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O presente documento apresenta as respostas da Comissão Europeia às observações tecidas num 

relatório especial do Tribunal de Contas Europeu (TCE), em conformidade com o artigo 259.º do 

Regulamento Financeiro, a publicar em paralelo com o relatório especial.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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SÍNTESE (pontos I–V) 

Respostas da Comissão:  

I. A Comissão congratula-se com o Relatório Especial do TCE sobre o apoio da UE às regiões 

carboníferas. 

Embora o ritmo do declínio do carvão varie significativamente consoante os Estados-Membros, a 
produção primária de combustíveis fósseis sólidos na UE-27 já se encontra em declínio estrutural 
desde, pelo menos, a década de noventa. A evolução das importações de combustíveis fósseis 
sólidos é semelhante à da produção primária, mantendo-se quer a um nível constante, quer 
apresentando um declínio. A nível da UE-27, a substituição dos combustíveis fósseis sólidos 
importados por combustíveis fósseis sólidos nacionais foi, na melhor das hipóteses, negligenciável. 

Nos últimos anos, a eliminação progressiva do carvão foi reconhecida como um vetor essencial do 
processo de transição para uma Europa com impacto neutro no clima até 2050, com o Pacto 
Ecológico Europeu a reconhecer especificamente que ninguém e nenhuma região devem ficar para 
trás.  

II. Os fundos da política de coesão, que colocam a ênfase na redução das disparidades na Europa 

e na promoção da coesão económica, social e territorial, contribuíram significativamente para a 
prossecução dos objetivos da UE nos domínios do clima e da energia. Todavia, a «transição 
socioeconómica e energética» das regiões carboníferas não constituía um objetivo específico do 
quadro jurídico subjacente aos fundos da política de coesão para 2014-2020.  

Em contrapartida, o Fundo para uma Transição Justa (FTJ), num montante de 19,3 mil milhões de 
EUR, introduzido no âmbito dos fundos da política de coesão para 2021-2027, visa 
especificamente apoiar as regiões e as pessoas que se defrontam com as maiores repercussões 
sociais, laborais, económicas e ambientais da transição para uma economia da União com impacto 
neutro no clima até 2050. 

III. A base jurídica da política de coesão para 2014-2020 não previa quaisquer objetivos 

específicos no que diz respeito ao apoio à transição energética das regiões carboníferas e, de modo 
mais geral, não comportava qualquer disposição específica aplicável às regiões carboníferas. Os 
Estados-Membros não estavam, portanto, obrigados a aplicar um tratamento específico às regiões 
carboníferas aquando da negociação dos programas de 2014-2020. Além disso, os Estados-
Membros têm o direito de definir o seu cabaz energético e, portanto, a respetiva quota de 
combustíveis fósseis, desde que cumpram as obrigações que lhes são impostas por lei. 

IV. Muito embora a criação de postos de trabalho seja uma responsabilidade que incumbe ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE) constitui o 
principal instrumento da UE destinado a apoiar as possibilidades de emprego e as competências 
dos cidadãos.  

V. A programação do FTJ toma plenamente em consideração as necessidades das regiões que 

dependem fortemente do carvão, da turfa e do xisto betuminoso, bem como das regiões de 
elevada intensidade carbónica.  
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A dotação inicialmente proposta para o FTJ elevava-se a 8,45 mil milhões de EUR e, atendendo aos 
importantes desafios socioeconómicos associados à transição no contexto da recuperação pós-
pandemia, recebeu uma dotação suplementar de 10,87 mil milhões de EUR ao abrigo do 
instrumento Next Generation EU, para atingir um montante total de 19,3 mil milhões de EUR. Os 
investimentos do FTJ são concebidos especificamente para apoiar as regiões e os territórios mais 
afetados pela transição e são complementados por investimentos no âmbito do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência que apoiam a transição eficaz para a neutralidade climática no atual 
contexto económico difícil. 

VII. A Comissão aceita as recomendações. 

INTRODUÇÃO (pontos 1–21) 

Respostas da Comissão: 

16. A Comunicação REPowerEU, adotada em março de 2022, prossegue dois objetivos, a saber, 

reduzir ao longo dos próximos meses a dependência face às importações de combustíveis fósseis 
provenientes da Rússia no que diz respeito ao gás, ao petróleo e ao carvão e, durante os próximos 
anos, reduzir a dependência em relação a todos os combustíveis fósseis importados, acelerando a 
concretização do Pacto Ecológico Europeu. Por conseguinte, a curto prazo, alguns Estados-Membros 
poderão considerar a possibilidade de reabrir ou prolongar a vida das centrais a carvão existentes, 
a fim de compensar a eventual escassez de gás durante o próximo inverno. Tal implica manter 
essas centrais disponíveis e preparadas para contribuir para a produção de energia em caso de 
picos de procura, ou seja, funcionariam apenas durante algumas horas. Tal não atrasará, contudo, 
a transição para as energias renováveis, nem desviará a UE da sua trajetória global para 2030 e 
2050.  Significa apenas que, a muito curto prazo, o carvão poderá vir a ser necessário para 
colmatar eventuais lacunas no aprovisionamento de gás.  

19. Apesar de não existirem programas específicos para as regiões carboníferas, o relatório 

afirma, corretamente, que estas regiões podiam beneficiar dos fundos existentes, como o FEDER, o 
FSE e o Fundo de Coesão, não só em 2014-2020, como também em décadas anteriores.  

Os recursos potenciais disponíveis com vista a contribuir para o crescimento e o emprego nas 
regiões carboníferas da UE em 2014-2020 foram estimados em cerca de 32 mil milhões de EUR 
no que diz respeito às 18 regiões-piloto da iniciativa para as regiões carboníferas em transição, 
situadas em 8 Estados-Membros da UE1.  
 
Além disso, tal é complementado por outras oportunidades de financiamento, como as 
proporcionadas pelo programa LIFE, pelo Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, pelo 
Mecanismo Interligar a Europa e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Além 
disso, existiam anteriormente iniciativas comunitárias específicas, como a RECHAR2. 

                                                 
1 Platforma de Dados Abertos, Cohesion policy supporting the Energy Union | Data | European Structural and 

Investment Funds (europa.eu) 

2 Iniciativa comunitária relativa à reconversão económica das bacias carboníferas, Iniciativa comunitária 
(CE) relativa à reconversão económica das bacias carboníferas (1994-1997) | Programa | REG | CORDIS | 
Comissão Europeia (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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ÂMBITO E MÉTODO DA AUDITORIA (pontos 22-25)  

Nenhuma resposta da Comissão.  

OBSERVAÇÕES (pontos 26-56) 

Respostas da Comissão: 

34. Não existe ainda qualquer requisito jurídico que imponha a elaboração de uma «estratégia de 

transição socioeconómica ou energética» a nível das regiões carboníferas. No entanto, as regiões 
que beneficiam do FTJ devem atualmente elaborar planos territoriais de transição justa (PTTJ), que 
descrevam a transição e as respetivas repercussões na região em causa. Cada PTTJ deve conter 
uma descrição do processo de transição a nível nacional, incluindo um calendário das principais 
medidas de transição rumo às metas para 2030 nos domínios da energia e do clima e ao objetivo 
de neutralidade climática até 2050. Estas medidas devem ser consentâneas com os Planos 
nacionais em matéria de energia e clima e com as estratégias nacionais de longo prazo, 
nomeadamente os investimentos previstos, o calendário das principais medidas de transição, o 
contributo para as metas nacionais, os objetivos a atingir e as medidas a tomar em prol de uma 
transição justa. Os PTTJ devem comprovar claramente a existência de um processo de transição e 
o seu impacto a nível do território em causa num futuro próximo (até 2030 ou antes). 

36. Apesar da criação de postos de trabalho incumbir ao FEDER, o FSE constitui o principal 

instrumento da UE destinado a apoiar as possibilidades de emprego e as competências dos 
cidadãos. Nas regiões abrangidas pela auditoria, o FSE apoiou os trabalhadores que haviam 
perdido o emprego com o objetivo de ajudá-los a encontrar novos postos de trabalho. Em todo o 
território da UE, 4,4 milhões de participantes encontraram emprego graças ao apoio do FSE, quer 
em postos de trabalho já existentes, quer recém-criados. O FTJ recentemente instituído coloca a 
ênfase na criação de emprego e no apoio aos cidadãos, adaptando-se às necessidades específicas 
das regiões mais afetadas pela transição climática. 

43. O financiamento público desempenha um papel fundamental na realização de poupanças de 

energia em toda a UE, em consonância com os objetivos da UE, constituindo uma força motriz 
essencial para intensificar e mobilizar os investimentos na eficiência energética.  

O estudo da Comissão referido pelo TCE abrange apenas as poupanças de energia realizadas em 
2014-2017 elegíveis ao abrigo do artigo 7.º da Diretiva Eficiência Energética. 

45. O FTJ foi instituído pela UE no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a estratégia da UE para a 

transição para uma economia com impacto neutro no clima, e tem como objetivo não deixar 
nenhuma região para trás no quadro desta transição. Para o período de 2021-2027, o FTJ afetou 
19,3 mil milhões de EUR (a preços correntes) para ajudar as regiões mais gravemente afetadas 
pela transição para a neutralidade climática, atenuando as consequências socioeconómicas dessa 
transição. Isto beneficiará não só as regiões que dependem da produção de combustíveis fósseis 
(como o carvão, a lenhite, a turfa e o xisto betuminoso) para fins energéticos, como também as 
regiões que dependem de setores de elevada intensidade carbónica (como o aço, o cimento ou os 
produtos químicos).  

Para beneficiarem do apoio do FTJ, bem como dos outros dois pilares do Mecanismo para uma 
Transição Justa, os Estados-Membros devem elaborar planos territoriais de transição justa (PTTJ), a 
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adotar em paralelo com os seus programas no âmbito da política de coesão e que englobam todos 
os fundos da política de coesão [Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER+), Fundo de 
Coesão (FC), Fundo Social Europeu Mais (FSE +) e FTJ]. Em junho de 2020, a Comissão criou a 
Plataforma para uma Transição Justa no intuito de apoiar todas as partes interessadas a recorrer 
ao Mecanismo para uma Transição Justa. 

No entanto, mesmo antes da criação do FTJ, os fundos da política de coesão já contribuíam para a 
prossecução dos objetivos climáticos e energéticos para 2030 e 2050, sendo 24 % das despesas 
consagradas ao clima no âmbito dos fundos da política de coesão e cerca de 20 mil milhões de 
EUR a despesas relacionadas com a energia sustentável. Além disso, os programas da política de 
coesão para 2014-2020 investiram num vasto leque de domínios que contribuem para o 
crescimento e o emprego em todas as regiões da UE, nomeadamente as regiões carboníferas. A 
este respeito, os Estados-Membros e as regiões também utilizaram os fundos de que dispõem a 
fim de contribuir para a iniciativa a favor das regiões carboníferas em transição, lançada pela 
Comissão em 2017 no âmbito do pacote «Energias Limpas para Todos os Europeus». Além disso, a 
UE apoia igualmente a transição das regiões carboníferas através de políticas nos domínios social, 
de emprego e de formação (competências), em consonância com o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, por exemplo, através de iniciativas legislativas e não legislativas, como a Recomendação 
do Conselho destinada a garantir uma transição justa para a neutralidade climática (adotada por 
unanimidade pelos ministros no âmbito do Conselho EPSCO3 em 16 de junho de 2022).  

Todavia, a «transição socioeconómica e energética» das regiões carboníferas não constituía um 
objetivo específico do quadro jurídico subjacente aos fundos da política de coesão para 2014-
2020, e os Estados-Membros não estavam obrigados a aplicar um determinado tratamento às 
regiões carboníferas aquando das negociações relativas a este período. 

46. A proposta relativa ao FTJ coadunava-se com os resultados da consulta pública sobre o 

orçamento de longo prazo da UE pós-2020 no domínio da coesão e com a avaliação de impacto 
realizada para efeitos da elaboração do regulamento relativo ao FEDER e ao Fundo de Coesão. A 
proposta refletia as expectativas das outras instituições da UE, a saber, o Parlamento Europeu, o 
Comité das Regiões e o Conselho Europeu, que lançaram todos um apelo no sentido de serem 
abordadas as consequências nas comunidades e nos trabalhadores afetados pela transição para 
uma economia com impacto neutro no clima, tendo em vista uma transição socialmente justa e 
equitativa no quadro da aplicação do Acordo de Paris. A avaliação das necessidades de 
financiamento figura também no documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 
«Identifying Europe’s Recovery Needs» (Identificar as necessidades para o relançamento da 
Europa), publicado no âmbito da proposta revista do QFP. 

47. Os PTTJ abrangem o período de programação 2021-2027. A Comissão salienta que a 

aprovação dos PTTJ depende de uma descrição clara do processo de transição para uma economia 
com impacto neutro no clima a nível nacional e da sua incidência no território em causa. 

Em resposta às dificuldades e às perturbações do mercado mundial da energia suscitadas pela 
invasão da Ucrânia pela Rússia, a Comissão Europeia apresentou o Plano REPowerEU, que visa 
assegurar poupanças de energia, a produção de energias limpas e a diversificação do 
aprovisionamento energético europeu. No contexto da Comunicação relativa ao REPowerEU, a 
Comissão reconheceu que os Estados-Membros poderão ter de vir a utilizar o carvão durante um 
período mais alargado a fim de reduzir rapidamente a dependência face aos combustíveis fósseis 
russos e reforçar a independência energética da Europa em relação a fornecedores pouco fiáveis e 
a combustíveis fósseis voláteis, acelerando simultaneamente a transição para energias limpas e 
aumentando a resiliência do sistema energético à escala da UE. Embora reconhecendo a 

                                                 
3 Configuração do Conselho «Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores» 
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necessidade destas medidas a curto prazo, o REPowerEU preconizava também uma forte 
aceleração da implantação das energias renováveis a fim de reduzir de forma célere as 
importações, cumprindo simultaneamente os objetivos em matéria de energia e clima fixados para 
2030 e 2050. 

52. A maioria dos Estados-Membros suprimiu ou prevê suprimir progressivamente a extração de 

carvão antes de eliminar paulatinamente as centrais elétricas a carvão, dado que a extração de 
carvão tem efeitos ambientais particularmente adversos e não é rentável. Prevê-se a eliminação 
progressiva das centrais elétricas a carvão na maioria dos Estados-Membros, mas de uma forma 
mais gradual, razão pela qual as importações de carvão terão de substituir o carvão local durante 
um certo período de tempo. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (pontos 57-63) 

Respostas da Comissão: 

57. A base jurídica da política de coesão para 2014-2020 não previa quaisquer objetivos 

específicos no que diz respeito ao apoio à transição energética das regiões carboníferas e, de modo 
mais geral, não comportava qualquer disposição específica aplicável às regiões carboníferas. Os 
Estados-Membros não estavam, portanto, obrigados a aplicar um tratamento específico às regiões 
carboníferas aquando da negociação dos programas de 2014-2020. Além disso, os 
Estados-Membros têm o direito de definir o seu cabaz energético e, portanto, a respetiva quota de 
combustíveis fósseis, desde que cumpram as obrigações que lhes são impostas por lei. 

58. Faltavam dados relativos à participação dos trabalhadores despedidos do setor do carvão em 

cursos de formação financiados pela UE, uma vez que não existia qualquer obrigação legal no 
sentido de recolher dados sobre a participação deste grupo específico (em contrapartida, estão 
disponíveis dados gerais sobre a participação nesses cursos). 

60. Apesar dos investimentos ao abrigo do FEDER estarem associados à criação de emprego, o 

FSE constitui o principal instrumento da UE destinado a apoiar as possibilidades de emprego e as 
competências dos cidadãos. O financiamento público desempenha um papel fundamental na 
realização de poupanças de energia em toda a UE, em consonância com os objetivos da UE, 
constituindo uma força motriz essencial para intensificar e mobilizar os investimentos na eficiência 
energética. 

61. A proposta relativa ao FTJ coadunava-se com os resultados da consulta pública sobre o 

orçamento de longo prazo da UE pós-2020 no domínio da coesão e com a avaliação de impacto 
realizada para efeitos da elaboração do regulamento relativo ao FEDER e ao Fundo de Coesão. A 
proposta refletia as expectativas das outras instituições da UE, a saber, o Parlamento Europeu, o 
Comité das Regiões e o Conselho da União Europeia, que lançaram todos um apelo no sentido de 
serem abordadas as consequências nas comunidades e nos trabalhadores afetados pela transição 
para uma economia com impacto neutro no clima, tendo em vista uma transição socialmente justa 
e equitativa no quadro da aplicação do Acordo de Paris.  

A programação do FTJ toma plenamente em consideração as necessidades das regiões que 
dependem fortemente do carvão, da turfa e do xisto betuminoso, bem como das regiões de 

elevada intensidade carbónica. 
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Recomendação 1 – Verificar se o Fundo para uma Transição 

Justa é utilizado de forma eficaz e eficiente para atenuar o 

impacto socioeconómico da transição para a neutralidade 

climática nas regiões carboníferas e com elevada 

intensidade carbónica  

A Comissão aceita a recomendação. 

Recomendação 2 – Partilhar boas práticas de medição e 

gestão das emissões de metano  

A Comissão aceita a recomendação.  

O teor do futuro regulamento irá depender dos resultados do processo legislativo e advirá de uma 
decisão a tomar pelos legisladores da UE relativamente à proposta apresentada pela Comissão. 
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