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Conteúdo: 
 
O presente estudo abrange dois períodos de programação consecutivos 
(2000-2013). Traça a evolução histórica e as realizações da política europeia 
a favor dos bairros urbanos desfavorecidos e das zonas urbanas sensíveis, 
bem como dos instrumentos utilizados para esse fim pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e pelo Fundo Social Europeu. Formula 
recomendações com vista à melhoria da futura política de desenvolvimento 
urbano mediante uma abordagem integrada, nomeadamente, nos domínios 
da governação e da integração intersectorial. 
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SÍNTESE 

As bases conceptuais 

Para compreender as políticas urbanas, quer comunitárias quer nacionais, a favor dos 
bairros urbanos desfavorecidos, convém, em primeiro lugar, tentar definir este contexto 
urbano específico: um bairro desfavorecido é uma zona urbana na qual se concentram 
problemas sociais, económicos, de transportes, culturais, ambientais, de segurança, de 
planeamento urbano e de habitação.  

De igual modo, dada a multiplicidade de problemas que caracterizam os bairros 
desfavorecidos, a chave para o sucesso das intervenções de reabilitação reside na 
substituição de uma abordagem unissectorial ou segmentada por uma abordagem 
integrada. 

Por outro lado, visto tratar-se de um conceito complexo, importa explicar no que consiste a 
abordagem integrada: 

• reúne uma dimensão de integração quer vertical, entre os diferentes níveis de 
decisores e de actores públicos (União Europeia, Estado, região, província, 
município, bairro), quer horizontal, entre o sector público e privado, ou mesmo, no 
seio das instituições e dos serviços públicos, entre os níveis político e 
administrativo; 

• abarca diferentes tipos de instrumentos financeiros (comunitários, nacionais, 
regionais, locais, privados), assegurando o efeito multiplicador e a sustentabilidade 
das intervenções;  

• envolve a criação e a mobilização de um capital social local capaz de configurar no 
concreto uma «governação para a cidadania territorial», abrangendo as diferentes 
fases de um projecto (concepção, planeamento, execução, acompanhamento e 
avaliação), bem como a mobilização do capital social para gerar projectos 
partilhados pelos residentes; 

• dedica especial atenção ao desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, importa sublinhar a importância crucial, para a prática da abordagem 
integrada, da disponibilidade e da aptidão para a cooperação das partes interessadas, 
públicas e privadas, embora, nas iniciativas concretas, essa cooperação seja mais difícil de 
conseguir.  

 

As etapas da política europeia a favor dos bairros urbanos 
desfavorecidos 

A política urbana não tem base jurídica no Tratado da União Europeia (UE) e no Tratado 
que institui a Comunidade Europeia.  

No entanto, ao longo dos anos, e com o intuito de melhorar a eficácia das políticas 
comunitárias, a UE interessou-se pela questão da regeneração e do desenvolvimento das 
cidades e dos seus bairros desfavorecidos, tendo adoptado iniciativas políticas concretas.  

No cômputo geral, estas iniciativas levaram à formação gradual de uma consciência, tanto 
a nível europeu como dos Estados-Membros, do contributo das cidades e dos aglomerados 
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urbanos para o crescimento e o emprego. Além disso, ajudaram a construir o conceito da 
abordagem integrada e incentivaram a sua aplicação na definição e execução das 
estratégias de desenvolvimento das cidades e dos bairros desfavorecidos.  

As etapas fundamentais deste processo são:  

• a adopção do Livro Verde sobre o Ambiente Urbano (1990), da comunicação 
intitulada «Para uma agenda urbana da União Europeia» (1997) e do «Quadro de 
acção para um desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia» (1998), 
documentos que atestam o estabelecimento de uma convergência entre as 
preocupações ambientais e as ligadas às cidades; 

• a adopção do Plano de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (1999), que 
constitui o ponto de partida para uma verdadeira política europeia a favor dos 
bairros urbanos desfavorecidos; 

• o lançamento dos projectos-piloto urbanos (1990-1993) ao abrigo da iniciativa 
comunitária URBAN (1994-1999), bem como da iniciativa URBAN II (2000-2006), 
que promovem a realização de acções concretas a favor das cidades e dos bairros 
desfavorecidos; 

• a assinatura do Acordo de Bristol (2005), que define uma «comunidade sustentável» 
como um local onde se goste de viver e trabalhar, no presente e no futuro; 

• a adopção da Carta de Leipzig (2007), que incide especificamente sobre os bairros 
desfavorecidos e define estratégias para os bairros urbanos degradados no quadro 
de uma política de desenvolvimento urbano integrada; 

• a adopção da Agenda Territorial (2007), que coloca a política urbana no centro das 
intervenções dos Fundos Estruturais para o período de 2007-2013; 

• o lançamento da Auditoria Urbana, que permite recolher dados estatísticos sobre a 
qualidade de vida das cidades europeias; 

• a adopção do Livro Verde sobre a Coesão Territorial (2008), que propõe métodos 
para atingir a coesão territorial e promove o debate sobre a sua realização. 

Se, por um lado, durante o primeiro período de 1990-1999, a abordagem integrada não foi 
geralmente entendida e praticada, por outro, o Acordo de Bristol, a Carta de Leipzig e a 
Agenda Territorial contribuíram para a evolução conceptual da mesma. Ulteriormente, a 
Estratégia de Lisboa (2000) e, seguidamente, a de Gotemburgo (2001) contribuíram 
também para essa evolução, nomeadamente através da integração dos conceitos de 
competitividade e de desenvolvimento sustentável.  

O Parlamento Europeu desempenhou permanentemente um papel de motor da história e da 
evolução da política urbana e a favor dos bairros urbanos desfavorecidos, designadamente 
através do trabalho da Comissão do Desenvolvimento Regional.  
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Balanço da programação de 2000-2006 sobre as acções realizadas a 
favor das zonas urbanas desfavorecidas 

Com a programação dos Fundos Estruturais para 2000-2006, a política urbana comunitária 
a favor dos bairros urbanos desfavorecidos adquiriu uma dimensão considerável, 
nomeadamente através da execução da iniciativa comunitária URBAN II e do programa 
URBACT I.  

Os principais resultados da iniciativa comunitária URBAN II respeitam: 

• à divulgação do conceito de abordagem integrada: as acções decorrentes destas 
iniciativas implicam uma coordenação vertical e horizontal; 

• ao reforço da descentralização e da subsidiariedade: são delegadas 
responsabilidades importantes e crescentes nas autoridades locais, inclusive na 
definição da própria política urbana comunitária; 

• à produção de um efeito multiplicador subsequente: a utilização de fundos 
estruturais para fins de desenvolvimento local é susceptível de fomentar 
investimentos públicos e privados. 

Ao abrigo desta iniciativa, 82% das ajudas foram concedidas a acções inseridas nos 
seguintes eixos: regeneração física e ambiental; luta contra a exclusão social; apoio às 
empresas e criação de emprego. 

Ao mesmo tempo, o programa URBACT possibilitou um intercâmbio bem sucedido de várias 
experiências (URBAN), nomeadamente em termos de aplicação da abordagem integrada.  

Paralelamente, durante este período, as políticas de intervenção destinadas às zonas 
urbanas desfavorecidas executaram-se também, e em certa medida, por intermédio dos 
Programas Operacionais Regionais (POR) e dos Documentos Únicos de Programação 
(DOCUP). 

Nestes documentos, tanto no que respeita aos tipos de intervenções como no que toca à 
quantidade de recursos afectados, a problemática da política urbana foi integrada de forma 
variável de programa para programa. Por outro lado, constatou-se que grande parte das 
regiões inseriu aspectos associados ao desenvolvimento urbano em certas medidas de 
âmbito mais vasto e não necessariamente centradas numa problemática dos bairros 
desfavorecidos.  

Em jeito de conclusão, graças a estas iniciativas, verifica-se um reforço não negligenciável 
da noção de abordagem integrada. Porém, é prematuro afirmar que a integração 
envolvendo uma verdadeira governação para a cidadania e a apropriação das medidas de 
desenvolvimento urbano sejam já uma realidade.  
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A política europeia a favor das zonas urbanas desfavorecidas para o 
período de programação de 2007-2013 

A análise dos programas operacionais (PO) relativos ao período de 2007-2013 revela que, 
em geral, existem desigualdades notórias entre os antigos e os novos Estados-Membros na 
aplicação da política comunitária, nomeadamente em matéria de bairros urbanos 
desfavorecidos. Em primeiro lugar, os novos membros da UE não beneficiaram com a 
iniciativa URBAN, que permitiu às autoridades locais participantes nesta iniciativa 
apropriarem-se dessa política. Em segundo lugar, após a sua adesão, os novos membros 
converteram frequentemente a política urbana em acções estruturais, ou seja, 
privilegiaram as situações mais urgentes no terreno em detrimento da abordagem 
integrada.  

A concepção dos PO no âmbito do QREN de cada país teve que obedecer às regras da 
afectação de fundos, que impuseram uma percentagem mínima de medidas orientadas 
para as prioridades da Estratégia de Lisboa, muitas das quais relacionadas com a política 
urbana a favor dos bairros urbanos desfavorecidos numa abordagem integrada.  

Por outro lado, os PO para 2007-2013 deram grande importância à gestão das políticas, 
bem como ao envolvimento das autoridades locais na concepção e execução dos programas 
de promoção do desenvolvimento urbano e, nomeadamente, da melhoria dos bairros 
críticos.  

A média dos PO do actual período de programação com uma dimensão urbana está 
estimada em 56,3%, valor que sobe para 70% se incluirmos os PO das regiões do objectivo 
«Competitividade regional e emprego».  

No período de 2007-2013, é de referir um instrumento que se afigura especialmente 
adequado ao desenvolvimento urbano integrado: a iniciativa JESSICA. Efectivamente, a 
iniciativa JESSICA incide sobre a regeneração urbana e despoleta um efeito multiplicador 
ao facilitar os investimentos públicos e privados nos bairros apoiados ao abrigo dos Fundos 
Estruturais.  

Simultaneamente, o programa URBACT II (2007-2013) fomenta o intercâmbio de 
experiências e a transferência de boas práticas que promovam uma abordagem integrada 
nos bairros desfavorecidos. No âmbito do URBACT II, são particularmente analisadas duas 
operações, centradas em acções inovadoras em matéria de desenvolvimento urbano 
integrado: 

• a iniciativa «Fast Track»; 

• o Erasmus dos eleitos locais. 

Antes de analisar as dificuldades específicas que se depararam às autoridades responsáveis 
pela gestão, o presente estudo deve fazer menção ao pacote anti-crise. Com efeito, dada a 
crise económica e social que se vive na UE, as instituições e as autoridades nacionais 
tendem a fomentar a realização de acções que estimulem os investimentos, de modo a 
relançar o crescimento. Nesta perspectiva, são muitas as prioridades direccionadas para o 
apoio aos bairros desfavorecidos.  
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Conclusões 

Lançadas pela Comissão Europeia desde o início da década de 1990, as acções a favor das 
zonas urbanas desfavorecidas evidenciaram que o seu sucesso depende em grande medida 
da mobilização do conhecimento de homens e mulheres, e da sua capacidade para 
organizar e coordenar objectivos comuns e partilhados.  

De facto, a renovação e a animação dos bairros desfavorecidos fazem com que a atenção 
se centre não só nos aspectos estruturais externos, cuja importância é óbvia, mas também, 
e sobretudo, nos aspectos imateriais do desenvolvimento. Além disso, o desenvolvimento 
local assenta principalmente nos recursos humanos, cuja capacidade de inovação deve ser 
organizada e potenciada. 

Assim, as primeiras acções da política europeia a favor das zonas urbanas desfavorecidas 
foram tentativas no sentido de colmatar os défices acumulados de serviços e infra-
estruturas, derivados do abandono progressivo dos centros das cidades e da pauperização 
dos bairros periféricos. 

Esta categoria de operações pode, certamente, continuar a ter hoje um papel económico 
importante no que toca à sua acção sobre a oferta, a fim de responder aos choques 
externos e aos novos imperativos da procura e da tecnologia. Mas o desenvolvimento local 
- e, em particular, o dos bairros desfavorecidos - depende em larga medida do nível de 
envolvimento dos cidadãos e dos outros responsáveis locais em programas, projectos de 
reabilitação e actividades microempresariais. 

É óbvio, portanto, que as políticas públicas devem centrar-se na integração destes níveis de 
actividade para estimular o nascimento de iniciativas locais, visto que as oportunidades 
socioeconómicas e ambientais são melhor identificadas pelos actores presentes no terreno. 
A fim de garantir a sua eficácia, é indispensável que estas políticas sejam compreendidas e 
partilhadas pelos residentes e pelos actores locais. 

Por conseguinte, cabe aos poderes públicos dos diversos níveis territoriais estimular a vida 
comunitária de bairro em certos centros abandonados das grandes cidades e em bairros 
periféricos, em especial na maioria das cidades das regiões mais desfavorecidas. 

Depois de uma fase de acções de índole mais sectorial, conviria generalizar e assumir como 
obrigatória a concepção de estratégias de desenvolvimento integradas e transsectoriais. 
Adicionalmente, isso vai exigir operações com exemplos capazes de demonstrar a utilidade 
da mobilização dos actores públicos e privados locais em torno de um plano consensual de 
desenvolvimento. Estas práticas deverão basear-se na flexibilidade das políticas públicas, 
no intercâmbio de experiências e de boas práticas, na participação activa dos actores locais 
e na combinação de uma abordagem ascendente (bottom-up) com uma abordagem 
descendente (top-down) que tenha em conta os contributos de ambas.  

Além disso, enquanto instância privilegiada de convergência de vários exemplos de 
revitalização urbana e de boa governação dos Estados-Membros, a Comissão Europeia 
devia aproveitar esta oportunidade para afirmar e consolidar uma verdadeira cultura cívica 
de parceria e cooperação no meio urbano. Só a afirmação gradual de uma cultura 
deste tipo permitirá melhorar a abordagem integrada a favor dos bairros urbanos 
desfavorecidos . 
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Recomendações 

A fim de maximizar o impacto de uma verdadeira política urbana, seria útil que a 
Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu solicitasse à 
Comissão Europeia o lançamento, no período pós-2013, das seguintes medidas: 

• estabelecer, de comum acordo com os Estados-Membros, uma «Carta dos Bairros 
Urbanos Desfavorecidos» da UE. Esta carta deverá ser elaborada com base numa 
série de indicadores de síntese definidos em comum;  

• relançar a iniciativa comunitária URBAN para todos os Estados-Membros, ou pelo 
menos para os da UE-12. Para tal, bastaria canalizar para um fundo comum, que 
lhes ficaria reservado e em relação ao qual seriam simultaneamente contribuintes e 
beneficiários, uma parcela predeterminada dos recursos financeiros atribuídos a 
cada um desses Estados-Membros; 

• afectar ao Programa URBACT mais recursos financeiros, de modo a que este possa 
realizar os seus objectivos em matéria de intercâmbio de experiências e avaliações, 
de modelização e de transferência de boas práticas, bem como apoiar tecnicamente 
os actores locais; 

• para esse efeito, o Programa URBACT deveria melhorar a estrutura da sua base de 
dados, a fim de torná-la mais homogénea e mais facilmente acessível no que 
respeita a operações de inovação urbana já executadas ou em execução. Esta base 
de dados poderia representar o primeiro passo para a constituição de uma bolsa 
anual de intercâmbios e transferências de boas práticas, centrados sobretudo nos 
temas da inovação, da governação para a cidadania e da sustentabilidade dos meios 
urbanos desfavorecidos; 

• elaborar um guia dedicado ao tema «A Governação para a Cidadania Urbana», 
explicando o método da mesma. Este guia destinar-se-ia aos decisores políticos das 
cidades, aos actores públicos e privados interessados e aos representantes da 
sociedade civil. O guia deverá:  

- especificar os factores que determinam o valor acrescentado do desenvolvimento 
urbano integrado e sustentável,  

- estabelecer, à luz das práticas existentes, um quadro de referência teórico para 
a governação, abordando a aplicação de métodos consolidados de gestão, de 
funcionamento e de valorização do património comum, 

• melhorar a cooperação BEI+FEI+FEDER+Estados-Membros e reforçar os fundos 
BEI-FEI, de modo a fomentar a criação e acompanhar o desenvolvimento de 
actividades de proximidade, bem como a concessão de microcrédito com a mesma 
finalidade; 

• criar uma fundação europeia para a reabilitação das zonas urbanas desfavorecidas 
que permita financiar projectos de infra-estruturas básicas e de criação de serviços 
de proximidade (assistência a famílias e indivíduos, trabalhos em interiores, 
canalização, electricidade, reparações diversas, etc.). De igual modo, esta fundação 
permitiria organizar cursos de formação para jovens desfavorecidos desses bairros 
que quisessem associar-se para exercer tais actividades; 

• incentivar, na nova versão do Programa URBAN, iniciativas destinadas a evitar a 
periurbanização e a apoiar o repovoamento dos centros das cidades; 

• estimular e promover actividades ligadas às artes artesanais nos bairros 
desfavorecidos, acompanhadas de iniciativas de rotulagem adequadas. 


