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1. INTRODUÇÃO 
Em resposta à necessidade de melhorar e reforçar continuamente a governação, a Comissão 
Europeia tem vindo a desenvolver uma política global de regulamentação inteligente 
destinada a facilitar a realização dos objetivos de política pública a um custo mínimo e 
melhorando o valor acrescentado da intervenção da UE1. A avaliação é um importante 
instrumento da regulamentação inteligente para ajudar a Comissão a avaliar se as ações da UE 
produzem efetivamente os resultados esperados e, em última análise, se melhoram as 
condições para as empresas e os cidadãos europeus e contribuem para o papel da UE no 
mundo.   

Na sua comunicação de 2012, «Adequação da regulamentação da UE»2, a Comissão reiterou 
o seu empenhamento em tornar a «identificação dos custos desnecessários e dos domínios que 
requerem melhorias a nível do desempenho uma parte integrante e permanente do seu 
processo de elaboração de políticas e da programação de toda a legislação da UE.» Melhores 
práticas de avaliação podem desempenhar um papel fundamental na consecução deste 
compromisso.   

As reformas expostas na presente comunicação têm por objetivo atualizar o sistema de 
avaliação da Comissão a fim de acompanhar a evolução da política de regulamentação 
inteligente e de a tornar mais transparente e exaustiva. As políticas da UE têm de ser avaliadas 
de forma regular e sistemática, incluindo considerações críticas quanto a saber se são 
adequadas à finalidade, se produzem as mudanças previstas e evitam encargos desnecessários. 
Uma melhor avaliação deve aumentar a experiência e a responsabilização e melhorar a 
participação das partes interessadas. 

Uma recente consulta3 indicou que, embora as partes interessadas apoiem o conceito geral de 
avaliação, consideram que existe margem para melhorias. Apelam para um sistema de 
avaliação mais transparente e acessível, com planificação clara e análise coerente. Isto 
permitir-lhes-á prestar informações e respostas pertinentes, sendo, assim, mais fácil 
compreender o que poderá suceder após a conclusão de uma avaliação. 

Aproveitando as boas práticas de avaliação na Comissão e nas organizações que realizam 
análises semelhantes, a presente comunicação identifica os principais domínios a melhorar e 
as alterações que a Comissão está a considerar a fim de reforçar todos os aspetos da realização 
da avaliação, concentrando-se em avaliações retrospetivas. As diretrizes de avaliação revistas, 

                                                            
1 Em todo este texto os termos intervenção e ação são utilizados como termos abrangentes para descrever a 
vasta gama de diferentes ações da UE, incluindo: medidas financeiras e não financeiras, legislação, acordos 
comerciais, etc.  

2 COM(2012)746 final. 
3 Resumo das respostas à consulta de 2012 das partes interessadas sobre a regulamentação inteligente na UE, 
disponível em: 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.
pdf 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
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tendo por base as sugestões apresentadas na presente comunicação, serão em breve 
submetidas a consulta pública. 

 

2. AVALIAÇÃO NA COMISSÃO: SITUAÇÃO ATUAL 
A avaliação não se limita a avaliar o que aconteceu — analisa também as causas da mudança 
e em que medida os resultados obtidos podem ser razoavelmente imputados à ação da UE. 
Procura respostas a perguntas como: 

• Os objetivos foram atingidos?  (Eficácia)   

• Os custos foram justificados, tendo em conta as alterações realizadas? (Eficiência)  

• A ação complementa outras ações ou existem contradições? (Coerência) 

• A ação da UE continua a ser necessária? (Relevância) 

• Podem ou podiam ser alcançadas mudanças semelhantes sem a ação da UE ou será 
que a ação da UE representa uma diferença? (Valor acrescentado da UE). 

Examinando se, como e porquê a situação inicial mudou, a avaliação fornece indícios e 
alimenta o debate sobre o desempenho atual e as possíveis alterações. A avaliação 
desempenha um papel importante na aprendizagem organizacional, na identificação e no 
intercâmbio de práticas diferentes. Representa uma oportunidade de receber contributos das 
partes interessadas e pedidos de alteração. A avaliação aprofundada identifica igualmente 
consequências não desejadas e inesperadas que também devem ser tomadas em consideração. 
Através da publicação das conclusões das avaliações, a Comissão assume publicamente a 
responsabilidade pelas suas ações, reconhece os efeitos das suas intervenções e solicita o 
envio de reações.  

2.1. Evolução 
A Comissão procede, desde há muito, à avaliação dos seus programas de despesas e 
comprometeu-se a avaliar todas as suas atividades, incluindo as medidas legislativas e outras 
intervenções não financeiras4. Embora, em geral, existam formulários-tipo bastante coerentes 
em matéria de planificação e periodicidade das avaliações dos programas de despesas, a 
prática em matéria de avaliação das medidas regulamentares e outras ações estratégicas é mais 
variada. A Comissão deverá, a partir de agora, cumprir o seu compromisso de «primeiro 
avaliar»5 e sistematicamente assegurar que todas as propostas importantes de revisão sejam 
apoiadas por uma sólida avaliação dos resultados da ação da UE.   

                                                            
4  Ver a norma de controlo interno n.º 14  da Comissão, disponível em: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf  Regulamento 
Financeiro da Comissão e respetivas normas de execução: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_pt.cfm  
5 COM(2010)543 final.  

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_pt.cfm
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Os balanço de qualidade6 são avaliações de política global que abrangem mais de um ato 
legislativo.  Permitem avaliar se o quadro normativo de um dado domínio de ação é adequado 
à sua finalidade e, em caso negativo, quais as alterações a introduzir. Foram realizados 
balanços de qualidade piloto para testar o conceito e fornecer informações valiosas para a 
futura evolução. Nesta base, foram concebidos e lançados novos balanços de qualidade em 
vários serviços da Comissão. A Comunicação REFIT7 prevê novos balanços de qualidade. 

O relatório de 2012 do Comité de Avaliação de Impacto (CAI)8 referiu que «um número 
significativo de avaliações de impacto não incluía os resultados das avaliações ex post».  A 
Comissão tenciona utilizar plenamente os resultados de avaliações retrospetivas em 
avaliações prospetivas (avaliações de impacto). O CAI comprometeu-se a verificar se as 
avaliações foram efetuadas e se as suas conclusões foram utilizados nas análises de impacto 
correspondentes. Recomendou também reforçar a identificação de futures necessidades em 
termos de avaliação e de acompanhamento nas avaliações de impacto. A Comissão assegurará 
o acompanhamento das avaliações de impacto na sua próxima avaliação dos resultados das 
ações adotadas, completando assim o ciclo de avaliação e de análise. 

2.2. A organização atual 
Existem na Comissão estruturas que permitem proceder à avaliação. O seu quadro 
organizacional de avaliação está descentralizado. Determinadas Direções-Gerais são 
responsáveis pela avaliação das suas atividades e podem estruturar as suas funções de 
avaliação para refletir as necessidades e requisitos da Direção-Geral. As estruturas de 
avaliação coordenam e apoiam as atividades de avaliação de uma Direção-Geral e procuram 
que as avaliações sejam bem fundamentadas e objetivas. O Secretariado-Geral é responsável 
pelas ações de apoio, nomeadamente pelo estabelecimento de orientações9 e por garantir que 
as normas de avaliação são respeitadas10. 

A grande maioria das avaliações são externalizadas, ou seja, a Comissão deve 
contratarconsultores para recolher e analisar os dados pertinentes e responder a um conjunto 
de «perguntas de avaliação».  As avaliações individuais são seguidas por grupos diretores, que 
proporcionam aconselhamento e apoio para as avaliações e contribuem para garantir a sua 
qualidade. 

As normas de avaliação da Comissão são abrangestes e semelhantes às aplicadas por outras 
organizações internacionais comparáveis. Abrangem todo o processo de avaliação: desde a 
mobilização de recursos, a organização e planificação das atividades de avaliação até à 
conceção, realização e, em última análise, a divulgação e a utilização das avaliações. 
Comprometem a Comissão a realizar avaliações de elevada qualidade, que contribuem para 
                                                            
6 No presente texto, sempre que é referida uma avaliação pode ser igualmente aplicado o conceito de balanço 
de qualidade.  O conceito de balanço de qualidade foi introduzido no documento COM(2010)543 final. 
7 Disponível em: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm 

8  Disponível em http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 
9 Avaliação das atividades da UE - um guia prático para os serviços da Comissão (2004) 
10 Originalmente publicado no Anexo A das orientações de 2004 e atualizado na Comunicação da Comissão 
«Resposta a necessidades estratégicas: Reforço do recurso à avaliação», SEC(2007)213.    

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf
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uma melhor legislação e uma melhor integração dos resultados da avaliação no ciclo de 
planeamento estratégico e de programação da Comissão. 

 

 

3. OS MOTORES DA MUDANÇA 
A atual prática de avaliação deve ser melhorada pelas seguintes razões: 

3.1. Incorporar uma cultura de «primeiro avaliar» e melhorar a qualidade 
Pode haver uma tendência para projetar o futuro e se concentrar em novas iniciativas. Mas as 
alterações são dispendiosas e levam tempo a implementar, por isso devem ser justificadas e 
convém prestar maior atenção ao passado antes de avançar. É necessário confirmar o lugar da 
avaliação no âmbito da ação da UE para implicar os recursos adequados e garantir que as 
avaliações são efetuadas antes de propor novas medidas ou alterações.   

A ligação entre a avaliação e a avaliação do impacto deve ser reforçada. Deve ser um ciclo 
contínuo: uma boa avaliação deve ser influenciada pela qualidade dos preparativos da 
intervenção (isto é, a avaliação de impacto); as boas avaliações de impacto devem ter por base 
as lições tiradas das avaliações, que devem identificar os problemas existentes, as 
deficiências, os desafios e os êxitos.   

Embora muitas vezes as avaliações apresentem o ponto da situação, nem sempre analisam de 
forma suficiente as razões do que aconteceu, se parte da alteração pode ser atribuída à ação da 
UE e em que medida a alteração cumpriu as expectativas iniciais. Não obstante o 
compromisso de uma política baseada em factos concretos, as avaliações nem sempre têm por 
base dados suficientes e o parecer das partes interessadas. A Comissão depende muitas vezes 
dos dados fornecidos pelos Estados-Membros. É também necessário prestar maior atenção aos 
limites do próprio processo de avaliação e em que medida isso afeta a capacidade de tirar 
conclusões sólidas. Pode igualmente ser prestada mais atenção aos riscos enfrentados e ao seu 
possível impacto sobre o êxito global da ação da UE. 

A avaliação parte muitas vezes da presunção de que a ação da UE prosseguirá e que serão 
introduzidas alterações. Algumas avaliações não se concentram suficientemente nos 
problemas e dificuldades encontrados que, de uma certa forma, são mais importantes do que 
promover o que está a funcionar. O principal objetivo da avaliação deve ser um esforço para 
melhorar o desempenho, examinar tanto as más práticas como as boas, fornecendo provas 
objetivas e fiáveis para alimentar as decisões relativas à prossecução sem alterações da ação 
da UE, à sua modificação ou mesmo supressão. A análise da legislação realizada no âmbito 
do programa REFIT11 revelou que estão a ser realizados progressos, mas que há margem para 
melhorar. Muito mais pode ser feito para pôr em causa o status quo e melhorar a gestão do 
acervo da UE. 

                                                            
11   Os resultados iniciais são apresentados no documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2013)401 

final. 
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3.2. Necessidade de atualizar e melhorar a coerência da abordagem 
As orientações de avaliação em vigor devem ser atualizadas para refletir os desenvolvimentos 
mais recentes no âmbito da estratégia de regulamentação inteligente e harmonizar as práticas 
mínimas em toda a Comissão. 

Ao longo do tempo, têm havido simultaneamente tendências coerentes e divergentes nas 
práticas de avaliação das Direções-Gerais à medida que se foram adaptando às novas 
necessidades e desenvolvimentos, bem como à natureza dos diferentes domínios de 
intervenção. Daí resultaram diferenças na planificação, no âmbito de aplicação, no método, no 
conteúdo e na qualidade final das avaliações.  Nem todos os textos legislativos da UE 
preveem um compromisso claro no sentido de realizar uma futura avaliação retrospetiva, 
programada de forma realista, de modo a poder dispor dos dados e das informações 
necessários.  

Existe uma margem considerável para melhorar a planificação a longo prazo, reforçar a 
transparência e melhorar o alerta precoce e a previsibilidade no que se refere à natureza e ao 
calendário dos trabalhos de avaliação.  A planificação é um primeiro passo decisivo em 
qualquer processo de avaliação: uma planificação deficiente pode levara que os resultados da 
avaliação não estejam disponíveis em tempo oportuno, reduzindo as informações e elementos 
de prova disponíveis para a elaboração das políticas. Uma melhor planificação atempada é 
particularmente necessária para a avaliação cumprir o seu papel no ciclo da regulamentação 
inteligente e fornecer um ponto de partida sólido e atempado para poder determinar a 
necessidade de medidas adicionais.  Atualmente, o âmbito de aplicação e o alcance dessa 
planificação varia entre os serviços da Comissão e nem sempre a forma como as prioridades 
são identificadas é clara. A relação entre os resultados das ações existentes e as opções de 
mudança propostas nem sempre é clara. As partes interessadas e os terceiros têm dificuldade 
em dar atempadamente as suas contribuições.   

Pode ser difícil tomar uma decisão sobre o momento de proceder a uma avaliação. Muitas 
vezes são necessárias soluções de compromisso entre o momento em que os resultados da 
avaliação ficam disponíveis (de modo a que possam alimentar o processo de tomada de 
decisão) e o volume de dados disponíveis (necessários para constituir uma base de dados 
factuais sólida e permitir a realização de análises). O tempo necessário para conseguir as 
alterações pretendidas difere segundo a  política em questão, o que causa problemas em 
termos da disponibilidade dos dados e torna qualquer harmonização difícil no que se refere ao 
momento para realizar a avaliação. Essas limitações deverão ser tidas em conta aquando da 
elaboração das condições de avaliação ou de reapreciação e no momento da planificação 
inicial das avaliações. 

Para além dos eventuais dados estatísticos disponíveis, muitas das informações importantes 
necessárias para efetuar uma boa avaliação provêm de partes interessadas e dos intervenientes 
(direta e indiretamente) afetados, cuja vida quotidiana pode ser alterada como consequência 
das políticas da UE e da ação subsequente dos Estados-Membros. Estas partes interessadas 
têm conhecimentos valiosos sobre tudo o que se passa no terreno; no entanto a falta de 
notificação prévia dificulta a prestação da sua contribuição em tempo útil e de forma bem 
organizada.   
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3.3. Garantia da qualidade e avaliação da qualidade 
É necessário um processo de controlo claro e comum para assegurar que as avaliações 
realizadas pela Comissão respeitam normas suficientemente elevadas, adotam uma 
abordagem suficientemente crítica e são isentas de preconceitos (independente). 

Atualmente, a garantia de qualidade é da responsabilidade da estrutura de avaliação da 
Direção Geral e/ou do grupo diretor. Por vezes as Direções-Gerais apoiam-se num grupo mais 
vasto de recursos, permitindo, por exemplo, que partes interessadas externas participem em 
grupos diretores ou associando universitários à garantia da qualidade de uma determinada 
avaliação.   

De acordo com as normas de avaliação, o grupo diretor elabora (juntamente com os 
funcionários que gerem a avaliação) uma avaliação da qualidade do relatório de avaliação 
final. Esta avaliação da qualidade deve apreciar de forma crítica o processo de avaliação 
realizado, as fontes de informação utilizadas, a análise e as conclusões tiradas. A avaliação da 
qualidade nem sempre é publicada, contrariamente aos pareceres CAI que são 
sistematicamente disponibilizados juntamente com a avaliação de impacto final e todas as 
propostas conexas da Comissão. 

 

4. MODELO PARA A NOVA ABORDAGEM 
As melhorias a seguir apresentadas baseiam-se nos alicerces existentes e nas boas práticas 
destinadas a reforçar a avaliação na Comissão.  

4.1. Melhorar a coerência e clareza: estabelecer uma definição e um processo 
comuns 

As novas orientações deverão esboçar e definir o que é uma avaliação sólida, bem como 
fornecer pistas para o que deve conter um bom relatório de avaliação. O nível adequado de 
análise (proporcionada) é definido com base na importância política, na complexidade da ação 
da UE e na sua fase no ciclo político.  Será necessário um esforço importante para gerir 
estrategicamente os estudos, as análises e as avaliações, a fim de otimizar a utilização dos 
recursos e assegurar que estes alimentam um quadro de avaliação que proporcione uma 
contribuição relevante e oportuna para o processo de tomada de decisão. Na Comissão, a nova 
definição de avaliação poderia ser a seguinte: uma apreciação crítica, baseada em dados 
concretos, para determinar se a(s) ação(ões) da UE permitiu(iram) satisfazer as necessidades 
identificadas e produziram os efeitos esperados. Não se limitará a avaliar se algo ocorreu ou 
não, mas analisará a relação de causa a efeito, ou seja, se a ação empreendida por uma parte 
determinada alterou os comportamentos e deu origem às mudanças esperadas e/ou quaisquer 
outras mudanças imprevistas.   

Todas as avaliações devem analisar a eficácia, a eficiência, a pertinência, a coerência e o valor 
acrescentado da ação da UE ou justificar a razão pela qual tal não é o caso. 

Embora todas as avaliações devam ser adaptadas às necessidades de determinadas 
circunstâncias, é sempre possível aplicar certos elementos de um processo comum  ao 
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conjunto do grande leque de ações da UE (por exemplo, utilizando modelos tipo para as 
etapas essenciais da avaliação12).  

4.2. A incorporação de balanços de qualidade13 
Os balanços de qualidade dependem das normas e orientações da avaliação. O seu objetivo é 
identificar os encargos administrativos excessivos, as sobreposições, as lacunas, as 
incoerências e/ou as medidas obsoletas que foram surgindo ao longo de tempo, e lançar um 
debate sobre a eficácia, a eficiência, a pertinência, a coerência e o valor acrescentado das 
ações da UE em causa.  

Em comparação com a avaliação de uma ação individual, os balanços de qualidade devem 
abranger grupos de ações que servem objetivos semelhantes ou que se sobrepõem e não 
elementos independentes e individuais que não têm qualquer interação ou relação entre eles. 
Não devem ser utilizados unicamente para colmatar lacunas nas avaliações realizadas antes de 
uma ação individual e devem, pois, fornecer uma imagem mais completa do que a que podia 
ser obtida através da combinação de várias avaliações individuais das diferentes ações.  

Os exercícios piloto revelaram que um investimento deste tipo pode ser uma forma rentável 
de recolher elementos de informação para melhorar a elaboração das políticas. Uma maior 
utilização dos balanços de qualidade pode contribuir para identificar os impactos cumulativos 
das ações da UE e as margens de simplificação e de redução dos encargos.  

4.3. Promover uma cultura de avaliação   
É necessária uma mudança de mentalidade para completar na prática o ciclo da 
regulamentação inteligente e assegurar que os resultados da avaliação atempada são 
integrados no processo de decisão política. Uma boa política deve basear-se em provas sólidas 
e a avaliação pode prestar um grande contributo neste contexto.  O princípio «avaliar 
primeiro» deve continuar a ser promovido.   

Devem ser reservados os recursos necessários para a organização da avaliação, para garantir a 
participação de todos os níveis de gestão e uma melhor apropriação dos resultados finais da 
avaliação dentro da Direção-Geral. A avaliação deve tornar-se um elemento plenamente 
integrado do ciclo da elaboração de políticas, com um reconhecimento claro do papel 
importante e necessário que as suas constatações e conclusões devem desempenhar ao 
considerar a necessidade de eventuais ações futuras. 

Independentemente do facto de uma avaliação ser realizada pelos serviços da Comissão ou 
por um contratante externo os serviços da Comissão responsáveis pela avaliação, para 
melhorar a responsabilização, devem publicar a sua análise e o acompanhamento previsto.  

                                                            
12  Podem incluir o mandato de avaliação, o relatório final de avaliação e a avaliação da qualidade do relatório 
da avaliação final. 
13  Até à data, a Comissão realizou três balanços de qualidade piloto e estão em curso dois outros. A 
Comunicação REFIT prevê uma multiplicação destes balanços,  quando este instrumento se tornar parte 
integrante da política de avaliação da Comissão. 
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4.4. Planificação 
Com base no exercício REFIT, o processo de planificação deve ser racionalizado e todas as 
Direções-Gerais deverão elaborar planos de avaliação contínuos indicativos, abrangendo um 
período de cinco anos, devendo ser atualizados anualmente. A planificação deve estabelecer 
claramente a articulação entre os vários compromissos já assumidos para avaliar e identificar 
o nível de avaliação previsto para cada elemento do plano14.  

A planificação e a conceção da avaliação devem ser cuidadosamente ponderadas e 
desenvolvidas no início de uma ação ou na sequência de uma alteração significativa15. Uma 
vez que cada ação tem um ciclo de vida diferente, deve ser dada uma maior atenção à fase de 
execução e à disponibilidade provável dos dados num determinado momento, a fim de 
garantir que as avaliações contribuem atempadamente para o processo de tomada de 
decisões16.  

Logo desde o início da ação17 deve ser estabelecido um quadro de recolha e monitorização de 
dados, por forma a que, chegado o momento de avaliar, as informações mais úteis sejam 
facilmente acessíveis. Este quadro deve indicar igualmente em que domínios as autoridades 
dos Estados-Membros devem contribuir para a recolha, o controlo e a avaliação dos dados. É 
igualmente necessário prever um controlo inicial da eficácia de uma medida, a fim de 
estabelecer as prioridades e de programar uma avaliação proporcionada em função da 
identificação inicial dos resultados e dos níveis de risco associados.  

Em princípio, todas as Direções-Gerais responsáveis por políticas e programas deveriam 
proceder, pelo menos uma vez por ano, a uma avaliação ou a um balanço da qualidade. 

Para melhorar a transparência, a planificação da avaliação deve estar disponível ao público 
num sítio Web central e anexada ao plano de gestão da Direção-Geral.  

4.5. Uma conceção mais cuidadosa para proporcionar avaliações mais pertinentes, 
fiáveis e rigorosas  

A conceção da avaliação deve ser sólida e realista sobre o que pode ser avaliado num determinado 
momento e optar por uma abordagem que otimize a utilização dos elementos de informação  
disponíveis. O âmbito de aplicação e a finalidade da avaliação devem ser claramente definidos 
desde o início do processo, definindo os objetivos da avaliação e confirmando que os cinco 
principais critérios de avaliação (eficácia, eficiência, pertinência, coerência e valor 
acrescentado da UE) serão analisados ou, excecionalmente, explicando as razões por que não 
é esse o caso.  Convém também examinar o melhor meio de analisar outros elementos 

                                                            
14 A Comissão tenciona fornecer no relatório deste ano, apresentado nos termos do artigo 318.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, uma perspetiva sobre o contexto, o calendário e a organização dos 
trabalhos de elaboração dos relatórios e da avaliação  dos programas de despesas a efetuar a partir do próximo 
ano. 
15  O capítulo final de uma avaliação de impacto define as futuras modalidades de avaliação e 
acompanhamento propostas. 
16  Este ponto consta também do relatório do CAI de 2011. 
17 Em princípio, estas modalidades devem ser identificadas no processo de avaliação de impacto. 
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fundamentais relevantes para o domínio de ação ou atividade, como a competitividade 
(incluindo a competitividade internacional) e os custos de execução, tendo em conta possíveis 
limitações decorrentes da metodologia e dos dados. 

Desde o início do processo convém definir claramente o modo como a avaliação será 
realizada e utilizada. Essa planificação deve ser publicamente resumida num mandato de 
avaliação que torne mais transparente e acessível a todas as partes interessadas o âmbito, o 
objetivo e o calendário de uma avaliação, em todas as fases do processo. Quando estão 
envolvidos prestadores externos de serviços, os termos de referência para o seu trabalho 
devem ser publicados a nível central, no mesmo sítio Web, que o mandato de avaliação. Tal 
deverá tornar o processo de avaliação mais transparente e acessível, facilitando as 
contribuições, em tempo útil, das partes interessadas. 

Os resultados da avaliação e a apreciação preliminar devem ser comunicadas a todas as partes 
interessadas e ativamente discutidas e debatidas. Os serviços da Comissão responsáveis pela 
avaliação devem identificar as respetivas ações de acompanhamento no prazo de seis meses 
após a conclusão do relatório final de avaliação. Seria útil proporcionar aos quadros 
superiores atualizações regulares sobre os progressos realizados em matéria de 
acompanhamento.   

Numa avaliação, a consulta deve respeitar as normas mínimas da Comissão nessa matéria. O 
respeito destas normas, o calendário real e o método de consulta devem ser definidos caso a 
caso, tendo em conta a necessidade de assegurar a proporcionalidade.    

É necessário prestar mais atenção aos preparativos para a aplicação nos Estados-Membros das 
ações adotadas ao nível da UE. Tal como a Comissão publica planos de execução para assistir 
e apoiar os Estados-Membros no seu processo de transposição legislativa, também convém 
prestar maior atenção à preparação atempada de quadros de acompanhamento e de avaliação 
com base na legislação ou ação adotada. Tal deve ser facilitado pelo trabalho já realizado na 
fase da avaliação do impacto. No futuro, cada proposta de alteração importante da Comissão 
deverá ser acompanhada, no plano de execução, por um quadro de avaliação que inclua os 
objetivos e os indicadores da ação e da programação proposta para o acompanhamento e a 
avaliação dos resultados da ação.  

4.6. Reforçar a qualidade e desenvolver uma série de mecanismos de controlo 

O papel do grupo diretor deve melhorar o processo e o conteúdo das avaliações. 
Supervisionando um conjunto mínimo de tarefas obrigatórias, o grupo diretor deve dar um 
forte contributo para a qualidade de uma avaliação. Deve também desempenhar um 
importante papel na garantia de uma avaliação rigorosa, reunindo peritos técnicos e 
operacionais, bem como outras partes envolvidas, representando uma vasta gama de opiniões 
e de influências. Deve também contribuir para a avaliação da qualidade.  

No mínimo o relatório final deve ser publicado e as informações sobre avaliações concluídas 
disponibilizadas através da EU Bookshop, juntamente com o mandato de avaliação e a 
avaliação da qualidade. Esta divulgação mais ampla deverá tornar mais fácil o exame, por 
todas as partes interessadas, de todo o processo, desde o início até ao final.  

Outras iniciativas que possam contribuir para melhorar a qualidade dos resultados da 
avaliação podem ser realizadas numa base ad hoc. As sugestões incluem: o recurso a painéis 
universitários; um exame anual de uma seleção de avaliações concluídas a fim de identificar 
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as boas práticas e a melhoria geral; apresentação de avaliações nos grupos de trabalho do 
Conselho e nas comissões parlamentares, etc. 

A Comissão continuará a procurar outras formas de colaborar com os intervenientes e as 
administrações públicas nacionais/regionais, modos de partilhar experiências e de tirar 
ensinamentos dos diferentes sistemas de avaliação. Em especial, o  grupo de alto nível para a 
melhoria da regulamentação assiste a Comissão procurando oportunidades experimentais para 
desenvolver e testar métodos de «avaliações conjuntas» com os Estados-Membros e melhores 
formas de partilhar os dados disponíveis e as boas práticas. 

 

5. UMA RESPONSABILIDADE COMUM 
A avaliação não é apenas uma responsabilidade da Comissão. Os Estados-Membros exigem a 
elaboração de políticas com base em dados factuais e, como tal, devem também comprometer-
se a desempenhar o seu papel, nomeadamente fornecendo os dados necessários.  Devem 
também fazer mais para avaliar e partilhar as suas experiências de aplicação da legislação da 
UE ou de contribuição para as ações da UE. Neste contexto, a Comissão envidará esforços 
para que as suas propostas de condições de acompanhamento sejam tão eficazes e 
racionalizadas quanto possível, minimizando os encargos administrativos. 

A iniciativa «Legislar melhor» tem por base acordos interinstitucionais entre a Comissão 
Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho. O Acordo Interinstitucional de 2003 sobre 
«Legislar melhor»18 estabelece uma estratégia global para legislar melhor ao longo de todo o 
processo legislativo da UE. Através de uma melhor cooperação entre as três instituições e o 
trabalho em conjunto para assegurar que a avaliação e as condições de acompanhamento 
adotadas são claras, sólidas e eficientes, correspondendo plenamente aos objetivos da 
proposta final, as três instituições podem melhorar significativamente a base de elementos 
fatuais disponível aos decisores políticos. A Comissão incentiva as outras instituições a 
debaterem ativamente os resultados das avaliações nos grupos de trabalho do Conselho e nas 
comissões parlamentares e a promoverem uma cultura de avaliação interinstitucional ao longo 
de todo o ciclo legislativo. 

 

6. O FUTURO DA AVALIAÇÃO NA COMISSÃO 
A Comissão Europeia está empenhada em instituir um sistema de avaliação proporcionada e 
fiável no âmbito do seu ciclo de  regulamentação inteligente. É essencial uma análise sólida e 
útil, que avalie de forma crítica os resultados da intervenção da UE. Aprendendo com as 
experiências passadas, reconhecendo os modos de funcionamento mais eficientes e eficazes e 
desenvolvendo uma abordagem flexível e proporcionada para analisar estas ações, todos estes 
aspetos permitirão melhorar a responsabilização e tornar a intervenção da UE mais forte, 
adaptando as ações às necessidades prioritárias e proporcionando os resultados de elevada 
qualidade procurados. 

                                                            
18 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
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