenciais candidatos, de forma dificilmente 
quantificável, que tomam conhecimento dessas rejeições. 

Os potenciais beneficiários não expressam grande preocupação relativamente à fonte de 
financiamento que beneficiará as suas candidaturas. Este estudo verificou um elevado nível 
de conhecimento sobre as diferentes possibilidades de apoio disponíveis, resultante, por um 
lado, dos esforços de informação e comunicação das autoridades de gestão e dos 
organismos intermédios e, por outro, do facto de alguns dos participantes dos programas 
que integram os estudos de casos fazerem também parte dos canais de comunicação 
utilizados. 

Os correspondentes do estudo indicaram sete obstáculos encontrados pelos candidatos.  
Esses obstáculos incluem: 

 Identificar a fonte mais adequada de apoio; 

 Acompanhar as datas dos diferentes convites (ideias para projetos ou propostas); 

 Lidar com enormes quantidades de documentação, nem sempre relevante, ao longo 
do processo de candidatura; 

 Produzir obrigatoriamente enormes quantidades de documentação; 

 Ter de responder, por vezes, a convites em espaços de tempo relativamente curtos; 

 Encontrar os fundos adequados necessários; 
 Seguir as atualizações das regras, que por vezes sofrem alterações, ao longo do 

processo de concurso e lidar com informação incoerente sobre requisitos e 
regulamentações. 

Além disso, existem três aspetos financeiros que suscitam preocupação. Um corresponde 
à identificação dos fundos adequados. O segundo diz respeito a dificuldades relativas ao 
pré-financiamento e o terceiro aspeto está relacionado com a velocidade do processamento 
de pagamentos, o que constitui motivo de preocupação para muitos candidatos. Esta 
preocupação aumentou com os cortes efetuados nos programas de financiamento nacionais 
pelos Estados-Membros, com vista à redução da despesa pública. 

Os candidatos aprovados deparam-se com dificuldades em virtude dos atrasos, 
relativamente consideráveis, que ocorrem com frequência entre o momento da concessão 
de financiamento e o pagamento da primeira parcela desse financiamento. A maior parte 
dos candidatos considerou os vários requisitos e procedimentos de monitorização e 
auditoria difíceis, morosos e onerosos. 
Os programas de cooperação territorial enfrentam desafios específicos no tocante às 
diferentes culturas, línguas e requisitos administrativos nos vários Estados-Membros onde 
operam. As formas mais úteis de divulgação de informação e assistência parecem ser o 
aconselhamento personalizado e a conversação presencial. 
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Obstáculos Encontrados pelos Candidatos aos Fundos Estruturais 
  

4. Principais conclusões e recomendações 

Com base em investigações, estudos de casos, entrevistas e outros trabalhos, o presente 
estudo apresenta um conjunto de recomendações que visam a melhoria do acesso dos 
candidatos e, consequentemente, dos potenciais candidatos aos Fundos Estruturais. São 
apresentadas, no capítulo VI deste estudo, recomendações específicas que abordam os 
níveis europeu, nacional e operacional, em seis tópicos principais:  
1.  Estabelecimento da aplicação dos Fundos Estruturais a nível nacional; 

2.  Cofinanciamentos a nível nacional; 

3.  Procedimentos administrativos;  

4.  Nível operacional: informação, divulgação, elaboração de projetos e processo de 
candidatura; 

5.  Perfis e fatores específicos dos beneficiários; e 

6.  Experiências com simplificações. 

As recomendações vão desde a necessidade de medidas de informação e comunicação à 
consideração das necessidades dos grupos-alvo, passando pela conveniência de 
instrumentos de engenharia financeira como uma alternativa à disponibilização limitada de 
recursos, e pela conveniência da prestação de apoio gratuito e personalizado ao 
desenvolvimento dos projetos de candidatura. 

As recomendações dizem respeito, em grande medida, ao nível nacional e às instituições e 
organismos responsáveis pela aplicação de medidas específicas. A necessidade de 
aumentar a transparência e a flexibilidade do sistema de execução, dos processos de 
candidatura e da forma como se define o público-alvo e se informa e orienta os candidatos, 
ao longo do processo de candidatura, é de extrema importância. 
O nível europeu pode contribuir para tal dando mais destaque à necessidade de abrir os 
Fundos Estruturais a um grupo mais amplo de candidatos: através do envolvimento de 
parceiros relevantes na definição estratégica das linhas gerais dos programas, filtrando as 
candidaturas por meio de estratégias de comunicação adequadas, criando competências 
através de intercâmbios transversais aos programas com vista à melhoria dos canais de 
distribuição (da mesma forma que o programa INTERACT5 desenvolve atividades para os 
programas de cooperação territorial europeia) e fornecendo cofinanciamento suficiente e 
atempado (inclusivamente através do aumento das taxas de cofinanciamento e da 
flexibilização do princípio do custo real). 

O nível nacional e o nível de gestão dos programas enfrentam o desafio de simplificar 
a aplicação dos programas para o próximo período de programação. A falta de clareza na 
divisão de tarefas entre as autoridades nacionais e regionais, a consequente necessidade 
de monitorizar e controlar as decisões mais do que uma vez e os pesados processos de 
decisão são, frequentemente, a origem dos complexos e onerosos processos com que os 
candidatos se deparam. Tal exige não tanto a alteração das regulamentações europeias, 
mas uma análise minuciosa das culturas burocráticas criadas para os Fundos Estruturais e 
a eliminação das regras que restringem o acesso ao financiamento a uma elite experiente 
na elaboração de projetos para os Fundos Estruturais. A definição de padrões de qualidade 

                                                 
5  Em 4 de dezembro de 2007, a Comissão Europeia adotou o INTERACT 2007-13, um programa de cooperação 

territorial europeia que abrange toda a União Europeia, a Noruega e a Suíça. O programa destina-se a 
promover a boa governação dos programas de financiamento comunitário que se enquadrem no objetivo da 
cooperação territorial europeia e que tenham um orçamento total de 40 milhões de euros. O investimento 
comunitário através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) ascende a 34 milhões de euros 
(Política regional– Inforegio, página da Internet). 
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para a seleção do público-alvo por meio da informação e da comunicação, para processos 
de candidatura apropriados e transparentes que apoiem suficientemente os candidatos com 
capacidades limitadas, deve ser incluída no quadro dos Fundos Estruturais a nível nacional 
(sucessor do quadro de referência estratégico nacional) e nos programas operacionais. 
Devem ser direcionados fundos independentes à criação de capacidades, reforçando o 
conhecimento e as competências dos funcionários envolvidos em programas e medidas 
operacionais de índole operacional, principalmente nos Estados-Membros que ainda 
enfrentam estrangulamentos significativos nos sistemas administrativos (alguns dos 
UE-12). 
Recomenda-se vivamente a criação, a nível operacional, de canais de informação bem 
direcionados, a seleção de sistemas apropriados para a elaboração de projetos, a 
eliminação da exigência de documentação complicada e excessiva (que difere muito de um 
regime de financiamento para o outro) nos processos de candidatura e a coerência entre os 
procedimentos após a concessão de financiamento e aqueles que antecedem a concessão. 
Também se recomenda que seja concedido o tempo necessário à elaboração das 
candidaturas, com decisões rápidas no que respeita a candidaturas a projetos, e haja 
coerência das regras aplicadas no decurso dos projetos. A falta de pré-financiamento 
provoca outro grande estrangulamento (resultante do facto de o princípio do custo real 
transitar do nível de gestão dos programas para os beneficiários). Neste contexto, as 
necessidades dos candidatos com recursos escassos (ONG, PME) deveriam ser objeto de 
maior consideração através da concessão de cofinanciamento. 
Outras recomendações a este nível incluem: 

 A conveniente aplicação de instrumentos de engenharia financeira como uma 
alternativa à disponibilização limitada de recursos; 

 Deve ser considerado um financiamento de apoio na fase de candidatura, 
nomeadamente para as PME e as ONG; 

 As principais conclusões retiradas das visitas de monitorização e auditorias 
devem ser divulgadas a todos os parceiros dos programas a fim de possibilitar 
uma maior aprendizagem; 

 A conveniente prestação de apoio gratuito e personalizado, onde ainda não 
exista, ao desenvolvimento de candidaturas a projetos. 

As recomendações abrangem um espetro muito amplo de medidas que podem ser 
utilmente adotadas para facilitar o acesso dos potenciais candidatos ao apoio dos Fundos 
Estruturais. Também identificam áreas e questões que seriam beneficiadas com 
investigações e análises mais aprofundadas. Entre elas encontra-se o pedido de eliminação 
de diversas qualificações, por vezes contraditórias, e de critérios relacionados com a 
comunicação destinada às fontes de financiamento nacionais e da UE. 


