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1.

RESUMO

O presente relatório é o terceiro elaborado pela Comissão sobre o Programa Especial de
Adesão para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, SAPARD.
O primeiro relatório, publicado em Julho de 2001 com a referência COM(2001) 341,
apresentou uma perspectiva geral do instrumento SAPARD, designadamente o contexto da sua
criação, os instrumentos jurídicos em que se fundamenta, as disposições de financiamento e as
tarefas a executar para o tornar operacional. O relatório dava informações sobre os
antecedentes do programa, mas continha relativamente poucas informações sobre os aspectos
operacionais, já que na altura apenas dois países estavam em condições de o aplicar. O
segundo relatório, publicado em Julho de 2002 com a referência COM(2002) 434, cobriu o
ano de 2001, período em que cinco países elegíveis para apoio a título do SAPARD puderam
executar o programa. Embora estes países representassem metade dos países elegíveis,
correspondiam a menos de um quarto do total das dotações para todos os países.
Face à situação que acaba de ser descrita, a Comissão afirmou claramente, no relatório de
2001, que uma avaliação do programa com base no desembolso dos recursos orçamentais da
Comunidade poderia dar uma imagem distorcida. No entanto, o programa SAPARD foi alvo
de muitas críticas, baseadas frequentemente no referido desembolso.
Desde a publicação do relatório de 2001, a despesa a título do instrumento aumentou
consideravelmente. Em especial, os pagamentos aos beneficiários finais (como consta das
declarações trimestrais recebidas pela Comissão) aumentaram acentuadamente ao longo de
2002. Pela análise da declaração relativa ao último trimestre de 2002 conclui-se que os
mesmos excederam os 20 milhões de euros. Esta verba duplica a do trimestre anterior que, por
sua vez, triplica a do trimestre que o precedeu. Tal evolução registou-se apesar de a Polónia e
a Roménia, de longe os dois maiores países beneficiários, não terem beneficiado de quaisquer
pagamentos, com excepção dos pagamentos por conta. Quando estes dois países apresentarem
pedidos de reembolso proporcionais ao seu peso nas dotações orçamentais a título do
instrumento, o impacto no conjunto dos pagamentos será considerável.
A Comissão continua convicta, apesar disso, de que uma avaliação adequada deste
instrumento deverá ter em conta outros factores além do nível de execução orçamental. Várias
razões justificam essa convicção.
Um aspecto importante a salientar, neste contexto, é o facto de existir nos países beneficiários
do SAPARD, tal como acontece em relação às despesas estruturais nos Estados-Membros, um
desfasamento entre a afectação dos montantes aos beneficiários finais e o pagamento das
verbas orçamentais relativas ao correspondente co-financiamento da Comunidade.
Em regra, este desfasamento não é perceptível, nos Estados-Membros, na medida em que as
autorizações a título de anos anteriores são suficientes para cobrir, em qualquer altura, as
despesas elegíveis. Assim, por exemplo, no início do período 2000–2006, grande parte da
despesa elegível nos Estados-Membros refere-se a compromissos assumidos perante os
beneficiários finais no período 1994–1999. Situação semelhante ocorreu com os três novos
Estados-Membros quando começaram a absorver os fundos comunitários, quase
imediatamente a seguir à adesão. Em todas estas situações, os países em causa dispunham já
das estruturas necessárias para a concessão da ajuda, além de uma reserva de compromissos
anteriores, perante beneficiários finais, cuja natureza os tornava elegíveis para
co-financiamento comunitário imediatamente após a adesão.
A aparente ausência do desfasamento já referido contrasta fortemente com a situação existente
no âmbito do SAPARD. Neste programa e em relação a todos os países beneficiários não
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havia qualquer reserva de compromissos anteriores perante beneficiários finais, elegíveis para
co-financiamento comunitário a título do SAPARD. Deste modo, para que a Comunidade
pudesse garantir o pagamento das dotações aos beneficiários finais, a título deste instrumento,
foi necessário criar estruturas que permitissem a concessão da ajuda e o seu controlo (sendo a
questão essencial a decisão de atribuição da gestão), para poder depois assumir compromissos
perante os beneficiários. Estes compromissos são indispensáveis para que as despesas
elegíveis possam ser efectuadas e depois reembolsadas, e, consequentemente, imputadas ao
orçamento comunitário.
A importância do processo de criação das estruturas executoras dos programas de ajuda
ultrapassa largamente o seu impacto em termos da execução orçamental a título do SAPARD.
A existência destas estruturas tem repercussões positivas na capacidade de cada país
beneficiário para absorver os fundos destinados ao desenvolvimento rural, após a adesão. O
seu significado não pode ser quantificado em termos da execução orçamental a título do
SAPARD. O factor crucial, neste contexto, é o modo como o SAPARD é gerido em todos os
países beneficiários, nomeadamente numa base plenamente "descentralizada". Neste ponto,
este instrumento é único porquanto no âmbito dos outros instrumentos de pré-adesão, como o
PHARE e o ISPA, pelo menos alguns aspectos essenciais ainda têm que geridos pela
Comissão, mesmo nos últimos meses anteriores ao alargamento. No caso do SAPARD a
Comissão não interfere em nenhum desses aspectos essenciais. Em cada um dos dez países
que beneficiam do SAPARD, tal como acontece com os Fundos estruturais nos
Estados-Membros, são as autoridades nacionais que assumem a inteira responsabilidade da
gestão deste instrumento, que está apenas sujeito ao controlo ex-post da Comissão.
Já no início de 2000 a Comissão chegou à conclusão de que o único modo de gerir o SAPARD
era numa base de total descentralização. Uma das razões que a levaram a esta conclusão foi o
elevado número de projectos que teriam de ser tratados. Em finais de 2002, o número de
projectos para os quais tinham sido feitos contratos com os beneficiários ia já em 2 160 e em
finais de Junho de 2003 este número era superior a 7 000. Pondo de parte questões linguísticas
(todos os projectos são geridos na língua do país beneficiário em causa) esses números
estavam muito além da capacidade da Comissão, o que implicaria um aumento,
completamente fora do normal, dos seus recursos humanos. Outro factor que esteve na base
dessa decisão foi a convicção de que as competências e a experiência ganhas nos países
candidatos com este tipo de gestão constituiriam para eles uma excelente preparação para a
sua nova situação de Estados-Membros, contribuindo, de forma significativa, para o reforço da
sua capacidade administrativa.
Alguns comentadores consideraram que este tipo de gestão representaria um desafio
excessivo. A Comissão nunca partilhou este ponto de vista. Embora fosse um grande desafio
para todos os intervenientes, a gestão foi realizada com êxito por todos os países beneficiários.
Uma gestão descentralizada rigorosamente preparada (bem como o seu controlo posterior) está
também de acordo com o parecer do Parlamento Europeu expresso no relatório que
acompanhou a quitação de 2001. Nesse relatório, o Parlamento solicitou à Comissão que
garantisse a implementação de sistemas adequados de contabilidade, auditoria e controlo por
parte de todos os países candidatos. O processo que levou à decisão de atribuição da gestão,
que permite a aplicação do instrumento SAPARD através de uma gestão descentralizada,
constitui um grande avanço na direcção preconizada pelo Parlamento Europeu, pelo menos, no
que se refere à salvaguarda dos recursos orçamentais da Comunidade.
A Comissão congratula-se também com o contributo do SAPARD para o processo de
alargamento. As negociações para o alargamento concluíram com o reconhecimento de que a
UE considera que se deverá tirar o maior partido possível da experiência adquirida com a
execução do SAPARD, utilizando nomeadamente a Agência SAPARD para executar e gerir as
4

futuras medidas de desenvolvimento rural, financiadas quer pela Secção Orientação, quer pela
Secção Garantia do FEOGA. As negociações concluíram também que deveriam ser utilizadas
dotações diferenciadas (como no caso do SAPARD) para implementar o instrumento
temporário de desenvolvimento rural. Estes comentários são também particularmente
interessantes no contexto do trabalho que levou à quitação de 2000, no qual os procedimentos
de financiamento, gestão e controlo foram considerados complexos e possivelmente
dispensáveis após a adesão. Neste momento, é óbvio que muitos países beneficiários
tencionam continuar a utilizar após a adesão, sem qualquer alteração, as estruturas criadas para
o SAPARD (ou, pelo menos, manter grande parte delas).
Este relatório descreve o trabalho realizado e os resultados obtidos em 2002. No entanto,
inclui também alguns progressos verificados no início de 2003, nos casos em que uma
interrupção abrupta no final de 2002 teria dado ao leitor uma visão truncada da realidade. Tal
como o relatório de 2001, o presente relatório inclui uma parte baseada nos contributos dos
países beneficiários. No entanto, para não sobrecarregar o texto com numerosos contributos,
nem correr o risco de a sua apresentação retardar a publicação do presente documento, os
textos dos relatórios recebidos de cada país beneficiário serão publicados no sítio
http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm, e não no presente
documento.
2.

SAPARD – PONTO DA SITUAÇÃO

2.1

Aprovação das Agências SAPARD e decisões de atribuição da gestão da ajuda

Trabalho preparatório e auditoria anteriores à atribuição da gestão
A atribuição da gestão da ajuda decidida para a Bulgária, Estónia, Eslovénia, Lituânia e
Letónia em 2001 revelou a necessidade de melhorar a abordagem, de modo a facilitar aos
restantes países (República Checa, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia) a obtenção de
decisões de atribuição da gestão antes do final de 2002.
Os procedimentos e as condições de trabalho usados em 2001 foram aperfeiçoados para
facilitar a avaliação qualitativa dos procedimentos de execução e detectar possíveis
fragilidades na arquitectura do sistema.
Com este objectivo, em vez de aguardar a apresentação do processo formal relativo à
aprovação, a Comissão procedeu a uma apresentação prévia e informal do sistema (percurso
de gestão) e, com base nessa apresentação, definiu o percurso a seguir no controlo de qualquer
acção correctiva julgada necessária.
Uma vez concluída a avaliação do nível de preparação de cada país, foi dispensada uma
atenção especial às dificuldades mais importantes. Foi especialmente o caso de dois países
(Roménia e Hungria) cujas dificuldades eram de molde a comprometer a conclusão do
processo de aprovação nacional em 2002.
Foram realizadas cinco missões de reconhecimento, nestes dois países, com vista a avaliar a
qualidade e os níveis de execução da preparação para a aprovação.
Atribuição da gestão da ajuda
Uma vez concluída a preparação e sempre que a sua qualidade foi considerada suficiente para
satisfazer os requisitos do Acordo de Financiamento Plurianual, o Gestor Nacional concedeu a
aprovação nacional. Seguiu-se pouco depois uma auditoria que deu lugar à decisão da
Comissão relativa à atribuição da gestão. Esta decisão foi aprovada em Abril para a República
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Checa e a Eslováquia, depois em Julho para a Polónia e a Roménia, e finalmente em
Novembro para a Hungria.
Deste modo, em finais de Novembro de 2002, o procedimento de atribuição da gestão,
iniciado em 2001, estava concluído, relativamente à Agência SAPARD e ao Fundo Nacional,
na totalidade dos dez países candidatos, pelo menos, para algumas medidas.
Relativamente aos países que foram já objecto de decisões de atribuição da gestão em 2001 e
início de 2002, iniciou-se o planeamento da execução das restantes medidas incluídas no
programa de Desenvolvimento Rural, mas ainda não aprovadas.
Auditoria na sequência da atribuição da gestão (acompanhamento)
Os auditores efectuaram auditorias pós-atribuição da gestão em quatro países (Bulgária,
Lituânia, Polónia e Roménia) para se certificarem de que as questões, que em auditorias
anteriores tinham sido objecto de recomendações para melhoria do sistema, tinham sido
resolvidas de forma satisfatória.
No decurso destas auditorias, observou-se que a mudança de pessoal na Agência SAPARD
(Roménia) e nos Serviços Regionais (Polónia) introduziu um novo factor de risco no sistema,
que exigiu um controlo mais apertado.
Decisões de apuramento de contas
A Bulgária e a Estónia foram os dois países candidatos que apresentaram uma declaração de
despesas relativamente a 2001. Nos termos do artigo 11º da secção A do Acordo de
Financiamento Plurianual, a Comissão realizou duas missões no local, em 2002, que levaram à
decisão de apuramento de contas para 20011.
Decisão de apuramento da conformidade
O artigo 12º da secção A do Acordo de Financiamento Plurianual estipula que a Comissão
deve tomar uma decisão relativamente às despesas a excluir do co-financiamento comunitário
quando achar que essas despesas não foram executadas em conformidade com o Acordo de
Financiamento Plurianual. Em finais de 2001, apenas dois países (Bulgária e Estónia) tinham
declarado despesas e em finais de 2002 o número de países que declararam despesas subiu
para cinco (Bulgária, Estónia, Lituânia, Letónia e Eslovénia).
Atribuição da gestão para as restantes medidas (segundo grupo)
A atribuição da gestão da ajuda foi concedida medida por medida. O sistema implantado para
a Agência SAPARD e o Fundo Nacional (primeiro grupo) pressupunha a gestão, de um modo
geral, de muitas das medidas principais de cada programa mas não de todas. Esta estratégia
tinha como objectivo evitar que as medidas que implicavam uma preparação menos rápida
atrasassem todo o processo. Esta abordagem permitiria também aplicar, no posterior
desenvolvimento de outras medidas, a experiência ganha por todas as partes com o primeiro
grupo de decisões de atribuição.

1

C/2002/3612/ de 2.10.2002, um pouco fora do prazo previsto no Acordo de Financiamento Plurianual.
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No terceiro trimestre de 2002, a República Checa concluiu a aprovação nacional para a medida
2.3 "Condições agroambientais" e requereu a atribuição da respectiva gestão. A auditoria
estava concluída antes do final desse ano2.
A Comissão solicitou a todos os Gestores Nacionais a apresentação, antes do final de 2002, de
um calendário das suas intenções relativamente à aprovação nacional e aos subsequentes
pedidos de atribuição da gestão para as restantes medidas. Além disso, e tendo em conta a
adesão, prevista para Maio de 2004, de oito dos dez países, foi sugerido aos Gestores
Nacionais desses países que implementassem todas as restantes medidas de uma só vez, se
possível3.
3.

SAPARD – OPERACIONALIZAÇÃO

3.1

Alterações do enquadramento jurídico

Alterações ao Regulamento (CE) nº 1268/1999 do Conselho e aos Regulamentos de aplicação
(CE) nº 2759/1999 e (CE) nº 2222/2000.
A base jurídica do instrumento SAPARD é o regulamento (CE) nº 1268/1999 do Conselho (o
"Regulamento de base SAPARD") relativamente ao qual existem dois regulamentos de
aplicação, os Regulamentos (CE) nº 2759/1999 e (CE) nº 2222/2000 da Comissão. Uma vez
que a legislação da Comunidade não é directamente aplicável nos países candidatos, a matéria
destes instrumentos é transposta para um instrumento especial, os Acordos de Financiamento
Plurianuais (AFPA) celebrados com cada país4.
Alteração do Regulamento (CE) nº 1268/1999 (Regulamento (CE) nº 696/2003 do
Conselho)
Em meados de Agosto de 2002 violentas inundações causaram grandes prejuízos na República
Checa e na Eslováquia, entre outros países5.
Pouco tempo depois, em 28 de Agosto, a Comissão decidiu que se impunha uma resposta da
Comunidade, perante catástrofes naturais de proporções tão excepcionais, nomeadamente
através do SAPARD6. Face à urgência, foi apresentada para discussão uma proposta, já a
18 de Setembro.
Esta proposta teve em linha de conta o facto de que acontecimentos dessa natureza podem
sobrecarregar consideravelmente, a nível económico, as partes afectadas, tanto no sector
público como no sector privado. A Comissão considerou que, perante catástrofes como essa, a
Comunidade deve mostrar solidariedade para com as populações atingidas. Uma das medidas
propostas foi a criação do Fundo Europeu de Solidariedade, no âmbito do qual poderia ser
prestada ajuda sob a forma de subvenções. A outra dizia respeito à alteração do Regulamento
2
3
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A Decisão da Comissão foi aprovada a 19 de Fevereiro de 2003.
No início de 2003 os Gestores Nacionais de sete países candidatos (Bulgária, República Checa, Estónia,
Letónia, Lituânia, Roménia e Eslováquia) tinham indicado as suas intenções. No caso da Bulgária (sete
medidas) e da República Checa (a restante medida) os Gestores Nacionais asseguraram a aprovação
nacional.
Para mais informação consulte-se o ponto 3.8 do relatório anual SAPARD para 2000.
Para mais pormenores consulte-se a secção “Inundações”.
A outra iniciativa fundamental foi a apresentação de uma proposta no sentido da criação do Fundo de
Solidariedade da União Europeia (aprovada pelo Regulamento (CE) nº 2012/2002 do Conselho, de 11 de
Novembro de 2002 (JO L 311 de 14.11.2002, p. 3).
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de base SAPARD. As alterações propostas a esse Regulamento iam no sentido de aumentar o
limite máximo da intensidade da ajuda (de 50% para 75%) e o limite máximo da participação
comunitária em projectos pertinentes (de 75% para 85% da despesa pública total).
A proposta teve como base o Artigo 308º do Tratado e, por conseguinte, teve de ser
apresentada ao Parlamento Europeu, para parecer. Além disso, a proposta foi também
apresentada ao Comité Económico e Social, para parecer. No entanto, quando a proposta
estava ainda pendente no Conselho, entrou em vigor o Tratado de Nice, que prevê uma base
jurídica específica, o artigo 181º do Tratado CE (alterado pelo Tratado de Nice).
Consequentemente, a base jurídica da proposta teve de ser alterada em conformidade. A
proposta para a criação do Fundo, embora apresentada posteriormente à do SAPARD, deu
origem a um acto do Conselho já a 11 de Novembro de 20027.
Contudo, a evolução da proposta relativa ao SAPARD foi lenta, não permitindo a aprovação
da alteração em 2002 (o parecer do Parlamento foi dado a 11 de Março de 2003). A alteração
do Regulamento de base SAPARD foi aprovada a 14 de Abril de 20038. O seu conteúdo é
idêntico ao da proposta apresentada sete meses atrás.
Alteração do Regulamento (CE) nº 2759/1999 (Regulamento (CE) nº 2251/2002 da
Comissão de 17 de Dezembro de 2002)
Dois elementos distintos careciam de alteração neste Regulamento. Um deles referia-se ao
alcance da medida relativa à formação, o outro à medida relativa à silvicultura. A necessidade
da primeira alteração foi detectada através da experiência adquirida com a aplicação deste
instrumento. A necessidade da segunda alteração foi desencadeada pelo trabalho relacionado
com a iniciativa ligada às catástrofes de proporções excepcionais (ver nesta secção "Alteração
do Regulamento (CE) nº 1268/1999").
No que diz respeito à medida relativa à formação, a versão inicial do Regulamento (CE)
nº 2759/1999 restringia a ajuda principalmente a agricultores e outras pessoas envolvidas em
actividades agrícolas. A razão desta limitação era que, em princípio, ela reflectia a legislação
sobre desenvolvimento rural aplicável na Comunidade. A alteração introduzida pelo
Regulamento (CE) nº 2251/2002 alargou consideravelmente o âmbito das pessoas que podiam
receber formação, de forma a permitir a concessão de apoio a qualquer pessoa, em quase todas
as acções cobertas pelo SAPARD. A justificação desta medida baseava-se no facto de que, na
Comunidade, a formação deste leque mais alargado de pessoas pode ser apoiada a título de
outro instrumento, o Fundo Social Europeu. No entanto, no caso dos países beneficiários do
SAPARD nenhum instrumento comunitário pode desempenhar um papel semelhante ao deste
Fundo. A alteração introduzida pelo Regulamento (CE) nº 2251/2002 fez coincidir as
possibilidades de formação, no âmbito do SAPARD, com as proporcionadas, na prática, no
âmbito do desenvolvimento rural na Comunidade, nomeadamente pelo Fundo Social.
No que diz respeito à medida relativa à silvicultura, a versão inicial do Regulamento (CE)
nº 2759/1999 não previa a concessão de ajuda para recuperação do potencial de produção
silvícola afectado por catástrofes naturais nem permitia o apoio a investimentos nas florestas
para o controlo dos incêndios. Tendo em conta a experiência das inundações que em Agosto
de 2002 causaram prejuízos consideráveis em vários países candidatos, nomeadamente nas
florestas, o Regulamento (CE) nº 2251/2002 previu a concessão de ajuda para a reflorestação
em casos de catástrofes naturais de proporções excepcionais. O Regulamento também aboliu a
7
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Regulamento (CE) nº 2012/2002 do Conselho (JO L 311 de 14.11.2002, p. 3).
Regulamento (CE) nº 696/2003 do Conselho (JO L 99 de 17.4.2003, p. 24).
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restrição que, anteriormente, não permitia a concessão de ajuda para investimentos na área da
prevenção dos fogos florestais.
Alteração do Regulamento (CE) nº 2222/2000 (Regulamento (CE) nº 188/2003 da
Comissão de 31 de Janeiro de 2003)
O impulso dado pelas alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) nº 188/2003 e o
consequente volume de trabalho realizado em 2002 tiveram como objectivo resolver duas
situações. Uma delas tinha a ver com a necessidade de ter condições para responder, pronta e
adequadamente, através do SAPARD, a catástrofes naturais de proporções excepcionais, tais
como as violentas inundações que ocorreram em meados de Agosto de 2002. A outra com a
necessidade de actuar, em tempo oportuno, perante a perspectiva de uma significativa
anulação, já no fim de 2003, das dotações de autorização no âmbito do SAPARD.
Relativamente à componente das catástrofes naturais de proporções excepcionais, o texto
modificado introduziu uma derrogação que permitia a concessão de ajudas financeiras aos
beneficiários afectados, sob a forma de adiantamentos, como excepção à regra geral, segundo
a qual o pagamento só é feito depois de a despesa ter sido efectuada. A aplicação desta
disposição estava, no entanto, sujeita à aprovação da referida alteração do regulamento de base
SAPARD.
No que se refere à segunda componente, o risco de uma anulação em grande escala das
dotações tornou-se evidente relativamente cedo em 2002, quando não havia dúvidas de que em
relação a vários países, representando uma parte significativa do total das dotações SAPARD,
as decisões de atribuição da gestão não seriam tomadas antes de meados do ano, pelo menos.
Nessa altura, embora sete dos dez países beneficiários tivessem começado a utilizar essas
dotações, três deles, incluindo os dois maiores, representando mais de dois terços do volume
global das dotações SAPARD, não puderam fazê-lo porquanto não tinham assegurado as
decisões da Comissão de atribuição da gestão da ajuda. Enquanto os países em causa não
demonstraram a sua capacidade para satisfazer as condições implícitas a essa decisão, o
instrumento não pôde ser aplicado, não puderam ser efectuadas despesas elegíveis no âmbito
dos projectos e, consequentemente, nenhumas dotações destinadas aos países beneficiários
puderam ser objecto de uma ordem de pagamento. Esta situação é perfeitamente coerente com
os princípios de uma correcta gestão financeira. Não obstante, uma consequência importante,
em termos de execução orçamental, é que, uma vez tomada a decisão, as despesas elegíveis,
das quais essa execução depende, não podem ser consideradas retroactivamente, ao contrário
do que acontece com as despesas análogas nos Estados-Membros.
Para justificar os novos prazos para o cancelamento das verbas, fixados no Regulamento (CE)
nº 188/2003, deveria ser tomada em consideração, no entendimento da Comissão, a situação
acima descrita. Viu-se já que os programas SAPARD, devido à data de aprovação das decisões
de atribuição da gestão, só puderam ter início, nos países candidatos a que corresponde a
maior parte da ajuda financeira, em 2002. No entanto, as dotações foram inicialmente inscritas
no orçamento de 2000. A experiência adquirida com os países que iniciaram o SAPARD mais
cedo mostrou que não seria realista esperar que aqueles cujas decisões de atribuição foram
aprovadas em 2002 pudessem utilizar uma parte substancial das respectivas dotações no prazo
em vigor antes da adopção do Regulamento (CE) nº 188/2003, ou seja, no final de 2003. A fim
de evitar discriminações em relação aos países que conseguiram obter mais rapidamente as
decisões de atribuição, todos os países foram tratados de igual forma ao abrigo do
Regulamento (CE) nº 188/2003, que prorrogou por dois anos o prazo previsto para a utilização
das dotações correspondentes às verbas anuais de 2000 a 2002. Em relação aos anos seguintes
o prazo aproxima-se progressivamente das regras aplicáveis aos Fundos estruturais. O
Regulamento prevê que a Comissão anule qualquer parte de uma autorização que não tiver
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sido liquidada com um adiantamento ou em relação à qual não tiver sido apresentado à
Comissão nenhum pedido de pagamento admissível nas seguintes datas:
a)

para as dotações correspondentes às verbas anuais de 2000: 31 de Dezembro de 2004;

b)

para as dotações correspondentes às verbas anuais de 2001: 31 de Dezembro de 2005;

c)

para as dotações correspondentes às verbas anuais para 2002 e 2003: 31 de Dezembro
de 2006;

d)

para as dotações correspondentes às verbas anuais para qualquer ano depois de 2003:
31 de Dezembro do segundo ano seguinte ao ano da respectiva autorização financeira.

A proposta foi objecto de votação no comité competente (Fundo Europeu de Orientação e
Garantia Agrícola – FEOGA) a 17 de Dezembro de 2002, que permitiu a sua aprovação pela
Comissão. Contudo, tratando-se de uma questão particularmente importante e sensível (evitar,
em princípio, a anulação de várias centenas de milhões de euros, no final de 2003), a proposta
foi também explicada ao Comité STAR, a pedido de vários Estados-Membros, em 29 de
Janeiro de 2003, antes da sua aprovação. Pela mesma razão, a Comissão tomou a iniciativa de
a discutir com o Presidente do Comité de Controlo Orçamental, antes da sua aprovação.
Foram também incluídos no Regulamento (CE) nº 188/2003 vários pontos de natureza mais
técnica e processual, nomeadamente uma disposição que permite uma maior flexibilidade
relativamente aos prazos a respeitar nas declarações de despesa.
O Regulamento (CE) nº 188/2003 inclui igualmente uma disposição que permite, em
circunstâncias definidas, que a responsabilidade da selecção de projectos seja transferida para
um órgão a designar para o efeito, em vez de caber exclusivamente à agência SAPARD. Esta
inovação leva a que a selecção de projectos, por exemplo, possa ser decidida por uma
organização não governamental, designada para o efeito. Esta alteração constitui um avanço
na direcção recomendada pelo Parlamento no que se refere ao reforço do papel dos
representantes da sociedade civil. No entanto, em finais de 2002, era difícil em que medida
tinha sido utilizada por qualquer um dos países candidatos esta possibilidade de conferir às
organizações não governamentais um papel decisório.
Acordo de Financiamento Anual para 2002
Este acordo apresentava seis componentes, a saber:
i)

Fixação e disponibilização da contribuição comunitária para o co-financiamento de
acções a título do orçamento de 2002

A contribuição financeira da Comunidade para os programas SAPARD em 2002 inclui as
dotações para autorização a título da rubrica orçamental B7-010, no montante de 545 milhões
de euros, e uma transferência de 9,5 milhões de euros, aprovada pela autoridade orçamental a
30 de Setembro de 2002, a título da rubrica orçamental B7-010A (Gestão administrativa),
constituída por verbas não utilizadas pela Comissão. O total das dotações, incluindo a referida
transferência, à disposição dos países candidatos ascendia, assim, a 554 500 000 euros. Estas
dotações foram repartidas pelos países candidatos em conformidade com a Decisão da
Comissão 1999/595/CE, de 20 de Julho de 1999, relativa à repartição indicativa da dotação
financeira comunitária anual a título das medidas de pré-adesão em matéria de agricultura e
desenvolvimento rural. Assim, o montante atribuído a cada país é o seguinte:
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ACORDO DE FINANCIAMENTO ANUAL PARA 2002 – REPARTIÇÃO POR PAÍSES
País

Montante em euros

Bulgária

55 582 227

Eslováquia

19 502 405

Eslovénia

6 757 436

Estónia

12 942 243

Hungria

40 578 737

Letónia

23 297 531

Lituânia

31 808 039

Polónia

179 874 468
23 526 795

República Checa

160 630 119

Roménia

TOTAL

ii)

554 500 000

Uma medida que permite aos beneficiários finais assegurarem contratos de apoio,
sem interrupção, a título do SAPARD e do sistema de apoio ao desenvolvimento
rural, no período pós-adesão

O período de validade das autorizações relativas a cada país beneficiário no Acordo de
Financiamento Anual para 2002 termina no final de 2004 (período que será prorrogado até
final de 2005 pelo Acordo de Financiamento Anual de 2003), ou seja, bastante depois da data
de adesão. Tratando-se de um instrumento de pré-adesão, foi necessário estipular no Acordo
de Financiamento Anual de 2002 a data até à qual a Agência SAPARD podia celebrar
contratos com beneficiários, de forma a evitar que, para o mesmo projecto, as partes
interessadas pudessem dispor de dois instrumentos de apoio, à sua escolha. Era também
importante assegurar que a possibilidade de obter apoio não sofresse interrupção, na sequência
da adesão. Este objectivo foi salvaguardado pela disposição que determina que nenhum
contrato, envolvendo os fundos comunitários, será celebrado pela Agência SAPARD com
qualquer beneficiário, na qualidade de membro da União Europeia, posteriormente à data em
que o país em causa celebrar contratos que impliquem qualquer forma de apoio ao
desenvolvimento rural.
iii)

Racionalização das tarefas de selecção de projectos, papel das organizações não
governamentais

As alterações introduzidas abriram caminho a uma maior flexibilidade na selecção de
projectos para determinadas medidas, nomeadamente aquelas em que, no programa, existe
apenas um beneficiário designado (ou, no caso da medida agroambiental, mais de um
organismo desse tipo). Estas alterações tiveram como objectivo alargar o papel das
organizações não governamentais no processo SAPARD9. Embora muitos países se tenham
manifestado a favor do reforço do papel das organizações não governamentais, por ocasião da
reunião de ministros dos países candidatos realizada sob os auspícios do Parlamento Europeu
em Fevereiro de 2001, apenas quatro (Eslovénia, Bulgária, Estónia e Hungria) dos dez países
elegíveis solicitaram a inclusão dessa opção no respectivo acordo para 2002. Em finais de

9

Ver também na secção “Alteração do Regulamento (CE) nº 2222/2000”.
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2002, como já foi referido, era difícil ver em que medida os países candidatos tinham utilizado
esta possibilidade.
iv)

Determinação da elegibilidade, ao abrigo do SAPARD, dos fornecimentos
provenientes de Chipre, Malta e Turquia

A decisão do Conselho, tomada em finais de 2001, alargou a elegibilidade, a título do
SAPARD, a bens, serviços e fornecimentos provenientes de Chipre, Malta e Turquia10. Este
novo elemento foi, portanto, introduzido no Acordo de Financiamento Plurianual através do
Acordo de Financiamento Anual de 2002.
v)

Adopção, em tempo oportuno, das disposições necessárias em previsão da alteração
do Regulamento de base SAPARD

Para garantir, no caso de o Conselho alterar o Regulamento de base SAPARD, a inclusão de
disposições específicas relacionadas com catástrofes naturais de proporções excepcionais (ver
secção "Alteração do enquadramento jurídico, Alteração do Regulamento (CE)
nº 1268/1999"), foram introduzidas nos Acordos Plurianuais de Financiamento as alterações
correspondentes, através do Acordo de Financiamento Anual para 200211. Estas alterações
visaram reforçar a intensidade da ajuda e os níveis de co-financiamento, sem prejuízo da
atitude que o Conselho viesse a tomar relativamente à proposta. Esta estratégia foi adoptada
para evitar, no caso de uma rápida conclusão desse processo legislativo, demoras
suplementares devidas à inexistência das disposições pertinentes no Acordo de Financiamento
Plurianual.
vi)

Alterações técnicas

Foram introduzidas algumas alterações essencialmente técnicas, através do Acordo de
Financiamento Anual para 2002.
Outras iniciativas específicas da Comissão para facilitar a aplicação do SAPARD
A Comissão participou em numerosas acções e, em especial, ajudou a preparar os Comités de
Acompanhamento, prestando-lhes aconselhamento e dando seguimento a todas as iniciativas
tomadas nesse contexto que exigiam a sua intervenção. Esse seguimento esteve especialmente
relacionado com as numerosas alterações do programa. O Anexo B apresenta uma visão global
das decisões que a Comissão tomou, desde o início, para alteração dos programas SAPARD.
Por carta enviada em Junho de 2002, a Comissão convidou os países beneficiários a
apresentarem sugestões que contribuíssem para facilitar a execução do programa SAPARD.
Até à data, a resposta, limitada a três países, foi relativamente modesta. Contudo, a Comissão
deu seguimento favorável a todas as alterações do programa aprovadas pelo Comité de
Acompanhamento, excepto no caso da anulação da medida agroambiental (votada
unanimemente) pelo Comité de Acompanhamento para a Polónia.
A Comissão satisfez inúmeros pedidos de partes interessadas, relativos a diferentes aspectos
do SAPARD, provenientes dos países beneficiários e de outros países. Estas acções,
independentemente da sua importância, pelo menos para os autores dos pedidos, tornaram-se

10
11

Regulamento (CE) nº 2500/2001, do Conselho (JO L 342 de 27.12.2001, p. 1).
No caso da República Checa esta alteração foi introduzida no Acordo de Financiamento Anual de 2001.
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quase rotineiras, não justificando, por isso, mais do que uma breve menção, neste relatório. No
entanto, foram tomadas várias iniciativas que merecem ser referidas, como segue:
Sectores sensíveis
Durante o processo de negociação e aprovação dos programas, a Comissão reconheceu a
necessidade de assegurar uma ajuda de pré-adesão a título do SAPARD também em sectores
sensíveis, nos quais o apoio a investimentos, na União Europeia, é objecto de restrições ou,
até, de exclusões. Esses sectores são: carne, leite, ovos, açúcar, vinho, amidos, produtos de
moagem e malte. A ajuda a estes sectores no âmbito do SAPARD foi assegurada, por forma a
não obstruir o objectivo inerente a este instrumento, designadamente, a preparação de
estruturas nos países beneficiários, tendo em vista a adesão.
Não obstante, no contexto dos diversos programas, foi acordado que deveria ser desenvolvido
um sistema de controlo mais específico e minucioso para acompanhar a evolução dos sectores
sensíveis. Esse controlo permitiria tomar oportunamente as medidas adequadas, nos casos em
que o SAPARD pudesse provocar um aumento considerável das capacidades de produção em
sectores sensíveis.
Em Junho de 2002, a Comissão transmitiu orientações a todos os países beneficiários sobre
esta questão, nomeadamente sobre os sectores específicos a contemplar e os indicadores a
utilizar. Em conformidade com a prática seguida habitualmente no âmbito do SAPARD, essas
orientações só foram divulgadas após terem sido discutidas com todos os países envolvidos.
Infra-estruturas geradoras de receitas líquidas substanciais
Com vista a respeitar os limites máximos da intensidade da ajuda estabelecidos no
Regulamento de base SAPARD, a Comissão já em 2001 tinha transmitido a todos os países
beneficiários uma recomendação sobre o modo de determinar se um projecto deve ser
considerado gerador de receitas líquidas substanciais. Essa recomendação era importante
porque, se fossem geradas essas receitas por um projecto que envolvesse infra-estruturas, a
intensidade da ajuda deveria respeitar um limite máximo de 50% (em vez de 100%).
A recomendação baseou-se no conceito de "receitas líquidas substanciais" mencionado no
nº 4, alínea a), do artigo 29º do Regulamento (CE) nº 1260/1999 que estabelece disposições
gerais sobre os Fundos estruturais. Essa recomendação preconizava a utilização, no SAPARD,
de uma abordagem semelhante à utilizada no âmbito dos Fundos estruturais. No entanto, a
Comissão reconheceu explicitamente que não pretendia insistir numa única interpretação de
receitas relevantes e admitiu a necessidade de uma diferenciação nos casos em que, por
exemplo, as circunstâncias existentes em diferentes países ou tipos de projectos justificassem
outras abordagens.
Em conformidade com o referido, a Comissão apresentou, em Dezembro de 2002, uma versão
revista dessas recomendações. E fê-lo após discussão com um país interessado, que previu
problemas com o Acordo de Financiamento 2001, em certas circunstâncias. Em resumo, as
recomendações revistas e enviadas a todos os países reconheciam que certos projectos
respeitantes a infra-estruturas privadas relativamente pequenas seriam considerados como não
geradores de receitas líquidas substanciais, considerando-se elegível uma ajuda até 75% das
despesas totais subsidiáveis.
Controlo dos compromissos
No início do Outono de 2002, pouco depois de quase todos os países terem sido objecto de
uma decisão de atribuição da gestão e quando, por isso, o SAPARD tinha condições para
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funcionar mais amplamente, assistiu-se a uma alteração de prioridades e as actividades ligadas
à preparação deram lugar à operacionalização deste instrumento.
A natureza das actividades de cada Comité de Acompanhamento reflectiu, cada vez mais, em
2002, esta evolução. Muitos desses comités começaram a concentrar-se mais na necessidade
de analisar os níveis de execução do seu programa, previstos no Acordo de Financiamento
Plurianual. Esse trabalho baseou-se largamente na informação produzida pela agência
SAPARD correspondente, mas também no contributo de outras entidades, nomeadamente as
organizações não governamentais interessadas.
Com o crescente volume de dados disponíveis, estes comités puderam acompanhar a evolução
da situação através dos relatórios trimestrais da Comissão, elaborados com base nas
declarações de despesa. Esses relatórios não podem, evidentemente, transmitir uma visão
actualizada da realidade em termos da aplicação do instrumento. As declarações de despesa
são resultado de um acontecimento a montante, nomeadamente o facto de potenciais
beneficiários se tornarem beneficiários por celebrarem contratos com a agência SAPARD para
a execução dos seus projectos. Assim, embora nem todos esses contratos levem a que um
montante correspondente seja incluído numa posterior declaração de despesa, o seu volume e
valor são úteis como referência. Esta foi, pelo menos, a ideia da Comissão quando apresentou
a sugestão a todos os países beneficiários numa carta enviada em Outubro de 2002.
Essencialmente, a sugestão tinha como objectivo estabelecer uma troca de informações
fundamentadas largamente nas dotações concedidas pelas agências SAPARD aos beneficiários
finais. Os países interessados foram convidados a fornecer dados num formato normalizado,
que a Comissão poria em forma de tabela ou de gráfico, o mais possível numa base
comparável. Para evitar ser acusada de criar mais uma burocracia, a Comissão salientou que o
sistema seria inteiramente voluntário, fácil de gerir em termos de fornecimento de dados e
fácil de utilizar.
De facto, todos os países aprovaram a ideia exposta. O primeiro relatório cobriu o período
entre o arranque do SAPARD e o final de 2002 (e foi enviado a todos os países beneficiários a
31 de Janeiro de 2003). Uma cópia desse relatório, acompanhada de dados mais recentes,
consta do anexo D.
Execução atempada das dotações orçamentais SAPARD
Desde o início da aplicação do SAPARD, a Comissão tem vindo a prestar conselhos quanto à
gestão financeira deste instrumento, especialmente no que se refere a acções que podem ajudar
a garantir a plena utilização das dotações, em conformidade com os objectivos do programa. O
primeiro desses exercícios, que envolveu todos os países beneficiários, realizou-se durante o
seminário que teve lugar em Tartu (Estónia) em Julho de 2001. Esse exercício foi repetido
durante o seminário realizado em Bruxelas, em Junho de 2002. Aqui foi novamente invocado
o argumento de que um dos indicadores do êxito do SAPARD é o grau de absorção da ajuda
comunitária por parte do país beneficiário. Foram novamente referidas as possíveis causas do
baixo nível de execução e a Comissão avançou com várias alternativas para resolver esta
questão. Entre essas alternativas sugeriu a não limitação, em nenhum Acordo de
Financiamento Anual, das verbas a afectar aos beneficiários finais, assim como um controlo e
uma gestão eficientes, tendo em vista a identificação dos problemas e a sua solução.
Essa recomendação especial foi ainda reforçada numa carta, enviada pela Comissão a todos os
países beneficiários em Outubro de 2002. Mais uma vez se voltou a insistir nos compromissos
para com os beneficiários finais e se invocou explicitamente o risco de anulação das dotações
de autorização não utilizadas. Sobre esta matéria, foi ainda salientado que, mesmo que os
prazos previstos para a anulação fossem prorrogados (como veio, de facto, a acontecer – ver
nesta secção "Alteração do Regulamento (CE) nº 2222/2000 (Regulamento (CE) nº 188/2003
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da Comissão, de 31 de Janeiro de 2003)", continuaria a ser necessário gerir o SAPARD de
forma a minimizar o risco de perda destas dotações.
De certo modo relacionada com a execução atempada das dotações orçamentais do SAPARD,
mas sem se restringir a esta questão, está a disposição da Comissão de eliminar quaisquer
regras que pareçam "complexas". A importância desta questão é sublinhada na resolução do
Parlamento relativa à Quitação do orçamento de 2000, onde foi feita uma referência à
complexidade das regras SAPARD. A fim de resolver esta questão, na prática, a Comissão,
numa carta enviada aos países beneficiários, em Junho de 2002, lançou um convite
permanente à apresentação de sugestões tendentes a tornar as regras menos complexas. Até
agora, o volume de respostas recebidas dos países beneficiários foi extraordinariamente
reduzido.
3.2.

Execução em 2002 – Questões financeiras e orçamentais

i)

Dotações disponíveis e execução financeira em 2002
Autorizações (milhões de euros)
Orçamento
votado

alterações *

total das dotações
disponíveis

execução

anuladas

B7-010

545,0

9,5

554,5

554,50

0

B7-010A

10,0

–9,5

0,5

0,06

0,44

555,0

0

555,0

554,56

0,44

execução

anuladas

Total SAPARD
*

9 500 000 foram transferidos da rubrica B7-010A para a rubrica B7-010.

Orçamento
votado
B7-010
B7-010A
Total SAPARD

Pagamentos

(milhões de euros)

alterações *

total das dotações
disponíveis

360,0

0

360,0

123,76

236,24

10,0

0

10,0

0,11

9,89

370,0

0

370,0

123,87

246,13

Autorizações
As dotações SAPARD estão inscritas na rubrica 7 do orçamento. Estão classificadas como
despesas não-obrigatórias e envolvem dotações diferenciadas. O capítulo B7-01 (instrumento
de pré-adesão SAPARD) inclui os artigos B7-010A (Agricultura – despesas de gestão
administrativa) e B7-010 (Agricultura). O primeiro destina-se a financiar certas medidas de
assistência técnica, da iniciativa da Comissão. O segundo financia a contribuição da
Comunidade para os programas SAPARD implementados pelos países candidatos.
As dotações orçamentais de autorização inscritas no orçamento de 2002 para o SAPARD
elevaram-se a 555 milhões de euros, dos quais 545 milhões para a rubrica orçamental B7-010
de financiamento dos programas e 10 milhões para a rubrica B7-010A destinada à gestão
administrativa.
A 30 de Setembro de 2002 a Autoridade Orçamental aprovou uma transferência de
9,5 milhões de euros, no âmbito das verbas não utilizadas pela Comissão, da rubrica
administrativa B7-010A para a rubrica de programas B7-010, a fim de disponibilizar essa
verba para os programas. Consequentemente, as dotações globais à disposição dos países
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candidatos ascenderam a 554,5 milhões de euros (montante já incluído nos Acordos Anuais de
Financiamento para 2002). Uma parte das dotações disponíveis, no valor de 438 879 euros não
foi utilizada em 2002, pelo que foi anulada.
Pagamentos
As dotações de pagamentos ascenderam a 360,0 milhões de euros, inscritos na rubrica B7-010
e a 10 milhões de euros na rubrica B7-010A.
Não houve transporte de dotações de 2001. Uma verba de 246,13 milhões de euros das
dotações para pagamentos não foi utilizada em 2002 e foi anulada.
ii)

Utilização dos fundos

Execução da rubrica orçamental B7-010 A destinada à gestão administrativa
Um montante de 61 121 euros das dotações de autorização destinadas à gestão administrativa
foi utilizado pela Comissão, nos termos do nº 4 do artigo 7º do Regulamento (CE)
nº 1268/1999, para cobrir os custos de um seminário sobre "aspectos da gestão do programa",
realizado em Bruxelas.
A Comissão propôs a transferência de parte das dotações remanescentes na rubrica B7-010A
(9,5 milhões de euros), destinadas a assistência, para a rubrica B7-010, destinada aos
programas. Esta transferência foi aprovada pela Autoridade Orçamental e permitiu que o
montante em causa fosse incluído nos Acordos Anuais de Financiamento para 2002,
reforçando, desse modo, (usando a mesma chave de repartição utilizada para o montante
global) a contribuição comunitária disponível para cada programa de agricultura e
desenvolvimento rural. Das dotações disponíveis, como já foi referido, um montante
de 438 879 euros não foi utilizado, tendo sido anulado.
Um total de 111 937 euros das dotações de pagamento foi utilizado para pagar encargos com a
realização de um seminário a 12 e 13 de Novembro de 2001, em Bruxelas, sobre a execução
de acções piloto relevantes para a política agroambiental da UE e de um outro seminário
realizado a 17 e 18 de Junho de 2002, também em Bruxelas, relativo a "aspectos da gestão do
programa"12. Um montante de 9 888 063 euros das dotações disponíveis não foi utilizado e foi
anulado.
iii)

Execução da rubrica orçamental B7-010 destinada aos programas

a)

Dotações de autorização

A autorização do total das dotações orçamentais disponíveis para a execução dos programas
SAPARD em 2002 (554,5 milhões de euros) foi feita de acordo com a mesma abordagem
adoptada em 2000 e 2001. Foi concedida uma autorização global quando a Comissão aprovou,
a 22 de Outubro de 2002, o texto modelo dos Acordos Anuais de Financiamento e autorizou o
Membro da Comissão a assiná-lo com cada país candidato.
A possibilidade de conceder uma autorização global nos termos do nº 2 do artigo 36º do
Regulamento Financeiro permite à Comissão autorizar a totalidade do montante disponível
para um determinado ano e fixar as autorizações para cada um dos países antes do final do ano
12

Os montantes finais efectivamente pagos para a realização destes seminários foram de 50 816 euros para
o seminário sobre acções piloto e de 61 121 euros para o seminário sobre a gestão do programa.
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seguinte. As autorizações relativas aos diversos países, num total de 539,6 milhões de euros (o
mesmo que para o Acordo de Financiamento Anual de 2001), foram concedidas no início de
2002 a cada um dos países candidatos. A autorização global para o Acordo de Financiamento
Anual de 2002 foi concedida a 18 de Outubro de 2002, tendo-se-lhe seguido a assinatura, no
primeiro semestre de 2003, do Acordo de Financiamento Anual de 2002 para a Bulgária, a
Letónia, a Lituânia, a Eslovénia, a Polónia, a Roménia, a República Checa e a Hungria13.
b)

Dotações de pagamento

O artigo 7º da secção A do Acordo de Financiamento Plurianual relativo aos pagamentos
efectuados pela Comissão na conta SAPARD em euros faz uma distinção, nos seus nºs 5 e 6,
entre pagamentos por conta e pagamentos intercalares. Os primeiros são feitos após a
aprovação do programa, desde que a decisão da Comissão de atribuição da gestão financeira à
Agência SAPARD tenha sido adoptada, e depois de o Acordo de Financiamento Plurianual e
do primeiro Acordo de Financiamento Anual terem sido celebrados. Os pagamentos
intercalares reembolsam as despesas efectivamente pagas a título do programa, conforme
certificado pelo Gestor Nacional. Dado que estas despesas só são possíveis após a atribuição
da gestão financeira às agências responsáveis, estes pagamentos só podem ser efectuados na
sequência dessa decisão de atribuição.
c)

Pagamentos por conta

O nº 5 do artigo 7º da secção A do Acordo de Financiamento Plurianual prevê este pagamento
inicial e estipula que o seu montante não deverá exceder o valor de 49% da primeira
autorização anual SAPARD para cada país, e que poderá ser realizado em mais de uma
fracção. Ao abrigo do Acordo de Financiamento Plurianual, o Gestor Nacional deverá utilizar
este montante, durante a vigência do programa, apenas para pagar a contribuição da
Comunidade para as despesas conformes com aquele acordo.
Para determinar o montante exacto deste pagamento inicial, a Comissão contabiliza as verbas
necessárias para o reembolso dos custos elegíveis incorridos pela Agência SAPARD, tendo em
conta as implicações decorrentes da limitação da atribuição da gestão apenas a algumas
medidas do programa para o país em causa e o facto de que não é elegível qualquer despesa
incorrida anteriormente à decisão de atribuição da gestão. Com vista a uma correcta gestão
financeira foi, consequentemente, decidido limitar o primeiro pagamento por conta a 50% do
montante máximo possível. Considerando o facto de que apenas algumas medidas em cada
programa beneficiaram da decisão de atribuição da gestão, foi decidido calcular, para 2002 tal
como para 2001, o "montante máximo possível" apenas para estas medidas, mas tendo em
consideração a margem para cada medida (10% da sua dotação total para 2000–2006)
apresentada no quadro financeiro dos programas.

13

Em relação à Estónia e à Eslováquia a assinatura do Acordo Anual de Financiamento está prevista para
finais de 2003, envolvendo um montante total de 32,4 milhões de euros.
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Na sequência da decisão da Comissão relativa à atribuição da gestão, foram feitos, em 2002,
os seguintes pagamentos iniciais por conta:
País candidato

Pagamento por conta (€)

Eslováquia

4 557 496

Hungria

9 482 800

Polónia

42 034 668

República Checa

5 497 951

Roménia

37 537 477

Total

99 110 392

Uma segunda fracção do pagamento por conta foi também paga, em 2002, à Estónia
(3 024 458 euros), à Eslovénia (1 579 137 euros) e à República Checa (5 497 951 euros),
perfazendo, em relação a cada país, o valor máximo de 49% da primeira autorização anual
SAPARD. Os adiantamentos pagos em 2002 ascenderam, assim, a 109 211 938 euros. A
necessidade de pagamentos adicionais por conta foi justificada pelo volume de pedidos de
pagamento recebidos dos beneficiários finais e ainda não satisfeitos e, no caso da República
Checa, pelas necessidades previstas na sequência das inundações de Agosto de 2002, em
conformidade com o Acordo de Financiamento Plurianual, modificado pelo Acordo de
Financiamento Anual de 2001 para aquele país. Refira-se que, não fora a decisão política de
restrição dos pagamentos por conta a metade do limite regulamentar, excepto nos casos de
manifesta necessidade, a execução orçamental em 2002 podia ter sido superior à que foi, em
mais de 100 milhões de euros.
d)

Pagamentos intercalares

A Bulgária, a Estónia, a Lituânia, a Letónia e a Eslovénia apresentaram pedidos de reembolso
de despesas já efectuadas, com base em declarações de despesas e pedidos de pagamento.
País candidato

Pagamentos intercalares (€)

Bulgária

4 925 884

Eslovénia

94 196

Estónia

3 529 508

Letónia

2 797 570

Lituânia

3 200 180

Total

e)

14 547 338

Dotações não utilizadas em 2002

Das dotações de pagamento disponíveis não foi utilizado um montante de 236 240 723 euros,
que foi cancelado.
Uma das principais razões deste facto foi que a Polónia e a Roménia, países relativamente aos
quais foram aprovadas decisões de atribuição da gestão em Julho e Agosto de 2002, não
requereram o reembolso das despesas incorridas a título do orçamento de 2002. O peso destes
dois países candidatos no total das dotações é tão significativo (61,4%) que toda a execução
orçamental está fortemente dependente do seu desempenho.
Um outro factor foi a redução do nível dos pagamentos por conta para metade do limite
máximo de 49%, para seis países candidatos. A Comissão considerou a hipótese de limitar os
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pagamentos apenas a esse tecto, e, nesse caso, a execução orçamental teria aumentado
fortemente como já se referiu no ponto i). A decisão de o não fazer foi tomada com a intenção
de dar maior prioridade a uma sólida gestão financeira do que a uma taxa superior de execução
orçamental. Refira-se que, em finais de Junho de 2003, os pagamentos feitos pela Comissão
(incluindo os pedidos recebidos cujo processo de pagamento está em curso) se elevaram
a 209,4 milhões de euros, o que corresponde a uma subida dos níveis registados em finais de
2002, da ordem dos 55,2 euros. O total de 209,4 milhões de euros é constituído por
147,1 milhões de euros de pagamentos por conta e 62,3 milhões de euros de reembolsos. O
montante de 55,2 milhões de euros corresponde a 7,4 milhões de euros de pagamentos por
conta e 47,8 milhões de euros de reembolsos.
3.3

Trabalho realizado em relação ao Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas continuou a prestar grande atenção ao SAPARD, durante o ano de 2002.
No entanto, a Comissão aguarda ainda as observações que o Tribunal se comprometeu a
apresentar, no que se refere à base jurídica daquele instrumento (ponto 6.7 do relatório do
Tribunal, de 15 de Dezembro de 2001).
4.

AVALIAÇÃO INTERCALAR

O nº 1 do artigo 5º do Regulamento de base SAPARD estabelece que, tendo em vista a
apreciação da eficácia das medidas incluídas nos programas SAPARD, estes programas
deverão ser objecto, inter alia, de uma avaliação intercalar.
O Regulamento de aplicação SAPARD (Regulamento (CE) nº 2759/1999 da Comissão),
especifica que deverão ser realizadas apreciações e avaliações que tenham em conta os
processos de avaliação previstos no capítulo III do título IV do Regulamento (CE)
nº 1260/1999 (Regulamento dos Fundos estruturais) e na secção 5 do Regulamento (CE)
nº 1750/1999 (Regulamento de aplicação relativo ao Desenvolvimento Rural, revogado e
substituído pelo Regulamento (CE) nº 445/2002).
Os requisitos acima referidos constam dos artigos 9º, 10º e 11º da secção B do Acordo de
Financiamento Plurianual concluído com cada país candidato.
Na sequência dos seminários sobre avaliação realizados a 14–18 de Maio de 2001 (já referidos
no relatório anual SAPARD de 2001) os pormenores específicos da avaliação intercalar foram
discutidos noutro seminário (realizado em Bruxelas a 17–18 de Junho de 2002) sobre
"aspectos da gestão e execução dos programas SAPARD". Durante este seminário foi dada
uma atenção especial aos aspectos organizacionais e metodológicos da avaliação intercalar.
Foi apresentado e discutido com os países candidatos um projecto de "Directrizes para a
avaliação intercalar dos programas de desenvolvimento rural apoiados pelo SAPARD". Em
Agosto de 2002, após revisão do documento, a Comissão enviou estas directrizes aos países
candidatos para pôr em marcha o processo de avaliação intercalar e dar orientações sobre os
procedimentos. Estas directrizes foram também apresentadas (para informação) a todos os
Estados-Membros presentes no Comité STAR e estão disponíveis na parte respeitante ao
alargamento do sítio web da DG AGRI:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm.
De um modo geral, este exercício de avaliação deve seguir a estrutura habitual do processo de
avaliação, composta por cinco etapas, ou seja, estruturação, recolha de dados, análise,
apreciação e elaboração de relatório. A principal finalidade é analisar os resultados iniciais do
programa, assim como a sua coerência com a avaliação ex-ante, a relevância dos seus
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objectivos e o respectivo grau de cumprimento. Este exercício avaliará também o modo como
os recursos financeiros foram utilizados e a qualidade dos relatórios e da execução.
Especificamente, os objectivos da avaliação intercalar são:
–

avaliar a contínua adequação da estratégia SAPARD em termos de relevância e de
coerência (interna e externa);

–

avaliar a adequação e a eficácia dos procedimentos de execução (divisão de
responsabilidades, gestão e controlo), bem como o sistema de controlo (como fonte
de informação para a avaliação e instrumento de gestão);

–

avaliar os resultados iniciais do programa SAPARD, em termos de eficácia e
eficiência;

–

utilizar as questões, os critérios e os indicadores de avaliação comuns e específicos do
programa;

–

avaliar o impacto institucional do SAPARD como meio de preparação do país
candidato em causa para a implementação do acervo comunitário;

–

formular recomendações relativas a eventuais ajustamentos do programa.

Durante o ano de 2002, os países candidatos continuaram a registar progressos relativamente a
este exercício. Em Dezembro de 2002 todos os países candidatos, excepto a Hungria, tinham
publicado os seus anúncios de informação prévia (previsões de contratos)14.
Os workshops sobre avaliação intercalar organizados pela Comissão desde Junho de 2003 dão
a todas as entidades envolvidas a oportunidade de discutirem o plano de avaliação e trocarem
pontos de vista sobre as suas expectativas em relação a esse exercício, contribuindo para
assegurar que as orientações da Comissão sobre avaliação sejam incorporadas neste plano15.
5.

SAPARD – "O PROCESSO DE APRENDIZAGEM" – ELEMENTOS-CHAVE RELATIVOS A
2002

5.1

Controlo das dotações

No Outono de 2002, pouco depois de terem sido adoptadas decisões de atribuição da gestão a
favor de quase todos os países beneficiários, estavam reunidas as condições para o instrumento
SAPARD poder ser amplamente aplicado. Consequentemente, para muitos intervenientes, a
prioridade deixava de ser a preparação para passar a ser a operacionalização.
Esta mudança reflectiu-se na natureza do trabalho de vários intervenientes, em especial
agências SAPARD e Comités de Acompanhamento, que, cada vez mais, se foram dedicando a
aspectos operacionais. A Comissão considerou que esse trabalho poderia seria facilitado se as
partes envolvidas fossem capazes de avaliar os progressos realizados na execução do
respectivo programa, em comparação com o programa de outros países beneficiários, tanto
mais que se tratava de um exercício totalmente novo para todos.

14

15

Em Março de 2003, todos os países, excepto a Estónia, a Eslovénia e a Hungria, que seguem um
procedimento simplificado, tinham publicado os seus avisos de contrato no Jornal Oficial. Em finais de
Junho de 2003, quase todos os países tinham iniciado a avaliação intercalar dos seus programas
SAPARD.
O primeiro desses seminários, realizado a 28 de Maio de 2003, disse respeito à República Checa.
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A única fonte de dados facilmente comparáveis de que a Comissão dispunha inicialmente era a
informação constante das declarações de despesa trimestrais, em conformidade com o artigo
9º da secção A do Acordo de Financiamento Plurianual. A informação contida nessas
declarações constitui um elemento essencial do instrumento. Além disso, é por vezes
considerada o indicador-chave da sua evolução, como, por exemplo, no caso do trabalho que
levou à resolução de quitação do Parlamento Europeu, no que respeita à execução do
orçamento de 2001. No entanto, a Comissão considerou que, especialmente numa fase
relativamente incipiente da execução do SAPARD, poderia ser utilizado com vantagem, pelo
menos por aqueles que estão muito envolvidos na aplicação deste instrumento, um indicador
de evolução mais pertinente do que o baseado nas declarações de despesa.
Em consequência, a Comissão sugeriu a cada país beneficiário a criação de um sistema de
troca de informação baseado, em grande parte, nos compromissos assumidos perante os
beneficiários finais. E fê-lo porque esses compromissos são precursores fundamentais de cada
componente da declaração de despesas e precedem essa declaração num período que pode ir
até vários meses. Este fenómeno é também característico da despesa da Comunidade
relacionada com a realização de investimentos a título dos Fundos estruturais. Não obstante, o
seu impacto em termos de fluxos orçamentais não é facilmente visível no caso destes Fundos,
uma vez que as datas em que os compromissos perante os beneficiários finais são assumidos
não estão sujeitas às regras comunitárias e, além disso, as despesas incorridas podem ser
consideradas retroactivamente a partir da data de início do período de programação. Nenhuma
destas possibilidades existe ao abrigo do SAPARD. Por isso, a Comissão considerou que seria
útil, pelo menos a título informativo para efeitos de gestão, utilizar um instrumento mais
adequado do que a despesa.
A troca de informação prevista teria de respeitar um equilíbrio conveniente entre simplicidade
e utilidade. A Comissão considerou que, para tal, a troca de informação devia basear-se no
nível cumulativo dos compromissos assumidos perante os beneficiários finais por cada
Agência SAPARD, independentemente de terem ou não dado lugar a pagamentos, e que a
informação devia ser comunicada trimestralmente, embora indicando os totais mensais. Todos
os países concordaram em participar no envio de dados, no âmbito deste sistema voluntário.
Os dados recebidos são transpostos para quadros e gráficos, pelos Serviços da Comissão. Para
facilitar a análise comparativa, os montantes são apresentados com referência a um valor de
base que é, para cada país, a contribuição comunitária estabelecida no seu Acordo de
Financiamento Anual para 2000. Para contornar a questão das diferentes datas em que as
decisões de atribuição da gestão foram adoptadas, os dados são apresentados com a indicação
do número de meses decorridos desde a adopção da primeira decisão de atribuição da gestão,
para o país em causa. A troca de dados mostra também o nível de compromissos em termos de
contribuição comunitária por medida e por país, e também o número total dos projectos
aprovados por medida.
A experiência adquirida até à data com o sistema revela que ele é vantajoso em termos de
análise comparativa (benchmarking), especialmente para as Agências SAPARD e os Comités
de Acompanhamento. Tem servido também para chamar a atenção para os riscos de anulação
das dotações de autorização não utilizadas, em especial, em países onde, com o passar do
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tempo, o ritmo da assinatura de contratos com beneficiários finais nem sequer acompanhou o
volume dos montantes fixados nos sucessivos Acordos Anuais de Financiamento16.
5.2

Inundações

Em Agosto de 2002, a Europa Central foi afectada por fortes inundações. Na sequência de
uma reunião realizada entre os líderes dos países afectados e o Presidente Prodi, a Comissão
comprometeu-se a conceder ajuda de emergência. A 28 de Agosto, a Comissão apresentou
uma proposta, relativa à instituição de um fundo especial a utilizar na eventualidade de
catástrofes naturais, tecnológicas ou ambientais. A Comissão confirmou igualmente que as
acções destinadas a restabelecer a capacidade das zonas rurais após os prejuízos causados
pelas inundações podem ser abrangidas pelo SAPARD17.
Dois países, a República Checa e a Eslováquia, requereram a introdução de alterações no seu
programa SAPARD, face ao impacto dos prejuízos resultantes das inundações. A República
Checa informou que aproximadamente 40% do seu território foi assolado pelas inundações e
cerca de 6% se encontra efectivamente submerso, o que provoca danos em 753
municipalidades. Segundo as estimativas, os custos dos prejuízos provocados pelas inundações
equivaleram a cerca de 3,1% do PIB do país, em 2002. O montante total dos prejuízos
ocorridos no sector agrícola foi calculado em 121 milhões de euros, aproximadamente. No
caso da Eslováquia, a área total afectada pelas inundações foi calculada em cerca de 8 700
hectares. Foram organizadas, por representantes da Comissão, reuniões de acompanhamento,
que culminaram numa série de alterações ao programa, que foram posteriormente discutidas e
aprovadas, em cada país, pelo respectivo Comité de Acompanhamento, em Outubro de 2002.
Tendo em consideração as inundações, foram feitas alterações aos Acordos Plurianuais de
Financiamento. Por razões de celeridade no caso da República Checa, foram introduzidas
alterações ao Acordo de Financiamento Plurianual através do Acordo de Financiamento Anual
para 2001 (e não 2002). Foi inserido o artigo 16º no Acordo de Financiamento Plurianual para
cobrir os casos de catástrofes naturais de proporções excepcionais. Este artigo dispõe que, no
caso de considerar que uma catástrofe natural de proporções excepcionais afectou a República
Checa, a Comissão poderá rever as taxas da sua contribuição (aumento do limite máximo dos
auxílios públicos de 50% para 75% e da contribuição comunitária de 75% para 85%). Esta
revisão das taxas fez parte de uma alteração, proposta pela Comissão, do Regulamento (CE)
nº 1268/1999 do Conselho, em resposta à crise decorrente das inundações. Foram ainda
autorizadas derrogações no sentido de viabilizar pagamentos adicionais por conta e
adiantamentos aos beneficiários, e de admitir a possibilidade de aplicar o programa numa base
retrospectiva, assim como a derrogação de certas disposições do Acordo de Financiamento
Plurianual relativas, por exemplo, ao cumprimento das normas exigidas para os contratos
públicos.
O programa SAPARD para a República Checa foi posteriormente alterado a fim de ter em
consideração a revisão das taxas de participação, a modificação dos critérios de elegibilidade
de forma a incluir disposições a aplicar em caso de catástrofes naturais de proporções
excepcionais, e a revisão dos critérios de selecção de forma a garantir prioridade para os
requerentes directamente afectados pela catástrofe. No caso da Eslováquia, o Comité de

16

17

Esta questão foi objecto de cartas enviadas pela Comissão a cada país beneficiário, no início de Abril de
2003, onde foram apresentadas alternativas a ter em conta, para ajudar a assegurar uma execução mais
eficiente dos vários programas.
Ver Secção “Alterações do enquadramento jurídico”.
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Acompanhamento aprovou uma alteração às medidas existentes no domínio das infraestruturas rurais. Esta medida restringia-se, no programa, à modernização de edifícios com
valor histórico, cultural ou nacional. A alteração introduzida alargou o âmbito da medida, que
passou a contemplar a melhoria das infra-estruturas rurais, tais como estradas locais, pontes,
passagens para peões, abastecimento de água e canalizações de gás e de esgotos.
Todas as alterações referidas foram feitas pouco depois de a Comissão ter apresentado a
proposta correspondente de alteração do Regulamento de base SAPARD. No entanto, dado
que a alteração desse Regulamento, por razões explicadas na secção "Alterações no
enquadramento jurídico" não pôde ter lugar antes de meados de Abril de 2003, os potenciais
beneficiários tiveram de esperar pelo menos até essa altura para saberem se poderiam
beneficiar das condições mais favoráveis propostas no mês de Setembro anterior.
5.3

Seminários financiados a título do nº 4 do artigo 7º "Assistência por parte da
Comissão"

No decurso de 2002, a Comissão organizou dois seminários no âmbito da assistência prevista
no nº 4 do artigo 7º:
Seminário sobre "Aspectos da gestão do programa", em Bruxelas;
Seminário sobre "Certificação das contas das Agências SAPARD", em Viena.
5.3.1

Seminário sobre "Aspectos da gestão do programa", em Bruxelas

Este seminário realizou-se a 17 e 18 de Junho, em Bruxelas, e incidiu sobre aspectos da
gestão, da execução e da aplicação do programa. Com a presença de cinco participantes de
cada um dos dez países candidatos, o seminário constituiu uma oportunidade de analisar
diversos assuntos relacionados com os programas SAPARD. Informações posteriores relativas
ao seminário indicaram um elevado nível de satisfação com o conteúdo do mesmo. Mais de
três quartos dos participantes que preencheram um questionário subsequente indicaram que o
valor do seminário esteve no facto de ter proporcionado uma troca de experiências.
Os representantes das respectivas Autoridades de Gestão e Agências SAPARD apresentaram
diversas contribuições. As principais conclusões operacionais foram:
–

no que se refere ao controlo, é necessário respeitar um calendário rigoroso para a
preparação das reuniões do Comité de Acompanhamento, com documentação
adequada, e também ter em conta dados relativos a sectores sensíveis,

–

em relação a todos os países, é necessário proceder aos preparativos adequados no
que diz respeito à obrigação de realizar uma avaliação intercalar de cada programa,

–

é necessário analisar formas de aumentar os níveis da execução financeira.

5.3.2

Seminário sobre "Certificação das contas das Agências SAPARD" em Viena

Este seminário realizou-se a 7 e 8 de Novembro, em Viena, e reuniu representantes das
Entidades Certificadoras de todos os países candidatos que recebem ajuda do SAPARD. As
autoridades austríacas acolheram o seminário e disponibilizaram alguns especialistas que
apresentaram comunicações.
O exercício de certificação, requerido nos termos do artigo 6º da secção A do Acordo de
Financiamento Plurianual, realizou-se pela primeira vez em 2002. Contudo, apenas um
pequeno número de agências participaram e por isso a despesa foi reduzida. Posteriormente,
um número muito maior de agências participará e o nível da despesa será significativamente
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mais elevado. O objectivo do seminário foi ajudar a garantir que o trabalho a desenvolver
pelas Entidades Certificadoras é harmonizado e o mais possível desenvolvido.
Com base na experiência adquirida com o primeiro apuramento de contas, a Comissão propôs
várias alterações ao "modelo de relatório de certificação" e emitiu mais orientações em relação
ao trabalho de auditoria que deve ser feito para satisfazer modelos de auditoria
generalizadamente aceites, no quadro da certificação de contas.
6.

PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NO SAPARD

O relatório anual SAPARD de 2001 apresentou uma secção inteira, a número 9, sobre a
participação de organizações não governamentais e representantes da sociedade civil. Nesse
relatório, a Comissão reconheceu o grande interesse dessa participação, expresso, em especial,
no Parlamento Europeu, no contexto da iniciativa "INPARD18". O relatório mencionou
também algumas dificuldades de ordem prática que podiam ser prevenidas com esta iniciativa.
Contudo, a Comissão explicou que a sua relutância não deveria ser interpretada como
oposição ao desenvolvimento do papel da sociedade civil no contexto do SAPARD.
Em Fevereiro de 2002, o interesse num maior envolvimento da sociedade civil, a chamada
abordagem "da base para o topo", foi sublinhado na Comissão da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, por alguns ministros da agricultura dos países
candidatos, muitos dos quais manifestaram o seu apoio à abordagem INPARD. Com vista a
certificar-se das medidas práticas consideradas necessárias por estes países, na sequência das
suas declarações a nível ministerial, a Comissão convidou-os, por carta de 13 de Junho de
2002 (no âmbito do projecto de Acordo de Financiamento Anual para 2002) a apresentarem os
seus pedidos. Nenhum país solicitou a alteração do Regulamento de base SAPARD (que não
prevê iniciativas do tipo da iniciativa INPARD). Em relação a seis dos dez países
beneficiários, os seus pedidos puderam ser satisfeitos sem a introdução de alterações nos
instrumentos jurídicos existentes, ou seja, os Acordos Plurianuais de Financiamento e os
programas nacionais. No que respeita aos outros quatro países, os seus pedidos de alteração
puderam ser todos satisfeitos através da alteração daqueles Acordos. Essas alterações
permitiram que a selecção dos projectos para determinadas medidas deixasse de ser da
responsabilidade da Agência SAPARD e passasse a ser da competência de organizações não
governamentais, a designar no programa, mas continuando, em todos os casos, a Agência
SAPARD a deter todas as outras responsabilidades, incluindo a avaliação da elegibilidade.
Embora as alterações requeridas fossem introduzidas nos Acordos Plurianuais de
Financiamento, nenhum país tinha apresentado, até finais de Junho de 2003, o seu pedido de
uma alteração do programa que permitisse a qualquer Organização não governamental exercer
o seu direito de selecção de projectos.
O exercício que acaba de ser referido coloca as declarações de bom número de ministros, em
Fevereiro de 2002, numa perspectiva menos entusiasta do que seria de esperar. No entanto,
isso não significa que a Comissão tivesse em 2002 uma atitude mais passiva relativamente à
importância das organizações não governamentais, no contexto do SAPARD.
Durante o ano de 2002, o pessoal afecto à Comissão participou em seminários e reuniões que
envolveram a participação de representantes da sociedade civil.

18

INPARD – Desenvolvimento Rural Participativo e Inovador; Iniciativa do Comité de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, do Parlamento Europeu, para promover um novo instrumento de pré-adesão.
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No âmbito do seu objectivo de reforçar a sociedade civil e promover o intercâmbio
multinacional em matéria de desenvolvimento rural, o programa PREPARE (Parcerias de PréAdesão para uma Europa Rural) organizou uma mesa redonda itinerante, em Setembro de
2002, na Finlândia, para proporcionar aos países candidatos beneficiários do SAPARD uma
troca de ideias sobre a experiência finlandesa na área do desenvolvimento de iniciativas locais.
Cada país candidato esteve representado por um delegado da sua administração nacional e por
organizações não governamentais relevantes. Algumas exposições detalhadas sobre a estrutura
da política rural na Finlândia foram apresentadas por representantes do Ministério da
Agricultura da Finlândia, nomeadamente funcionários com experiência de trabalho com
grupos de acção local. Foram também apresentadas comunicações sobre o movimento aldeão
na Finlândia. Durante as reuniões foram identificados vários problemas relacionados com o
SAPARD, tais como a dificuldade de conseguir o financiamento adequado para a execução de
projectos e as obrigações impostas aos candidatos. Apesar destas dificuldades, alguns países,
por sua própria iniciativa, teceram comentários sobre o êxito do SAPARD. Os representantes
das organizações não governamentais sediadas nos países candidatos manifestaram o seu
desejo de uma maior participação no SAPARD, a nível local. A Comissão deu informações
sobre as possibilidades de melhorar a parceria em Comités de Acompanhamento, sugerindo,
designadamente, a inclusão de propostas no projecto de Acordo de Financiamento Anual para
2002, no sentido de uma maior participação das estruturas locais na tomada de decisões.
Em Outubro de 2002, um representante da Comissão, a convite do Parlamento Rural Eslovaco,
assistiu à Segunda Assembleia Geral daquele Parlamento. Nessa assembleia foi sublinhado o
desejo de reforço da importância a dar às micro-regiões e às parcerias das micro-regiões como
beneficiários elegíveis dos auxílios públicos ou estatais. Alguns participantes expressaram um
interesse considerável no potencial de iniciativas locais. Após a conclusão do seminário, o
Parlamento Rural tomou a iniciativa de levar o representante da Comissão a assistir a reuniões
com autoridades locais de aldeias na região de Velka Fatra, seguidas de um passeio na microregião de Rimava, que incluiu uma reunião numa aldeia contemplada recentemente por uma
estratégia micro-regional de desenvolvimento, baseada em métodos de participação que
envolveram a comunidade local na realização de uma análise socioeconómica minuciosa e na
formulação de uma estratégia de desenvolvimento19.
7.

INFORMAÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES DO ORGANISMO EUROPEU
FRAUDE (OLAF) NO ÂMBITO DO SAPARD

DE

LUTA ANTI-

Nos termos do artigo 15º do Regulamento de base SAPARD e do ponto 7, secção F do Acordo
de Financiamento Plurianual, os países beneficiários devem apresentar relatórios trimestrais
sobre as irregularidades constatadas no co-financiamento comunitário.
Em 2002, todos os países candidatos receberam pagamentos da Comissão e, por conseguinte,
tiveram de informar os Serviços da Comissão sobre as irregularidades ocorridas. A Letónia e a
Roménia informaram que não detectaram qualquer irregularidade em 2002. A Bulgária
comunicou uma irregularidade e a Eslovénia nove.
Os Serviços da Comissão pretendem melhorar a qualidade do processo de transferência destas
comunicações através do Sistema de Informação Anti-Fraude, que permite aos países
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Desta acção resultou o seminário sobre “Desenvolvimento e promoção de iniciativas locais nos países
candidatos” realizado em Pardubice (República Checa) em Maio de 2003.
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candidatos enviar a informação relativa às irregularidades por correio electrónico e num
formato normalizado20.
8.

CONTRATOS DE DIREITO PÚBLICO

O ano de 2002 foi o primeiro em que as regras estabelecidas para o SAPARD em matéria de
contratos de direito público tiveram de ser aplicadas, nomeadamente no que se refere à
publicação de anúncios de concursos. Essas regras são aplicáveis depois da atribuição da
gestão da ajuda para as medidas SAPARD pertinentes, nomeadamente as que envolvem
beneficiários do sector público. As medidas mais importantes que implicam concurso público
são as que se relacionam com infra-estruturas rurais e, para alguns países, a avaliação
intercalar dos programas.
Entre as condições exigidas para a aprovação da Agência SAPARD, figuram as regras
respeitantes à adjudicação, por parte de entidades públicas, de contratos de prestação de
serviços, de empreitada de obras e de fornecimentos, que devem ser cumpridas no âmbito das
medidas pertinentes. Em conformidade com o nº 2, alínea 6), do artigo 14º do Acordo de
Financiamento Plurianual, essas regras deverão ser coerentes com as regras estabelecidas no
manual da Comissão intitulado "Contratos de obras, de fornecimentos e de serviços celebrados
no âmbito da cooperação comunitária a favor de países terceiros".
A publicação de avisos de concursos é uma obrigação jurídica para o SAPARD. Todos os
contratos de prestação de serviços de um montante igual ou superior ao equivalente a 200 000
euros e os contratos de obras de valor igual ou superior a 5 000 000 euros estão sujeitos a um
anúncio específico de concurso ("concurso internacional"), publicado pela Comissão no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, na Internet e em qualquer outro meio de comunicação
adequado.
Em relação aos contratos de fornecimento de valor igual ou superior a 30 000 euros e inferior
a 150 000 euros e aos contratos de obras de valor igual ou superior a 300 000 euros e inferior a
5 000 000 euros, a adjudicação dos contratos é feita através de convite público para
apresentação de propostas, publicado localmente ("concurso local"). Além disso, a Comissão
publica no sítio web EuropeAid a referência a estes concursos "locais".
A consulta ao sítio web revela que foi publicado um número significativo de anúncios,
especialmente desde o início de 2003.
9.

CONTRIBUTOS DOS PAÍSES CANDIDATOS

Por carta de 13 de Março de 2003, a Comissão convidou todos os países candidatos a
apresentarem contributos para inclusão neste relatório. Os contributos que se seguem foram
enviados pelos países candidatos.
O ano de 2003 será o primeiro ano em que cinco dos dez países, nomeadamente a Bulgária, a
Estónia, a Lituânia, a Letónia e a Eslovénia, terão de apresentar um relatório anual sobre a
execução do seu programa SAPARD. Nos termos do nº 1 do artigo 8º da secção B do Acordo
de Financiamento Plurianual, estes relatórios têm de ser apresentados à Comissão, no prazo de
seis meses a contar do final de cada ano civil de execução, que, no caso dos cinco países
20

Em Setembro de 2003 todos os Serviços de Coordenação Anti-Fraude (AFCOS) criados nos 10 países
candidatos deverão ser capazes de utilizar as facilidades AFIS.
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referidos, é o final de Junho de 2003. Esses relatórios estarão disponíveis no site da Comissão:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm.
9.1

ESTÓNIA

Este documento apresenta uma visão global da evolução do programa em 2002, bem como
uma curta avaliação global do programa e refere-se também às decisões tomadas na última
reunião do Comité de Acompanhamento.
Descrição do programa em 2002
A recepção dos pedidos de ajuda financeira para investimento a título de todas as medidas
iniciou-se a 11 de Fevereiro de 2002. Relativamente à medida 2, a recepção dos pedidos
começou a 26 de Março e para as outras medidas a recepção dos pedidos terminou a 27 de
Setembro de 2002.
No total, foram recebidas 426 candidaturas no quadro do programa SAPARD, em 2002,
número que ultrapassou quase em 50% o número do ano anterior.
Para o investimento em explorações agrícolas foram recebidas 288 candidaturas, das quais
foram aprovadas 265. No âmbito da melhoria das condições de transformação e
comercialização de produtos agrícolas e da pesca foram recebidas 37 candidaturas, das quais
foram aprovadas 27 e 17 já foram objecto de pagamento. Para a diversificação das actividades
rurais e a promoção de pequenas empresas foram recebidas 80 candidaturas, das quais foram
aprovadas 68 e 14 foram pagas. Para o desenvolvimento e melhoria de infra-estruturas rurais
foram recebidas 21 candidaturas, das quais foram aprovadas 19 e 6 foram pagas.
Diagrama 1 – Pedidos recebidos, aprovados e pagos
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A ajuda financeira concedida às candidaturas aprovadas é da ordem dos EEK 194 milhões21 e
o montante total da ajuda já paga é aproximadamente de EEK 163 milhões. Em 2001, os
valores eram, respectivamente, de EEK 124 milhões e EEK 6 milhões.
Evolução do programa
O orçamento global do programa SAPARD em 2000–2002 ronda os EEK 748 milhões. As
autorizações em 2001–2002 (o programa SAPARD arrancou em 2001 na Estónia) montam a
EEK 318 milhões e as dotações canceladas a EEK 5 milhões. Em 2002, o saldo orçamental é
de EEK 435 milhões. Portanto, a Estónia utilizou, em ano e meio, aproximadamente 43% de
um orçamento trienal. Em termos de avaliação da execução do programa, saliente-se que a
avaliação intercalar de todo o programa será realizada no decurso de 2003; por conseguinte, é
ainda demasiado cedo para se tirar grandes conclusões, nesta fase. Mas, sucintamente, poderá
dizer-se que o programa evoluiu satisfatoriamente e que o segundo ano de recepção de
candidaturas foi mais bem sucedido do que 2001. A evolução registada variou, de medida para
medida. A segunda medida é a mais utilizada e onde as candidaturas aprovadas constituem
95% das candidaturas recebidas e a ajuda financeira paga é aproximadamente de 100%. O
financiamento da medida 1 decorreu também bastante bem, enquanto a medida 3 deveria ser
mais utilizada. A medida 4 é menos utilizada – nesta medida, pagou-se cerca de 4% da ajuda.
Com vista a melhorar a situação, o Ministério da Agricultura manteve conversações com os
parceiros sociais e procedeu já a algumas alterações na documentação e legislação relativas a
esta medida. Foram alterados vários aspectos, vistos como um entrave aos pedidos de ajuda
(tais como o valor máximo da ajuda para investimento, por beneficiário, para a medida 3, etc.).
Por conseguinte, espera-se que a situação melhore em 2003.
Comité de Acompanhamento
A terceira reunião do Comité de Acompanhamento (CA) teve lugar a 26 de Julho de 2002. Em
relação às alterações da documentação relativa às medidas do programa SAPARD, os
membros do Comité subscreveram e aprovaram finalmente todas as alterações da
documentação relativa à primeira, segunda, terceira e quarta medidas do Plano de
Desenvolvimento Rural (aprovado pela Autoridade de Gestão).
O CA decidiu também aprovar as seguintes novas medidas: medida 6 – apoio ao investimento,
para regeneração e desenvolvimento de aldeias e medida 8 – ajuda para reflorestação. A
medida 5 – assistência técnica – foi aprovada na segunda reunião do Comité de
Acompanhamento.
O Comité STAR aprovou todas as alterações das quatro medidas, assim como as duas novas
medidas, em Outubro de 2002. Portanto, a legislação nacional relativa a estas medidas está
pronta e a recepção das candidaturas começará no primeiro trimestre de 2003.
Na reunião do Comité de Acompanhamento foi também apresentada uma perspectiva geral da
preparação da medida 7 – Agroambiente. Os membros do CA decidiram que a preparação da
medida sete deverá prosseguir. Nessa reunião foi também apresentada uma visão global da
preparação da avaliação intercalar do programa SAPARD. Em Dezembro de 2003, o Comité
de Acompanhamento deverá aprovar o relatório final e apresentá-lo à Comissão Europeia.
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€ 1 = EEK 15,6466 (taxa constante desde 1.1.1999).
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9.2

BULGÁRIA

Progressos registados na execução do SAPARD
O Fundo Público Agrícola foi aprovado como Agência SAPARD da Bulgária a 15 de Maio de
2001, após decisão, da Comissão Europeia, de atribuição da gestão da ajuda, no âmbito das
três principais medidas do plano nacional de agricultura e desenvolvimento rural da Bulgária,
destinadas a beneficiários do sector privado, no quadro do SAPARD: medida 1.1
"Investimento em explorações agrícolas"; medida 1.2 “Melhoria do processo de transformação
e da comercialização de produtos agrícolas e da pesca”; medida 2.1 "Desenvolvimento e
diversificação de actividades económicas, geradores de actividades múltiplas e de rendimentos
alternativos". Desde o início do programa até 31 de Dezembro de 2002, realizaram-se quinze
reuniões do Comité de Selecção de Projectos. Foram aprovados 298 projectos, ao todo,
envolvendo um montante correspondente a 107 888 836,05 euros, para serem apoiados ao
abrigo das referidas medidas. O número dos projectos realizados e reembolsados foi de 106,
equivalentes a uma subvenção de 14 499 142,50 euros (Quadro 1).
Quadro 1 – Projectos aprovados e realizados, por medidas, até 31 de Dezembro de 2002 (€)
Medida

nº de projectos
aprovados

Montante total elegível
concedido pela
Agência SAPARD

Total dos
projectos
executados

Subvenção total paga
(50% da despesa
elegível)

Medida 1.1

205

44 821 825,00

89

9 543 344,60

Medida 1.2

65

59 330 145,72

13

4 784 455,17

Medida 2.1

28

3 736 865,33

4

171 342,73

298

107 888 836,05

106

Total

14 499 142,5022

Os progressos consideráveis conseguidos na execução do programa e as lições daí retiradas,
que foram tomadas em linha de conta, asseguraram o desenvolvimento e a manutenção de uma
adequada capacidade de gestão dos fundos da UE. A Agência SAPARD serviu-se da
experiência adquirida para intensificar a absorção dos fundos SAPARD, com vista a utilizar
integralmente a ajuda financeira concedida.
O importante avanço registado na melhoria da absorção dos fundos SAPARD deveu-se às
alterações introduzidas nas Portarias 14, 15 e 16, nos termos e condições fixados para a ajuda
SAPARD. A adopção oficial destas alterações significou a execução prática das decisões
tomadas na reunião do Comité de Acompanhamento, realizada em Junho de 2002, assim como
a execução de certas alterações aos procedimentos da Agência SAPARD, iniciadas com o
Fundo Público Agrícola e aprovadas pela Comissão Europeia. A principal alteração teve a ver
com os projectos que apresentaram falhas técnicas nos respectivos documentos de candidatura.
Numa prática diferente da que foi seguida até então, os candidatos puderam dispor de um
período de 10 dias para rectificarem essas falhas, findo o qual o processo de candidatura
prosseguiu. Deste modo, os candidatos não tiveram de voltar a apresentar as suas candidaturas
e os prazos previstos para a aprovação dos projectos foram encurtados. Depois de consultada a
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O montante em euros é calculado a partir da taxa de câmbio fixa de 1,95583 BGN/€.
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Comissão Europeia, o número de reuniões, por ano, com o Comité de Selecção foi alargado de
6 para 1223.
A Agência SAPARD envidou permanentemente esforços para melhorar a absorção dos
fundos, sendo os principais: formação dispensada a todas as unidades da Agência, com vista a
manter elevados os níveis profissionais do pessoal afecto à Agência; seminários para
potenciais candidatos, com a participação de pessoal das direcções regionais do Fundo Público
Agrícola e do Ministério da Agricultura e Florestas; tratamento das candidaturas tão acelerado
quanto possível para que o período compreendido entre o preenchimento do respectivo
formulário e a aprovação final fosse encurtado ao máximo; permanente supervisão dos
projectos aprovados para verificar o seu nível de execução e dar facilidades aos beneficiários,
tendo especialmente em vista o reembolso da ajuda financeira.
Além disso, os memorandos assinados com 20 bancos comerciais para a cooperação na
execução do SAPARD tiveram como resultado uma atitude mais favorável relativamente à
concessão de créditos para execução de projectos, a título do programa. Ao longo de 2002, o
número de projectos aprovados em cada reunião do Comité de Selecção aumentou
significativamente. Isto prova que a capacidade administrativa da Agência foi reforçada e que
o procedimento adoptado é adequado.
O trabalho de preparação da aprovação de outras seis medidas e de uma sub-medida, dirigidas
aos beneficiários do sector público, foi finalizado e a aprovação nacional foi assinada. Foram
criados grupos de trabalho no Ministério da Agricultura e Florestas com a responsabilidade de
preparar as Portarias para a execução destas medidas.
Progressos registados no âmbito do programa SAPARD, em matéria de controlo, de
avaliação e de campanhas publicitárias
i)

Reuniões do Comité de Acompanhamento SAPARD

Em 2002, o Comité de Acompanhamento SAPARD realizou mais duas reuniões periódicas. A
terceira reunião do Comité de Acompanhamento teve lugar a 28 de Junho de 2002. O Comité
analisou os níveis de execução do Programa, com base em dados de controlo disponíveis para
as três medidas aprovadas. Os indicadores de acompanhamento relativos às sete novas
medidas, de preparação para a aprovação, foram também analisados. Os membros do Comité
foram igualmente informados sobre a missão realizada pelos representantes da Comissão
Europeia na Agência SAPARD, no princípio do ano, onde aqueles representantes concluíram
que não havia falhas significativas detectáveis na execução do Programa. A quarta reunião do
Comité de Acompanhamento realizou-se a 10 de Dezembro de 2002. O Comité aprovou as
versões finais da medida 1.6 "Gestão dos recursos hídricos" e da medida 1.3
"Desenvolvimento de práticas e actividades agrícolas amigas do ambiente" e analisou os
progressos registados na execução das medidas aprovadas. O Comité foi informado
relativamente a problemas relacionados com o reembolso de projectos ultimados e aos
progressos verificados quanto à absorção das verbas disponíveis a título dos orçamentos
SAPARD para 2000 e 2001. O Comité foi também posto ao corrente das acções de preparação
da avaliação intercalar do SAPARD, tendo especialmente em vista a participação dos
parceiros sociais e económicos na sua execução. O Comité discutiu as propostas, apresentadas
pelos seus grupos de trabalho permanentes, no sentido da introdução de alterações nas
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medidas aprovadas. As alterações propostas foram aprovadas e, juntamente com as versões
finais das medidas 1.3 e 1.6, foram incluídas num pacote de alterações a introduzir no plano de
agricultura e desenvolvimento rural búlgaro, no quadro do SAPARD. A sua aprovação pela
Comissão Europeia está prevista para o primeiro semestre de 2003.
Em conformidade com as Normas de Procedimento do Comité, as reuniões dos dois grupos de
trabalho permanentes para as medidas aprovadas precederam as reuniões do Comité. Os
grupos de trabalho apresentaram algumas propostas cujo objectivo era introduzir alterações
nas medidas, como já foi referido, de forma a facilitar a execução do programa.
ii)

Preparação da avaliação intercalar do SAPARD na Bulgária

Tendo em conta a complexidade da avaliação intercalar e o tempo necessário para preparar os
procedimentos de selecção de um avaliador e realizar a própria avaliação, o Comité de
Acompanhamento, na sua segunda reunião, aprovou a criação de um Comité de Direcção para
supervisar a preparação da avaliação. Em conformidade com as regras de adjudicação
impostas pela CE a programas de pré-adesão, o Comité de Direcção lançou um concurso
restrito de âmbito internacional. A 30 de Julho de 2002 foi publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias um Projecto de Contrato e a 17 de Setembro de 2002 foi publicado
um aviso do concurso. Dos 31 candidatos que enviaram cartas de manifestação de interesses,
oito foram objecto de uma primeira selecção em meados de Novembro de 2002. Entretanto, os
aspectos principais do dossier do concurso relativo à avaliação foram analisados pelo Comité
de Direcção e o processo finalizou em conformidade com as orientações da Comissão
Europeia relativas a contratos de prestação de serviços celebrados no quadro da cooperação
comunitária com países terceiros.
iii)

Campanha publicitária SAPARD

A campanha publicitária desenvolvida no âmbito do SAPARD prosseguiu, utilizando todos os
métodos e recursos mediáticos possíveis. No entanto, os esforços concentraram-se na
realização de seminários de informação com a participação directa de potenciais candidatos a
título do programa. Funcionários do Ministério da Agricultura e Florestas, da Agência
SAPARD e das suas unidades regionais assistiram continuadamente a esses seminários, na
qualidade de conferencistas, por todo o país. Com vista a reforçar a campanha publicitária, no
que se refere à sensibilização do público, em geral, e à próxima aprovação das sete medidas, e
a alargar o alcance dos esforços publicitários, abrangendo novos sectores e contemplando
novos tipos de candidatos, o Comité de Acompanhamento aprovou uma estratégia de
Informação SAPARD, em finais de Dezembro de 2002, que impõe a utilização de uma vasta
série de recursos informativos – seminários, fóruns de discussão, documentação impressa,
recursos Internet, telejornais promocionais, etc.
9.3

LITUÂNIA

Resumidamente, podemos referir que, durante a execução do programa em 2002, na Lituânia,
foram apresentadas 594 candidaturas à ajuda SAPARD correspondentes a um montante
de 187 575 000 euros. As medidas que foram objecto de maior volume de candidaturas foram
a medida 1 "Investimento em explorações agrícolas" e a medida 4 "Melhoria de infraestruturas rurais". O número de candidaturas apresentadas para a medida 1 foi de 204 (mais de
1/3 do número total). O maior volume de verbas requeridas referiu-se à medida 2 "Melhoria do
processo de transformação e da comercialização de produtos agrícolas e da pesca", onde foram
aplicados 104 milhões de euros (quase 2/3 do montante total aplicado).
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Volume total dos auxílios requeridos no âmbito do SAPARD (milhares de euros)
e número de candidaturas em 2002
Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 7

Total

36 057 (204)

104 469 (69)

17 930 (96)

28 651 (171)

1 068 (54)

187 575 (594)

O valor médio dos auxílios requeridos excedeu os 600 000 euros e variou entre 1 000 euros
(medida 7 "Formação profissional") e 11 milhões de euros (medida 2). As diferenças entre as
medidas baseiam-se no tipo de projectos (i.e. os projectos na medida 2 são mais complexos e
requerem um maior investimento do que os projectos na medida 1), e no valor máximo da
ajuda (o valor máximo da ajuda para a medida 2 é de 5 milhões de euros, enquanto na medida
4 é de 250,000 euros).
Tendo em conta que um grande número de candidaturas deu entrada em finais de 2002 e dada
a complexidade dos procedimentos de avaliação, foram avaliadas integralmente
381 candidaturas. No total, foram aprovadas 227 candidaturas e o montante total das verbas
afectadas a título da ajuda SAPARD foi de 70 665 milhões de euros.
Em 2002, foram rejeitadas 130 candidaturas. As principais razões para a rejeição das
candidaturas consideradas inelegíveis são as seguintes:
1.

não satisfazem plenamente os critérios que definem uma holding economicamente
viável (medidas 1 e 2);

2.

não satisfazem as necessidades dos beneficiários finais (medida 3 "Desenvolvimento
e diversificação de actividades económicas geradores de actividades múltiplas e
rendimentos alternativos");

3.

curto espaço de tempo para apresentar uma candidatura (uma vez de 3 em 3 anos),
potenciais beneficiários não muito activos, i. e. agricultores, habitantes rurais e
comunidades (medida 4).

Com vista a facilitar a aprovação de mais candidaturas, foram feitas algumas diligências. Em
primeiro lugar, o Comité de Acompanhamento alterou alguns critérios de elegibilidade. Além
disso, o Ministro da Agricultura foi mandatado para alterar a definição de viabilidade
económica e a Agência SAPARD deu início a algumas acções de natureza publicitária para
explicar os novos requisitos e critérios a todos os potenciais candidatos.
Afectações SAPARD (milhares de euros) e nº dos projectos aprovados em 2002
Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 7

Total

19 037 (100)

42 631 (25)

2 631 (16)

5 629 (39)

737 (47)

70 665 (227)

A maior percentagem das afectações destinou-se à medida 2 – 42,6 milhões de euros (136%
das verbas disponíveis). Isto deve-se ao facto de que os potenciais beneficiários desta medida
são os mais activos. Eles próprios assumiram o compromisso de, antes da data de adesão,
implementarem modelos comunitários no domínio do ambiente, da veterinária, do bem-estar
animal e da segurança alimentar.
O menor volume de pedidos de auxílio registou-se na medida 4 – 5,6 milhões de euros (41%),
em consequência do pressuposto enganoso de que os fundos no âmbito desta medida seriam
preferencialmente utilizados (por conseguinte, as dotações inscritas no orçamento de 2000
para esta medida são três vezes superiores).
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Utilização das dotações SAPARD para 2000–2001 (milhares de euros)
Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 7

Total

Dotações

28 726

31 333

4 773

13 855

1 420

80 107

Autorizações

19 037

42 631

2 631

5 629

737

70 665

Percentagens

66%

136%

55%

41%

52%

88%

Em 2002, a Agência SAPARD começou a pagar as ajudas financeiras SAPARD aos
beneficiários finais. Foram efectuados 107 pagamentos aos beneficiários; o montante total
pago foi de 9 828 milhões de euros (7 371 milhões de euros – ajuda comunitária e 2 457
milhões de euros – co-financiamento nacional.
Ajudas financeiras pagas, no âmbito do SAPARD (ajuda comunitária) em 2002
(milhares de euros)
Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 7

Total

3 979 (2 984)

3 755 (2 816)

1 326 (995)

637 (478)

131 (114)

9 828 (7 371)

Os beneficiários iniciaram a execução dos projectos em 2002. Como é óbvio, foram
apresentados pedidos apenas relativamente aos pagamentos por tranches. Foram integralmente
executados 16 projectos, que foram objecto dos pagamentos finais.
Projectos ultimados (ajuda SAPARD paga) em 2002 (milhares de euros)
Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 7

Total

4 (786)

0 (0)

3 (625)

3 (64)

6 (27)

16 (1 502)

Ainda só foram integralmente implementados 16 projectos, por isso é demasiado cedo para
avaliar a boa execução do programa. Só poderiam ser quantificados e tidos em consideração
vários indicadores de progresso, tais como "número de projectos apoiados" e "custo total dos
auxílios públicos a projectos". Tendo em conta os respectivos indicadores de progresso
facultados no programa de Agricultura e Desenvolvimento Rural, as medidas 2 e 7 foram
intensivamente implementadas.
9.4

LETÓNIA

2002 foi o primeiro ano de execução do SAPARD na Letónia. Foi especialmente importante
para as estruturas administrativas da Letónia ganharem experiência em matéria de uma
efectiva gestão dos fundos comunitários. Embora, em finais de 2002, só estivessem afectados
66% dos fundos disponíveis, o número de projectos aprovados era elevado, devido,
especialmente, à intensa actividade na medida 1.1 "Modernização de maquinaria e de
equipamento e construção de edifícios no sector agrícola" e na 3.1 "Desenvolvimento e
diversificação de actividades económicas geradores de rendimentos alternativos". Por
conseguinte, os fundos SAPARD foram distribuídos por uma vasta série de candidatos. Tem
sido feito um grande esforço no sentido de informar o público sobre os fundos disponíveis,
nomeadamente através de consultas e de debates com parceiros socioeconómicos.
As condições gerais de candidatura e os prazos estabelecidos para a execução dos projectos
estão publicados pelo Serviço de Apoio Rural no Jornal Oficial "Latvijas Vēstnesis" e no
jornal "Lauku Avīze". Através dos media regionais têm sido asseguradas informações de
carácter geral, bem como campanhas de sensibilização.
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No quadro do projecto realizado conjuntamente pela Dinamarca e a Letónia "Apoio à
execução do Programa SAPARD", foi preparada informação especial "Informação sobre
medidas de pré-adesão para o desenvolvimento agrícola e rural", destinada a potenciais
beneficiários, assim como foram organizados seminários informativos. Toda a informação
pertinente relativa aos requisitos e às condições especiais do Programa, às alterações
programadas e às alterações introduzidas são regularmente publicadas no site do Ministério
www.zm.gov.lv, no site do Serviço de Apoio Rural (SAR) www.lad.gov.lv, e no site do
Centro Letão de Consultoria Agrícola www.llkc.lv.
O Centro Letão de Consultoria Agrícola e o Conselho Misto Consultivo Agrícola da Letónia
estão a participar numa campanha de informação e formação e a ajudar na elaboração dos
projectos SAPARD.
Tem sido assegurado um fórum no site http://qp.llkc.lv.quickplace/sapard/, que permite o
debate e a abordagem de questões relacionadas com o SAPARD. Este site da Internet,
interactivo, que dá informação sobre SAPARD "Perguntas e respostas" foi preparado em
colaboração com o Ministério da Agricultura, o Serviço de Apoio Rural e o Centro Letão de
Consultoria Agrícola.
Tem constituído um desafio para as entidades administrativas porem em prática as condições
impostas pelo programa SAPARD, pelo Acordo de Financiamento Plurianual e pela respectiva
regulamentação da UE. O Ministério da Agricultura, enquanto instituição gestora, tem a seu
cargo uma das tarefas mais importantes que é a de assegurar, com êxito, a execução do
SAPARD. Durante a execução do programa foram identificados alguns problemas
relacionados com a execução SAPARD, que foram solucionados mediante alterações
introduzidas no programa SAPARD, nos procedimentos e na legislação nacional. O processo
está em curso e prosseguirá até à finalização do programa SAPARD.
Fizeram-se esforços continuados para obter a aprovação das medidas SAPARD que ainda não
foram aprovadas. Em 2003, o Comité de Acompanhamento aprovou a medida de apoio 2
"Assistência Técnica" e a medida 1.2 "Emparcelamento das terras". O Ministério da
Agricultura teve de obter para ambas a aprovação da Comissão. O Comité de
Acompanhamento aprovou conceptualmente as medidas 5.1 "Preservação da biodiversidade e
da paisagem rural" e 5.2 "Redução da desertificação no sector agrícola" e solicitou ao
Ministério da Agricultura a preparação de informação minuciosa sobre as necessidades
implícitas à execução destas medidas. Neste momento, os programas agroambientais foram já
aprovados pela Comissão Europeia e os procedimentos administrativos estão em fase de
elaboração. A aprovação dos programas agroambientais é especialmente importante tendo em
vista a adesão à UE, onde o elemento agroambiental é parte integrante do programa de
desenvolvimento rural.
Infelizmente, não foram apresentados projectos a título da medida de apoio "Formação
Profissional", medida que é importante para o êxito global do programa SAPARD. O
Ministério da Agricultura, em colaboração com os seus parceiros, está a procurar uma solução
e espera-se que durante o ano de 2003 sejam executados os primeiros projectos no âmbito
desta medida.
No entanto, o programa SAPARD está a ganhar balanço e prevê-se que o ano de 2003 seja o
ano mais dinâmico da execução SAPARD na Letónia. O interesse no programa está a
aumentar e o número notável de 313 candidatos para a primeira volta de candidaturas em
Janeiro de 2003 indicia que a Letónia estará apta a utilizar os recursos disponíveis.
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9.5

REPÚBLICA CHECA

Na República Checa, o programa SAPARD foi lançado a 15 de Abril de 2002. Os Serviços
Regionais, assim como os potenciais beneficiários, encontravam-se já preparados porque em
2001 e início de 2002 foram organizados, em larga escala, trabalhos preparatórios e consultas
sobre o modo de administrar o programa SAPARD, assim como seminários para informação
sobre as medidas disponíveis no âmbito do programa SAPARD e respectivas normas de
gestão. Em 2002, a atribuição da gestão à Agência SAPARD abrangeu sete das nove medidas
do plano SAPARD.
Em 2002, foram lançados três convites para apresentação de candidaturas, na República
Checa. O elevado número de candidaturas indicia um forte interesse no programa SAPARD,
na República Checa.
O primeiro convite para apresentação de candidaturas foi lançado a 15 de Abril e terminou a
15 de Maio de 2002. Foram apresentados 881 pedidos de ajuda financeira. O Comité Nacional
de Selecção SAPARD seleccionou 465 projectos para serem financiados no quadro do
programa, o equivalente a uma ajuda financeira global superior a 49 milhões de euros. Dado
que dois candidatos rescindiram o contrato, foram assinados 463 contratos pelo Director-Geral
da Agência SAPARD e pelos beneficiários.
O segundo convite para apresentação de candidaturas iniciou-se a 25 de Setembro e terminou
a 6 de Novembro de 2002. Foram apresentados 908 pedidos de ajuda financeira.
Posteriormente, o Comité Nacional de Selecção SAPARD seleccionou 435 projectos para
ajuda financeira a título do programa, correspondentes a um montante total de 45 milhões de
euros.
Em Agosto de 2002, a República Checa foi assolada por uma catástrofe natural de proporções
excepcionais, sendo um dos países da Europa mais severamente atingidos pelas inundações.
Graças aos esforços empreendidos pela DG AGRI e pela Comissão, foram negociadas e
aprovadas, a 18 de Novembro de 2002, pelo Comité STAR, alterações ao Regulamento (CE)
nº 1268/1999 do Conselho e ao Acordo de Financiamento Plurianual. O convite para
apresentação de candidaturas "no quadro das inundações", em procedimento simplificado, teve
lugar entre 2 de Dezembro e 13 de Dezembro de 2002 para os candidatos das regiões NUTS II
directamente afectadas pelas inundações – Praga, Boémia Central, Noroeste, Sudoeste e
Sudeste. Ao todo, foram recebidos 190 pedidos de ajuda financeira.
A República Checa esforçou-se particularmente por aumentar o número de medidas cobertas
por uma decisão de atribuição da gestão. Em 24 de Julho de 2002 a medida "Métodos de
produção agrícola destinados a proteger o ambiente e a conservar a paisagem rural" foi
unanimemente aprovada pelo Comité STAR. A 2-5 de Dezembro de 2002, decorreu uma
auditoria efectuada por representantes da Comissão Europeia, para a medida 2.3. A 18 de
Novembro de 2002, a medida "Formação Profissional" foi também aprovada, por
unanimidade, pelo Comité STAR.
Com vista à selecção do técnico de avaliação mais adequado, foi instituído o Comité de
Direcção para a avaliação do programa SAPARD. Esse Comité é integrado por membros do
Grupo Interdepartamental de Decisores, afecto à Autoridade de Gestão e por dois outros
especialistas, representantes do Instituto de Investigação de Economia Agrícola e do Serviço
Checo de Estatística. O concurso arrancou em Setembro de 2002.
Em 2002, foram realizadas duas reuniões do Comité Nacional de Acompanhamento SAPARD.
Os membros do Comité foram informados do andamento do programa SAPARD, não só na
República Checa, em termos gerais, mas também a nível regional. O Comité discutiu e
aprovou todos os documentos relevantes requeridos pelo Acordo de Financiamento Plurianual.
35

Foram organizadas extensas campanhas publicitárias ao longo do ano. Em colaboração com a
Autoridade de Gestão, a TV checa preparou e transmitiu, em 2002, três programas televisivos
sobre o SAPARD – "Checos na Europa", "Europa para os Checos" e "Primeiros projectos cofinanciados a título do Programa SAPARD". Foram produzidas e publicadas brochuras e
outras publicações, como, por exemplo: "O Programa SAPARD na República Checa",
"Instruções para os candidatos à ajuda financeira a título do Programa SAPARD", "Pedido de
ajuda financeira a título do Programa SAPARD", "Normas que estabelecem as condições para
a concessão de ajuda financeira destinada à execução de projectos no âmbito do Programa
SAPARD", em versão checa, e em versão bilingue o "Relatório Anual sobre o Programa
SAPARD na República Checa em 2001". Foram publicados desdobráveis de promoção do
Programa SAPARD, em checo e em inglês, abarcando todas as medidas, enquanto alguns
artigos sobre a experiência da República Checa relativamente ao Programa SAPARD foram
publicados no principal semanário agrícola. Foi feita a promoção do Programa SAPARD nas
três feiras agrícolas mais importantes da República Checa.
Toda a informação básica sobre o Programa SAPARD está disponível, em checo e em inglês,
no site da Agência SAPARD – www.sapard.cz.
9.6

ESLOVÁQUIA

9.6.1

Execução do programa em 31 de Dezembro de 2002

Informação básica
A condição principal para a execução do Programa SAPARD foi a aprovação da Agência
SAPARD. A aprovação nacional das medidas 1, 2, 4 a), 5 e 7 foi assegurada pela Autoridade
Competente (Ministério das Finanças da República da Eslováquia, Unidade do Fundo
Nacional) a 10 de Dezembro de 2001. De 28 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2002, os auditores
da CE realizaram a auditoria de aprovação na Agência SAPARD, no Fundo Nacional e na
Suprema Auditoria. Posteriormente, a 15 de Abril de 2002, a Comissão adoptou a Decisão
299/2002/CE, atribuindo a gestão da ajuda às instituições eslovacas de execução. Esta Decisão
abrangeu cinco medidas do Programa, a saber: medida 1 "Investimentos em empresas
agrícolas"; medida 2 "Melhoria do processo de transformação e da comercialização de
produtos agrícolas e da pesca"; medida 4 a) "Diversificação de actividades em zonas rurais –
investimentos que não envolvem infra-estruturas"; medida 5 "Silvicultura" e medida 7
"Emparcelamento".
9.6.2

Apresentação e trâmites dos projectos

Na sequência da decisão de atribuição da gestão, a Agência SAPARD publicou, em 2002,
quatro convites para apresentação de candidaturas para ajuda financeira: a 30 de Junho, a
31 de Agosto, a 30 de Setembro e a 30 de Novembro de 2002. Foram recebidas, ao todo,
111 candidaturas, das quais foram aprovadas 45, que envolveram uma despesa pública a título
do Programa SAPARD da ordem dos 6 052 milhares de euros, o que representou 13% dos
recursos públicos disponíveis no programa para as medidas aprovadas (Acordo de
Financiamento Anual de 2000 e 2001). Em termos do número de pedidos recebidos e
posteriormente aprovados para cada medida, a situação é a seguinte:
Medida 1:
Medida 2:
Medida 4 a):
Medida 5:

–29 projectos apresentados; 16 projectos aprovados;
–55 projectos apresentados; 20 aprovados;
–19 projectos apresentados; 4 projectos aprovados;
–8 projectos apresentados; 5 projectos aprovados.

A média dos custos dos projectos aprovados foi de 268 milhares de euros.
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9.6.3

Medidas tomadas para melhorar os níveis de absorção dos fundos do programa

O número relativamente modesto de projectos apresentados e aprovados em 2002 é resultante
de uma combinação de factores ocorridos em 2001 e 2002, que reflectem uma série de
influências de natureza económica, legislativa, organizacional e outras. Entre esses factores
contam-se os seguintes:
–

Falta de fontes financeiras, no sector privado, para o financiamento de projectos,
incluindo as dificuldades com que se debatem os estabelecimentos agrícolas e de
transformação de produtos alimentares, no que se refere ao acesso ao crédito e ao
capital para investimento;

–

Muitos dos potenciais candidatos foram desencorajados, no primeiro semestre de
2002, pela restrição , de ordem geográfica, das dotações no início da execução do
programa (sem efeito a partir de Junho de 2002);

–

Dotações segundo critérios geográficos: Muitos dos potenciais candidatos foram
desencorajados, no primeiro semestre de 2002, pela restrição das dotações, segundo
critérios geográficos, na fase inicial da execução do programa (posteriormente essa
restrição tornou-se mais flexível mediante uma alteração do programa, em Julho de
2002);

–

Atribuição da gestão: Ao todo, apenas 4 das nove medidas do Programa SAPARD
foram implementadas, dado que essas medidas foram abrangidas pela Decisão de
atribuição da gestão adoptada pela Comissão a 15 de Abril de 2002. (Espera-se que a
implementação integral de todas as medidas do programa possa iniciar-se a 1 de Julho
de 2003, incluindo eventuais alterações ao programa).

–

Medida 7 "Emparcelamento": No caso da medida 7, aprovada e não lucrativa, a nãoaprovação da afectação dos recursos financeiros destinados ao financiamento de
projectos no sector primário pelo Ministério das Finanças da República da Eslováquia
em 2002 e 2003 reflectiu-se no número de projectos apresentados e,
consequentemente, no volume dos fundos absorvidos;

–

Subsídios Nacionais: Em 2002, os empresários puderam obter subsídios, no quadro
de esquemas nacionais, em condições menos difíceis do que as condições subjacentes
ao Programa SAPARD;

–

Falta de experiência por parte dos potenciais candidatos: a falta de experiência dos
potenciais beneficiários acrescida da existência de critérios mais exigentes aplicáveis
ao processo de candidatura para ajuda financeira a título do Programa SAPARD,
resultou também numa absorção dos fundos menor do que a prevista. (A Agência
SAPARD foi simplificando permanentemente a sua metodologia, bem como os
procedimentos internos de trabalho – em finais de 2002 estes estavam
consideravelmente simplificados, o que facilitou uma aceleração dos trâmites dos
projectos. O período fixado para a preparação dos projectos é aproximadamente de 30
dias na República Eslovaca, ou seja, o tempo que decorre entre a apresentação de um
projecto e a assinatura do respectivo contrato com o beneficiário). O período médio
decorrido entre a recepção do pedido de pagamento e o pagamento dos fundos foi de
35 dias;

–

Falta de informação: Informação insuficiente à disposição dos empresários sobre o
Programa SAPARD, disponibilizada pela Câmara de Agricultura e da Indústria
Alimentar da Eslováquia. Tanto em 2000 como em 2001, observou-se uma reduzida
participação no programa por parte da maioria dos sindicatos e associações
profissionais. A partir de 2002, registou-se uma certa melhoria, neste domínio;
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–

Insuficiência a nível qualitativo, dos serviços de consultoria da República da
Eslováquia: este factor reflecte a inexperiência dos consultores na elaboração de
projectos-tipo SAPARD. A Agência SAPARD organiza regularmente acções de
formação para consultores;

–

Falta de funcionários do Ministério da Agricultura tanto na Autoridade de Gestão
como na Agência SAPARD, em 2001 e 2002 (relacionada com a necessidade de
introduzir algumas mudanças essenciais, de natureza organizacional, em sectores
relevantes – o Ministério da Agricultura da República da Eslováquia começou a
operar mudanças organizacionais em finais de 2002).

Desde o início da execução do programa SAPARD (15 de Abril de 2002) foram tomadas e
concretizadas muitas medidas destinadas a aumentar a capacidade de absorção do Programa.
Em 2002, a Autoridade de Gestão (Ministério da Agricultura da República da Eslováquia)
propôs várias alterações ao programa. Depois de exaustivamente discutidas, no âmbito do
Comité de Acompanhamento para o Programa SAPARD, essas alterações foram
unanimemente aprovadas pelo Comité STAR, da CE, a 20 de Fevereiro de 2002, a 24 de Julho
de 2002 e a 18 de Novembro de 2002. Essas alterações tiveram a ver, principalmente, com:
alargamento da execução do programa a todo o território da República Eslovaca; alteração dos
critérios de viabilidade económica (desde Setembro de 2002); novos critérios de selecção dos
beneficiários para a medida 7 – Emparcelamento; revisão da lista de custos elegíveis, assim
como alterações relativas aos volumes dos recursos financeiros disponibilizados para cada
medida. Aprovadas as referidas alterações, a Agência SAPARD concluiu os manuais e as
orientações metodológicas. Além disso, a Agência SAPARD simplificou consideravelmente
os seus processos de trabalho e os procedimentos de selecção, controlo e reformulação dos
projectos.
Ponto da situação (31 de Maio de 2003)
No final de Maio de 2003, tinham sido recebidos 197 projectos, (com 16 rejeitados), dos quais
115 foram aprovados, envolvendo um montante total de auxílio público da ordem dos
15 262 euros, ou seja 33% dos limites anuais para 2000 e 2001.
Medida 1:
Medida 2:
Medida 4 a):
Medida 5:
9.7

–47 projectos apresentados, 31 projectos aprovados;
–105 projectos apresentados, 61 projectos aprovados;
–32 projectos apresentados, 15 projectos aprovados;
–13 projectos apresentados, 8 projectos aprovados.

ESLOVÉNIA

Ajustamento da legislação nacional
Os progressos da República da Eslovénia em matéria de ajustamento das bases legais, tendo
em vista a execução do Programa Especial de Adesão para a Agricultura e o Desenvolvimento
Rural (SAPARD) e a operacionalização da Agência SAPARD traduzem-se no seguinte:
–

publicação do Decreto relativo às medidas de política estrutural, no sector da
agricultura, incluídas no Programa de Desenvolvimento Rural 2000–2006 (SAPARD)
(Ur. l. RS 107/01, 74/02);

–

publicação da Portaria relativa ao volume de ajudas financeiras concedidas para
execução das medidas previstas no programa SAPARD (Ur. l. RS 77/02);

–

publicação do primeiro aviso de concurso relativo às ajudas financeiras SAPARD
(Ur. l. RS 2/2002);
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–

assinatura do Acordo de Financiamento Anual 2001 (19 de Março de 2002) e sua
ratificação pela Assembleia Nacional – publicação do Acto que ratifica o Acordo de
Financiamento Anual 2001 (Ur. l. RS Acordos Internacionais nº 16/02);

–

publicação do segundo aviso de concurso relativo às medidas do programa SAPARD
(Ur. l. RS 97/02);

–

assinatura do Acordo de Financiamento Anual 2002 (7 de Abril de 2003).

Resultados da execução do programa SAPARD
Com base na Lei Agrícola (Ur. l. RS 54/00) e em articulação com o programa de
Desenvolvimento Rural 2000–2006 (programa SAPARD) e as disposições do Acordo de
Financiamento Plurianual, o Governo da Eslovénia promulgou, a 13 de Dezembro de 2001, o
Decreto relativo às medidas de política estrutural no sector agrícola, contidas no Programa de
Desenvolvimento Rural 2000–2006 (SAPARD), que estabelece as medidas, os objectivos, os
critérios de elegibilidade dos beneficiários e as condições gerais exigidas para a concessão da
ajuda de pré-adesão SAPARD. Aquele Decreto constitui a base jurídica da publicação da
Portaria relativa ao montante dos fundos concedidos para a execução de medidas de política
estrutural no sector agrícola contidas no Programa de Desenvolvimento Rural 2000–2006
(SAPARD) e da publicação dos avisos de concurso.
Até agora, a Agência SAPARD publicou dois avisos de concurso (Janeiro de 2002 e
Novembro de 2002) para a execução de quatro medidas previstas no Plano de
Desenvolvimento Rural (excluindo a medida de assistência técnica): investimentos em
explorações agrícolas (pecuária e produtos derivados); investimento em actividades de
reestruturação e adaptação da indústria de transformação de produtos alimentares (leite, carne
e peixe); apoio à diversificação económica das explorações agrícolas (turismo rural e
artesanato); e infra-estruturas rurais como quarta medida (infra-estruturas de abastecimento de
água, caminhos para passeios temáticos e infra-estruturas viárias).
As candidaturas recebidas na sequência de (dois) concursos incluem projectos plurianuais de
investimento. Em 11 de Abril de 2003 tinham sido recebidas 112 candidaturas. Os dados
constantes do quadro infra mostram, em pormenor, a situação relativa aos pedidos de ajuda
financeira, por medidas específicas.
Medida

TOTAL Autorizações

Contratos Contratos Pedidos de
Rejeitados Recusados
concluídos cancelados pagamento

I. Investimentos em
explorações agrícolas

20

13

13

/

17

/

5

II. Investimentos na
indústria de
transformação de
produtos alimentares

19

11

11

/

12

7

/

III. Diversificação
económica agrícola

49

32

27

5

25

4

8

IV. Desenvolvimento e
melhoria de infraestruturas rurais

24

14

14

/

23

4

/

112

70

65

5

77

15

13

TOTAL

Ao todo, foram concluídos com a Agência SAPARD 65 contratos para a execução de
investimentos. O montante global das obrigações assumidas ascende a SIT 2,5 biliões.
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MEDIDA

Finalidade

nº de contratos
concluídos

Volume total das
dotações
Fundos nacionais
(em SIT24)

Fundos UE

9

228 031 054

76 010 351

152 020 703

3

76 187 610

25 395 870

50 791 740

1

6 981 543

2 327 181

4 654 362

Total

13

311 200 207

103 733 402

207 466 805

II. Investimentos no
leite
sector da transformação e comercialização carne
de produtos agrícolas
Total
e da pesca

5

286 081 838

95 360 613

190 721 225

6

975 678 572

325 226 191

650 452 381

11

1 261 760 410

420 586 803

841 173 607

27

447 925 509

149 308 503

298 617 006

artesanato

0

0

0

0

Total

27

447 925 509

149 308 503

298 617 006

abastecimento
de água

14

549 552 507

183 184 169

366 368 338

caminhos para
passeios
temáticos

0

0

0

0

Total

14

549 552 507

183 184 169

366 368 338

65

2 570 438 633

856 812 878

1 713 625 755

I. Investimentos em
bovinos
explorações agrícolas
suínos
ovinos e
caprinos

III. Diversificação
económica agrícola

IV. Desenvolvimento e
melhoria de infraestruturas rurais

turismo

TOTAL

Comité de Acompanhamento e propostas de alteração do programa
Na segunda sessão (10 de Dezembro de 2002), os membros do Comité de Acompanhamento
SAPARD foram informados quanto ao andamento da execução das medidas SAPARD, tendo
como referência os indicadores adoptados para o acompanhamento da execução das medidas e
a proposta de alteração do programa SAPARD.
Em 2002 e no início de 2003, o MAFF, na qualidade de Entidade de Gestão do Programa
SAPARD, elaborou o projecto de proposta de alteração dos actuais critérios de elegibilidade
para a execução das medidas do Programa SAPARD. Essas alterações referem-se
especialmente à medida 1, relativamente à qual o número de pedidos recebidos para ajuda
financeira foi muito mais reduzido do que se esperava. Com vista a aumentar o interesse nos
fundos disponíveis, foi elaborado, com o acordo da Agência SAPARD e do Serviço de
Extensão Agrária, um projecto de proposta de alteração dos critérios de elegibilidade. A
proposta de alteração foi apresentada à Comissão (DG AGRI, F4 – Secção Programa
SAPARD) e aos membros do Comité de Acompanhamento, na sua segunda sessão, de 10 de
Dezembro de 2002. Nesta sessão, foi acordado que os documentos deveriam ser
complementados e as propostas dos parceiros sociais deveriam ser tidas em consideração antes
de os documentos serem reexaminados na sessão do Comité de Acompanhamento, num
procedimento escrito. Esta proposta foi aprovada a 8 de Abril de 2003 pelos membros do
Comité de Acompanhamento e apresentada à Comissão para harmonização nos seus Serviços
e posterior análise pelo Comité STAR.
24

€ 1 = SIT 232,5825.
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As alterações mais importantes dizem respeito aos critérios relacionados com a medida 1
"investimentos em explorações agrícolas".
Foi proposto o seguinte: supressão do limite de idade dos beneficiários; inclusão de medidas
de apoio na área da horticultura; redução para 3 ha da dimensão mínima das explorações
agrícolas elegíveis para apoio; a compra de maquinaria agrícola não deverá estar ligada ao
investimento; alargamento do âmbito do investimento e aumento do montante máximo
possível dos auxílios públicos por cada período do programa; a construção e, em especial, a
adaptação de estábulos não deverão estar relacionadas apenas com a produção animal em
pastagens, mas com todas as formas de produção animal, em conformidade com as normas
referentes à protecção dos animais.
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Eslovénia – Controlo financeiro (dados cumulados: 31 de Dezembro de 2002, em SIT)
Programa SAPARD 2000 – 2006

Autorizações da Agência SAPARD

Decisão nº C(2000) 3138
de 27 de Outubro de 2000
Total dos custos
elegíveis

MEDIDAS

a
Investimentos em explorações agrícolas

Custos elegíveis
nº de
projectos

Públicos
Total

UE

b

c

d

Públicos
Total

e

Total

UE

f

g

10 867 233 321,00

4 890 255 215,00

3 260 170 143,00

12

588 751 446,00

271 183 555,00

180 789 036,70

15 968 181 136,00

5 588 863 103,00

3 725 908 735,00

10

3 586 488 009,00

1 253 544 610,00

835 563 073,00

Diversificação de actividades geradora de rendimentos
alternativos

3 912 345 528,00

1 956 172 764,00

1 304 115 176,00

21

665 664 528,00

332 832 265,00

221 888 177,00

Infra-estruturas rurais

1 862 954 368,00

1 862 954 368,00

931 477 184,00

10

464 350 201,00

348 262 652,00

232 175 101,30

110 251 164,00

110 251 164,00

82 688 636,00

–

–

–

–

32 720 965 517,00

14 408 496 614,00

9 304 359 874,00

53

5 305 254 184,00

2 205 823 082,50

1 470 415 388,00

Transformação e comercialização
agrícolas e da pesca

Assistência técnica

Total

de

produtos
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Eslovénia – Controlo financeiro (dados cumulados: 31 de Dezembro de 2002, em SIT)
Indicadores de execução
Execução

Custos elegíveis
nº de
projectos
concluídos

Suportados pelos beneficiários

Total declarado

h

I

Pedido de
subsídio
j

Auxílio público pago aos
beneficiários
Total do subsídio

UE

k

l

%
de
projectos
concluídos

% das
afectações
em relação
ao volume
total dos
custos
elegíveis no
programa

%
dos
pagamentos
aos
beneficiários
em relação às
afectações

%
dos
pagamentos
aos
beneficiários
em relação
aos pedidos
de
pagamento

% dos
custos
suportados
pelos
beneficiários em
relação aos
montantes
afectados

%
dos fundos
comunitários
afectados,
em relação
aos fundos
previstos
no
programa

% da
contribuição UE
paga em
relação à
contribuição UE
prevista no
programa
(15=8/2)

m = h/d

n = e/a

o = k/f

p = k/j

q = i/e

r = g/c

s = l/c

Investimento em
explorações
agrícolas

0

345 668 151,90

158 699 096,84

142 339 124,00

94 892 749,40

0,0%

5,4%

52,5%

89,7%

58,7%

5,5%

2,9%

Transformação e
comercialização
de produtos
agrícolas e da
pesca

0

590 515 221,30

195 000 000,00

195 000 000,00

130 000 000,70

0,0%

22,5%

15,6%

100,0%

16,5%

22,4%

3,5%

Diversificação
de actividades
geradora de
rendimentos
alternativos

1

146 905 889,10

73 532 763,22

51 692 452,50

34 461 636,00

4,8%

17,0%

15,5%

70,3%

22,1%

17,0%

2,6%

Infra-estruturas
rurais

0

323 685 624,20

191 382 284,00

191 382 284,00

111 561 457,00

0,0%

24,9%

55,0%

100,0%

69,7%

24,9%

12,0%

Assistência
técnica

–

–

–

–

–

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Total

1

1 406 774 886,50

618 614 144,06

580 413 860,50

370 915 843,10

1,9%

16,2%

26,3%

93,8%

26,5%

15,8%

4,0%
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9.8

HUNGRIA

A Agência SAPARD requereu a aplicação do Programa SAPARD a 26 de Setembro de 2002,
na sequência da sua aprovação nacional. Os candidatos dispuseram de um prazo relativamente
curto para prepararem as suas candidaturas. Apesar deste curto prazo e da complexidade das
condições exigidas para as candidaturas, os serviços regionais e a Unidade de Transformação
de Produtos Alimentares receberam um número de candidaturas extremamente elevado. No
entanto, quase todos os candidatos tiveram de suprir deficiências, o que fez com que o
processo relativo às candidaturas apresentadas se iniciasse apenas depois de concluído o prazo
concedido para o suprimento dessas deficiências.
O objectivo da presente análise é dar informação sobre o número de candidaturas
apresentadas e os respectivos montantes, em relação às 3 medidas aprovadas, sobre os
principais parâmetros dos candidatos, ou seja, sobre o perfil dos candidatos que apresentaram
os seus pedidos de ajuda e a região de que eram provenientes.
9.8.1

Principais parâmetros das candidaturas apresentadas

Os serviços regionais receberam 1 160 candidaturas. A sua distribuição pelas medidas é a que
consta do quadro seguinte.
Candidaturas
Descrição da medida

Custo do
projecto

Pedido de
ajuda

Média (eFt)
ajuda

nº

Distribuição
(%)

(‘000 HUF)

(‘000 HUF)

custo do
projecto

pedidos

perc.
(%)

308

26,6

14 667 700

5 526 576

47 622

17 943

37,7

59

5,1

1 778 931

512 100

30 151

8 680

28,8

152

13,1

8 199 265

3 126 885

53 943

20 572

38,1

97

8,4

4 689 504

1 887 591

48 345

19 460

40,3

Transformação e comercialização
de produtos agrícolas e da pesca

251

21,6

25 023 701

9 733 201

99 696

38 778

38,9

1308 Desenvolvimento e melhoria de
infra-estruturas rurais

601

51,8

14 778 828

10 523 396

24 590

17 510

71,2

TOTAL

1 160

100,0

54 470 229

25 783 173

111

Investimentos em explorações
agrícolas

1111 Compra de máquinas
1113 Desenvolvimento da construção
1114 Outros investimentos relacionados com instalações agrícolas
114

Mais de 50% das candidaturas centraram-se na medida "Desenvolvimento e melhoria de
infra-estruturas rurais". Embora muitas das candidaturas apresentadas visassem a introdução
de melhorias na indústria alimentar, a medida "Compra de máquinas (agrícolas)" foi objecto
de um interesse reduzido. Este facto deve-se talvez às condições rigorosas da concessão de
apoios para aquisição de máquinas agrícolas, em 2002.
No caso da medida 111 "Investimentos em explorações agrícolas" o custo médio dos
projectos é efectivamente inferior ao valor máximo da ajuda. No caso da medida 1308
"Desenvolvimento e melhoria de infra-estruturas rurais" o montante da ajuda requerida pode
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situar-se entre HUF 6 milhões25 e HUF 60 milhões; por conseguinte, não se pode tirar
conclusões a partir dos valores médios.
Comparando os recursos programados com as candidaturas apresentadas para certas medidas
do Plano SAPARD, podemos observar que:
–

a participação relativa às melhorias no sector da indústria alimentar excede o
orçamento previsto;

–

o número de pedidos de ajuda para melhorias infra-estruturais é extremamente
elevado;

–

as necessidades das explorações agrícolas estão abaixo das possibilidades.

A razão de ser desta situação é que o elevado nível das ajudas disponíveis e o montante
significativo que elas envolvem são factores aliciantes no que toca às medidas 114 e 1308.
A figura que se segue representa a distribuição das candidaturas por quantidades, montantes e
medidas do Programa.
Distribuição dos pedidos apresentados

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pedidos

Custo do projecto

Apoio pedido

1308 Desenvolvimento e melhoramento de infra-estruturas
114 Transformação e comercialização dos produtos agrícolas e da pesca
111 Investimento nas explorações agrícolas

9.8.2

Distribuição das candidaturas apresentadas, por regiões

Podemos presumir que aquilo que mais leva à apresentação de pedidos de ajuda financeira é a
situação económica de certas regiões. O volume menor de candidaturas foi proveniente da
Região Central da Hungria, o que pode explicar-se pelo facto de esta região ser a de menores
dimensões entre as sete regiões.
O maior volume de pedidos, relativos à medida "investimento em explorações agrícolas" veio
da Grande Região Setentrional de Planícies. Apenas 33 candidaturas foram provenientes da
Região Norte da Hungria, devido talvez, em parte, às condições desfavoráveis da produção
agrícola.

25

€ 1 = HUF 245,6800.
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A distribuição das candidaturas, por regiões, é apresentada no gráfico que se segue.
Pedidos por medida e por região

número

250

200

150

100

50

0
Ocidental
Transdanúbio

Meridonial
Transdanúbio

Central
Transdanúbio

Hungria Central

Hungria
Selentrional

Grande Planície
do Norte

Grande Planície
do Sul

114 Transformação e comercialização dos produtos agricolas e da pesca

111 Investimento nas exlplorações agrícolas
1308 Desenvolvimento e melhoramento de infra-estruturas rurais

Os investimentos na área da indústria alimentar estão concentrados na região oriental da
Hungria, talvez por razões de tradição.
Mais inesperado foi o grande interesse demonstrado pelo desenvolvimento infra-estrutural.
Da Região Norte da Hungria vieram 135 candidaturas, enquanto o maior volume financeiro
de pedidos de ajuda foi proveniente da Grande Região Setentrional de Planícies.
Analisámos a média dos pedidos de ajuda financeira por regiões e também por medidas. Com
base nessa análise, apurou-se que o número total de pedidos de apoio, por projectos, é 29%
mais elevado na Região Central Húngara do que no país. No caso da Região Ocidental
TransDanúbio este indicador é 11,5% inferior à média de pedidos de apoio, por projecto.
9.8.3

Participantes da primeira volta do processo de candidatura

51,4% dos pedidos foram apresentados por empresas. Conjuntamente com cooperativas,
649 empresas, em regime de sociedade, participaram no processo de candidatura. Os
empresários, a título individual, apresentaram 290 candidaturas, o que corresponde a 25% do
volume global das candidaturas. As autoridades locais prepararam 195 candidaturas, todas
elas, excepto uma, para a medida "Desenvolvimento e melhoria de infra-estruturas rurais". As
outras organizações (ex. organizações não governamentais) apresentaram 26 pedidos, um
pouco mais de 2% do número total de candidaturas.
Para a medida 111, mais de 50% das candidaturas foram apresentadas por empresas e para a
medida 114 mais de 75%. Cerca de 5% das candidaturas foram apresentadas por cooperativas,
percentagem que consideramos diminuta, especialmente no que se refere à medida
"investimento em explorações agrícolas".
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Os empresários participaram bastante: 40% das candidaturas apresentadas para a medida
"Investimentos em explorações agrícolas" foram preparadas por eles.
Não obstante, os governos locais apresentaram uma baixa percentagem de candidaturas para a
medida "Melhoria de infra-estruturas" (194 candidaturas). Em relação a esta medida,
234 candidaturas foram apresentadas por empresas, enquanto 123 foram apresentadas por
empresários, a título individual.
O custo dos projectos e o volume de pedidos de ajuda financeira estão em sintonia com o
suposto poder económico de certos tipos económicos. As candidaturas para projectos de
maior vulto foram apresentadas por empresas legalmente constituídas.
O custo absoluto dos projectos apresentados por empresários e por empresas não constituídas
legalmente representa apenas 40% do custo dos projectos apresentados por empresas
legalmente constituídas. A situação repete-se no caso das medidas 111 e 114. O custo dos
projectos apresentados por cooperativas para as medidas 111 e 114 é quase idêntico ao dos
projectos apresentados por empresas legalmente constituídas.
9.8.4

Resumo

A primeira volta do processo de candidaturas iniciou-se a 26 de Setembro de 2002 e terminou,
em relação a algumas medidas, a 16 de Novembro, e em relação a outras medidas, a 1 de
Dezembro. Neste período, o número de candidaturas apresentadas aos serviços regionais da
Agência SAPARD foi superior ao esperado.
Mais de 50% das 1 160 candidaturas foram apresentadas por empresas. No caso das medidas
relacionadas com a melhoria das condições de produção, especialmente no caso da melhoria
de explorações agrícolas, os empresários também apresentaram muitas candidaturas.
Relativamente ao desenvolvimento de infra-estruturas rurais, as empresas tiveram uma
participação mais expressiva do que os governos locais.
É necessário prosseguir a análise das candidaturas e dos candidatos para se tirar conclusões
sobre a forma como o plano SAPARD foi implementado.
No que se refere às cinco novas medidas:
–

a 31 de Janeiro de 2003, o Gestor Nacional recebeu a documentação relativa às cinco
novas medidas;

–

com base nessa documentação, o Serviço Nacional de Auditoria iniciou os
procedimentos de aprovação, na Agência, a 1 de Abril de 2003.

9.9

ROMÉNIA

A União Europeia concederá anualmente cerca de 153 milhões de euros à Roménia, por um
período de sete anos, a título de subvenção, com vista a facilitar a adopção do acervo
comunitário no terreno e a melhorar a competitividade do sector agrícola.
9.9.1

O sistema institucional SAPARD
–

A Agência SAPARD á a entidade pública jurídica que, sob a égide do
Ministério da Agricultura, Nutrição e Florestas, é responsável pela execução
técnica e financeira do programa;
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9.9.2

–

A Autoridade Competente é a Direcção-Geral do Fundo Nacional, do
Ministério das Finanças Públicas, que inspecciona as estruturas e os
procedimentos da Agência em matéria administrativa, contabilística, de
pagamentos e de auditoria interna;

–

A Autoridade de Gestão, afecta ao Ministério da Integração Europeia, é
responsável pela eficiência e correcção da coordenação e da elaboração de
relatórios, no que se refere ao controlo e avaliação do programa;

–

A Entidade de Certificação é o Tribunal de Contas da Roménia e a sua função
principal é a realização de auditorias externas e a certificação das contas anuais
da Agência SAPARD;

–

O Comité de Acompanhamento é integrado por representantes das instituições
governamentais que têm a seu cargo as diversas vertentes do programa, por
parceiros sociais e observadores da Comissão Europeia e foi instituído com o
objectivo de assegurar a supervisão, a eficiência e a qualidade da execução do
programa;

–

As entidades delegadas foram instituídas pela Agência SAPARD com vista à
correcta execução da medida 1.1 "Melhoria do processo de transformação e da
comercialização de produtos agrícolas e da pesca" e da medida 2.1
"Desenvolvimento e melhoria de infra-estruturas rurais" e à avaliação da
elegibilidade dos pedidos de ajuda financeira e dos pedidos de pagamento. As
duas entidades delegadas são o Ministério da Agricultura, Nutrição e Florestas
e o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação.

Publicidade ao programa SAPARD

A campanha publicitária de que foi alvo o programa SAPARD, na Roménia, iniciou-se em
Setembro de 2001 e teve como objectivo divulgar, a todas as pessoas e instituições públicas
interessadas no programa, folhetos, desdobráveis e demais material informativo, como, por
exemplo, o "Guia do Candidato".
Com vista a promover o programa, foram organizados, nos 8 serviços regionais SAPARD,
"Seminários e conferências regionais para informação sobre Programas e Políticas
Comunitários".
9.9.3

Execução do programa SAPARD

A partir de 2001, em conformidade com os Regulamentos comunitários e segundo uma
estratégia própria da condição de país em desenvolvimento, a caminho da adesão à UE, foram
promovidas medidas legais e institucionais favoráveis à criação e consolidação do quadro
administrativo, com vista à execução do programa SAPARD na Roménia.
A par da preparação para a aprovação externa das estruturas centrais e regionais da Agência
SAPARD e respectivos serviços técnicos, em 2002, nos termos da Lei nº 316/2001 que
ratifica o Acordo de Financiamento Plurianual, foram realizadas as seguintes acções
específicas:
–

ratificação do Acordo de Financiamento Anual de 2001 e preparação da
documentação necessária para a assinatura do Acordo de Financiamento Anual de
2002; organização e realização de reuniões do Comité de Acompanhamento do
programa SAPARD; preparação e execução de procedimentos específicos relativos à
actualização e alteração do Programa Nacional de Agricultura e Desenvolvimento
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Rural (NPARD)26 e ainda preparação para a aprovação de outras medidas no âmbito
do Programa;
–

preparação da avaliação intercalar do Programa SAPARD, que deverá estar
finalizada até 31 de Dezembro de 2003;

–

acompanhamento da execução das medidas e sub-medidas do Programa e avaliação
dos progressos registados;

–

outros ajustamentos institucionais e legislativos impostos pela execução de
objectivos específicos do Programa SAPARD e pela eficiência das acções pendentes.

9.9.4

Aprovação da Agência SAPARD

A 31 de Julho de 2002, a Comissão Europeia adoptou a Decisão 638/31/CE de Julho de 2002
que atribui a gestão da ajuda SAPARD às autoridades relevantes da Roménia e aprova a
Agência SAPARD como entidade executora, a nível técnico e financeiro, das medidas 1.1
"Melhoria do processo de transformação e da comercialização de produtos agrícolas e da
pesca", 2.1 "Desenvolvimento e melhoria de infra-estruturas rurais” e 4.2 “Assistência
Técnica".
9.9.5

Visão global do programa SAPARD na Roménia

A partir de 1 de Agosto de 2002, tiveram lugar a apresentação oficial e o registo dos pedidos
de ajuda financeira (projectos) dos potenciais beneficiários, tendo em vista a realização de
investimentos no âmbito das medidas 1.1 "Melhoria do processo de transformação e da
comercialização de produtos agrícolas e da pesca" e 2.1 "Desenvolvimento e melhoria de
infra-estruturas rurais". A apresentação de pedidos de ajuda financeira aos Serviços Regionais
e de execução do Programa SAPARD é efectuada em sessões mensais.
A Agência SAPARD assinou um total de 414 contratos com os beneficiários dos sectores
público e privado, para as sessões de Agosto e Setembro (394 contratos para a medida 2.1 e
20 contratos para a medida 1.1), correspondentes a uma despesa global elegível de
325,8 milhões de euros.
Para a sessão de Outubro, a Agência SAPARD assinou 8 contratos para a medida 1.1,
equivalentes a um montante global elegível de 6,9 milhões de euros e seleccionou
43 projectos para a medida 2.1, que envolveram um custo total elegível de 36,47 milhões de
euros.
Nas sessões de Novembro e Dezembro, 21 projectos para a medida 1.1 e 394 projectos para a
medida 1.2, num total de 321,4 milhões de euros, foram apresentados e registados nos
Serviços Regionais, no quadro da execução do programa SAPARD.
Neste momento, a prioridade das autoridades romenas é instituir e preparar outras medidas no
âmbito do NPARD, tendo em vista a sua aprovação, em especial as medidas 3.1

26

A 26 de Junho de 2002, em Bruxelas, o Comité STAR, da UE, analisou as propostas romenas, relativas
à alteração do Programa Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (NPARD). Com base no
parecer favorável do Comité STAR, foi adoptada a Decisão CE/H/2002/1936, de 11.7.2002, em
alteração ao NPARD, aprovado pela Decisão da Comissão C(2000) 3742 final, de 12 de Dezembro de
2000.
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"Investimento em explorações agrícolas", 3.4 "Desenvolvimento e diversificação de
actividades económicas geradores de actividades múltiplas e rendimentos alternativos" e 4.1
"Melhoria da formação profissional".
9.9.6

Avaliação Intercalar do programa SAPARD

Em Dezembro de 2002, a Agência SAPARD, Autoridade Contratante, e o Ministério da
Integração Europeia, na qualidade de beneficiário da medida 4.2 "Assistência Técnica no
âmbito do programa SAPARD" assinaram o Contrato-Quadro para a execução do projecto
"Avaliação Intercalar do Programa SAPARD na Roménia".
O período de execução do contrato de prestação de serviços para a realização da Avaliação
Intercalar do Programa SAPARD na Roménia foi fixado em 9 meses, a partir da data de
assinatura do contrato e abrangerá o período Maio-Dezembro de 2003.
9.10

POLÓNIA

9.10.1

Preparação

A implementação do programa SAPARD, na Polónia, teve início após a adopção, pela
Comissão Europeia, em 2 de Julho de 2002 (JO L 173 de 3.7.2002, p. 41) da Decisão de
atribuição da gestão da ajuda às agências de execução das medidas de pré-adesão na área da
agricultura e do desenvolvimento rural, na República da Polónia, no período de pré-adesão,
para cinco de sete medidas, correspondendo a 87% das dotações disponíveis.
A 9 de Julho de 2002 (Jornal Oficial da República da Polónia nº 102, item 928) foi
promulgado o Regulamento do Conselho de Ministros que, de forma detalhada, estabeleceu o
âmbito, os objectivos e os métodos de execução das tarefas da Agência de Reestruturação e
Modernização Agrícolas, no que se refere à gestão dos recursos financeiros provenientes da
União Europeia. Esse Regulamento constitui o acto jurídico nacional básico que rege os
princípios da concessão de ajuda financeira a título do Programa SAPARD.
9.10.2

Fase inicial da execução

A 9 de Julho de 2002, foi publicada na imprensa, pelo Presidente da Agência de
Reestruturação e Modernização Agrícolas, um anúncio a informar os potenciais beneficiários
sobre os prazos fixados para a apresentação de pedidos de ajuda financeira.
Em consequência da não utilização integral dos recursos financeiros disponíveis para a
medida 1 e do facto de o montante das ajudas financeiras requeridas no âmbito da medida 3
exceder as dotações disponíveis para essa medida, no quadro do Acordo de Financiamento
Anual para 2000 e 2001, o Comité de Acompanhamento SAPARD aprovou a Resolução nº
16, de 5 de Novembro de 2002, relativa à transferência dos fundos entre as medidas do
Programa SAPARD, com base na regra da margem de 10% prevista no Programa, que
permite aumentar o montante das verbas disponíveis para pagamentos numa determinada
medida, numa percentagem que pode ir até 10% do volume total das dotações inscritas para
essa medida, no período 2000–2006 ; em conformidade com esta resolução, o montante de
47 349 252 euros [35 511 939 euros (fundos comunitários) + 11 837 313 euros
(co-financiamento nacional)] foi transferido da medida 1 para a medida 3 e assim, o montante
destinado à medida 3 no âmbito do Acordo de Financiamento Anual de 2000 e 2001 passou
de 187 827 131 euros para 235 176 383 euros (fundos comunitários + co-financiamento
nacional).
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A partir da referida transferência dos recursos financeiros da medida 1 para a medida 3, será
possível, com base nos pedidos de ajuda financeira apresentados e registados até 31 de
Dezembro de 2002, ao abrigo do Programa SAPARD, assinar acordos com beneficiários
(após concurso público para a medida 3) que envolvam um montante superior a 60% do
volume total dos recursos disponíveis a título dos Acordos Anuais de Financiamento para
2000 e 2001.
9.10.3

Problemas relacionados com medidas já aprovadas

Medida 1 – Melhoria dos processos de transformação e da comercialização de produtos
alimentares e da pesca
–

Situação financeira difícil na indústria de transformação de produtos alimentares;

–

Instabilidade do mercado, que dificulta o escoamento, no mercado, de produtos
alimentares e da pesca;

–

Custo elevado dos créditos bancários;

–

Disposição, estabelecida no programa, que impede os candidatos de se candidatarem
a mais de uma das três categorias de investimentos elegíveis: A – Investimentos
estritamente destinados ao ajustamento aos requisitos da UE; B – Investimentos
estritamente destinados ao aumento do valor acrescentado, da qualidade, etc. e C –
Investimentos estritamente destinados a diminuir o impacto negativo, no ambiente,
com diferentes níveis de co-financiamento, sem possibilidade de combinação das
supramencionadas categorias no mesmo projecto;

–

Curta duração dos projectos (o prazo para apresentação dos pedidos de pagamento ao
abrigo dos Acordos Anuais de Financiamento de 2000 e 2002 é 10 de Agosto de
2003, nos termos da lei polaca); em consequência, os prazos das autorizações (2003)
prescreveram nos Acordos Anuais de Financiamento de 2000 e 2001;

–

Reembolso de parte das despesas elegíveis após a finalização dos projectos;

–

Grande volume de documentos de apoio obrigatórios, requeridos pelas leis polacas, a
juntar ao pedido de ajuda financeira;

–

Formulário extenso e detalhado a preencher.

Medida 2 – Investimentos em explorações agrícolas
Devido à sua idade, muitos agricultores não podem passar as suas explorações agrícolas para
as mãos dos seus herdeiros (são demasiado novos para terem direito a uma pensão rural), mas
o facto de terem mais de 50 anos impede-os, segundo as leis polacas, de participarem nesta
medida, como consta do programa. Alguns jovens agricultores, por sua vez, não podem, por
razões semelhantes, provar que têm uma experiência suficientemente longa para gerirem
sozinhos uma exploração agrícola (por vezes, por razões que se prendem com o direito à
pensão, uma dada holding agrícola tem ainda formalmente como proprietários e gestores os
pais, embora sejam os filhos quem efectivamente gere a propriedade).
Com base em contactos e inquéritos levados a efeito junto dos agricultores, apurou-se que a
candidatura ao Programa SAPARD, por parte destes, é desencorajada pelos seguintes factores
principais:
–

situação financeira difícil das explorações agrícolas;

–

custos de créditos que envolvem refinanciamento;
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–

a disposição que determina que as despesas incorridas serão reembolsadas apenas
após a finalização dos projectos;

–

falta de recursos próprios;

–

instabilidade do mercado e apreensão quanto a uma possível falta de escoamento
para alguns produtos;

–

curta duração do projecto (o prazo para apresentação de pedidos de pagamento a
título dos Acordos Anuais de Financiamento de 2000 e 2002 é 10 de Agosto de 2003,
nos termos da lei polaca); em consequência, os prazos para as autorizações (2003)
prescreveram nos Acordos Anuais de Financiamento de 2000 e 2001;

–

baixos limites mínimos e máximos de produção elegíveis;

–

baixo volume de financiamento;

–

dificuldades formais relacionadas com a recolha de documentos de apoio (o período
de validade dos documentos que têm de acompanhar um plano do projecto é apenas
de um mês, custos inerentes à obtenção dos documentos);

–

possibilidade de financiamento dos projectos através de outras fontes (créditos
nacionais preferenciais, onde é muito mais fácil cumprir as formalidades);

–

dificuldade em satisfazer critérios formais relacionados com a idade, o nível de
escolaridade, as condições para beneficiar do Fundo de Segurança Social Agrícola ou
a experiência na área agrícola.

Em relação à medida 3 – Desenvolvimento de infra-estruturas rurais registou-se uma resposta
muito positiva por parte dos candidatos, em termos do número e da qualidade das
candidaturas apresentadas. A principal razão que o justifica é o facto de que as
municipalidades e as autoridades locais têm já uma larga experiência no que se refere à
candidatura a instrumentos de auxílio público nacionais e de pré-adesão à UE (PHARE,
ISPA).
No entanto podem ocorrer os seguintes problemas:
–

curta duração do projecto (o prazo para apresentação dos pedidos de pagamento a
título dos Acordos Anuais de Financiamento de 2000 e 2002, estabelecido na lei
polaca, é 10 de Agosto de 2003); em consequência, os prazos para as autorizações
(2003) prescreveram nos Acordos Anuais de Financiamento 2000 e 2001;

–

a disposição que determina que as despesas incorridas serão reembolsadas apenas
após a finalização dos projectos.

9.10.4

Medidas a aprovar

Medida 4 – Diversificação de actividades económicas em zonas rurais
Encontra-se na fase final de preparação para a execução. Procedeu-se a uma nova descrição
desta medida no Programa Operacional SAPARD, que foi aceite pelo Comité de
Acompanhamento, a 7 de Fevereiro de 2002 e pelo Comité STAR a 20 de Março de 2002, e
aprovada a 4 de Abril por Decisão da Comissão Europeia. Os procedimentos relativos a esta
medida foram preparados pela Agência de Reestruturação e Modernização Agrícolas, em
Setembro de 2002 e enviados ao Gestor Nacional. Com base no relatório de pré-aprovação,
elaborado por um auditor externo, o Gestor Nacional tomou, a 11 de Junho, uma decisão
relativa à adopção de um Acto de Aprovação Nacional para a medida 4.
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Medida 5 – Medida agroambiental (projectos-piloto)
A eliminação do anterior "esquema de florestação (projectos-piloto)" foi aprovada pelo
Comité de Acompanhamento SAPARD, a 7 de Fevereiro de 2002. Na reunião seguinte, a
21 de Junho de 2003, a eliminação da anterior "Medida agroambiental (projectos-piloto)" foi
aprovada na Resolução nº 14/2002. Na sua reunião realizada em 18 de Dezembro de 2002,
este Comité aprovou a Resolução nº 18/2002, relativa à implementação do esquema "Medida
agroambiental (projectos-piloto)" no quadro da medida 5 do Programa Operacional
SAPARD. Foi o resultado de longas negociações entre a Polónia e a Comissão Europeia, após
uma anterior decisão de remover do Programa a medida 5.
A Resolução surgiu da necessidade de preparar e experimentar um quadro institucional que
viabilizasse a execução do programa agroambiental, depois da adesão da Polónia à União
Europeia. E isto em conformidade com o programa agroambiental nacional a implementar no
âmbito do futuro Plano de Desenvolvimento Rural de 2004 – 2006.
A descrição deste esquema foi apresentada e votada na reunião do Comité de
Acompanhamento SAPARD, a 4 de Junho de 2003, com o objectivo de dar início à execução
da medida 5 no Outono de 2003.
9.10.5

Alterações ao programa aceites pelo Comité de Acompanhamento SAPARD, em
18 de Dezembro de 2002

Com vista a melhorar a acessibilidade e a atractividade da ajuda a título do programa
SAPARD, o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e a Agência de
Reestruturação e Modernização Agrícolas (Agência SAPARD) já em 2002 iniciaram a
modificação do Programa e a simplificação dos procedimentos de execução.
No caso da medida 2, os limites mínimos e máximos da produção de leite e de carne de suíno
subiram (e diminuíram também no caso da produção de leite) e os níveis da subvenção foram
aumentados, proporcionalmente, por forma a permitir o acesso de um número maior de
explorações agrícolas à ajuda financeira. A condição, imposta aos agricultores, de estarem
inscritos apenas no Fundo de Segurança Social Agrícola foi retirada do programa.
No que se refere à medida 1, foi introduzida a possibilidade de combinar diferentes categorias
de investimentos, com um nível uniforme de co-financiamento (até 50% das despesas
elegíveis), (anulando a divisão nas categorias A, B, C, considerada como um dos principais
problemas).
As alterações ao Programa foram aceites pelo Comité de Acompanhamento SAPARD na
sessão realizada a 18 de Dezembro de 2002.
Espera-se que todos os ajustamentos, já referidos, a introduzir no programa, sejam aprovados
por Decisão da Comissão, no primeiro semestre de 2003, após comunicação, pelas
autoridades polacas, das relevantes alterações aos procedimentos aprovados.
Em consequência, espera-se assistir a um aumento significativo do número de beneficiários e
do volume de ajudas financeiras a disponibilizar na Polónia, em 2003, a título do SAPARD.
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ANEXO A – Calendário das etapas relativas ao Acordo de Financiamento Plurianual (AFPA) e aos Acordos Anuais de Financiamento (AFA)

7.06.2000

República
Checa
7.06.2000

7.06.2000

12.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

3.08.2000

3.08.2000

3.08.2000

3.08.2000

3.08.2000

3.08.2000

3.08.2000

22.082000
8.09.2000
29.09.2000

2.09.2000
8.09.2000
29.09.2000

22.08.2000
8.09.2000
29.09.2000

18.08.2000
8.09.2000
29.09.2000

21.08.2000
8.09.2000
29.09.2000

21.08.2000
8.09.2000
29.09.2000

5.09.2000
8.09.2000
29.09.2000

21.08.2000
8.09.2000
29.09.2000

17.10.2000

18.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

9.10.2000

13.10.2000

15.11.2000

18.10.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

28.10.2000
10.11.2000

Oral "OK"
26.10. 2000
28.10.2000
10.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

1.12.2000
18.12.2000

30.11.2000
26.03.2001

8.12.2000
5.03.2001

14.12.2000
25.01.2001

26.1.2001
1.03.2001

7.12.2000
25.01.2001

11.12.2000
5.03.2001

29.1.2001
25.01.2001

1.12.2000
5.02.2001

12.12.2000
2.02.2001

12.02.2001

26.03.2001

5.03.2001

1.03.2001

1.03.2001

30.03.2001

5.03.2001

29.03.2001

5.02.2001

27.02.2001

20.04.2001

16.05.2001

28.08.2001

28.05.2001

15.06.2001

4.07.2001

29.08.2001

18.05.2001

10.12.2001 17.1.2002 (SG)

20.04.2001

16.05.2001

16.10.2001

28.05.2001

15.06.2001

11.05.2001

29.08.2001

18.05.2001

10.12.2001 17.1.2002 (SG)

30.01.2001

13.02.2001

13.02.2001

30.01.2001

13.02.2001

30.01.2001

13.02.2001

31.01.2001

31.01.2001

Acordos de Financiamento

Bulgária

Eslováquia

Eslovénia

Estónia

Hungria

Letónia

Lituânia

Polónia

Aprovação do Regulamento de Execução
Financeira (Reg. (CE) nº 2222/2000)
Consulta inter-serviços sobre o projecto
de Acordo de Financiamento
Distribuição do projecto de acordo pelos
países candidatos (PC)
Início de negociações relativas ao Acordo
de Financiamento, com os países
candidatos, em workshops
Distribuição da versão reformulada do
projecto de acordo pelos PC, tendo em
conta as discussões dos workshops
Recepção dos comentários dos PC
Lançamento da 2ª consulta inter-serviços
Distribuição da nova versão do projecto
de acordo pelos países candidatos
Recepção dos comentários dos países
candidatos
Lançamento da 3ª consulta inter-serviços
Distribuição da nova versão do projecto
de acordo pelos países candidatos
(provisório)
Distribuição pelos países candidatos
Apresentação do texto à Comissão
Decisão que autoriza a assinatura, pela
Comissão, do Acordo de Financiamento
Acordo com o país candidato
Assinatura do Acordo de Financiamento
Plurianual
Assinatura do Acordo de Financiamento
Anual de 2000
Conclusão do Acordo de Financiamento
Plurianual
Conclusão do Acordo de Financiamento
Anual 2000
Afectação dos fundos de 2000 (data)

7.06.2000

7.06.2000

7.06.2000

7.06.2000

7.06.2000

7.06.2000

7.06.2000

12.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

3.08.2000

3.08.2000

3.08.2000

28.08.2000
8.09.2000
29.09.2000

22.08.2000
8.09.2000
29.09.2000

9.10.2000
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Roménia

13.02.2001

Acordos de Financiamento

Bulgária

Eslováquia

Eslovénia

Estónia

Hungria

Letónia

Lituânia

Polónia

República
Checa

Roménia

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

19.10.2001

22.10.2001

26.10.2001

29.10.2001

19.10.2001

30.11.2001

7.11.2001

22.10.2001
(e-mail)

26.10.2001

28.11.2001

28.11.2001

5.12.2001

05.12.2001

28.11.2001

21.12.2001

28.11.2001

23.11.2001

23.11.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

28.11.2001

54.093.686
8.02.2002

18 980 113
18.04.2002

6 576 465
08.02.2002

12.596.639
8.02.2002

39 492 002
14.05.2002

22 673 602
08.02.2002

30 956 192
08.02.2002

175 057 271
20.02.2002

22.896.727
18.04.2002

156 328 303
06.03.2002

19.02.2002

11.09.2002

19.03.2002

26.04.2002

07.10.2002

11.02.2002

29.04.2002

6.06.2002

30.10.2002

30.01.2002

Acordo de Financiamento Anual
2001
Distribuição do projecto de Acordo de
Financiamento Anual 2001 pelos países
candidatos (carta DG)
Recepção dos comentários dos países
candidatos sobre o projecto de Acordo de
Financiamento Anual 2001
Resposta aos países candidatos
Projecto
final
do
Acordo
de
Financiamento Anual 2001 enviado para
consulta inter-serviços
Decisão da Comissão que autoriza a
assinatura do Acordo de Financiamento
Anual 2001
Afectação dos fundos 2001 (montante em
euros + data)
Assinatura do Acordo de Financiamento
Anual 2001
Carta da SG + DG AGRI sobre os
procedimentos a seguir para a conclusão
dos Acordos Anuais de Financiamento
Carta da SG sobre a conclusão do Acordo
de Financiamento Anual 2001
Conclusão do Acordo de Financiamento
Anual 2001
Carta aos países candidatos confirmando
a conclusão do Acordo de Financiamento
Anual 2001

10.10.2002
07.05.2002

25.09.2002

6.05.2002

29.07.2002

4.11.2002

19.09.2002

19.11.2002

6.05.2002

20.11.2002

6.05.2002

6.05.2002

26.06.2002

21.11.2002

6.05.2002

17.07.2002

26.03.2003

30.05.2002

18.07.2002

10.06.2002

19.06.2003

11.10.2002

19.09.2002

14.04.2003

25.06.2002

19.09.2002

19.11.2002
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19.11.2002

Acordos de Financiamento

Bulgária

Eslováquia

Eslovénia

Estónia

Hungria

Letónia

Lituânia

Polónia

República
Checa

Roménia

Acordo de Financiamento Anual
2002
Distribuição do projecto de Acordo de
Financiamento Anual 2002 pelos países
candidatos (carta DG)
Recepção dos comentários dos países
candidatos ao projecto de Acordo de
Financiamento Anual 2002
Resposta aos países candidatos (carta
DG)
Projecto
final
do
Acordo
de
Financiamento Anual 2002 enviado para
consulta inter-serviços
Decisão da Comissão que autoriza a
assinatura do Acordo de Financiamento
Anual 2002
Afectação dos fundos 2002 (montante em
euros + data)
Assinatura do Acordo de Financiamento
Anual 2002
Carta da AGRI sobre a conclusão do
Acordo de Financiamento Anual 2002
Conclusão do Acordo de Financiamento
Anual 2002
Carta aos países candidatos confirmando
a conclusão do Acordo de Financiamento
Anual 2002

Carta 14299 de 13.06.2002
26.07.2002

12.08.2002

19.07.2002

19.07.2002

12.08.2002

11.07.2002

16.07.2002

08.08.2002

12.07.2002

05.08.2002

05.09.2002

10.09.2002

05.08.2002

23.07.2002

23.07.2002

23.07.2002

23.07.2002

05.09.2002

23.07.2002

13.09.2002

23 de Julho e 24 de Setembro de 2002
22 de Outubro de 2002
55.582.227

19.502.405

6.757.436

4.04.2003

26.06.2003

07.04.2003

23.04.2003

12.942.243

14.04.2003

6.06.2003

40.578.737

23.297.531

31.808.039

179.874.468

23.526.795

160.630.119

26.06.2003

04.02.2003

17.02.2003

3.04.2003

28.05.2003

1.04.2003

28.03.2003

1.04.2003

14.04.2003

18.06.2003

23.04.2003

12.05.2003

6.06.2003

14.04.2003

5.06.2003
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22.05.2003

12.05.2003

Acordos de Financiamento

Bulgária

Eslováquia

Eslovénia

Estónia

Hungria

Letónia

Lituânia

Polónia

República
Checa

Roménia

Acordo de Financiamento Anual
2003
Distribuição do projecto de Acordo de
Financiamento Anual 2003 pelos países
candidatos (carta DG)
Recepção dos comentários dos países
candidatos ao projecto de Acordo de
Financiamento Anual 2003
Resposta aos países candidatos (carta
DG)
Projecto
final
de
Acordo
de
Financiamento Anual 2003 enviado para
consulta inter-serviços
Decisão da Comissão que autoriza a
assinatura do Acordo de Financiamento
Anual 2003
Autorização dos fundos 2003 (montante
em euros + data)
Assinatura do Acordo de Financiamento
Anual 2003
Carta da AGRI sobre a conclusão do
Acordo de Financiamento Anual 2003
Conclusão do Acordo de Financiamento
Anual 2003
Carta aos países candidatos confirmando
a conclusão do Acordo de Financiamento
Anual 2003

Carta 8855 de 25.03.2003 enviada APENAS à Roménia e à Bulgária
Carta 8856 de 25.03.2003 enviada a todos os outros 8 países candidatos
25.04.2003
(e-mail)
27.05.2003

27.05.2003

27.05.2003

28.04.2003

13.05.2003

22.04.2003

2.05.2003

7.05.2003

18.04.2003

5.06.2003

27.05.2003

27.05.2003

27.05.2003

27.05.2003

27.05.2003

27.05.2003

27.05.2003

32 123 538

181 658 615

23 760 154

162 223 385

4.06.2003

22.07.2003

31.07.2003

Nenhum
27 de Maio de 2003
56 133 539
23.07.2003

19.695.846

6.824.462

13 070 615

22.07.2003

40 981 231

23 528 615

28.07.2003

27.06.2003

5.06.2003
10.06.2003
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ANEXO B – ALTERAÇÃO DOS PROGRAMAS ATÉ FINAIS DE 2002
Bulgária Eslováquia Eslovénia

Estónia

Hungria

Letónia

Lituânia

Polónia Rep. Checa Roménia

Decisão da Comissão que aprova o 20.10.2000 17.11.2000 27.10.2000 17.11.2000 18.10.2000 25.10.2000 27.11.2000 18.10.2000 26.10.2000 12.12.2000
programa SAPARD [C(2000)….] 3058 final 3327 final 3138 final 3321 final 2738 final 3097 final 3329 final 3040 final 3105 final 3742 final
1as alterações dos programas
21.05.2002 5.03.2002
aprovados pela Comissão em
2as alterações dos programas
aprovados pela Comissão em

26.11.2002 28.11.2001 23.12.2002 22.04.2002 26.02.2002 11.07.2002

31.07.2002

31.07.2002

5.12.2002 12.04.2002

3as alterações dos programas
aprovados pela Comissão em

31.07.2002

4as alterações dos programas
aprovados pela Comissão em

23.12.2002
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ANEXO C – Atribuição da gestão – calendário e cobertura
Medidas previstas nas decisões da Comissão de atribuição da gestão da ajuda ao país candidato em causa (C)
Medidas relativamente às quais foi concedida a aprovação nacional (N)
Medidas relativamente às quais o país candidato requereu a aprovação nacional (NR)
Medidas, não incluídas no programa SAPARD, aprovadas para o país candidato em causa: (percentagem da contribuição UE concedida aos programas 2000-2006, aos preços de 2000, em conformidade com o programa
original aprovado)
Situação em 16.6.2003
Medidas previstas nos termos do artigo 2º do Regulamento
ESLOVÁQUI ESLOVÉNI
REPÚBLICA
ESTÓNIA
HUNGRIA
LETÓNIA LITUÂNIA POLÓNIA ROMÉNIA
BULGÁRIA
(CE) nº 1268/1999 (1)
A
A
CHECA
- Investimento em explorações agrícolas
- Transformação e comercialização de produtos agrícolas e da
pesca
- Estruturas na área da qualidade, dos controlos veterinários, dos
bens alimentares e dos consumidores
- Práticas agrícolas amigas do ambiente
- Diversificação de actividades geradora de rendimentos
alternativos
- Criação de serviços de ajuda e de gestão agrícolas
- Criação de agrupamentos de produtores
- Renovação e desenvolvimento de aldeias, protecção do
património rural
- Rentabilização fundiária e emparcelamento
- Realização e actualização de cadastros
- Formação profissional
- Infra-estruturas rurais
- Gestão dos recursos hídricos agrícolas
- Silvicultura, florestação, investimentos, transformação/
comercialização
- Assistência técnica
TOTAL do Programa
Total das medidas que foram objecto de
atribuição da gestão
Recepção do primeiro grupo de aprovações
Data da Decisão da Comissão que atribui a gestão da ajuda (1º C)
Recepção do segundo grupo de aprovações
Data da Decisão da Comissão que atribui a gestão da ajuda (2º C)
Recepção do terceiro grupo de aprovações

31%

1ºC

24% 1ºC(4)

2%
6%

1ºC

1%

N

8%

N

16%

1ºC

43% 1ºC

28% 1ºC

23% 1ºC

47% 1ºC

18% 1ºC

15%

28% 1ºC

35% 1ºC

17%

1ºC

18% 1ºC

21% 1ºC

26% 1ºC

21% 1ºC

38% 1ºC

17% 1ºC

26% 1ºC

40% 1ºC

9%

1ºC

3%

2ºC

16%

1ºC

3%
2%

4%

18% 1ºC

16%

11% 1ºC

4%

24% 1ºC

8% 1ºC

2%

2%

11%

10%

5%

2%

N
N

8%

N

4%

N

1%

1ºC

2%

100%

11

100%

9(2)

100%

8

100%

61%

3

98%

9(2)

91%

4

62%

12% 1ºC

2%
12% 1ºC

1%

13.11.2001
15.04.2002

4% 1ºC
12% 1ºC

2% 1ºC
16% 1ºC

2% 1ºC
28% 1ºC

5%
28% 1ºC
3%

2% N
4% N (3)

10%

8% 1ºC

10% 1ºC

3%

N

2%

N

2%

N

9

100%

9

100%

8

100%

7

100%

11

100% 9 (3)

100%

5

4

92%

6

94%

5

87%

5

50%

3

83% 5(3)

99%

4

01.10.2002
26.11.2002

27.06.2001
6.12.2001

24.07.2001
26.11.2001

26.03.2003

3.03.2003

1% 1ºC

20.09.2001
2.07.2002

5% 1ºC

12.06.2002
31.07.2002

3%

N

7.01.2002
15.04.2002
31.03.2003

19.02.2003
16.01.2003

Data da Decisão da Comissão que atribui a gestão da ajuda (3 C)
O nome exacto da medida no programa relevante pode ser diferente do nome da medida que consta da lista.
Na República Checa as duas medidas (renovação de aldeias + infra-estruturas) estão incluídas na sua Medida 2.1: renovação de aldeias e infra-estruturas rurais. A atribuição da gestão abrange as duas.
Na República Eslovaca as duas medidas (diversificação + infra-estruturas) estão incluídas na sua Medida 4: diversificação de actividades em zonas rurais. A atribuição da gestão refere-se apenas à diversificação.
Na Bulgária a sub-medida "comercialização por atacado" incluída na medida "transformação e comercialização" encontra-se, neste momento, na fase "N".
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N

10% 1ºC

º

(1)
(2)
(3)
(4)

14% 1ºC

3% 1ºC
1% 1ºC

5.02.2001
15.06.2001

16.10.2002

N

11% 1ºC(3)

2%

1ºC

2% N
5% 1ºC(2)

3%

9%

4%
6%
6%

28.01.2003

1%

7%
(2)

20%

18.12.2000
14.05.2001

4%

1%

28.09.2001
19.11.2001

ANEXO D/1 – Dados relativos aos compromissos assumidos perante os beneficiários finais
(EUR)

Montantes cumulativos dos compromissos assumidos a título da contribuição SAPARD pelos países candidatos no âmbito do instrumento SAPARD, desde o início
Países candidatos
Contribuição SAPARD
no Acordo de
Financiamento Anual
2000

Estónia
€

12 344 729

Eslováquia
%

€

Lituânia

%

€

Polónia

%

100 18 602 023 100 30 339 535 100

€

Eslovénia
%

171 570 075 100

€

6 445 460

Roménia

%

100

Rep. Checa

%

€

€

153 214 194 100 22 440 617

Bulgária

%

€

Hungria

%

€

Letónia

%

€

Total

%

100 53 016 122 100 38 705 309 100 22 221 936 100

€

528 900 000

%

100

Situação no final
dos meses
Junho 2001
Julho 2001
Agosto 2001
Setembro 2001
Outubro2001
Novembro 2001
Dezembro 2001
Janeiro 2002
Fevereiro 2002
Março 2002
Abril 2002
Maio 2002
Junho 2002
Julho 2002
Agosto 2002
Setembro 2002
Outubro 2002
Novembro 2002
Dezembro 2002
Janeiro 2003
Fevereiro 2003
Março 2003
Abril 2003
Maio 2003
Junho 2003

834 978

2

834 978

0

0

3 586 510

7

3 586 510

1

291 559

2

3 586 510

7

3 878 069

1

685 133

6

3 586 510

7

4 271 643

1

3 310 460

27

3 580 322

7

6 890 782

1

3 412 834

28

5 922 129

48

5 922 129

0

0

0

0

0

6 023 662

11

9 436 496

2

8 248 833

16

14 170 962

3

48

172 055

1

0

0

8 094 954

15

31 109

0

14 220 247

3

5 922 129

48

1 811 919

6

0

0

10 074 484

19

730 211

3

18 538 743

4

6 309 053

51

12 624 863

42

80 736

1

10 028 034

19

730 211

3

29 772 896

6

7 010 494

57

18 828 773

62

1 740 370

27

14 109 903

27

1 107 913

5

42 797 453

8

7 902 013

64

0

0 21 171 159

70

2 593 328

40

0

0 17 605 139

33

4 821 309

22

54 092 948

10

11 812 564

96

0

0 21 314 961

70

3 077 906

48

0

0 19 962 765

38

7 526 645

34

63 694 841

12

12 726 935

103

0

0 24 134 169

80

3 412 434

53

7 678 468

34 24 215 788

46

8 667 331

39

80 835 125

15

13 224 305

107

638 134

3 28 536 897

94

12 046

0

4 098 112

64

0

0 25 071 857

112 28 028 385

53

9 502 829

43

109 112 565

21

13 676 019

111

884 188

5 28 818 212

95

192 732

0

4 830 193

75

0

0 35 473 179

158 28 877 521

54

12 754 102

57

125 506 146

24

14 152 893

115

1 862 712

10 30 866 922

102

565 643

0

5 224 522

81

0

0 35 894 537

160 32 363 158

61

12 743 784

57

133 674 171

25

15 120 294

122

2 792 935

15 36 566 096

121

1 063 133

1

5 853 883

91

0

0 37 818 772

169 33 021 942

62

12 743 784

57

144 980 839

27

15 220 154

123

4 538 954

24 52 999 155

175

6 800 175

4

5 950 641

92

0

0 37 807 067

168 38 492 964

73

0

0 14 681 846

66

176 490 956

33

15 220 154

123

5 825 000

31 54 456 979

179

38 144 001

22

6 339 587

98

0

0 37 807 067

168 38 471 406

73

0

0 17 629 240

79

213 893 434

40

15 220 154

123

7 166 000

39 56 978 046

188

39 374 158

23

6 644 461

103

93 790 219

61 76 461 349

341 46 991 702

89

0

0 17 629 240

79

360 255 328

68

15 220 154

123

7 537 000

41 67 192 276

221

42 687 749

25

7 529 627

117

99 049 718

65 76 653 478

342 52 406 666

99

620 177

2 17 478 090

79

386 374 935

73

21 263 781

172- 10 505 000

25 336 673

205

29 310 443

237

-

56
-

-

-

107 431 347

63

7 755 457

120

-

-

76 653 478

342

-

-

5 853 168

15 25 820 575

116

475 056 823

90

-

-

185 757 245 108

7 872 467

122

-

-

76 892 164

343

-

-

32 083 261

83 28 916 090

130

591 561 116

112

220 224 705 128

8 078 466

125

30 057 953

135

646 645 658

122

60

-

-

-

-

Anexo D/1: Montantes cumulativos dos com promissos respeitantes à parte com unitária da contribuição SAPARD assum idos ao
nível dos países candidatos (dados m ensais, desde o início, em % do AFA 2000).
Situação a 30.06.2003.

350%

343%

340%
330%
320%
310%
300%

290%

290%
280%
270%
260%
250%
240%

237%

230%
220%

Estónia

210%
200%

R. Eslovaca

Percentagem do AFA 2000

190%
180%

Lituânia

170%
160%

Polónia

150%

135%

125%

140%
130%

Eslovénia

122%

128%

Roménia

120%

99%

110%

R. Checa

100%
90%

83%

80%

Bulgária

65%

70%

Hungria

60%

56%

50%

Letónia

40%

Total 10
países

30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
Número de meses após a atribuição da gestão

61

18

19

20

21

22

23

24

25

ANEXO D/2 – Dados relativos aos compromissos assumidos perante os beneficiários finais
Número cumulativo dos projectos aprovados pelos países candidatos a título do instrumento SAPARD, desde o início
Países candidatos

Estónia

Eslováquia Lituânia

Polónia

Eslovénia

Roménia Rep. Checa

Bulgária

Hungria

Letónia

Total

Situação no final dos meses
Junho 2001
Julho 2001
Agosto 2001
Setembro 2001
Outubro2001
Novembro 2001
Dezembro 2001
Janeiro 2002
Fevereiro 2002
Março 2002
Abril 2002
Maio 2002
Junho 2002
Julho 2002
Agosto 2002
Setembro 2002
Outubro 2002
Novembro 2002
Dezembro 2002
Janeiro 2003
Fevereiro 2003
Março 2003
Abril 2003
Maio 2003
Junho 2003

0
10
31
109
117
130
130
130
151
184
229
288
348
388
409
446
504
509
509
509
509
638
766
881

0
0
0
7
11
17
29
45
55
71
78
101
-

0
2
13
29
54
85
87
116
139
143
158
179
227
230
260
287
299
318
350

1
16
51
99
160
369
479
647
1 368
2 321
2 888

62

0
0
0
1
16
25
34
36
38
41
43
45
47
51
54
61
64
68
71

0
0
0
0
0
158
158
170
-

0
0
111
328
446
450
463
463
463
1 012
1 030
1 030
1 031
-

10
28
28
28
37
40
49
48
61
61
92
132
151
173
208
220
250
262
286
286
341
382
-

0
0
0
20
20
365
-

1
25
25
73
195
216
256
329
374
373
373
425
479
479
477
679
744
781

10
28
38
59
146
157
179
181
229
267
419
666
776
1 040
1 438
1 660
1 788
1 954
2 162
2 600
3 363
3 661
4 751
6 266

Número de projectos aprovados

Anexo D/2: Número cumulativo dos projectos aprovados pelos países candidatos a título do instrumento SAPARD, desde o início.
Situação a 30.06.2003.

2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2.888

1.031

Estónia
R. Eslovaca
Lituânia
Polónia
Eslovénia
Roménia
R. Checa
Bulgária
Hungria
Letónia

881
781
382

350

365
170
101
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

71
14

15

16

Número de meses após a atribuição da gestão

63

17

18

19

20

21

22

23

24

ANEXO E – Pagamentos de reembolso das despesas declaradas à Comissão
Autorizações

País

Na
sequência
Decisão de do AFA
atribuição
2000

Pagamentos efectuados desde o início do programa

Na
sequência
do AFA
2001

Na
sequência
do AFA
2002

Na
sequência
do AFA
2003

Pagamento
por conta (2)

Bulgária

17.05.01

53 016 122

54 093 686

55 582 227

56 133 539

12 988 950,00

Rep. Checa

18.04.02

22 440 617

22 896 727

23 526 795

23 760 154

10 995 902,00 (2)

Estónia

19.06.01

12 344 729

12 595 639

12 942 243

13 070 615

6 048 917,00 (2)

Hungria

27.11.02

38 705 309

39 492 002

40 578 737

40 981 231

9 482 800,00

Lituânia

5.12.01

30 339 535

30 956 192

31 808 039

32 123 538

Letónia

12.12.01

22 221 936

22 673 602

23 297 531

23 528 615

5 444 374,00

Polónia

3.07.02

171 570 075 175 057 271 179 874 468 181 658 615

42 034 668,00

Roménia

3.08.02

153 214 194 156 328 303 160 630 119 162 223 385

37 537 477,00

Eslovénia

24.11.01

6 445 460

6 576 465

6 757 436

6 824 462

Eslováquia

18.04.02

18 602 023

18 980 113

19 502 405

19 695 846

Total

-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
*

Reembolso
3T* 2001

411 152,67

21 570,00

Reembolso
4T 2001

301 912,29

273 132,00

14 866 372,00 (2)

Reembolso
1T 2002

Reembolso
2T 2002

Reembolso
3T 2002

Reembolso
4T 2002

Reembolso
1T 2003

5 986 560,24

5 065 977,07

1 620 075,14

5 909 065,42 (4)

4 536 792,00

1 749 573,00

15 886 360,00

0,00

0,00

9 482 800,00

412 100,17 2 788 079,51

4 171 097,87

3 046 763,56

25 284 413,11

344 518,32 2 453 052,36

1 688 718,25

2 506 390,13

12 437 053,06

710 938,95 1 789 343,67 1 712 536,23

468 569,00

344 129,00 2 443 678,00

18 584,34 (3)

94 196,50

3 158 275,40 (2)
4 557 496,00

528 900 000 539 650 000 554 500 000 560 000 000 147 115 231,40

575 044,29 1 179 507,95 2 890 091,16 9 491 542,60

O total de 209 443 589,10 euros inclui pagamentos da ordem dos 30 491 677,00 euros em 2001, 123 759 277,07 euros em 2002 e 55 192 635,03 euros em 2003.
Os pagamentos por conta foram efectuados na íntegra (49% do AFA em 2000) para a República Checa, a Estónia, a Eslovénia e a Lituânia.
Pedidos de pagamento recebidos e respectivo procedimento de pagamento em curso. Os números que aparecem em primeiro lugar referem-se aos montantes requeridos.
Que inclui 3 499 488,41 euros já pagos e 2 409 577,01 euros propostos para pagamento.
Proposto para pagamento.
Trimestre

64

Total dos pagamentos

28 967 371,12
7 740 841,36 (5)

449 316,46 (3)

26 265 883,92

42 502 568,80

0,00

0,00

37 537 477,00

1 595 972,89

490 068,30

5 338 513,09

665 357,00 (3)

5 741 149,00

518 296,00 (3)
432 722,67

Reembolso
2T 2003

20 136 096,73

19 882 510,94

7 740 841,36

209 443 589,10 (1)

