
DT\833977PT.doc PE450.670v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

8.10.2010

DOCUMENTO DE TRABALHO
sobre o Relatório 2010 relativo à execução dos programas da política de coesão 
de 2007-2013

Comissão do Desenvolvimento Regional

Relator: Miroslav Mikolášik



PE450.670v01-00 2/5 DT\833977PT.doc

PT

Introdução

O presente documento de trabalho descreve sumariamente a finalidade e o âmbito do relatório 
de execução. O relator formula também o objectivo e uma hipótese de trabalho, e salienta as 
principais questões que deverão ser examinadas no relatório.  

O relatório de execução

Os relatórios de execução examinam a transposição da legislação da UE para a legislação 
nacional, bem como a respectiva implementação e aplicação nos Estados-Membros. No caso 
da política de coesão, o quadro legislativo consiste em regulamentos directamente aplicáveis. 

Nesta perspectiva, o relator tenciona seguir a abordagem adoptada para os anteriores 
relatórios de execução da Comissão do Desenvolvimento Regional (REGI), nomeadamente, 
no sentido em que se deve examinar se a legislação foi correctamente aplicada pelos 
Estados-Membros e mostrar a forma como cada Estado-Membro compreendeu e seguiu as 
orientações estratégicas comunitárias ao implementar o seu Quadro de Referência Estratégico 
Nacional e os programas operacionais.

Antecedentes

O presente relatório é o terceiro desta sequência. O primeiro relatório deste tipo foi aprovado 
na 6.ª Legislatura, com o título “Implementação dos Regulamentos dos Fundos Estruturais: 
resultados das negociações sobre as estratégias de coesão nacional e dos programas 
operacionais”1 (Relator: Miroslav Mikolášik). 

O segundo relatório de execução, cujo relator foi Lambert van Nistelrooij, foi aprovado em 
2010 com o título “Relatório sobre a implementação das sinergias dos fundos inscritos para a 
investigação e a inovação” nos termos do Regulamento (CE) n.º 1080/2006, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Sétimo Programa-Quadro para a Investigação e 
Desenvolvimento nas cidades e regiões, assim como nos Estados-Membros e na União2.

Com a publicação da Comunicação da Comissão intitulada “Política de coesão: Relatório 
estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 2007-2013”3, foi finalmente realizada 
uma primeira verdadeira análise do processo de implementação dos programas operacionais.

A Comunicação da Comissão

O relatório será elaborado essencialmente com base nos dois documentos seguintes: a 
anteriormente referida Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulada “Política de coesão: Relatório 
estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 2007-2013” (seguidamente 
designado Relatório estratégico de execução ou REE) e o Documento de Trabalho dos 

                                               
1 P6_TA(2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 COM(2010)110.
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Serviços da Comissão4, que acompanha essa Comunicação.

O Relatório estratégico

O Relatório estratégico é uma nova iniciativa no domínio da política de coesão, introduzida 
no actual período de programação. O objectivo desta prática, como indicado no considerando 
36 do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho5 (Regulamento geral) é aumentar o 
conteúdo estratégico e promover a coerência da política de coesão através da integração nas 
prioridades comunitárias.

O n.º 2 do artigo 29.º e os n.ºs 1 e 2 do artigo 30.º desse mesmo Regulamento dão uma base 
jurídica para os relatórios de execução. O Regulamento pedia aos Estados-Membros que 
apresentassem o seu primeiro relatório estratégico nacional até ao fim de 2009. Os dados 
apresentados no Relatório estratégico de execução baseiam-se nesses relatórios estratégicos 
nacionais.

Os Regulamentos anteriormente referidos também prevêem que o Relatório estratégico de 
execução seja examinado pelo Tribunal de Contas6, logo após a sua publicação, e que o 
Relatório também seja transmitido ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e 
ao Comité das Regiões, a fim de facilitar o debate no âmbito das instituições da UE.

Objectivo

A política de coesão representa o principal instrumento da União para promover um 
desenvolvimento equilibrado e harmonioso no conjunto das suas 271 regiões. A avaliação 
ex-post do período de programação de 2000-20067 mostrava a existência de progressos, 
durante os anos anteriores, em termos de redução das disparidades económicas, sociais e 
territoriais através da criação de novos postos de trabalho, da garantia de assistência aos 
desempregados de longa duração e às pessoas menos qualificadas e mais vulneráveis, do 
aumento do crescimento, da construção de infra-estruturas e da melhoria da protecção do 
ambiente.

A implementação das estratégias e dos programas operacionais por Estados-Membros, para o 
período de 2007-2013 está a meio do caminho e muitos projectos já foram seleccionados. 
Assim, a primeira análise do nível de execução dos programas co-financiados pelos Fundos 
Estruturais (2007-2013) é crucial para: 

(1) elaborar uma visão de conjunto da situação concreta após aproximadamente 18 meses de 
execução, avaliando o nível de implementação das estratégias acordadas e os progressos para 

                                               
4 SEC(2010)360.
5 Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais sobre o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1260/1999.
6 Conclusões do Conselho sobre o Relatório estratégico 2010 elaborado pela Comissão sobre a execução dos 
programas da política de coesão, 14 de Junho de 2010.
7 Avaliação ex-post dos programas da política de coesão 2000-2006 co-financiados pelo FEDER (objectivos 1 e 
2), Relatório de síntese, Abril de 2010.
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atingir os objectivos;
(2) identificar insuficiências recorrentes no processo e nas áreas em que são necessárias 
reformas, assim como destacar as melhores práticas. 

Este panorama concreto é particularmente necessário no contexto criado pela crise financeira 
e a recessão económica subsequente, assim como para as próximas negociações sobre o
período de programação seguinte.

O relator analisará a situação actual, mas incluirá uma abordagem prospectiva. Pretende-se 
que constitua um passo em frente positivo. Consequentemente serão formuladas
recomendações destinadas a melhorar a implementação no actual período de programação, 
assim como a arquitectura da política pós-2013.

Hipóteses de trabalho

O relator indica, nas suas hipóteses de trabalho, que a política de coesão continua a mostrar-se 
relevante ao garantir, neste particular contexto de crise, uma melhoria modesta mas 
encorajadora do ambiente socioeconómico, com a heterogeneidade inerente a nível dos países. 

Não obstante, o relator considera ser necessário realizar mais esforços em certas áreas, 
nomeadamente para reforçar a performance da implementação, evitando atrasos excessivos, 
garantindo uma maior disciplina orçamental e aumentando as sinergias com outras políticas 
da UE.

A estrutura para o relatório

O relatório será elaborado em torno das seguintes questões fundamentais:

1. Contexto socioeconómico

2. Execução

2.1. Progressos na implementação das Orientações Estratégicas Comunitárias:

Sob cada orientação, serão debatidos vários “temas OEC”. Poderão ser tratados 
adequadamente temas relevantes, constituídos por “temas prioritários” ou categorias de 
investimento sob cada uma das seguintes orientações:

a) Orientação: Locais atractivos para investir e trabalhar
b) Orientação: Melhorar o conhecimento e a inovação para o crescimento
c) Orientação: Mais e melhores postos de trabalho
d) Dimensão territorial

2.2. Progressos na implementação da Agenda de Lisboa, por objectivos:

a) Convergência
b) Competitividade e emprego a nível regional
c) Cooperação territorial europeia



DT\833977PT.doc 5/5 PE450.670v01-00

PT

3. Desafios ao nível da execução

Algumas das principais questões são as seguintes: utilização de um conjunto mínimo de 
indicadores essenciais, atrasos em termos específicos das OEC, como as ligações ferroviárias, 
comparação e agregação de dados apresentados pelos Estados-Membros a nível da UE.

4. Atenuação das disparidades regionais:

Será prestada atenção aos progressos realizados pelos novos Estados-Membros.

5. Resposta à crise económica

6. Criação de sinergias e formas de evitar a dispersão sectorial dos recursos da política 
regional

7. Monitorização e acompanhamento

8. Boas práticas

9. Conclusões e recomendações para o próximo período de programação

Metodologia e processo de trabalho

O presente documento de trabalho deverá servir para encetar um debate frutuoso com os 
membros da Comissão do Desenvolvimento Regional. Portanto, apenas inclui a posição 
inicial do relator, que será desenvolvida no projecto de relatório. 

O relator tenciona trabalhar em estreita cooperação com os relatores-sombra e com os 
relatores dos pareceres emitidos para este relatório da REGI. (Decidiram emitir parecer a 
Comissão dos Orçamentos, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Protecção dos Consumidores e a Comissão dos Transportes 
e do Turismo).

Além disso, todos os membros da Comissão do Desenvolvimento Regional são convidados a 
apresentar os seus pontos de vista durante o debate, de forma a que o projecto de relatório 
possa ser enriquecido com ideias construtivas.


