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1. Introdução

A Europa oferece aos seus 500 milhões de cidadãos a oportunidade de responderem aos 
desafios do século XXI. No entanto, numa conjuntura de recursos escassos, as despesas 
europeias têm de ser justificadas como um investimento para o futuro. Neste contexto, o 
conceito de valor acrescentado europeu (VAE) poderá constituir um conjunto de critérios 
proveitoso.

Valerá a pena recordar que as despesas da UE, ao criarem valor acrescentado europeu, 
devem contribuir para atingir mais eficazmente os objectivos de política acordados, o que 
poderá também reduzir a necessidade de despesas nacionais paralelas.

O objectivo deste documento de trabalho é o de analisar o conceito de valor acrescentado 
europeu em termos da sua utilização actual, da sua operacionalidade nos processos de 
tomada de decisão a nível europeu e da sua semântica política, numa altura em que a Europa 
passa da Agenda de Lisboa para a Estratégia UE 2020.

2. Valor acrescentado europeu, o irmão mais novo do princípio da subsidiariedade

 No seu documento de trabalho de 6 de Maio de 2010, o presidente da Comissão dos 
Orçamentos desenvolve a ideia de um “dividendo da Europa”, criado através da “aplicação do 
princípio da subsidiariedade em matéria financeira”.   A dimensão europeia pode “maximizar 
a eficácia das finanças [dos Estados-Membros]” e ajudar a “reduzir as despesas totais. É isso 
que fazem os grandes grupos industriais: os serviços comuns são agrupados para tirar partido 
das economias de escala.”

 Na verdade, o valor acrescentado europeu pode ser considerado o “corolário do princípio da 
subsidiariedade”,1 na acepção do artigo 5. º do TUE:

3. Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua 
competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objectivos da 
acção considerada não possam ser devidamente alcançados pelos Estados-Membros, tanto 
ao nível central como ao nível regional e local, podendo antes, devido às dimensões ou aos 
efeitos da acção considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União.

Consequentemente, o orçamento da UE deve ser utilizado para financiar acções que os 
próprios Estados-Membros e regiões não conseguem financiar com melhores resultados. 

Por outras palavras, as despesas a nível da UE devem ser capazes de demonstrar o seu valor 
acrescentado europeu, no seguimento do “controlo da subsidiariedade”. 

No entanto, vale a pena recordar as conclusões do Grupo de Trabalho 1 da Convenção
Europeia sobre o Princípio da Subsidiariedade):

O Grupo considerou que, sendo o princípio da subsidiariedade de índole essencialmente 

                                               
1 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value [O Enigma do Valor Acrescentado Europeu] (SIEPS 
2005).
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política, e comportando a sua implementação uma importante margem discricionária para 
as Instituições (ponderar se a realização dos objectivos em comum se consegue “melhor” a 
nível europeu ou a outro nível), o controlo da sua observância deverá ser de natureza 
essencialmente política e ocorrer antes da entrada em vigor do acto em causa.

 Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, este controlo da subsidiariedade ficou 
consagrado no TUE (artigo 5.º, bem como no Protocolo n.º 1 relativo ao papel dos 
parlamentos nacionais na União Europeia).

 Poder-se-á alegar que a avaliação do valor acrescentado europeu é também de índole política 
e que a necessidade de “uma importante margem discricionária para as Instituições” é 
igualmente manifesta neste contexto.

3. O conceito de valor acrescentado europeu no contexto do actual QFP

 Durante a preparação do actual QFP 2007-2013, o conceito de valor acrescentado 
desempenhou um papel relevante. 

 Na sua Comunicação “Construir o nosso futuro comum”, a Comissão Europeia insistiu que 
“O problema não se prende com a redistribuição de recursos entre os Estados-Membros, mas 
sim com a forma de maximizar o impacto das políticas comuns para que se possa aumentar o 
valor acrescentado de cada euro despendido a nível europeu.”

Na sua reunião de 16/17 de Dezembro de 2004, o Conselho Europeu confirmou que “As 
políticas acordadas em conformidade com o Tratado devem ser compatíveis com os 
princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e da solidariedade, devendo também 
constituir uma mais-valia.”1

 Na sua Resolução sobre os desafios políticos e os recursos orçamentais da União alargada 
2007-2013, também o Parlamento Europeu sublinhou que “as Perspectivas Financeiras 
podem permitir um desenvolvimento equilibrado dos recursos financeiros atribuídos à União, 
desde que sejam utilizados em acções com verdadeiro valor acrescentado europeu, com 
prioridades claramente definidas e com visibilidade para os cidadãos (...).”2

                                               
1 O Conselho Europeu confirmou que o novo Quadro Financeiro, a acordar no âmbito de negociações globais, 
deverá dotar a União alargada dos meios financeiros necessários para enfrentar com eficácia e equidade os 
futuros desafios, incluindo os resultantes de disparidades nos níveis de desenvolvimento da União alargada. As 
políticas acordadas em conformidade com o Tratado devem ser compatíveis com os princípios da 
subsidiariedade, da proporcionalidade e da solidariedade, devendo também constituir uma mais-valia. As 
despesas para cada uma das áreas políticas devem ser encaradas no contexto do nível das despesas globais, 
devendo estas últimas ser enquadradas no contexto da negociação global, incluindo a questão dos recursos 
próprios. Conselho Europeu, Conclusões da Presidência – Bruxelas, 16/17 de Dezembro de 2004

2 7. Está convencido de que as Perspectivas Financeiras podem permitir um desenvolvimento equilibrado dos 
recursos financeiros atribuídos à União, desde que: 
- sejam utilizados em acções com verdadeiro valor acrescentado europeu, com prioridades 

claramente definidas e com visibilidade para os cidadãos,
- optimizem a concentração e a complementaridade com as acções geridas a nível nacional, 

regional e local para limitar o mais possível os encargos para os contribuintes, 
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Mais recentemente, o Parlamento Europeu declarou estar “convicto de que as despesas da UE 
se deverão concentrar em políticas com uma clara mais-valia europeia, integralmente em 
sintonia com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; recorda que a 
avaliação deste valor acrescentado assenta largamente, em tempos de crise, no princípio 
fundamental da solidariedade entre os povos europeus”1.

Segundo o Presidente da Comissão, Durão Barroso, “a Europa proporciona uma verdadeira 
mais-valia”, mas “temos de gastar o dinheiro onde ele nos pode render o máximo valor.”2 A 
Comissão propõe que as despesas da UE “preencham os requisitos do teste do valor 
acrescentado” no que toca a três condições:

-  relevância política (as despesas destinam-se a cumprir objectivos fundamentais da 
União)

-  subsidiariedade (acções transnacionais ou transfronteiriças, economias de escala)
-  proporcionalidade (avaliação da eficácia e eficiência da execução)

Fonte: Comissão Europeia

                                                                                                                                                  
- sejam gastos de acordo com as regras de boa gestão financeira e visem a eficiência e a 

eficácia;  nota que as despesas efectuadas a nível europeu podem ser fonte de economias a 
nível nacional, nomeadamente porque permitem economias de escala ou podem gerar 
rendimentos a nível nacional;

Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de Junho de 2005, sobre os desafios políticos e os recursos 
orçamentais da União alargada 2007-2013

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de Março de 20099 sobre a revisão intercalar do Quadro Financeiro 
Plurianual para 2007-2013 Financial Framework (2008/2055(INI))
2 José Manuel Barroso: Debate sobre o estado da União. Parlamento Europeu, 07.09.2010
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 Além disso, deve salientar-se que o valor acrescentado europeu pode ser gerado não só 
através da utilização de fundos europeus, mas também por meio da coordenação das políticas 
nacionais e da legislação europeia (o que é demonstrado, por exemplo, pela regulamentação 
do mercado interno ou pelas regras comuns que regem o euro).

Fonte: Comissão Europeia

4. A Comunicação da Comissão sobre a Reapreciação do Orçamento no que se refere ao 
valor acrescentado europeu

 Em conformidade com os princípios acima enunciados, a Comunicação da Comissão sobre a 
reapreciação do orçamento salienta que o valor acrescentado europeu “não pode ser reduzido 
a um simples balanço”, constituindo antes um “teste fundamental” para saber “se as despesas 
a nível da UE asseguram ou não um melhor retorno para os cidadãos do que as despesas a 
nível nacional.”   Agregando recursos e proporcionando economias de escala, a UE pode 
financiar “acções que os Estados-Membros e as regiões não possam financiar por si só ou os 
domínios em que possam ser obtidos melhores resultados.”

 Com cerca de 1% do PIB da UE, o orçamento da UE é “relativamente baixo (...) em 
comparação com um nível total de despesas publicas médias da UE situado entre 45 % e 50 
%.”  No entanto, a UE “pode colmatar lacunas decorrentes da dinâmica do processo de 
tomada de decisões a nível nacional” e “tem a capacidade de promover a mobilização de um 
conjunto muito mais vasto de recursos públicos e privados do que o que seria possível apenas 
a nível nacional.”

 Assim, “numa altura de restrições orçamentais graves de longa duração, a coordenação 
entre os orçamentos da UE e nacionais deve ser considerada crucial para efeitos de melhoria 
da governação económica, da transparência e da eficiência das despesas públicas.”
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5. O valor acrescentado europeu como instrumento operacional em matéria de gestão e 
execução

 O Regulamento Financeiro exige que os serviços da Comissão avaliem “o valor acrescentado 
da intervenção comunitária”, no âmbito de uma avaliação ex ante na preparação de propostas 
para novas ou renovadas acções a nível da UE. 1. 

 No processo de Avaliações de Impacto, os serviços da Comissão avaliam a eficácia 
económica de uma acção programada, verificando, entre outros aspectos, se essa acção 

  aborda externalidades que ultrapassam as fronteiras nacionais
  pode ser conseguida com menores custos através de acção comunitária
  se caracteriza por preferências comuns e baixos custos de coordenação
  tem impacto noutras áreas de política (interdependências entre políticas).2

 Além disso, nas “fichas de actividade das despesas operacionais”, publicadas anualmente 
como documento de trabalho juntamente com o PO, a Comissão descreve o “valor 
acrescentado comunitário da actividade” para cada capítulo das despesas da Comissão.  À 
primeira vista, a metodologia para avaliar o valor acrescentado europeu parece variar 
significativamente entre domínios políticos. 

 Por exemplo, o valor acrescentado da política energética europeia é descrito como 
contribuindo para o objectivo de aumentar a “segurança do aprovisionamento energético”, 
gradualmente “criando o mercado interno da energia”, “contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável através da utilização racional dos recursos energéticos e do desenvolvimento de 
fontes de energia renovável e de ligações entre elas”, aumentando a interligação das redes 
energéticas e harmonizando a gestão da rede eléctrica europeia,...   No contexto da 
“RTE-Energia, a Comunidade Europeia desempenha um papel de catalisador dos esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros e pelas empresas de gás e electricidade”.

 Para além dos requisitos gerais da avaliação ex ante, várias políticas comunitárias exigem a 
demonstração do valor acrescentado europeu no contexto da selecção de projectos:

Investigação:  Desde o 5.º PQ que o conceito de valor acrescentado europeu faz parte do 
programa-quadro legislativo para a investigação , constituindo um critério obrigatório na 
selecção dos projectos (e, em menor grau, na elaboração de programas de investigação).  Em 
geral, existe um consenso de que a investigação financiada pela UE tem um “elevado valor 
acrescentado, incentivando os investigadores a cooperarem para além das fronteiras nacionais 
e a partilharem competências e conhecimentos complementares”, “promove a concorrência na 
investigação, resultando em maior qualidade e excelência” e “pode possibilitar projectos que,
dada a sua complexidade e dimensão, ultrapassam aquilo que é possível a nível nacional”.3.
 No entanto, no que toca ao acompanhamento e avaliação quantitativa do valor acrescentado 
europeu para programas e projectos específicos, os especialistas falam de “missão 

                                               
1 Normas de execução do Regulamento Financeiro (Regulamento da Comissão (CE, Euratom) N.º 2342/2002), 
Artigo 21º , DG BUDG (2004): [Avaliação das Actividades da UE. Um guia prático para os serviços da 
Comissão]; 
2  Apresentação de GJ Koopman na reunião da Comissão SURE de 23 de Setembro de 2010
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget [Repensar o orçamento europeu]. CEPS (2007)
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impossível”1.
Cultura/Comunicação:  O valor acrescentado europeu deve ser descrito pelos candidatos a 
programas como o “Europa para os Cidadãos”.  Embora exista um amplo consenso de que os 
programas de intercâmbio cultural e educacional como a Aprendizagem ao Longo da Vida 
têm um elevado valor acrescentado, aumentando a mobilidade dos cidadãos e contribuindo 
para uma “identidade europeia”, uma avaliação quantitativa do seu valor acrescentado 
europeu parece ser bastante problemática. 

6. A Europa não é um jogo de soma nula

 O valor acrescentado europeu é difícil de definir e raramente é quantificável.  . No entanto, 
existe um consenso de que a acção europeia traz valor acrescentado:   a integração europeia 
não é um jogo de soma nula. 2

 A manutenção da paz no nosso continente e outras vantagens claras da integração europeia 
são difíceis de avaliar em termos monetários,  podendo, todavia, ser consideradas 
componentes incontestáveis do valor acrescentado europeu. 

 Alguns estudos têm tentado calcular os benefícios da integração europeia.  Por exemplo, uma 
análise dos benefícios económicos do mercado interno chega à conclusão de que “o 
mercado interno alargado (incluindo a liberalização das indústrias de rede) é uma 
importante fonte de crescimento e emprego. Em resultado dos progressos obtidos durante o 
período 1992-2006 na realização de um mercado interno alargado a 25 países, o PIB e os 
níveis de emprego aumentaram significativamente. A estimativa das “conquistas” do 
mercado interno em 2006 ascendem a 2,2% do PIB da UE (ou 223 mil milhões de euros) e 
1,4% do emprego total (ou 2,75 milhões de postos de trabalho).”3

 Um outro estudo, encomendado pelo Parlamento Europeu, analisa os efeitos económicos da 
política de coesão, tanto nos países beneficiários líquidos como nos países doadores líquidos. 
4.  Para os Estados beneficiários líquidos, os autores concluem que o aumento acumulado do 
PIB que pode ser atribuído às despesas de coesão e aos seus benefícios indirectos deverá 
totalizar uma média de 275% do investimento inicial (entre 190-400% consoante os diferentes 
Estados-Membros).   Mesmo para os Estados doadores, verifica-se um impacto económico 

                                               
1 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience. [Identificação dos 
elementos constitutivos do valor acrescentado europeu (VAE) dos programas de IDT da UE: análise conceptual 
baseada na experiência prática]. Estudo encomendado pela DG Investigação, Comissão Europeia
2  No contexto das negociações sobre o orçamento anual de 2011, a Comissão anunciou “a elaboração de um 
relatório global sobre o ‘Custo da não-Europa’ para os Estados-Membros e os orçamentos nacionais, 
incluindo, sempre que possível, uma avaliação por sector”, bem como um “projecto-piloto sobre o valor 
acrescentado europeu e as sinergias entre a UE e os orçamentos nacionais em áreas como a acção externa, a 
investigação e a política de desenvolvimento”.
3 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, DG ECFIN (2007): Steps towards a deeper economic 
integration [Rumo a uma integração económica mais profunda]: The internal market in the 21st century [O 
mercado interno no século XXI].  A contribution to the Single Market Review. [Rumo a uma integração 
económica mais profunda: o mercado interno no século XXI. Um contributo para a Revisão do Mercado Único].

4  The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States [Os Resultados Económicos das Despesas 
de Coesão para os Estados-Membros] (Departamento Temático B, 2009)
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positivo quando se analisam em conjunto os programas plurianuais subsequentes, devido ao 
aumento da procura de importações.1

 O recente compromisso de criar um Serviço Europeu de Acção Externa, para além de dar 
mais peso político e económico às políticas externas europeias, pode e deve gerar também 
poupanças tangíveis, porque muitos dos actuais serviços diplomáticos que representam os 27 
Estados-Membros serão substituídos.2

 Poder-se-á contrapor que o VAE não é o único instrumento na tomada de opções políticas.  
Na decisão entre diferentes políticas que competem por recursos escassos, centrarmo-nos 
exclusivamente no VAE pode levar-nos a comparar o que não é comparável. 

 No entanto, embora as avaliações quantitativas possam continuar a ser problemáticas, o 
conceito de VAE é proveitoso na justificação das opções tomadas.   Além disso, este pode ser 
utlizado, pelo menos de forma qualitativa, para definir os melhores instrumentos para atingir 
um determinado objectivo, uma vez tomada a opção política básica, ou como um instrumento 
de gestão utilizado para comparar alternativas no âmbito de uma determinada política.

 Por outro lado, é igualmente manifesto que a interpretação do valor acrescentado europeu é 
um processo político genuíno.  Tal como a definição de objectivos e metas europeias se 
inscreve no primado da política, a avaliação do valor acrescentado europeu pode chegar a 
diferentes conclusões políticas, embora recorrendo ao mesmo conjunto de instrumentos. 

7. Conclusão

 O conceito de valor acrescentado europeu pode ser considerado um instrumento valioso para 
justificar opções políticas, para avaliar determinados domínios políticos e para avaliar 
projectos no âmbito desses domínios. 

 Para se conseguir isso, será necessária uma avaliação não só económica mas também 
política: 
 Os economistas procurarão obter economias de escala, analisar a redução de custos 
comparativamente às acções a nível dos EM, verificar se as externalidades transfronteiriças 
são abordadas ou se os requisitos de massa crítica são cumpridos e avaliar a potencial acção 
catalisadora de investimentos adicionais por parte de terceiros. 
                                               

1 Da mesma forma, a Comissão Europeia concluiu recentemente que “o efeito positivo nos países que foram 
beneficiários líquidos da ajuda financeira dos Fundos Estruturais compensou o efeito negativo nos países 
principais responsáveis pelo financiamento. (...) Além disso, o impacto positivo líquido no PIB tende a aumentar 
ao longo do tempo, à medida que se fazem sentir os efeitos retardados no aumento do potencial produtivo dos 
países beneficiários. Estima-se que, em 2015, o PIB da UE-25 terá aumentado 2,4% em resultado do apoio 
prestado durante o período 2000-2006 e que, em 2020, esse aumento seja de 4%. Donde se conclui que, de 
acordo com o modelo QUEST, a política de coesão aplicada durante o período de programação 2000-2006 
deverá acrescentar 0,2% por ano ao crescimento médio do PIB da UE-25 entre 2000 e 2020 (ou seja, um 
aumento real de 10% da taxa de crescimento média de cerca de 2% ao ano).” Comissão Europeia 
(2010):Reapreciação do orçamento. Anexos Técnicos 
2  O mesmo se aplicará provavelmente a algumas das agências europeias, pelo menos nos casos em que estas 
substituam efectivamente organismos similares a nível nacional (por exemplo, o Instituto de Harmonização no 
Mercado Interno, que é responsável pelas Marcas Europeias) (ver Comissão Europeia (2009b).
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 Simultaneamente, a avaliação política terá de verificar se as medidas ou a política previstas 
irão contribuir para os objectivos comuns europeus e para reforçar a integração e a 
cooperação europeias, se irão criar bens públicos comunitários ou aproximar a UE dos seus 
cidadãos, abordando elementos essenciais da sua vida, se proporciona uma boa participação 
dos agentes envolvidos em toda a Europa ou permite o reforço das capacidades institucionais, 
se contribui para a coesão económica, territorial e social e incentiva mais iniciativas 
inovadoras. 

 O conceito de valor acrescentado europeu é um argumento dirigido aos Estados-Membros de 
que a despesa europeia não tem a ver com redistribuir dinheiro, mas sim com investi-lo numa 
Europa forte e competitiva.  Por outro lado, em áreas onde o valor acrescentado europeu leva 
a uma transferência de responsabilidades do nível nacional para o nível da UE, os 
Estados-Membros poderão reduzir custos.

 Assim, as três Instituições deverão ter este proveitoso conceito em devida conta na 
negociação do novo QFP, bem como dos novos programas plurianuais,   permitindo assim –
embora apenas de forma limitada – deslocar o debate de uma mera discussão sobre o aumento 
ou redução do orçamento geral para uma troca de pontos de vista mais prática e rica em 
conteúdo sobre a forma como o orçamento europeu poderá ser mais bem investido.
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