
“, ...é crucial que estruturem 
antecipadamente os investimentos 
que necessitam para incremento da sua 
competitividade, de acordo com o plano 
estratégico bem definido, e que verifiquem, 
também de forma antecipada, o seu 
enquadramento,...”

Pedro Neto
Partner
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FÓRUM

Desafio dos fundos europeus passa  
por executar bem e com monotorização
A maior parte dos recursos da União Europeia é canalizada através dos Fundos Europeus Estruturais  
e de Investimento, e que são geridos em conjunto pela Comissão Europeia e pelos Estados-membros. 

ALEXANDRA ABALA-MATOS VENÂNCIO  
Associada Coordenadora  

na SPS Advogados

1. Quais os desafios para a correta gestão dos fundos europeus?  
2. A situação política que se vive em Portugal pode resultar num atraso na aplicação de fundos?

1. Portugal aguarda uma soma sem 
precedentes em fundos europeus. 
São três os programas que 
decorrem em simultâneo: Portugal 
2020 - que está a terminar, mas que 
ainda tem parte por executar; o PRR 
- que está a começar; e o Portugal 
2030 - novo programa do quadro 
comunitário 21/27. Os desafios são, 
por si só, hercúleos, para uma 
gestão que é muito apertada. 
A corrida, é em contrarrelógio. O 
tempo é o maior desafio e o fator 
crítico de sucesso. Os projetos são 
muitos, os timings curtos, e os 
montantes são elevados e não se 
querem desperdiçados. Conseguir 
executar tanto dinheiro em tão curto 
espaço de tempo vai ser uma 
corrida de 100 metros rasos.  
Logo a seguir, o planeamento e a 
execução são imperativos e 
desafiantes. Há que garantir a 
simplicidade aos processos. A 
antecipação dos projetos que vão 
sair e a sua adaptação, são variáveis 
a dominar para uma candidatura 
com sucesso. A preparação, a 
implementação, o 
acompanhamento, e por fim, a sua 
execução, são etapas cruciais. O 
projeto candidato só marca golos na 
sua execução. Até esta fase, apenas 
fez um bom jogo, mas não ganhou 
nada ainda. O grande trabalho é 
executar. De nada servem as taxas 
de aprovação. As exigências de 
execução são muito grandes e, por 
isso, há que apostar numa gestão 
de qualidade e liderança nas 
empresas, com enfoque nas forças 
produtivas e na correta utilização 
dos recursos disponíveis. Estão 
estabelecidas metas anuais, que 
caso não sejam cumpridas, terão 
impacto na disponibilização dos 
fundos. Importa executar bem os 
projetos, transformar projetos em 
resultados. Depois, há o controlo 
das práticas antifraude, 
anticorrupção e duplicação de 
fundos. A estrutura de coordenação, 
do PRR e também do novo quadro 
comunitário, deve permitir que haja 
maior transparência, controlo e 
capacidade de auditorias. 
 
2. Todo o cenário de incerteza 
política é desfavorável para a 
economia. A execução dos fundos 
europeus pode, no contexto da atual 
crise política, ser ainda mais difícil. É 
possível executar o PRR, mas com 
este cenário a execução prevê-se 

PEDRO DEUS  
Global Incentives Solutions Partner  

da PwC

1. Embora alguns programas sejam 
geridos diretamente pela Comissão 
Europeia, a maior parte dos 
recursos da UE é canalizada através 
dos Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento, geridos em 
conjunto pela Comissão Europeia e 
pelos Estados-Membros, ao abrigo 
dos acordos de parceria, como o 
Portugal 2020. Naturalmente que 
esta delegação de poderes de 
gestão acarreta, igualmente, a 
definição de um conjunto de 
princípios e regras de controlo que 
visam garantir que a utilização dos 
fundos cumpre a legislação europeia 
e nacional, bem com impedir 
situações de irregularidades e 
fraude. O grande desafio para uma 
gestão adequada dos fundos 
europeus reside, assim, na 
manutenção de um equilíbrio, por 
vezes instável, entre a necessidade 
de execução dos projetos 
financiados por estes fundos, dentro 
de calendários relativamente curtos 
e com a intervenção de múltiplos 
atores, e a necessidade de 
estabelecer mecanismos que 
assegurem a sua monitorização e 
regularidade.  
 
2. Não creio que a situação política 
vá ter grande impacto na aplicação 
dos fundos. O PRR já está em 
execução plena e a disponibilização 
dos fundos depende, 
fundamentalmente, da 
concretização de um conjunto de 
metas e marcos associados às 
reformas e investimentos 
negociados com a Comissão 
Europeia. O presente contexto 

JOÃO ARANHA 
Partner  

na Baker Tilly

1. Os desafios são os de sempre e 
destaco principalmente dois: a 
orientação dos fundos comunitários 
para atividades estratégicas 
capazes de criar valor e a 
burocracia associada a todo o 
processo. A orientação dos fundos 
europeus foi e sempre será, em 
Portugal, como em qualquer outro 
país um desafio para quem gere, 
decide e aprova para onde deverá 
ser canalizado o investimento.  
O custo de oportunidade da 
orientação dos fundos europeus é 
bastante elevado, pois não falamos 
meramente de uma rentabilidade 
maior ou menor, falamos sim da 
capacidade de desenvolvimento de 
um país e, da sua capacidade de 
convergir com as economias dos 
países europeus, repercutindo-se 
isto, irremediavelmente na qualidade 
de vida dos portugueses. 
Deste modo, a gestão dos fundos 
comunitários requer um trabalho de 
casa exaustivo, um pensamento 
estratégico capaz de nos colocar 
num ritmo de crescimento 
económico sustentado, explorando 
as janelas de oportunidades a nível 
de comércio externo, bem como 
alavancar os nossos fatores críticos 
de sucesso internos numa ótica de 
internacionalização baseada na 
diferenciação. No que concerne à 
burocracia dos processos é o 
desafio eterno que as autoridades 
de gestão dos fundos comunitários 
a nível nacional sempre enfrentam. 

SARA FERNANDES 
Associate Partner  

da Crowe Portugal

1. Há inúmeros desafios que poderia 
elencar, mas identificaria como 
fundamentais uma maior 
transparência e controlo na gestão 
dos fundos, a redução da carga 
burocrática e uma maior 
flexibilização. Uma adequada gestão 
dos projetos apoiados pelos fundos 
europeus é determinante para o 
sucesso ou insucesso dos mesmos. 
Ao mesmo tempo, uma 
monitorização mais eficaz e um 
controlo mais assíduo dos projetos 
são fatores críticos, quando se trata 
de levar os mesmos a bom porto. 
Aqui apontaria como fundamental a 
necessidade de criar uma relação 
mais estreita entre o beneficiário do 
apoio comunitário e o Organismo 
Intermédio, para que se potenciem 
os objetivos do projeto e da 
empresa. No que toca à 
simplificação da carga burocrática, é 
prioritário reduzir os custos 
associados à gestão e aos prazos, 
encurtar as cadeias de 
intermediação processual - através 
da eliminação de etapas que não 
acrescentam valor – optar por um 
regime de custos simplificados e 
simplificar a interação dos 
promotores com os Organismos 
Intermédios.  
Inúmeras empresas apontam a falta 
de flexibilização como um obstáculo 
no acesso aos fundos comunitários, 
tanto para aquelas que pretendem 
submeter novas candidaturas como 
para os projetos que foram 
aprovados e que, por diversas 
razões, necessitam de fazer 

MÁRIO JOÃO FERNANDES 
Consultor  

da Abreu Advogados

1. A necessidade de “gastar os 
fundos” deu-nos uma cornucópia de 
rotundas, uma densa rede de 
autoestradas e um contributo para a 
média do crescimento anual do PIB 
de pelo menos 1,5% (sem os 
“fundos” o crescimento teria sido 
ainda mais raquítico). Este efeito 
crescimento tem muito de 
transferência de riqueza a partir dos 
Estados da UE que são 
contribuintes líquidos do respetivo 

mais lenta, logo, o aproveitamento 
pleno das verbas, poderá ficar 
comprometido. O chumbo do OE e o 
cenário de eleições antecipadas não 
inviabilizou o pagamento das 
tranches previstas do PRR por parte 
de Bruxelas, dado que os 
pagamentos no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência são feitos de acordo com 
o desempenho. No entanto, as 
incertezas à volta do OE para 2022 
representam um fator de risco 
adicional de falha nas metas 
acordadas. Caso um novo Governo 
venha a decidir a redefinição do uso 
dos fundos europeus, tal implicará 
nova aprovação pelo Conselho 
Europeu fator que, naturalmente, irá 
conduzir a atrasos significativos nos 
desembolsos financeiros.

político poderá provocar algum 
atraso na realização das referidas 
reformas e investimentos, no 
entanto, o ritmo de lançamento dos 
concursos e avisos referentes às 
várias componentes não deixam 
antever dificuldades na aplicação do 
plano. Já relativamente ao próximo 
quadro financeiro plurianual, existe, 
efetivamente, algum atraso na 
negociação e aprovação do acordo 
de parceria que define a 
programação dos fundos europeus 
estruturais e de investimento. Tendo 
já sido assumido pelo Governo ainda 
em funções que o novo acordo de 
parceria deverá já ser assinado pelo 
novo Executivo, o calendário 
inicialmente definido já não vai ser 
cumprido, não parecendo ser 
possível assistir ao início da 
operacionalização deste quadro 
financeiro antes do final do primeiro 
semestre de 2022. 

Por um lado, devemos exigir 
candidaturas sólidas e 
documentadas, sendo que por outro 
caímos no “peso” (talvez excessivo) 
de demasiada burocracia. 
 
2. A história permite-nos observar 
os erros no passado para corrigir 
situações futuras, bem como 
examinar os sucessos, por forma a 
replicar ou melhorar fórmulas 
vencedoras. Deste modo, se 
olharmos para os anos de início de 
outros programas comunitários 
como o QREN ou o Portugal 2020 
podemos atentar num atraso 
igualmente significativo na 
implementação e arranque dos 
mesmos. Assim, se quisermos 
culpar a situação política, a crise 
pandémica ou qualquer outro fator 
podemos fazê-lo. 

alterações aos investimentos, face 
ao previsto em sede de candidatura. 
Este é um entrave que urge resolver, 
visto que existem projetos com 
elevadíssimo potencial para a 
economia portuguesa que acabam 
por ser excluídos à cabeça dado não 
cumprirem com certos requisitos, 
extremamente taxativos, mas de 
pouca significância. A experiência 
passada diz-nos que se deverá dar 
mais valor a uma análise mais 
qualitativa dos projetos e do seu 
potencial (de criação de valor 
acrescentado, emprego, entre 
outros), sempre que tal seja 
possível. 
 
2. Desde que se encontra em vigor 
a política de Coesão da União 
Europeia, o ano de 2022 será 
aquele com mais fundos 
comunitários disponíveis para 
Portugal. Todavia, o chumbo ao 
Orçamento de Estado para 2022 e 
consequente necessidade de 
eleições antecipadas irá, pelo menos 
em parte, comprometer a aplicação 
destes fundos europeus. 
Aqui importa separar os dois 
instrumentos mais relevantes que 
entrarão em cena durante este ano: 
Portugal 2030 e Plano de 
Recuperação e Resiliência. No caso 
do PT2030, à semelhança do que 
aconteceu no anterior quadro 
comunitário (Portugal 2020), é 
necessária uma contrapartida 
nacional, em conjunto com estes 
fundos europeus no financiamento 
dos projetos; desta forma, o 
Governo, dada a situação de 
instabilidade política atualmente 
vivida em território luso, decidiu 
adiar a assinatura do acordo de 
parceria do PT 2030 para o período 
pós-eleições, estando, neste 
momento, em regime de gestão 
corrente, com tetos de despesa 
limitados aos duodécimos do 
Orçamento do ano anterior. 
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RUI PINHO 
Partner  

da INOBEST Consulting

1. A experiência de Portugal na
gestão de fundos europeus é muito
significativa pelo que teremos
mesmo de aproveitar o Portugal
2030 (para além do PRR) como
mais um fator de alavancagem do
tão famigerado crescimento
económico acima da média
europeia. Não nos podemos
esquecer que o crescimento
económico necessita também de
reformas estruturais em diversas
áreas e de um choque fiscal que
permita o desenvolvimento das
empresas, a captação de
investimento externo e o
crescimento do consumo interno.
A taxa de execução de fundos

europeus do Portugal 2020 em
termos globais no final de 2021
estava acima dos 70%. Este
indicador revela que Portugal vai
aproveitando os fundos
comunitários, se bem que o melhor
indicador para a aferição da correta
gestão dos mesmos deveria ser o
seu efeito na economia e na
sociedade portuguesa, tendo em
atenção o cumprimento de metas e
objetivos previamente definidos.
Na negociação do Portugal 2030, é
essencial priorizar a elegibilidade
dos investimentos em grandes
objetivos estratégicos para o país,
como a inovação, a transição
industrial, o empreendedorismo, a
transição digital, a integração e
conectividade de redes, a
sustentabilidade e o ambiente, a
eficiência energética, a educação, a
saúde e a inclusão social, não
esquecendo os clusters estratégicos
portugueses. A simplificação das
candidaturas, reduzindo a
informação exigida ao mínimo
necessário para cumprimento das
obrigações de gestão eficiente e
eficaz dos fundos europeus tem de
ser um imperativo, não nos
esquecendo também que os
processos de auditoria são
essenciais à credibilização e
controlo da correta aplicação e
gestão dos fundos.

2. Julgo que poderá influenciar
dependendo sempre da composição

MANUEL ESTEVES DE ALBUQUERQUE  
Advogado na Raposo Bernardo & 

Associados – Sociedade de Advogados 

1. Uma correta gestão dos fundos
europeus coloca importantes
desafios na articulação entre um
processo de concessão que se
pretende tão célere e
desburocratizado quanto possível e
um controlo efetivo, ex ante e ex
post, da sua correta utilização. A
necessidade e urgência na
aplicação dos fundos europeus,
como estímulo à recuperação,
crescimento da economia e do
tecido empresarial, não devem ser
um obstáculo ao rigor na análise dos
projetos apresentados, quer quanto
à razoabilidade dos objetivos a que
se propõem, quer quanto à
razoabilidade dos investimentos que
pretendem concretizar. Após a
conclusão dos projetos estes devem
ser criteriosamente escrutinados de
maneira que permita a avaliação da
correta utilização dos recursos
disponibilizados e da conformidade
e correção da sua execução. Este
rigor não deverá, no entanto,
corresponder à criação de
procedimentos e burocracias inúteis,
que muitas das vezes nada
acrescentam (e até dificultam) uma
adequada avaliação dos projetos e
da sua execução.

2. Tendo o PRR sido oportunamente
aprovado em Bruxelas, à partida as
principais opções políticas que o
condicionam estariam “fechadas”. A
partir daí a implementação do plano
deveria ser, essencialmente, uma
tarefa de administração do Estado,
sem excessiva dependência de
variações políticas, como é próprio,
em qualquer democracia
desenvolvida, e da implementação
de medidas estruturantes de médio
e longo prazo.
No entanto, é sabido que a
aplicação deste tipo de planos
plurianuais é fortemente
condicionada pela aprovação do
Orçamento do Estado. É nessa
medida que, pensamos, a atual
situação política poderá, de alguma
forma, condicionar e até contribuir
para gerar algum atraso na
aplicação dos fundos. Uma maior
demora na aprovação dos
instrumentos orçamentais pode vir a
condicionar o lançamento e a
contratualização de alguns projetos
e, assim, gerar um impacto negativo
na execução atempada do programa
nos termos em que se encontra
calendarizado e previsto.

PEDRO NETO 
Partner Corporate Finance 

da Moneris

1. Os desafios para correta gestão
dos fundos europeus podem-se
dividir em duas vertentes, a gestão
do lado do Estado, na
implementação dos mesmos, e a
gestão do lado dos beneficiários, ou
seja, das organizações e empresas
que tenham possibilidade de acesso
aos fundos. No que diz respeito à
Gestão pelos Organismos Gestores,
os principais desafios estarão muito
alicerçados na necessidade de
implementar estratégias de
celeridade nos processos, desde a
aprovação das candidaturas, às
análises consequentes no
desenvolvimento e encerramento
dos projetos, pois este ponto tem
sido uma dos fatores mais críticos
nas implementações nos últimos
Quadros Comunitários de Apoio, e
que muito contribuem para uma
efetiva desaceleração dos
investimentos possíveis. Por outro
lado, é premente a uniformização
dos procedimentos administrativos e
de análise, devidamente
desburocratizados.
Em relação às organizações e
empresas que possam beneficiar
destes sistemas de apoio, é crucial
que estruturem antecipadamente os
investimentos que necessitam para
incremento da sua competitividade,
de acordo com o plano estratégico
bem definido, e que verifiquem,
também de forma antecipada, o seu
enquadramento, pois muitas
empresas ficam vedadas de acesso
a estes fundos, por terem uma

PUB

orçamento. 36 anos depois seria 
desejável que enquanto sociedade 
politicamente organizada fossemos 
capazes de definir um modelo 
coerente de desenvolvimento social 
e económico não assente numa 
excessiva dependência dos fundos 
europeus disponibilizados pelos 
Estados que cresceram mais e 
melhor do que Portugal. 

2. A dimensão “quantitativa” da
gestão dos fundos europeus
depende em grande medida da
agilidade e da coordenação entre as
diversas estruturas da
Administração Pública. O XXII
Governo Constitucional optou por
uma atomização dos ministérios que
pressupunha a existência de vários
ministros coordenadores de muitos
outros ministros, o que é pedir
demasiado à natureza humana e
contrariar os ensinamentos dados
por anteriores experiências com
orgânicas governamentais. O
próximo Governo será
desejavelmente mais compacto e
com um super-ministério que integre
planeamento, coesão e
infraestruturas para que haja
coerência entre as diversas fases do
ciclo de alocação dos
financiamentos. Para além da
coerência organizativa da
Administração conviria usar os
fundos europeus para uma evolução
na cadeia de valor da despesa
pública. Os fundos europeus estão a
ser geridos como um suplemento ao
Orçamento do Estado, pagando
despesa pública fixa com
vencimentos e consumos correntes,
mantendo o anémico investimento
público em capital.

estrutura económico-financeira 
frágil, com índices de fraca 
capitalização, mesmo capitais 
próprios negativos ou autonomias 
financeiras insuficientes. 

2. No decurso dos diversos Quadros
Comunitários de Apoio, um dos
problemas que tem persistido são os
atrasos muito significativos quando
da passagem de um quadro para
outro. Assim, e estando de momento
numa fase de passagem do Portugal
2020 para o Portugal 2030, é
crucial que, e por forma a que
possibilite uma rápida resposta
económica à situação pós-
pandémica, que a aplicação dos
fundos seja levada a cabo de forma
célere. Contudo, e estando estas
implementações, infelizmente, muito
relacionadas com os ciclos políticos,
corremos de facto sérios riscos de
atraso na aplicação dos fundos, o
que vai impactar num atraso na
recuperação económica e também à
própria execução correta e
atempada dos fundos.

dos grupos parlamentares e do 
governo que sair das eleições, bem 
como do seu programa a 
implementar. As empresas e 
empresários portugueses tem-se 
revelado resilientes face a contexto 
adversos, em termos históricos, 
nomeadamente nos dois últimos 
anos de pandemia, e tem de estar 
preparadas para toda a envolvente 
interna e externa dos próximos anos 
por forma a adaptar a sua estratégia 
de atuação e investimentos. 
Contudo, se não abrirem concursos 
do PRR e do Portugal 2030 (após 
fecho do acordo) que dependem 
dos organismos gestores dos 
programas torna-se difícil a 
execução de investimentos e 
poderão existir atrasos na aplicação 
dos fundos.    
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DÁRIO GASPAR  
Diretor 
na We Incentivos 

1. Pela nossa experiência a criação
de novos mecanismos de
agilização de processos, bem
como a desburocratização da
informação em candidaturas é o
mais relevante. Por isso a We
Incentivos sugere a constituição de
uma estrutura que permita às
empresas saber quais os sistemas
de incentivos que irão sair e para
poderem preparar os seus projetos
atempadamente.  Estas incertezas
de quando as call vão sair e em
que termos não permite uma
atempado planeamento e leva à
perda de muitas oportunidades. A
abertura das candidaturas têm que
perder o efeito surpresa. Outra
medida deveria ser, à semelhança
do Horizonte Europa, calls em
contínuo com avaliação por ordem
de chegada onde sejam cumpridos
prazos de análise.
Urge igualmente fazer todos os
esforços para que os organismos
intermédios sejam dotados de
recursos para fazerem análises de
pedidos de reembolso e de forma a
que o pagamento às empresas
ocorra dentro dos limites legislados
para o efeito. O objetivo destes
programas é viabilizarem projetos
e apoiarem as empresas em maior
criação de riqueza, mas para isso é
necessário que esse apoio, depois
de aprovado, chega a tempo e
horas.  Por fim uma percentagem
maior do adiantamento de
incentivos, que permitirá às
empresas melhor margem de
gestão de tesouraria para iniciar
investimentos elegíveis de projetos.

2. Tinha sido público por órgãos do
Governo que até final do ano 2021,
as empresas teriam sistemas de
incentivos a serem lançados, já
assumindo o orçamento do
Portugal 2030, mas ainda com as
regulamentações do Portugal
2020. Facto é que as eleições
antecipadas, mudaram
radicalmente este cenário e
observámos mais um trimestre
com poucos ou nenhuns sistemas
de incentivos às empresas,
nomeadamente na área da I&D e
Qualificação e Internacionalização
PME, que têm sido recorrentes
sistemas dos programa-quadro,
nem tão pouco o sistema de
incentivos ao empreendedorismo e
ao emprego (SI2E), que auxiliam
ao investimento das empresas
locais/regionais/nacionais e que
tão boa adesão teve,
nomeadamente no +CO3SO, que
estimulou o emprego. Notícias já
no final do ano anterior indicavam
que o Governo iria prorrogar a
assinatura do acordo de parceria
do PT2030 que operacionaliza os
cerca de 23 mil milhões de euros
em Fundos Comunitários a que
Portugal terá acesso nos próximos
anos, para depois das eleições,
pelo que só podemos considerar
que sim, efetivamente a situação
política atual atrasou, ainda mais, a
aplicação dos fundos, que já por si
estava atrasada.

PEDRO BALTAR 
Diretor do Gabinete  
de Consultoria da Start PME 

1. A gestão dos fundos europeus
tem sido um desafio a que nem
todas as Entidades Públicas e
Privadas têm conseguido dar
respostas assertivas. Ou por
dificuldades de planeamento dos
gestores dos fundos europeus ou
por dificuldades de planeamento
das organizações que apresentam
candidaturas que, por diversas
razões, ficam desconformes com
os Avisos de Abertura, por falta de
conhecimento ou por falta de
aconselhamento. É importante que,
quando uma organização
apresenta a sua candidatura a um
fundo europeu, consiga responder
a quatro variáveis: Objetivo,
Resultado, Monitorização e
Investimento necessário.
Se estas variáveis forem
respondidas na fase de elaboração
da candidatura, todo o
Planeamento operacional do
projeto, após aprovação, é simples,
porque conseguimos elencar as
etapas, gerir procedimentos,
monitorizar objetivos e ter retorno
do investimento. E aí devemos
utilizar as melhores práticas de
gestão de projeto, e ter
responsáveis nas organizações
com preparação para ter uma
visão 360º de tudo o que rodeia o
investimento que estamos a
desenvolver, de forma a criar os
melhores impactos na nossa
organização. Mas a maior
dificuldade nas organizações,
independentemente do sector, é a
digitalização dos projetos, a
eficiência com que o fazem e a
rentabilidade na gestão financeira
que conseguem gerar na utilização
desta prática. Não raras vezes,
temos grandes organizações, a
gerir projetos de milhões num mero
excel, sem conseguir alocar
recursos humanos e materiais nas
diversas fases do projeto, e sem
conseguir, em tempo real, ter uma
execução operacional e financeira,
para conseguir tomar medidas de
gestão que permitam maximizar a
execução e minimizar os impactos
financeiros negativos. Uma Gestão
de Projeto tem sempre que ter
como base, as melhores práticas
de Project Management,
agregadas a um sistema de gestão
e controlo de projeto, que permita
monitorizar os indicadores de
resultados e a execução física e
financeira, em tempo real, por
pessoas altamente motivadas e
treinadas para o efeito.

2. Em 47 anos de democracia,
nunca uma proposta de
Orçamento de Estado foi
chumbada no Parlamento. E isto,
quer queiramos quer não, está a
ter impacto no Investimento
Público, está a ter Impacto nos
Fundos Comunitários, porque viver
com um orçamento em
duodécimos, não é bem a mesma
coisa que viver com um orçamento
aprovado e em consenso que
permitiria originar Políticas Públicas
planeadas e consequentemente
financiamentos comunitários
dentro do planeado quando
começou o novo quadro
comunitário. Todo este cenário de
instabilidade trouxe consequências
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1. Podemos construir esta análise
em três dimensões, ao nível da
definição de política pública, dos
mecanismos de implementação e
execução e dos mecanismos
verificação, controlo e auditoria.
Sobre a primeira dimensão, a
estratégia, arquitetura e estrutura
dos programas está já em grande
medida definida e enquadrada nos
desígnios das políticas de
desenvolvimento a nível europeu e
sua correspondência nos
programas quadro desenhados
para Portugal. Podemos aqui
mencionar a relevância da
capacidade e flexibilidade das
instituições para conseguir
adequar as políticas e
instrumentos definidos em face de
eventuais alterações conjunturais e
estruturais que possam surgir na
evolução económica e social de
Portugal e da União Europeia
neste período de programação.
Não obstante o referido, sentimos
que nesta fase a dimensão mais
relevante para a boa gestão dos
fundos europeus passa pela
capacidade de implementação e
execução dos programas e
respetivas medidas de apoio.
Assim, por um lado, é necessária
uma boa capacidade de
organização e planeamento por
parte das instituições nacionais e
comunitárias, nomeadamente
através de um calendário de
“avisos” previamente definido,
divulgado e posteriormente
respeitado/cumprido.
Adicionalmente, é também
importante garantir um rápido
arranque dos programas,
celeridade nos processos de
avaliação e monitorização da
execução, em particular os
pagamentos intercalares e finais a
beneficiários, mediante um célere e
eficaz encerramento dos projectos.
Tal como referido, para além de
uma forte capacidade de
organização e gestão dos
programas e medidas, podem
também ser utilizadas algumas

muito grandes para a economia e 
para as PME, maior fatia do nosso 
tecido produtivo e económico, que 
já sofriam os abalos sísmicos de 
uma pandemia inacabável que os 
fez ter perdas inimagináveis e que, 
hoje, quando pensam em investir 
ou garantir um financiamento, têm 
um conjunto de incertezas. Não 
temos dúvidas que os Fundos 
Comunitários terão um reforço no 
pós 30 de Janeiro. Não 
questionamos sequer que Portugal 
aumentará os atuais 65% de 
execução e conseguirá atingir 
valores de execução muito perto 
dos 100%, mas já foram perdidos 
3 meses de execução, e foi 
perdido um capital de confiança 
por parte das empresas. 
Para criar esse capital de 
confiança novamente, o novo 
governo terá que saber ouvir os 
stakeholders, planear as políticas e 
fundos comunitários necessários 
que deem respostas às 
dificuldades do tecido produtivo e 
ter muita atenção com as 
respostas sociais. 

best practices europeias, com por 
exemplo um modelo de concursos 
abertos em contínuo com cut-off 
dates, que permitiria uma cadência 
regular de aprovação de projetos 
e, simultaneamente, segurança nas 
decisões de investimento dos 
beneficiários, em face da 
disponibilidade de concursos e 
orçamentos para os seus projetos. 
Também ao nível dos processos, 
entendemos crítico o 
desenvolvimento de sistemas de 
informação robustos e adequados 
à realidade visada e que suportem, 
nas diferentes dimensões dos seus 
stakeholders, todo o processo de 
execução dos programas. 
Por outro lado, é importante que 
os regulamentos e respetivos 
avisos para apresentação de 
candidaturas enderecem as 
necessidades efetivas dos agentes 
(Estado, empresas e cidadãos) e 
que permitam criar eficácia na 
seletividade dos projetos, focando, 
por exemplo, naqueles mais 
relevantes para alargar e alavancar 
o perfil de especialização da
economia nacional, bem como
naqueles que demonstrem serem
capazes de criar mais impacto no
crescimento do país.
Por fim, sobre a terceira dimensão
identificada, entendemos que do
conjunto de mecanismos de
controlo interno e externo a que
estão sujeitas as agências
nacionais e comunitárias, os
fundos estarão a ser, em princípio,
adequadamente monitorizados.
Convém aqui mencionar que para
não gerar incerteza, é importante
que as regras e mecanismos a
definir estejam instituídos e claros
para todos os intervenientes desde
o início dos programas. Por outro
lado, a digitalização dos processos
é um aspeto chave na diminuição
da carga burocrática tipicamente
associada a esta dimensão e
poderá permitir uma maior
transparência, qualidade,
capilaridade e profundidade no
controlo dos programas.

2. A aplicação dos fundos tem por
base a existência de um forte
enquadramento regulatório, tanto a
nível nacional, como comunitário.
Prevalecendo um período com
alguma limitação da atividade
governativa e legislativa, daí
poderão resultar constrangimentos
com eventual impacto na aplicação
dos fundos. Resta, assim, tentar
perceber a dimensão de tais
situações. Em particular,
considerando a manutenção da
atual estrutura e não existindo uma
alteração significativa ao nível dos
seus responsáveis, admitimos que
possa ser possível continuar a
implementação das orientações
subjacentes a estes novos fundos,
incluindo, por exemplo, a
publicação dos novos avisos para a
apresentação de candidaturas (na
medida em que estes últimos não
estejam dependentes de quaisquer
processos legislativos adicionais).
Havendo uma alteração com
impacto na estrutura atualmente
prevalecente, acreditamos que tal
possa gerar algumas alterações,
mais ou menos significativas, e
com impacto na implementação
destes processos ainda que, no
nosso entendimento, haja já uma
experiência acumulada a este nível
que deverá facilitar uma qualquer
transição. Obviamente que o nível
de eventuais alterações a
introduzir no futuro, caso seja esse
o ensejo das respetivas
autoridades, poderá implicar
posteriormente a própria condução
(mais ou menos célere) dos
processos em curso sendo certo
que as limitações temporais

impostas pelos próprios programas 
deverão implicar algum cuidado 
nessa gestão que deverá ser 
realizada de modo a que todos os 
fundos públicos sejam utilizados 
da melhor forma possível e até ao 
último cêntimo disponível. 
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1. O próximo período de aplicação
de fundos europeus constitui uma
oportunidade única para o
desenvolvimento do país. E com
oportunidades surgem desafios.
No caso da aplicação dos fundos
europeus, soma-se ao próximo
Portugal 2030 os instrumentos do
programa Next Generation da
União Europeia, com o Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), o
React e o Fundo de Transição
Justa, fazendo coexistir
temporalmente estes diversos
envelopes financeiros,
concentrando um maior volume de
fundos a ser absorvidos nos
próximos anos. Este desafio pede
uma gestão de excelência, já
existente, mas também uma
resposta e procura adequada por
parte do nosso tecido empresarial,
entidades públicas e demais
organizações beneficiárias dos
fundos. Com este maior afluxo de
apoios, é essencial garantir
também um apertado controlo
sobre a execução destas verbas.
Sendo este um exercício mais
vasto que cabe a uma conjunto de
entidades do qual a AD&C faz
parte. Mas o maior desafio será,
sem dúvida, garantir a boa
aplicação destes fundos. Que os
apoios concedidos são bem
entregues a projetos que
contribuem de facto para o
desenvolvimento do país, que
tenham impactos reais na
sociedade e na economia e que
tenham poder de alavancagem.
Porque esta é uma oportunidade
única, a não desperdiçar!

2. Antes de mais, é importante não
esquecer que o contexto negocial
deste quadro de financiamento não
é comparável com períodos
homólogos, uma vez que o quadro
em execução, o Portugal 2020, foi
objeto de reforço com o REACT e
o PRR está já em execução. A
apresentação da versão inicial do
Acordo de Parceria (Portugal
2030) à Comissão Europeia (CE)
no final do ano, bem como o
lançamento da consulta púbica,
permitiu avançar com a
negociação informal do mesmo
com a CE. E a continuação dos
trabalhos técnicos permitirá que o
novo Governo possa dar sequência
ao processo já iniciado e concluí-lo
tão rapidamente quanto deseje.


