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N.º. Simplificação Descrição
Referência  

jurídica  
(artigo)

I. Quadro jurídico — Um quadro jurídico unificado e mais reduzido, que garante segurança desde o início

1 Um conjunto único de regras para sete 
fundos de gestão partilhada

Pela primeira vez, sete fundos de gestão partilhada são abrangidos num quadro único. Este quadro simples, porém 
abrangente, estabelece regras de execução harmonizadas para todos.

RDC

2 RDC convivial Estrutura legislativa: a estrutura do RDC é alterada para facilitar a sua compreensão.

Muitas disposições são eliminadas, incorporadas no corpo principal do texto legislativo ou incorporadas nos anexos. 
As sobreposições e as repetições foram racionalizadas, com o objetivo de criar um quadro global único.

RDC e respetivos 
anexos 

3 Um regulamento comum para o FC 
e o FEDER; 

A fusão de três fundos para criar o FSE+

Simplificação, redução e apenas um regulamento (em vez de dois).

A fusão do FSE, do FEAD e da IEJ resultará numa maior visibilidade e legibilidade da ação da UE nos domínios 
social e do emprego. Facilitará também a combinação de medidas de ativação e inclusão social, garantindo 
simultaneamente a manutenção de regras mais simples para fazer face à privação material.

FEDER/FC

FSE+

4 (Quase) todas as regras num único 
documento, em simultâneo

A atribuição de poderes foi reduzida substancialmente. A atribuição de poderes regulamenta os elementos 
operacionais relativos aos regulamentos de execução ou delegados, mas a sua elaboração é posterior à entrada em 
vigor do RDC. Por conseguinte, esta alteração aumenta a segurança jurídica e reduz potenciais atrasos. 

Registaram-se mais de 50 atribuições de poderes no período de 2014-2020; estão previstas nove para 2021-2027 
(sem contar com as decisões de execução da Comissão).

AD — Artigos 
63.º, n.º 10, 73.º, 
n.º 4, 88.º, n.º 4, 
89.º, n.º 4, 107.º e
AE — Artigos 
37.º, n.º 6, 38.º, 
n.º 5, 63.º, n.º 11, 
66.º, n.º 4, 98.º, 
n.º 4, 103.º, n.º 2, 
104.º, n.º 4

5 Um maior grau de certeza 
relativamente à transição — clareza 
no que se refere ao faseamento

São introduzidas disposições explícitas sobre o faseamento das operações entre os períodos de programação. 

Estas disposições proporcionam uma nova segurança jurídica e previsibilidade às autoridades de gestão e aos 
Estados-Membros. 
Resultado: é mais simples e menos arriscado iniciar projetos no final do período.

Artigo 111.º 
do RDC

6 Modelos comuns imediatamente 
disponíveis

Os anexos contêm modelos de utilização comum pelos fundos. Isto contribuirá para acelerar a execução, uma vez 
que todos os elementos relevantes para a programação e início da execução são conhecidos antecipadamente.

Anexos II, V-VII, 
XIV-XX do RDC

7 Disposições fundamentais, 
texto mais reduzido e simplificado 

O número de palavras do regulamento fica reduzido em quase 50 %.  É utilizada uma terminologia mais simples 
e mais clara em todo o documento.

RDC, FEDER/FC, 
FSE+
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II. Quadro político — Um quadro racionalizado para facilitar a programação 

8 Menu mais reduzido e mais flexível Onze objetivos temáticos do período de 2014-2020 são consolidados em cinco objetivos políticos. A definição 
de objetivos políticos mais amplos simplifica a apresentação de relatórios e permite que os Estados-Membros 
disponham de maior flexibilidade para transferirem dotações no âmbito de uma prioridade. 

Os objetivos específicos também foram reduzidos.

Artigo 4.º do RDC

Artigo 2.º do 
FEDER/FC

Artigo 4.º do FSE+

9 Capacidade administrativa 
integrada nos objetivos setoriais

Os investimentos na capacidade administrativa podem agora ser realizados no âmbito de cada objetivo político, 
deixando de ser exigido um objetivo político distinto (cf. OT11 do período de 2014-2020).

Artigo 2.º do 
FEDER/FC

10 Regras mais simples para 
a concentração temática

A concentração temática passará a ser calculada a nível nacional, conferindo um maior grau de flexibilidade e 
de escolha aos Estados-Membros a nível regional. A concentração temática do FEDER tem em conta os níveis de 
desenvolvimento; os requisitos do FSE+ em matéria de concentração temática nos domínios abrangidos pelas REP 
relevantes, a juventude e a resposta à privação material são adaptados às necessidades dos Estados-Membros.

Artigo 3.º do 
FEDER/FC

Artigo 7.º do FSE+

11 Formulação mais simples dos 
objetivos políticos

Os objetivos políticos (e os objetivos específicos) definem objetivos, em vez de uma descrição exaustiva dos 
elementos, meios e pormenores das ações possíveis. 

Artigo 4.º do RDC

Artigo 2.º do 
FEDER/FC

Artigo 4.º do FSE+
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III. Condições — Redução dos requisitos estratégicos para aumentar a eficácia da política

12 Redução do número de 
condições favoráveis

Vinte condições, em vez das quase 40 em 2014-2020.

As condições estão firmemente orientadas para os domínios que têm maior impacto na eficácia da política de 
coesão. Não abrangem as obrigações jurídicas existentes. Além disso, não abrangem os domínios que dispõem de 
outros meios (como prioridades de programação, critérios de elegibilidade dos projetos ou medidas de capacidade 
administrativa) mais adequados.

Anexos III e IV 
do RDC

13 Critérios de cumprimento reduzidos 
e mais claros

Os critérios foram reduzidos e tornaram-se mais claros, mais tangíveis e mais fáceis de medir. Anexos III e IV 
do RDC

14 Aplicabilidade automática Não é necessário apurar se uma condição favorável é ou não aplicável — se o objetivo específico correspondente 
for selecionado, a condição é aplicável.

Artigo 11.º do RDC

15 Os planos de ação deixam 
de ser obrigatórios 

As condições são definidas a partir do início do período de programação. Não é obrigatório definir e apresentar 
planos de ação se as condições não forem cumpridas no início do programa — as condições são a base para a ação. 
Prevê-se que esta medida permita orientar a tónica para a execução, em vez de centrar-se na apresentação de 
relatórios, e reduzir os encargos administrativos.

Artigo 11.º do RDC

16 Deixa de haver verificação 
da adicionalidade

Este exercício técnico implicava cálculos pormenorizados e a orientação correspondente. Envolvia recursos 
consideráveis por parte dos Estados-Membros e da Comissão, sendo agora suprimido.

Nenhuma 
disposição
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IV. Programação mais rápida e mais estratégica — para um início de execução rápido e simples

17 Menos um nível no processo Deixa de existir um quadro estratégico comum — menos um nível no processo de programação. Nenhuma 
disposição

18 Um documento estratégico por Estado-
Membro para orientar as negociações

O acordo de parceria (AP) é um documento estratégico único que abrange sete fundos de gestão partilhada 
a nível nacional e estabelece medidas de coordenação entre estes fundos e outros instrumentos da UE. 
Redução dos pormenores, descrição menos exaustiva, dados mais estruturados. 

Artigo 8.º do RDC

19 Deixarão de ser introduzidas alterações 
ao AP após a adoção inicial

O AP conduzirá as negociações do programa no início, mas não sofrerá alterações posteriores.  No período de 2014-
2020, todas as alterações introduzidas nos programas implicavam a alteração do AP — representando um encargo 
administrativo para as autoridades do programa.

Artigo 9.º do RDC

20 Clareza a partir do momento da adoção 
da proposta da Comissão 

Os modelos dos AP e programas, tipos de intervenção, reservas relativas a alterações climáticas e indicadores 
estão anexados às propostas. Esta solução proporciona maior clareza e margem de tempo para a elaboração 
dos programas num formato pronto para ser apresentado.

Anexos I e II do 
RDC e I e II do 
FEDER

21 Menos texto, maior concentração no AP O AP requer apenas informações essenciais — apresentadas de forma estruturada. Artigo 8.º do RDC 

22 Supressão das sobreposições entre 
o AP e os programas

São eliminadas as sobreposições entre o conteúdo do AP e os programas (por exemplo, as condições favoráveis 
ou as análises serão apresentadas apenas nos programas, e não no AP).

Artigos 8.º e 17.º 
do RDC e anexos 
II, V e VI

23 Dois processos, uma apresentação O AP pode ser apresentado juntamente com o programa nacional de reforma anual relevante (se o momento 
for oportuno).

Artigo 7.º, n.º 3, 
do RDC

24 Redução do volume documental O AP pode ser incluído no primeiro programa apresentado. Artigo 7.º, n.º 4, 
do RDC

25 Programas mais reduzidos e mais bem 
estruturados

O texto dos programas será «mais leve», concentrando-se na consecução dos objetivos e nas dotações por fundo.  As 
informações são apenas necessárias uma vez no contexto prático, permitindo evitar descrições longas e repetitivas.

Artigo 17.º do RDC 
e anexos V e VI
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26 Lógica de intervenção racionalizada A lógica de intervenção incidirá em objetivos políticos gerais e objetivos específicos. Todos os indicadores e tipos de 
intervenção são incluídos no mesmo nível — apenas nos objetivos específicos (deixando de estar repartidos entre as 
prioridades e os objetivos específicos como anteriormente).

Artigo 17.º do 
RDC

27 Não é necessária uma decisão 
da Comissão para transferências 
financeiras não substanciais no 
âmbito de um programa 

Há um maior grau de flexibilidade para efetuar correções financeiras menores nos programas — as transferências 
até ao limite de 5 % da dotação financeira de uma prioridade no quadro do mesmo fundo e do mesmo programa 
(com um limite máximo global de 3 % da dotação do programa) não exigem a alteração do programa. 

Artigo 19.º, n.º 5, 
do RDC

28 As pequenas alterações e correções 
não exigem uma decisão por parte 
da Comissão

As alterações relativas às autoridades dos programas e as alterações de natureza formal e editorial podem ser 
efetuadas diretamente pelos Estados-Membros. 

Artigo 19.º, n.º 6, 
do RDC

29 Não existe um procedimento distinto 
para o ajustamento 

O procedimento de ajustamento técnico é conjugado com o procedimento de análise de desempenho em 2025. Artigo 14.º, n.º 2, 
do RDC

30 Incentivar a utilização das opções de 
custos simplificados desde o início

Modelos específicos anexados ao modelo do programa incluído no RDC, que podem integrar (como opção) o 
debate sobre a parte da programação relativa às OCS. Esta medida deverá resultar também numa utilização mais 
fácil e alargada destas opções. Não é necessário adotar uma decisão específica, uma vez que já está incluída na 
decisão relativa à programação. A utilização das OCS poderá permitir uma redução de cerca de 25 % dos custos 
administrativos totais. 

Artigo 88.º do 
RDC

Anexo V do RDC

31 Incentivar a utilização do financiamento 
não associado aos custos 

Modelos específicos anexados ao modelo do programa incluído no RDC, que facilitam a utilização do financiamento 
não associado aos custos. Esta medida deverá resultar também numa utilização mais fácil e alargada desta opção.

Artigo 89.º do 
RDC

Anexo V do RDC
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V. Instrumentos territoriais — Conceção simplificada e adaptada às situações locais

32 Um objetivo político específico — com 
base nos instrumentos de 2014-2020 

As estruturas de programação e execução existentes podem ser prosseguidas, incluindo o desenvolvimento local de 
base comunitária (DLBC) e os investimentos territoriais integrados (ITI) estabelecidos no período de 2014-2020. 

A escolha de um só objetivo político específico traduz-se na redução do número de objetivos específicos e na 
simplificação da utilização dos indicadores. Os instrumentos territoriais utilizados no âmbito do OP5 podem conjugar 
atividades financiadas no âmbito de todos os outros objetivos políticos — o que permite uma autêntica abordagem 
multissetorial integrada, adaptada ao contexto local.

Artigos 4.º, n.º 1, 
alínea e), e 22.º a 
27.º do RDC

Artigos 8.º e 9.º 
FEDER/FC

33 Requisitos claros, terminologia 
mais simples 

Disposições muito mais reduzidas no que se refere ao DLBC e aos ITI. São identificados requisitos fundamentais nos 
regulamentos e os instrumentos territoriais nacionais são reconhecidos.

Artigos 22.º a 28.º 
do RDC

Artigos 8.º e 9.º 
FEDER/FC

34 Aproveitar os instrumentos 
nacionais que funcionam

Pela primeira vez, os instrumentos territoriais existentes nos Estados-Membros podem ser utilizados e contam para 
o objetivo que visa 6 % de desenvolvimento urbano sustentável.

Artigo 22.º, alínea 
c), do RDC

35 Regras idênticas para todos 
os instrumentos territoriais

Abordagem comum a todos os instrumentos territoriais, abrangendo diferentes territórios com um conjunto mínimo 
de requisitos definidos para as estratégias territoriais.

Artigos 22.º e 23.º 
do RDC

36 Clareza relativamente ao estatuto 
das autoridades locais

Regras mais simples sobre o estatuto das autoridades locais, clarificação quanto à necessidade do estatuto de 
«organismo intermédio».

Artigo 23.º, n.º 4, 
do RDC

37 Objetivo de desenvolvimento urbano 
claro, com maior flexibilidade

As intervenções no âmbito de todos os instrumentos territoriais orientados para as zonas urbanas são 
contabilizadas para efeitos de afetação.

Artigo 23.º do 
RDC e artigo 9.º 
do FEDER

38 Vários fundos — um único conjunto 
de regras para o DLBC

A utilização de uma estratégia de DLBC prevê agora a possibilidade de indicar um fundo «principal» e de aplicar 
apenas as regras desse fundo.

Artigo 25.º, n.ºs 4 
a 6, do RDC

39 Uma abordagem coerente para 
as cidades

Um instrumento único — a Iniciativa Urbana Europeia — substituirá vários instrumentos e iniciativas no domínio 
da política urbana.

Artigo 10.º do 
FEDER/FC

40 Uma estrutura mais simples para 
alcançar o objetivo de 6 %

O DLBC, os ITI e os montantes programados no âmbito do OP5 são contabilizados para o objetivo. Artigo 22.º do 
RDC e artigo 9.º 
do FEDER
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VI. Execução mais simples — Maior rapidez e simplificação na obtenção de resultados

41 Não se preveem regras nem 
procedimentos específicos para 
os grandes projetos

É suprimido o procedimento aplicável aos grandes projetos: não será necessária a aprovação da Comissão para 
nenhum projeto em particular. 

Nenhuma 
disposição

42 Não estão previstas regras específicas 
para projetos geradores de receitas para 
além das aplicáveis aos auxílios estatais

O quadro jurídico deixou de incluir regras específicas para investimentos geradores de receitas (embora, 
naturalmente, os Estados-Membros tenham de cumprir as regras aplicáveis aos auxílios estatais). Esta medida 
deverá permitir uma redução de cerca de 1 % dos custos administrativos totais.

Nenhuma 
disposição

43 Utilização alargada das opções de 
custos simplificados («OCS»)

Em vez de reembolsar as despesas reais com base em faturas, o pagamento será cada vez mais baseado no 
reembolso a taxa fixa, nos custos unitários ou nos montantes fixos.

A utilização das OCS é incentivada através da simplificação das regras e dos métodos de cálculo, proporcionando 
mais opções «prontas a utilizar» e tornando-as obrigatórias para as operações que impliquem pequenos montantes.

As OCS reduzem não só a burocracia, como também o risco de cometer erros.

Artigos 48.º a 51.º 
do RDC

44 Uma nova opção: financiamento 
não associado aos custos/abandono 
das faturas

Os pagamentos da Comissão ao Estado-Membro ou região são condicionados à obtenção de resultados/realizações 
pré-acordados ou à conclusão de ações ou processos políticos. Esta opção dá continuidade aos «pagamentos baseados 
no cumprimento de condições» introduzidas no Regulamento Omnibus. Representa uma simplificação profunda da 
execução, uma vez que a tónica deixa de incidir nos custos, reembolso e verificações associados aos projetos individuais, 
passando a centrar-se nos resultados intermédios e nos resultados dos projetos, grupos de projetos ou regimes.

Artigo 46.º do RDC

45 Assistência técnica reembolsada em em 
função dos progressos na execução

A assistência técnica será reembolsada proporcionalmente aos progressos registados na execução, através de uma 
taxa fixa. No caso do FEDER e do Fundo de Coesão, o reembolso da Comissão será complementado por uma taxa 
fixa de 2,5 %, a fim de abranger a assistência técnica e, no caso do FSE+, este complemento será de 4 % (5 % para 
apoio de resposta à privação material).

Além disso, os Estados-Membros ou as regiões podem empreender novas ações de assistência técnica a fim de 
continuarem a reforçar a capacidade das autoridades nacionais, regionais e locais, bem como dos beneficiários.

Artigo 31.º do RDC

Artigo 32.º do RDC
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46 Elegibilidade do IVA Regras mais claras e simples em matéria de elegibilidade do IVA — elegibilidade integral para projetos de montante 
inferior a 5 milhões de euros. O IVA não é elegível para montantes acima deste valor.  Não há ambiguidades quanto 
à recuperabilidade/dedutibilidade.

Artigo 58.º, n.º 1, 
do RDC

47 Despesas e projetos fora do   
Estado-Membro

É possível executar projetos fora do Estado-Membro — e fora da União — desde os mesmos contribuam para a 
consecução dos objetivos do programa.

Artigo 57.º, n.º 4, 
do RDC

48 Cálculo das despesas nas situações 
em que os projetos abrangem 
diferentes categorias de região

Para o FEDER, propõe-se uma abordagem simplificada e pro rata à utilização do financiamento para apoiar a 
execução e a gestão dos projetos em diferentes categorias de regiões. Esta medida apoiará sobretudo os projetos 
que abrangem todo o território do Estado-Membro. 

Para o FSE+, a condição é que as operações sejam efetuadas em benefício do programa. Os Estados-Membros 
são, por conseguinte, livres de imputar integralmente as despesas a uma das categorias de regiões incluídas numa 
prioridade, ou podem utilizar uma repartição pro rata caso o programa abranja mais do que uma categoria de 
região.

Artigo 57.º, n.º 3, 
do RDC

49 Sistema de transferência simples 
entre fundos e instrumentos

Um mecanismo de transferência flexível e simples para permitir um apoio eficaz sempre que necessário. Podem ser 
evitadas as questões complexas decorrentes da combinação de financiamentos — é aplicável um conjunto único de 
regras (as do fundo ou do instrumento beneficiário).

Artigo 21.º do RDC

50 Conceito de «selo de excelência»: 
integração aplicada dos 
instrumentos da UE

Os projetos que, devido à falta de financiamento disponível no âmbito de um instrumento gerido a nível central, não 
podem beneficiar de apoio (nomeadamente do Horizonte Europa, LIFE+ ou ERASMUS+), podem ser retomados pela 
autoridade de gestão e financiados nas mesmas condições (incluindo o mesmo regime de auxílios estatais) que os 
projetos apoiados pelo instrumento correspondente da UE. Para estes projetos, não é necessário organizar um novo 
convite à apresentação de propostas ou processo de seleção.

Artigo 67.º, n.º 5, 
do RDC
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VII. Gestão, controlo e auditoria — sistema mais simples e proporcionado, com elevado recurso aos sistemas nacionais

51 Supressão do processo de designação «Designação» das autoridades simplificada. No período pós-2020, os sistemas serão, em grande medida, 
«reconduzidos» para o período de programação seguinte, sem a exigência de submeter os programas a um novo 
processo de designação.

As garantias continuarão a ser obtidas através de auditorias precoces aos sistemas. Esta «recondução» deverá 
contribuir para um início mais rápido do período de programação seguinte.

Artigo 72.º, n.º 1, 
do RDC

52 Redução do número de verificações Uma abordagem mais proporcionada às verificações da gestão, que passam a ser baseados no risco, deixando de 
abranger 100 % das operações.

Trata-se de uma redução importante dos encargos associados ao controlo, permitindo uma redução de 2-3 % dos 
encargos administrativos totais dos fundos da política de coesão.

Artigo 68.º, n.º 2, 
do RDC

53 Uma abordagem mais proporcionada 
em matéria de auditorias

Simplificação dos requisitos de auditoria e redução dos encargos dos programas com um bom historial e um 
funcionamento adequado dos sistemas de gestão e controlo. A seleção dos programas de «baixo risco» é baseada 
em critérios objetivos. 

O número de auditorias que abrangem os programas de cooperação territorial será substancialmente reduzido, 
através da introdução de uma amostra de auditoria comum para os programas CTE (a estabelecer pela Comissão).

Artigos 77.º a 79.º 
do RDC

54 Mecanismo de auditoria única A Comissão apenas auditará a autoridade de auditoria se o seu parecer for fidedigno e o Estado Membro participar 
na colaboração com a Procuradoria Europeia. 

Os projetos no âmbito do FEDER e do Fundo de Coesão cujos custos elegíveis sejam inferiores a 400 000 EUR e os 
projetos do FSE de montante inferior a 300 000 EUR serão auditados apenas uma vez antes da conclusão. Para os 
restantes projetos, apenas será efetuada uma auditoria por cada exercício contabilístico.

Artigo 74.º do RDC

55 Processo de aprovação de contas 
simplificado

As despesas inscritas nas contas são apuradas pelas autoridades de auditoria do Estado-Membro. Não é imposta 
a obrigação de apresentar «contas de valor nulo» quando não são apresentados pedidos de pagamento num 
determinado exercício contabilístico.

Artigos 92.º a 96.º 
do RDC

56 Modelos mais simples para a 
apresentação de contas e pedidos de 
pagamento

São exigidas menos informações para a apresentação de contas e os pedidos de pagamento. Anexos XIX e XX 
do RDC

57 Clareza no período de retenção de 
documentos para os beneficiários

Uma regra mais simples e clara sobre o ponto inicial e a duração do período de retenção de documentos. Os 
documentos deverão ser mantidos por um período de cinco anos a contar do final do ano em que a autoridade de 
gestão faz o último pagamento ao beneficiário.

Artigo 76.º do RDC
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VIII. Instrumentos financeiros (IF) — disposições mais simples e menos pormenorizadas

58 Melhor integração dos IF no processo 
de programação

É assegurada uma melhor integração das disposições relativas aos instrumentos financeiros no processo de 
programação e execução desde o início.  

Transversal 
ao RDC

59 Avaliação ex ante melhor integrada, 
com menos elementos

O número de elementos abrangidos pela avaliação ex ante foi reduzido a fim de tornar a tónica mais estratégica. 
As avaliações ex ante existentes podem ser revistas e atualizadas, resultando no lançamento mais rápido do IF. 
A avaliação das deficiências de mercado, das necessidades de investimento e da complementaridade com outras 
formas de apoio é parte integrante da análise de necessidades dos programas.

Artigo 17.º, n.º 3, 
e artigo 52, n.º 3, 
do RDC

60 Contribuição para o InvestEU — 
conjugação dos recursos da UE 
num conjunto único de regras

Durante a fase do AP, as autoridades de gestão poderão decidir contribuir para o InvestEU e executar os seus IF 
através das quatro vertentes políticas, beneficiando assim de um mecanismo de garantia orçamental a nível da 
UE: maior efeito de alavancagem, melhor complementaridade, maior cobertura dos riscos, maiores economias de 
escala, menos encargos administrativos, quadro de prestação de contas simplificado. São aplicáveis as regras do 
InvestEU — resolvendo o problema da complexidade decorrente da multiplicidade de regulamentos aplicáveis.

Artigo 10.º do RDC

61 Uma combinação mais flexível das 
subvenções com os instrumentos 
financeiros

A concessão de auxílio pode muitas vezes ser um fator dinamizador essencial para o investimento de um IF. 
No período de 2014-2020, esta ação exigia duas operações distintas. As subvenções e os IF podem agora ser 
conjugados numa operação única, sujeita às regras de funcionamento de um IF. 

As entidades que concedem IF serão também autorizadas a conceder subvenções (subvenções ao investimento e 
subvenções para apoiar a preparação dos investimentos)

Artigo 52.º, n.º 5, 
do RDC

62 Simplificação das regras aplicáveis aos 
custos e taxas de gestão

As regras aplicáveis aos custos e taxas de gestão foram simplificadas, embora continuem orientadas para o 
desempenho para incentivar uma gestão eficiente.

Artigo 62.º, n.º 3, 
do RDC

63 Pedidos de pagamento racionalizados As regras relativas aos pagamentos foram consideravelmente simplificadas, mantendo-se, simultaneamente, a 
ligação essencial entre os pagamentos destinados aos instrumentos financeiros e os desembolsos correspondentes 
destinados aos beneficiários finais. 

Artigos 85.º e 86.º 
do RDC

64 Regras mais claras sobre 
a reciclagem de fundos

As regras relativas à reutilização das dotações restituídas foram simplificadas e clarificadas. Isto permitirá fluxos e 
transições mais harmoniosos de um período de programação para outro.

Artigo 56.º do RDC

65 Um sistema único de apresentação 
de relatórios para todas as formas 
de financiamento

Vários relatórios serão integrados, deixando de ser necessária a apresentação de relatórios específicos para cada IF. 
Os IF constituem apenas um instrumento de execução entre outros que visam alcançar os objetivos dos programas, 
podendo assim ser parte integrante do mecanismo geral de apresentação de relatórios e de controlo. 

Artigo 37.º do RDC

66 Um sistema de garantia simplificado 
para as subvenções e os IF

O sistema de auditoria global simplificado integra as subvenções e as operações dos IF, proporcionando ainda uma 
maior clareza sobre as auditorias dos IF.

Artigo 75.º do RDC
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IX. Acompanhamento e avaliação — disposições simplificadas, relatórios mais frequentes, mas menos exaustivos

67 Não existe a obrigação de realizar uma 
avaliação ex ante

A realização da avaliação ex ante dos programas futuros é facultativa, deixando de constituir uma obrigação. Nenhuma 
disposição

68 Apresentação de relatórios em tempo 
real, em vez de relatórios anuais

A transmissão frequente de dados eletrónicos sobre as informações e dados mais atualizados será integrada na 
plataforma de dados abertos.

Os encargos administrativos relacionados com o acompanhamento e os relatórios serão substancialmente 
reduzidos, enquanto o diálogo político entre os principais parceiros — a Comissão, os Estados-Membros e o comité 
de acompanhamento — será melhor estruturado, mais transparente e concentrado na resolução das questões 
relacionadas com a execução. Os relatórios anuais de execução e os relatórios intercalares são suprimidos.

Artigo 37.º do RDC

Artigos 35. e 36.º 
do RDC

69 Um conjunto único de indicadores; 
indicadores comuns com maior 
cobertura 

Futuramente, todos os indicadores utilizados nos programas serão parte integrante do quadro de desempenho. 
Os indicadores comuns de realizações e de resultados propostos irão abranger uma percentagem elevada das 
intervenções dos programas — não é imposta a obrigação de dispor de indicadores específicos dos programas.

Para o FSE+: número reduzido de indicadores para apoio geral do FSE+, utilização de registos quando houver 
dados disponíveis nos registos, utilização de estimativas fundamentadas pelos beneficiários para determinados 
indicadores, relatórios sobre os indicadores de resultados que são relevantes para a operação.

Artigos 12.º e 13.º 
do RDC

Artigo 7.º do 
FEDER

Artigo 15.º do FSE+ 
e anexo I do FSE+

70 Supressão da reserva de desempenho Esta medida elimina a rigidez e a complexidade associadas à gestão de 6 % das dotações, reservadas no âmbito 
dos quadros financeiros.

Nenhuma 
disposição
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X. Interreg — Um único quadro regulamentar integrado, adaptado ao contexto específico da cooperação

71 Um ato legislativo mais convivial 
e abrangente

Alguns artigos/capítulos foram transferidos, na íntegra, do RDC para o Regulamento CTE. Deste modo, a legislação 
relativa ao Interreg torna-se mais abrangente e os elementos tornam-se mais fáceis de seguir. 

Regulamento CTE 
(Interreg)

72 Uma abordagem mais proporcionada 
às auditorias do Interreg 

Tendo em conta que as taxas de erro registadas nos programas CTE são, de um modo geral, reduzidas, o número 
de auditorias que abrangem os programas de cooperação territorial será substancialmente reduzido, através 
da introdução de uma amostra de auditoria comum para os programas Interreg. Por conseguinte, o trabalho de 
auditoria de muitos programas Interreg será consideravelmente reduzido.

Artigo 48.º, n.º 1, 
do Regulamento 
CTE (Interreg)

73 Incorporação da cooperação fora da UE A cooperação com países não pertencentes à UE é plenamente integrada nos cinco componentes do Regulamento 
Interreg, proporcionando assim um quadro abrangente para a cooperação nas fronteiras internas e externas.

Regulamento CTE 
(Interreg)

74 Racionalização dos fundos marítimos 
e transfronteiras

A cooperação transnacional e a cooperação marítima são integradas na componente 2 e apoiam a estratégia 
macrorregional correspondente. O Regulamento Interreg proporciona grande flexibilidade no que diz respeito à forma 
de organizar a cooperação transfronteiriça marítima bilateral num programa de cooperação marítima mais alargado, 
ao não impor regras para a definição de um subprograma, para a criação de um comité diretor, para a definição de 
subdomínios de cooperação e para os requisitos das parcerias transfronteiriças (de apenas dois países participantes).

Artigo 3.º, n.º 2, 
do CTE

75 Interreg — uma marca única Uma designação simples com uma marca única para todas as vertentes e iniciativas para promover 
a cooperação na Europa.

Artigo 1.º do 
Interreg e outros

76 Regras de elegibilidade do Interreg 
num só documento

As regras de elegibilidade específicas do Interreg foram transferidas de um ato delegado distinto para 
o Regulamento CTE, sendo, por conseguinte, clarificadas desde o início.

Artigos 36.º a 43.º 
do CTE

77 Supressão do limite estabelecido 
para as despesas incorridas fora 
da zona do programa

A supressão dos limites estabelecidos para as despesas incorridas fora da zona do programa permite um 
sistema muito menos rígido e promove modalidades de cooperação mais simples e mais flexíveis.

Artigo 57.º, n.º 4, 
do RDC
e artigo 22.º, 
n.º 1, do CTE 
(Interreg)

78 Fundo para pequenos projetos Modalidades de aplicação simples para a seleção de projetos de menor dimensão, desde que o volume global do 
fundo do pequeno projeto em causa não seja superior a 20 milhões de euros ou a 15 % do programa. Não estão 
previstos requisitos quanto à instituição de um organismo intermédio para este fim, e a segurança jurídica aumentou. 
Os projetos no âmbito do FPP são definidos como «pequenos projetos», os responsáveis pela sua execução são 
«destinatários finais» e não beneficiários, reduzindo assim os seus encargos administrativos. A utilização obrigatória 
das OCS permite reduzir ainda mais os encargos administrativos e de controlo dos destinatários finais.

Artigo 24.º do CTE

79 Revisão simplificada A revisão dos programas CTE (Interreg) pode ser efetuada no momento mais oportuno — não é obrigatório realizá-
la anualmente nem organizá-la sob a forma de uma reunião.

Artigo 30.º do CTE 
(Interreg)

80 Mecanismo Transfronteiriço Europeu O ECBM permite que os Estados-Membros cheguem a acordo quanto a um conjunto único de normas/regras 
aplicáveis aos projetos executados em mais do que um Estado-Membro (ou seja, as regras de um Estado-Membro 
podem ser aplicadas nos restantes países em que o projeto conjunto é executado).

ECBM
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