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ESTUDO PARA A COMISSÃO REGI: 
A situação económica, social e territorial da Eslovénia 

 
 
A presente nota foi preparada com o objetivo de fornecer informações para a visita à Eslovénia de uma 
delegação da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, entre 3 e 5 de abril de 2018. 
 
1.  Introdução sobre a Eslovénia e o seu sistema político e administrativo 
A Eslovénia está localizada na parte sul da Europa Central e é limitada a norte pela Áustria, a sul pela 
Croácia, a oeste pela Itália e a leste pela Hungria. A Eslovénia tem acesso ao Mar Adriático.  

À exceção do litoral, o país é predominantemente montanhoso com um clima de tipo continental. Na costa, 
a Eslovénia tem um clima mediterrânico. O monte mais alto é Triglav com 2 864 metros de altitude. 

A Eslovénia é o sexto país com menos população e o quarto país com menos território na União Europeia. 
Mais de metade da sua área está coberta por floresta.  

Mapa 1: Eslovénia 

 
Fonte: Parlamento Europeu 

2  

Briefing 

             

 
 



2 

A Eslovénia aderiu à UE em 1 de maio de 2004. Em 1 de janeiro de 2007, foi também o primeiro novo 
Estado-Membro a aderir à área do euro. A Eslovénia é membro da Nato desde 2004 e membro da OCDE 
desde 2010. A língua oficial é o esloveno.  

Quadro 1: Dados fundamentais 

 Eslovénia 

Pavilhão 

 
Superfície total  20 273 km2 

População (2017) 2 065 895 

Densidade populacional (2015)  
Dados estimados da UE-28: 117,1 habitantes 
por km2 

102,4 habitantes por km2 

Língua Esloveno 

Moeda Euro 

Fonte: Eurostat 

A Eslovénia é uma república democrática parlamentar. O chefe de governo é o primeiro-ministro, eleito pelo 
parlamento, e o chefe de Estado, o presidente, que é eleito diretamente. O presidente pode ser eleito, no 
máximo, por dois mandatos consecutivos de 5 anos. O atual presidente, Borut Pahor, foi eleito para o seu 
segundo mandato em 2017. No período entre 2004 e 2008, Borut Pahor foi deputado ao Parlamento Europeu 
(Grupo Socialista). O atual primeiro-ministro é Miro Cerar, do Partido do Centro Moderno (SMC), que forma 
coligação com o Partido Democrata dos Pensionistas da Eslovénia (DeSUS) e com o Partido Social 
Democrata (SD). As próximas eleições parlamentares deverão realizar-se em meados de 20181. 

O parlamento esloveno é composto pela Assembleia Nacional (Državni zbor) e pelo Conselho Nacional 
(Državni svet)2. A Assembleia Nacional é o mais alto órgão representativo e legislativo. Noventa deputados 
da Assembleia Nacional são eleitos diretamente por escrutínio secreto, com base no sufrágio universal e 
equitativo. Os dois representantes das comunidades nacionais italianas e húngaras têm ambos assento na 
Assembleia Nacional. Os deputados da Assembleia Nacional são eleitos por um mandato de quatro anos. 

O Conselho Nacional é o órgão que trata as questões de interesse social, económico, profissional e local, e 
que representa os interesses funcionais de diferentes organizações e os interesses das comunidades locais. 
São eleitos por sufrágio indireto, pelos órgãos eleitorais, 40 membros do Conselho Nacional, que 
representam as diferentes organizações e comunidades locais. O Conselho Nacional inclui quatro 
representantes dos empregadores, quatro representantes dos trabalhadores, quatro representantes dos 
agricultores, dos setores do artesanato e do comércio, e dos trabalhadores independentes, seis 
representantes dos interesses não comerciais e 22 representantes dos interesses locais. Os deputados do 
Conselho Nacional são eleitos por um mandato de cinco anos. 

Na Assembleia Nacional estão presentes os seguintes grupos políticos:  

• Partido do Centro Moderno (SMC) - membro do Grupo ALDE (mas sem representação no Parlamento 
Europeu); 

                                                           
1  Em 14 de março de 2018, Miro Cesar anunciou a sua demissão em resposta à decisão do Supremo Tribunal de anular o 

referendo de setembro de 2017 sobre o projeto ferroviário Koper-Divača. No dia da preparação da presente nota 
informativa, o novo governo ainda não tinha sido eleito. 

2  Descrição do sistema parlamentar tendo por base a página Web da Assembleia Nacional da Eslovénia:   
http://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home . 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home
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• Partido Democrático da Eslovénia (SDS) - membro do Grupo PPE; 
• Partido Democrata dos Pensionistas da Eslovénia (DeSUS) - membro do Grupo ALDE; 
• Partido Social Democrata (SD) - membro do Grupo S&D; 
• Partido da Esquerda (Levica); 
• Nova Eslovénia - Partido Popular Cristão (NSi) - membro do Grupo PPE; 

Têm também assento na Assembleia Nacional os representantes das minorias italianas e húngaras e os 
deputados independentes. 

A Eslovénia tem 8 representantes no Parlamento Europeu distribuídos pelos Grupos PPE (5), Grupo S&D 
(1), Grupo ALDE (1) e Verts/ALE (1).  

Quadro 2: Resumo político 

Chefe de Estado – 
Presidente 

Borut Pahor 

Chefe do Governo – 
Primeiro-ministro 

Miro Cesar (Partido do Centro Moderno (SMC)) 3  

Ministro responsável 
pela política de coesão 

Alenka Smerkolj, ministra eslovena sem pasta responsável pelo 
Desenvolvimento, Projetos Estratégicos e Coesão, Gabinete Governamental 
para o Desenvolvimento e a Política de Coesão Europeia  

Eleições presidenciais Últimas: novembro de 2017 
Próximas: 2022 

Eleições legislativas Últimas: julho de 2014 
Próximas: maio de 20184 

Eleições locais Últimas: outubro de 2014 
Próximas: novembro de 2018 

 

A Eslovénia subdivide-se em 212 municípios (občina), de que fazem parte 11 municípios urbanos (mestna 
občina). Os municípios são órgãos de autonomia local e são dirigidos por um presidente de município 
(župan), eleito diretamente por um mandato de quatro anos.   

O conselho municipal (obcinski svet) é o órgão deliberativo e decisório do município e é composto por 
membros eleitos por sufrágio universal direto por um mandato de quatro anos. É responsável pela tomada 
das principais decisões do município, nomeadamente pelo planeamento urbanístico e de desenvolvimento e 
pelo orçamento municipal. O conselho designa também o chefe da administração municipal, que é um 
funcionário público. 

A Eslovénia não possui regiões administrativas. Para efeitos da política regional da UE, o país divide-se em 
duas regiões NUTS II: a Eslovénia Ocidental (Zahodna Slovenija) e a Eslovénia Oriental (Vzhodna Slovenija). 
Existem igualmente doze regiões estatísticas ao nível NUTS III sem estruturas estabelecidas de autogoverno. 

 

 

                                                           
3  Em 14 de março de 2018, Miro Cesar anunciou a sua demissão em resposta à decisão do Supremo Tribunal de anular o 

referendo de setembro de 2017 sobre o projeto ferroviário Koper-Divača. No dia da preparação da presente nota, o novo 
governo ainda não tinha sido eleito. 

4  Inicialmente previstas para julho de 2018.  
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Mapa 2:  Municípios na Eslovénia (municípios urbanos em cor laranja) 

 
Fonte: Shutterstock 

 

2.  Situação socioeconómica  

A Eslovénia caracteriza-se por um grande número de pequenas localidades (mais de 6 000), sendo que 90 % 
das localidades têm menos de 500 habitantes. Apenas sete cidades têm uma população superior a 20 000 
habitantes. Liubliana, a capital e a maior cidade da Eslovénia, tem 287 000 habitantes. A segunda maior 
cidade é Maribor com 112 000 habitantes5. Os centros urbanos são compostos por cidades de grande e de 
média dimensão. A maioria dos municípios na Eslovénia situa-se em zonas escassamente povoadas. As 
zonas remotas de montanha e de alta montanha encontram-se, na sua maioria, despovoadas.  

A Eslovénia tem mais de 2 milhões de habitantes. A região de coesão da Eslovénia Ocidental tem uma 
população que ronda os 969 000 habitantes e a população total da região de coesão da Eslovénia Oriental 
tem aproximadamente 1 083 000 000 habitantes. Com 102,4 pessoas por quilómetro quadrado, a Eslovénia 
está entre os Estados-Membros da UE menos densamente povoados (117,1 habitantes por km2 na UE-28). 
A taxa de fertilidade é de 1,58 nascimentos e está próxima da média da UE. Desde 1991, a população da 
Eslovénia ganhou 107 000 habitantes. 80% do aumento total deve-se à migração líquida. Em 2016, cerca de 
15 600 pessoas emigraram da Eslovénia e aproximadamente 16 600 imigraram para a Eslovénia6. A 
população eslovena possui uma boa instrução. Em 2015, 27% da população eslovena possuía um diploma 
do ensino superior.   

                                                           
5 Eurostat, 2015. 
6 Serviço de Estatísticas da República da Eslovénia. 
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A Eslovénia é um dos novos Estados-Membros mais prósperos. Em 2016, o PIB per capita era de 19 576 
EUR7. O poder de compra padrão (PCP) corresponde a 83% da média da UE (em comparação com 87% em 
2005)8, o que faz a Eslovénia ocupar o 16.º lugar na UE. A região de coesão da Eslovénia Oriental atingiu 
apenas 82,7 % da média do PIB da Eslovénia em 2010, enquanto a região de coesão da Eslovénia Ocidental 
chegou, no mesmo ano, a 119,5 % da média nacional. 

A economia eslovena foi duramente atingida pela crise económica. Os custos de resgate dos bancos do país 
em dificuldades inflacionaram o défice orçamental em 14,7 % do PIB em 2013 e 5,3 % em 2014. A dívida 
pública subiu de 53,8 % do PIB em 2012 para 82,6 % em 20159.  

No entanto, desde 2014 a economia tem demonstrado sinais visíveis de recuperação e o crescimento estável 
tem ajudado a reduzir o desemprego e o défice orçamental. Depois de ter atingindo 10,1 % em 2013, a taxa 
de desemprego tem vindo a diminuir de forma estável e, em 2017, chegou a 6,8 %. A taxa de emprego é 
superior a 70 %. Os esforços de consolidação orçamental e um sólido crescimento ajudaram a reduzir o 
défice para 3 % do PIB em 2015. A aceleração acentuada do crescimento económico, a partir de meados de 
2016, ajudou a reduzir ainda mais o défice para 0,7 % do PIB, em 2017. 

Quadro 3: Taxa de crescimento real do PIB (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eslovénia -7,8  1,2  0,6  -2,7  -1,1  3,0  2,3  3,1  5,0  

UE -4,3  2,1  1,7  -0,4  0,3  1,8  2,3  2,0  2,4  
Fonte:  Eurostat 
 

Quadro 4: Défice/excedente da administração pública (% do PIB) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eslovénia -1,4  -5,8  -5,6  -6,7  -4,0  -14,7  -5,3  -2,9  -1,9  

UE -2,5  -6,6  -6,4  -4,6  -4,2  -3,3  -3,0  -2,4  -1,7  
Fonte: Eurostat 
 

Quadro 5: Dívida bruta da administração pública (% do PIB) 

Fonte:  Eurostat 
 

Quadro 6: Taxa de emprego por faixa etária dos 20 aos 64 anos 

Fonte:  Eurostat 

                                                           
7 Serviço de Estatísticas da República da Eslovénia. 
8 Eurostat. 
9 Relatório por país da Economist Intelligence Unit e Eurostat. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eslovénia 21,8  34,6  38,4  46,6  53,8  70,4  80,3  82,6  78,5  

UE 60,7  72,7  78,3  81,0  83,7  85,6  86,5  84,5  83,2 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eslovénia 73,0  71,9  70,3  68,4  68,3  67,2  67,7  69,1  70,1  

UE 70,3  69,0  68,6  68,6  68,4  68,4  69,2  70,1  71,1 
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Quadro 7: Taxa de desemprego (%) 
 

Fonte:  Eurostat 

 

A economia eslovena está muito orientada para as exportações. Em 2017, as exportações de bens e serviços 
atingiram 82,2 % do PIB esloveno e, simultaneamente, as importações de bens e serviços atingiram 72,6 % 
do PIB10. Os principais destinos das exportações são a Alemanha (20,7 %), a Itália (11 %), a Croácia (8,3 %) 
e a Áustria (7,9 %). Os principais parceiros de importação são a Alemanha (19,2 %), a Itália (15,4 %), a 
Áustria (11,3 %) e a Croácia (6,2 %). As principais mercadorias exportadas são veículos rodoviários (14,8 %), 
produtos médicos e farmacêuticos (10 %), máquinas elétricas (9,9 %) e máquinas industriais gerais (5,4 %). 
As principais mercadorias importadas são veículos rodoviários (13,3 %), máquinas elétricas (6,6 %) e 
produtos petrolíferos (5,8 %). Em 2016, as exportações da Eslovénia superaram as importações em quase 
4%11. 

Do ponto de vista económico, a região oriental é considerada menos desenvolvida e caracteriza-se pela 
atividade agrícola, que representa mais de 70 % das explorações agrícolas da Eslovénia e a maioria dos 
terrenos agrícolas. No entanto, a agricultura tem uma contribuição limitada para o VAB esloveno. Por seu 
lado, a indústria, que combina setores tradicionais e modernos (a atividade mineira, a atividade têxtil, a 
atividade farmacêutica e a atividade eletrotécnica) contribui de forma muito significativa (aproximadamente 
40 %). Esta região desempenha também um papel importante no abastecimento de energia ao país, uma 
vez que a maioria das infraestruturas energéticas estão aí localizadas, para além da única central nuclear da 
Eslovénia. A indústria garante a maioria dos empregos, perfazendo 44 % do número total de postos de 
trabalho na região12. 
 
 
3.  Política de coesão da UE na Eslovénia entre 2014 e 2020  
Durante o período de programação de 2014-2020, foram concedidos à Eslovénia no âmbito dos FEEI 
3,87 mil milhões de euros (incluindo o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP)) que, juntamente com uma contribuição 
nacional de 1,02 mil milhões de euros, representam um total de 4,9 mil milhões de euros disponíveis para 
apoiar o desenvolvimento socioeconómico do país13.  
 
A Eslovénia pode receber 3 255 mil milhões de euros no âmbito dos fundos da Política de Coesão da UE 
(Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE) e Fundo de Coesão 
(FC)), dos quais 159,8 milhões serão atribuídos ao Mecanismo «Interligar a Europa» (MIE) para investimento 
no setor dos transportes, 9,2 milhões de euros à Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ), 21 milhões de 
euros ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas e 64 milhões de euros aos programas da 
Cooperação Territorial Europeia (CTE). Um montante adicional de 837,8 milhões de euros, no âmbito do 
FEADER, será destinado ao desenvolvimento do setor agrícola e das zonas rurais, e 24,8 milhões serão 
atribuídos ao FEAMP14.  
 

                                                           
10  Eurostat. 
11  Serviço de Estatísticas da República da Eslovénia. 
12  Acordo de parceria entre a Eslovénia e a Comissão Europeia para o período 2014-2020. 
13  Comissão Europeia, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento ‒ Eslovénia: Ficha Informativa, 2016. 
14  Comissão Europeia - Resumo do Acordo de Parceria com a Eslovénia, 2014-2020. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eslovénia 5,9  7,3  8,2  8,9  10,1  9,7  9,0  8,0  6,8 

UE 9,0  9,6  9,7  10,5  10,9  10,2  9,4  8,6  7,6 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_si_en.pdf
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Figura 1:  Dotações dos FEEI na Eslovénia, 2014-2020 

 
Fonte: Comissão Europeia, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento ‒ Eslovénia: Ficha Informativa, 2016. 
 
Para efeitos da política de coesão da UE, a Eslovénia divide-se em duas regiões de nível NUTS II: a 
Eslovénia Ocidental, a região de coesão mais desenvolvida, e a Eslovénia Oriental, a menos desenvolvida. 
A Eslovénia Ocidental pode receber 847 milhões de euros, enquanto a região menos desenvolvida da 
Eslovénia Oriental pode receber 1,26 mil milhões de euros. O Fundo de Coesão está disponível para todo o 
país (1,055 mil milhões de euros, incluindo o MIE).  
 

Mapa 3:  Regiões de nível NUTS 2 na Eslovénia 

 
Fonte: Comissão Europeia. 
 
O Acordo de Parceria da Eslovénia identificou os seguintes desafios e prioridades de investimento: 

• investigação, desenvolvimento e inovação (IDI), competitividade, emprego e formação (FEDER e 
FSE); 

• infraestruturas com vista a alcançar um melhor status ambiental, uma utilização mais sustentável da 
energia e uma mobilidade sustentável, bem como uma gestão eficiente dos recursos (FC e FEDER). 



8 

A política de coesão será aplicada através de um programa operacional (PO), cofinanciado pelo FEDER, 
pelo FSE e pelo FC (comparativamente a três programas operacionais no período entre 2007 e 2013). 
 
Uma forte concentração de fundos num número limitado de prioridades é uma das principais características 
da reforma da política de coesão. No caso da Eslovénia, aproximadamente 80 % da despesa do FEDER 
(77 % na região menos desenvolvida da Eslovénia Oriental e 83 % na região mais desenvolvida da Eslovénia 
Ocidental) concentrar-se-á nas seguintes áreas prioritárias: investigação e inovação, tecnologias da 
informação e da comunicação, competitividade das pequenas e médias empresas e economia de baixo teor 
de carbono. Cerca de 70% do financiamento do FSE a favor da Eslovénia será destinado ao emprego e à 
aprendizagem ao longo da vida. 
  
A quota do FSE na afetação dos FEEI atinge os 34 % (716,9 milhões de euros) e está acima da quota mínima 
exigida de 29,3 %. Além disso, 20,2 % do FSE serão atribuídos às medidas de apoio à inclusão social.  
 
É dada especial atenção à dimensão territorial da política de coesão, nomeadamente, ao domínio do 
desenvolvimento urbano sustentável e ao acesso aos serviços públicos. Pelo menos 5,12 % da dotação total 
do FEDER será investido em ações de desenvolvimento urbano sustentável implementadas na Eslovénia, 
principalmente através do instrumento de Investimentos Territoriais Integrados (ITI) nos municípios urbanos. 
Pelo menos 5% da contribuição do FEADER (41,8 milhões de euros) será reservada ao desenvolvimento 
local de base comunitária (CLLD), a que acrescem 5 milhões de euros do FEAMP e 30 milhões de euros do 
FEDER. Cerca de 20 % das dotações serão canalizadas para a realização dos objetivos em matéria de 
alterações climáticas. 
 
A política de coesão da UE de 2014-2020 é implementada pelo Gabinete Governamental para o 
Desenvolvimento e a Política de Coesão Europeia, atualmente liderado pela ministra Alenka Smerkolj, e 
coopera estreitamente com os Ministérios da Agricultura e do Ambiente.  
 
 
4.  Cooperação territorial europeia e estratégias macrorregionais15 
No período de programação 2014-2020, a Eslovénia participa em 13 programas de Cooperação Territorial 
Europeia (CTE): 4 programas transfronteiriços, 5 transnacionais e 4 inter-regionais.  
 
Os programas transfronteiriços em que participa a Eslovénia, no período 2014-2020, receberam, em 
média, 26,98 % menos financiamento do FEDER do que no período de programação anterior. A Eslovénia 
participa nos seguintes programas transfronteiriços:  

• Programa de cooperação Interreg V-A Eslovénia-Áustria (Orçamento do programa: 57,2 milhões de 
euros);  

• Programa de cooperação Interreg V-A Eslovénia-Hungria (Orçamento do programa: 18,6 milhões de 
euros); 

• Programa de cooperação Interreg V-A Eslovénia-Croácia (Orçamento do programa: 55,7 milhões de 
euros); 

• Programa de cooperação Interreg V-A Itália-Eslovénia (Orçamento do programa: 91,7 milhões de 
euros). 

 
A Eslovénia participa em 5 programas transnacionais: «Espaço Alpino», «Europa Central», «Adriático-
Jónico», «Mediterrâneo» e «Região do Danúbio». 

                                                           
15  A presente secção tem por base o Acordo de Parceria e a página Web do Gabinete Governamental para o Desenvolvimento 

e a Política de Coesão Europeia: http://www.svrk.gov.si/en/  

http://www.svrk.gov.si/en/
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Mapa 4:  Programas transnacionais: Espaço Alpino e Europa Central 

 
 
Fonte: Gabinete Governamental para o Desenvolvimento e a Política de Coesão: http://www.svrk.gov.si/en/  
 
Mapa 5: Programas transnacionais: Mediterrâneo e Adriático-Jónico 

 
Fonte: Gabinete Governamental para o Desenvolvimento e a Política de Coesão: http://www.svrk.gov.si/en/ 
 
Mapa 6: Programa transnacional para a Região do Danúbio 

 
Fonte: Gabinete Governamental para o Desenvolvimento e a Política de Coesão: http://www.svrk.gov.si/en/ 
  

http://www.svrk.gov.si/en/
http://www.svrk.gov.si/en/
http://www.svrk.gov.si/en/
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Quadro 8: Orçamento total dos programas transnacionais (em milhões de euros), incluindo 
assistência técnica 

Programa Total FEDER IPA A nível nacional 

Europa Central 299 246,6 0 52,4 

Espaço Alpino 139,8 116,6 0 23,1 

Mediterrâneo 264,9 224,4 9,5 31,0 

Adriático-Jónico 117,9 83,5 15,7 18,8 

Danúbio 263 202,1 19,8 41,1 
Fonte:  Programas transnacionais e inter-regionais da Cooperação Territorial Europeia na Eslovénia, entre 

2014-2020, Gabinete Governamental para o Desenvolvimento e a Política de Coesão Europeia: 
http://www.svrk.gov.si/en/ 

 
A Eslovénia participa em 4 programas inter-regionais: INTERREG EUROPA, INTERACT, ESPON e 
URBACT. 
 
A Eslovénia participa também ativamente na execução de 3 estratégias macrorregionais da UE:  

• A Estratégia da UE para a Região do Danúbio (EUERD): Esta estratégia abrange regiões de 9 
Estados-Membros da UE (Alemanha, Áustria, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, 
Roménia e Croácia) e 5 países terceiros (Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Ucrânia e 
Moldávia); 

• A Estratégia da UE para a Região Adriática e Jónica (EUSAIR): Esta estratégia incorpora a 
estratégia marítima para os mares Adriático e Jónico e envolve 4 Estados-Membros da UE (Croácia, 
Grécia, Itália e Eslovénia) e 4 países terceiros (Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Sérvia);  

• A Estratégia da UE para a Região dos Alpes (EUSALP): Esta estratégia abrange 5 
Estados-Membros da UE (Áustria, França, Alemanha, Itália e Eslovénia) e 2 países terceiros 
(Liechtenstein e Suíça). 

 
Mapa 7: Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio 

 
Fonte: Página Web da Estratégia da UE para a Região do Danúbio: https://www.danube-region.eu/  

http://www.svrk.gov.si/en/
https://www.danube-region.eu/
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Mapa 8:  Estratégia da UE para a Região Adriática e Jónica 

 
Fonte: Página Web da Estratégia da UE para a Região Adriática e Jónica: http://www.adriatic-ionian.eu  
 
Mapa 9:  Estratégia da UE para a Região Alpina 

 
Fonte: Página Web da Estratégia da UE para a Região Alpina: https://www.alpine-region.eu  
 
 
 
 
 

http://www.adriatic-ionian.eu/
https://www.alpine-region.eu/
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Opiniões  Se pretender dar-nos a conhecer a sua opinião, pode enviar uma mensagem de 
correio eletrónico para o Secretariado do Departamento Temático B: 
poldep-cohesion@ep.europa.eu 
 

Departamento 
Temático B 

 No âmbito da Direção-Geral das Políticas Internas do Parlamento Europeu, o 
Departamento Temático B é a unidade de investigação que disponibiliza 
conhecimentos técnicos às cinco comissões parlamentares seguintes: 
Agricultura e Desenvolvimento Rural; Cultura e Educação; Pescas; 
Desenvolvimento regional; Transportes e Turismo. O material é elaborado a 
nível interno ou externo. 
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