
‘Redocáo Final fixada sern votos contra na reunião

da Cornissáo de 07 de dezembro de 2021, tendo sido

aceites as sugestöes apresentadas pe a serviça cornpetente”

REsoLuçAo N.° /202 1

Recomenda ao Governo que tome medidas de planeamento, gestão, controlo e

flscalizaçào da execução de fundos da Uniáo Europela atribuldos a Portugal

A Assernbleia da Repóblica resolve, nos termos do fl.0 5 do artigo 166.° da

Constituiçao, i-ecornendar ao Governo que:

I — Apresente a Assembieia da RepEiblica urn relatório trimestral relativo a negociação

da ripologia de despesas abrangidas e respetiva execução das verhas atribuldas a

Portugal ao abrigo do programa Next Generation EU e do Quadro Financeiro

Plurianual 202 1-2027, implementadas aravés do Piano de Recuperação Económica

Portugal 2020-2030.

2 — Participe trirnestrairnente, na Assernhieia da Repóblica, na discussäo e escrutInio da

execução do envelope financeiro disponibilizado a Portugal através do programa

Next Genera! ion EU e do Quadro Fjnanceiro Plurianual 2021-2027.

3 — Adote urn prograrna de desburocratização para os fundos cornunitários, para que,

scm prejuizo do indispensável rigor de gestäo e controlo, se simplifiquern requisitos

e procedimentos e se eliminem barreiras burocràticas e custos de transação

excessivos das politicas p(iblicas, aproveitando a rnargern de manobra da

reguiamentaçao da Uniao Europeia, meihorando assirn a execução fisica e

financeira dos projetos de investirnento scm agravamento das condiçOes de liquidez

das instituiçOes beneficidrias pdblicas e privadas.

4 — Determine, para os efeitos do ponto anterior, a constituiçao de urn grupo técnico

interministenal que formule propostas para a simpliflcaçao do acesso e execuçäo

dos fundos europeus, corn representantes das dreas governativas responsáveis pela

coordenação especifica dos prograrnas operacionais temdticos e regionais, da

Associação Nacional de MunicIpios, da Agência para o Desenvolvirnento e Coesao,

IP e das cornissOes de coordenaçao e desenvolvirnento regional.



5 — Crie uma plataforma püblica demonstrando, de forma transparente, acessivel e

territorializada a alocação dos fundos europeus atribuldos a Portugal através do

Quadro Financeiro Plurianual 202 1-2027 e do Next Generation EU , em que

divulgue toda a documentação relacionada corn as negociaçOes corn a Con]issão

Europeia para a aprovação dos prograrnas, bern como os projetos/candidaturas

aprovadas, os seus heneficiários ou prornorores. respetivos objetivos e indicadores.

categorizados por instrumento, programa e area de execução, critérios

estabelecidos. calendariLação de execução, prazos de decisão e aprovação,

montantes envolvidos. entidades beneficiadas. entidades promotoras e parceiras.

progresso da taxa de execuçäo. e deinais areas de relevância pdhlica, a respetiva

data de aprovaçäo, os inonrantes atrihuldos e a evoluçao da taxa de execução dos

projetos, para que as oportunidades de investimento possarn ser aproveitadas e Os

seus riscos reduzidos.

6 — Reforce as estruturas de planeamenro, gestño e controlo dos fundos europeus. pam

dam resposta a necessidades de cxecução fisica e financeira do investimento

supemiomes a registada em qualquer dos perfodos progmamaçiio anreriores, sem

perdas de eficdcia, de eficiência e de escrutfnio pdblico e gamanta o reforço dos

recursos huinanos, técnicos e financeiros dessa plataforma püblica e de outros

mecanismos coin pmopósitos andlogos, para assirn garantir a rnaterialização efetiva

e eficiente dos seus fins.

7 — Proporcione rnaior previsibilidade e celeridade no investimento püblico em

infraestruturas e equipamentos, através de exercfcios prévios de planearnento e de

contratualização do financiamento entre as entidades cornpetentes, para que possa

ser executado de acordo corn os respetivos cronogramas e contribuir para uma

major previsibilidade e celeridade na execuçào dos projetos e dos fundos europeus

associados, através da contratualização de investitnentos piiblicos coin sustentaçao

e coin responsabilizaçäo das panes envoividas (instituição financiadora e entidade

beneficidria) em torno de prazos, objetivos e resultados.
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8 — Promova major proximidade tenitorial no modelo de governação dos fundos

comunitdnos. valoLizando as competências das comissOes de coordenaçao e

desenvoivimento regional e das entidades intermunicipais, nomeadarnente no que

diz respeito a futuros programas operacionais regionais, no contexto do processo

em curso de descentralização do Estado português.

Aprovada em 19 de novembro de 2021

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEJA DA REPÜBLTCA,

(Eduardo Ferro Rodrigues)
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