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Introdução

O presente documento de trabalho apresenta um breve esclarecimento do objectivo e da 
extensão do relatório de iniciativa. Neste contexto, o relator analisa as mais importantes 
conclusões e propostas da Comissão, formula indicações provisórias, delineando e 
estruturando as questões fundamentais que vão ser abordadas no relatório.

No relatório, a elaborar posteriormente pelo Parlamento, tratar-se-á sobretudo de analisar as 
mais importantes conclusões e propostas da Comissão sobre o Quinto Relatório sobre Coesão, 
fazendo-o sob o ponto de vista do Parlamento e extraindo algumas conclusões numa 
perspectiva adequada aos requisitos do futuro. Deste modo, o relatório a elaborar com base no 
presente documento de trabalho fará recomendações concretas para os regulamentos 
aplicáveis aos Fundos Estruturais após 2013, elucidando sobre as respectivas consequências 
para as Perspectivas Financeiras plurianuais.

Essencialmente, o relatório tem como base os dois seguintes documentos:
 a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões e ao Banco Europeu de 
Investimento intitulada "Conclusões do quinto relatório sobre a coesão económica, 
social e territorial: o futuro da política de coesão" (seguidamente designada como
conclusões)

 o documento de base "Investir no futuro da Europa: Quinto relatório sobre a coesão 
económica, social e territorial" (seguidamente designado como Quinto Relatório 
sobre Coesão).

A Comunicação da Comissão (conclusões):

As conclusões constituem o ponto de partida para o processo de consulta que se iniciou 
entretanto com base no Quinto Relatório sobre Coesão e que culminará no Quinto Fórum da 
Coesão a realizar nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2011.

A Comissão sublinha, logo no início, que a política de coesão deu um contributo considerável 
para a expansão do crescimento e do bem-estar em toda a União, permitindo assim diminuir
as disparidades sociais e territoriais que de outro modo se teriam agravado. Tal torna-se 
particularmente óbvio face às consequências persistentes e duradouras da crise.

A política de coesão deveria, nestes tempos difíceis, continuar a desempenhar um papel 
importante para que exista crescimento e, simultaneamente, se promova um desenvolvimento 
equilibrado da União e das suas regiões. As conclusões chamam a atenção para a necessidade 
de desenvolver esforços conjuntos a nível europeu, nacional, regional e local. Apesar disso, os 
desafios globais crescentes e a necessidade de utilizar cada euro da despesa pública de forma 
tão proveitosa e rentável quanto possível, poderão tornar necessário proceder a algumas 
reformas da política de coesão.

A Estratégia "Europa 2020" do Conselho Europeu de 3 de Março de 2010, que deverá ajudar 
a UE a resolver com êxito as exigentes tarefas do século XXI, constitui uma tentativa 
importante de coordenar entre si as políticas da União. A coordenação serve para alcançar os 
objectivos comuns que visam um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
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Como deveriam ser determinadas de forma correcta as três dimensões do crescimento para 
as quais a Estratégia "Europa 2020" chama enfaticamente a atenção e que se revestem de 
grande importância para a política de coesão? Como podem estas dimensões ser 
implementadas, uma vez determinadas, e que papel concreto desempenharia a política de 
coesão neste processo?

Existe, sem dúvida, uma ligação muito estreita entre a política de coesão e a Estratégia 
"Europa 2020". Esta ligação oferece uma oportunidade real de continuar a apoiar os esforços 
de recuperação das regiões mais pobres da Europa e desenvolver a política de coesão, 
transformando-a num motor de crescimento importante para toda a UE. Para tanto, não se 
deveria ignorar que a política de coesão já é, actualmente, aquela que dispõe dos melhores e 
mais práticos requisitos para se tornar um instrumento eficaz na implementação dos 
objectivos da estratégia da UE até 2020.

As conclusões consideram como elementos mais importantes: a vantagem alcançada a nível 
da UE, a gestão da política de coesão, a racionalização e simplificação do sistema de 
prestação de resultados da política de coesão e, por fim, a estrutura da política de coesão.
Cada um destes elementos constitui um pilar importante da futura política de coesão e, por 
conseguinte, será tratado em separado, tanto no presente documento de trabalho, como no 
relatório elaborado com base no mesmo.

O conteúdo do Quinto Relatório sobre Coesão 

Na breve introdução aos capítulos principais que se segue, o relator salienta algumas questões 
de conteúdo referidas no início, resume dados importantes ou controversos e avalia os 
primeiros resultados do relatório.

I. Situação económica, social e territorial e tendências de desenvolvimento

Promoção da competitividade e da convergência

Embora tenham diminuído, as disparidades regionais continuam a existir. Existem dados 
interessantes verificados neste contexto que revelam ser possível observar uma irradiação de 
aspectos positivos na sequência do desenvolvimento regional e que a actividade económica 
também alastra a zonas menos desenvolvidas e, muitas vezes, rurais, a partir das zonas 
urbanas.

O relator sublinha ter-se verificado que o aumento da produtividade, ligado, no sentido 
mais lato, a inovações e/ou causado por uma reestruturação do emprego em prol dos 
sectores com valor acrescentado mais elevado, constituiu uma fonte importante de 
crescimento em todas as regiões da UE. Infelizmente, na sua análise, a Comissão 
negligencia os impulsos do mercado interno que são, por princípio, decisivos para um 
desenvolvimento regional positivo. A concretização da livre circulação de mercadorias e 
serviços e da livre circulação de trabalhadores constitui, na opinião do relator, a política 
regional mais eficaz, contribuindo, desde já, tendencialmente, para a eliminação das 
disparidades de desenvolvimento entre as várias regiões. A política de coesão e a política 
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estrutural constituem impulsos adicionais para as regiões no sentido dos objectivos europeus e 
diminuem os desequilíbrios regionais.

O relator congratula-se com a elaboração, pela DG REGIO, de um novo índice sintético para 
o potencial de inovação, assim como as conclusões do novo índice de competitividade das 
regiões (2010), e sublinha que, na sequência do desenvolvimento das regiões, também podem 
alterar-se os meios que lhes permitem aumentar da melhor maneira a sua competitividade.

O relator está preocupado com a observação da Comissão de que apenas uma em dez regiões 
teria alcançado o objectivo de investir 3% do PIB em Investigação e Desenvolvimento, que é 
proposto na Estratégia "UE 2020". Este objectivo só pode aplicar-se – tal como outros 
objectivos quantitativos da Estratégia "UE 2020" – à UE no seu todo, devendo ser permitido
que, dadas as diferenças entre as estruturas regionais, não possam, nem devam ser feitos 
investimentos iguais em I&D e escolas superiores.

É necessário confirmar se o nível de educação ou o capital humano foi desenvolvido na 
perspectiva de ser um dos factores mais importante de crescimento, o que, no entanto, na 
perspectiva do relator, não exige obrigatoriamente uma distribuição homogénea das 
instituições de ensino superior. Além disso, a análise revela que os investimentos em inovação 
e educação podem promover o crescimento, mas só quando existem infra-estruturas
(transportes, Internet de banda larga, energia) e instituições (uma mistura equilibrada de 
investimentos públicos e uma consolidação fiscal em medidas macroeconómicas, serviços de 
governo electrónico, aprendizagem transfronteiriça) adequadas, pelo que é absolutamente 
necessária a existência de medidas integradas.

A densidade de auto-estradas e a qualidade da rede rodoviária apresentam grandes 
disparidades na UE, sendo que, no que diz respeito às acessibilidades na UE-12, a situação é, 
em termos gerais, pior. Existem grandes disparidades entre a UE-15 e a UE-12 na ligação de 
centros urbanos através da rede rodoviária e na garantia das ligações de transporte. Para que 
seja possível alcançar um nível de bem-estar comparável ao existente na UE-15, será 
necessário proceder a grandes investimentos nas redes rodoviárias e ferroviárias de numerosas 
regiões da UE-12. No entanto, o relator chama igualmente a atenção para a existência de 
défices nas infra-estruturas de transportes transnacionais também na UE-15 e para a 
inexistência de uma análise da importância das redes de transporte transnacionais para a 
economia regional. Quanto à energia, a questão mais importante reside numa maior eficiência 
energética e numa maior utilização de sistemas de energia inteligentes e de fontes de energia 
renováveis. No entanto, são quase inexistentes indicações acerca da forma como os fundos 
estruturais poderiam valorizar as infra-estruturas energéticas em regiões desfavorecidas.

Melhorar o bem-estar e combater a exclusão

As tendências demográficas na UE indicam claramente um aumento da percentagem de 
pessoas mais idosas na população, o que influenciará as condições no mercado de trabalho e 
a procura de serviços no sector da saúde. Existem disparidades regionais claras no que diz 
respeito ao bem-estar das pessoas, tanto mais que se verifica uma discrepância nítida a nível 
da esperança de vida e da taxa de mortalidade relacionada com o cancro e doenças cardíacas.
De um modo geral, o acesso a serviços adequados é mais difícil nas regiões pouco povoadas, 
sobretudo em Estados-Membros menos desenvolvidos. O capítulo é dedicado às tendências 
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no mercado de trabalho, abordando ainda as consequências dramáticas da crise, que 
confrontaram alguns Estados-Membros com uma taxa de desemprego de cerca de 20%.

No que diz respeito a factores relacionados com a pobreza e a exclusão, a percentagem da 
população que corre risco de pobreza diverge claramente de país para país, embora muitos 
dos Estados-Membros da Europa Central e Oriental tenham registado um aumento dos 
rendimentos dos agregados familiares antes da crise. O combate activo à pobreza pressupõe 
sobretudo que se proporcione um amplo acesso à qualificação, ao mercado de trabalho e aos 
serviços de saúde.

Melhorar a sustentabilidade ecológica

As autoridades, ao praticarem uma política ambiental e climática activa, estão a dar um 
contributo decisivo para o aumento da eficiência energética do sector dos transportes e da 
construção de edifícios, podendo, neste domínio, promover também o incentivo ao 
investimento privado. Além disso, as regiões podem desempenhar um importante papel na 
promoção da utilização das fontes de energias renováveis, embora a capacidade potencial de 
cada uma das áreas tenha uma dimensão variável. A utilização da energia solar tem o seu 
maior grau de eficiência no sul da Europa; uma tónica adicional na energia eólica faz sentido
ecológico e económico em especial nas costas do Atlântico e do mar do Norte.

Independentemente do facto de muitas regiões terem conseguido cumprir os requisitos das 
directivas europeias em matéria ambiental, inclusive graças à política de coesão, continua a 
haver necessidade de tomar medidas no domínio da gestão de resíduos e do tratamento de 
efluentes municipais. Haverá igualmente que ter em conta o facto de, até ao presente, os 
investimentos terem sido efectuados sem uma clara orientação para o financiamento a longo 
prazo. O planeamento a longo prazo deverá, portanto, ser concretizado de uma forma mais 
realista. O relator pretende investigar o modo como os sectores, que representam uma 
importante condição prévia para uma implementação eficaz da política de coesão, podem ser 
definidos da melhor maneira, sendo, nesse sentido, criados incentivos o mais vantajosos 
possível com vista à realização da necessária reforma.

Ainda que muitas cidades continuem a padecer com a má qualidade do ar, a vida nas zonas 
urbanas estará associada a um menor dispêndio de energia com a movimentação e com uma 
menor impermeabilização dos solos, situação que, contudo, se aplica mais a cidades 
compactas do que a cidades extensas.

II. Política dos Estados-Membros e coesão

Os objectivos da Estratégia "UE 2020" apenas podem ser alcançados se as políticas regionais, 
nacionais e comunitárias forem coordenadas entre si e for salvaguardada a auto-
responsabilização dos diferentes níveis. A obrigatoriedade da coordenação da política dos 
Estados-Membros com vista à coesão encontra-se inclusive consagrada no artigo 175.º do 
TCE. O relator congratula-se com a análise das principais diferenças nas despesas públicas e 
com a inclusão das autoridades locais e regionais na actividade pública de investimento. É 
particularmente importante a existência de uma lista discriminativa dos investimentos 
públicos a nível do NUTS-II e do seu contributo para a política de coesão (algo que, pela 
primeira vez, foi realizado de forma circunstanciada).
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Enquanto alguns Estados-Membros se concentram em superar as disparidades regionais, 
outros colocam a tónica na competitividade nacional. Independentemente da abordagem 
escolhida, é atribuído cada vez maior valor ao potencial de desenvolvimento endógeno 
mediante o aproveitamento das vantagens competitivas de cada região e não apenas à vertente 
da compensação das desvantagens de uma determinada região.

Cerca de dois terços dos investimentos públicos da UE são efectuados pelas 
administrações locais e regionais, facto que deixa claro até que ponto é decisivo o contributo 
das autoridades locais e regionais para os objectivos da política de coesão e para a Estratégia 
"Europa 2020". Em todo o caso, a descentralização das despesas não expressa o poder de 
dispor dos recursos que as autoridades têm sobre estas mesmas despesas.

Entre os investimentos públicos e as taxas de crescimento alcançadas foi possível detectar 
uma correlação positiva, ou seja, uma convergência. Daí que, nos investimentos públicos e 
na política de coesão, a tónica tenha de ser colocada, inclusive futuramente, nas regiões 
menos desenvolvidas. O que se torna preocupante é o facto de o aumento da despesa pública, 
provocado pela crise, ir travar a actividade de investimento público na maior parte dos 
Estados-Membros. Esta actividade de investimento poderia aumentar ainda mais a 
importância dos fundos europeus para as regiões, algo que já transparece de modo 
impressionante no co-financiamento europeu de pacotes para melhoria da conjuntura. No 
entender da Comissão, o aumento de dívida daí resultante poderia tornar necessária uma 
revisão das regras de co-financiamento. O relator considera que essa revisão também deverá 
incluir medidas tendentes a facilitar a activação ou mobilização dos capitais privados.

A maximização do efeito da política de coesão requer reformas estruturais e institucionais a 
nível nacional. Lamentavelmente, estas reformas decorrem com relativa lentidão e 
alguma falta de uniformidade. Assumem particular importância para a coesão: o sector de 
investigação, desenvolvimento e inovação (IDI), a criação de condições de enquadramento 
para as empresas, o mercado interno e a concorrência, o desenvolvimento de uma agenda 
comum de melhoria da legislação, o mercado de trabalho. Neste contexto, o relator 
congratula-se com o facto de os Estados-Membros terem aprovado um pacote de políticas 
mais coerentes e complexas para o sector da investigação, do desenvolvimento e da inovação 
(IDI), pois este possibilita um maior exercício de influência à política de coesão. Há 
progressos a registar na modernização do ensino superior e nos incentivos à economia 
privada, em especial às PME. No entanto, todas as áreas, em especial a política da 
concorrência, evidenciam a necessidade de prosseguir estas acções.

Propõe-se que a política de coesão seja mais estreitamente encadeada com os objectivos 
macroeconómicos, bem como com as reformas estruturais e institucionais:

 a condicionalidade macroeconómica, que actualmente apenas se aplica aos fundos de 
coesão, deve ser alargada;

 deverá verificar-se a possibilidade de utilizar a condicionalidade para outros fins, 
como, por exemplo, aplicando-a em reformas estruturais e institucionais associadas à 
política de coesão.

III. Outras políticas europeias e coesão
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O Quinto Relatório sobre Coesão transmite uma visão profunda e circunstanciada das 
repercussões regionais de uma multiplicidade de políticas da UE, concentradas de acordo com 
a sua dimensão regional. Em algumas políticas sectoriais, a desigualdade de impactos 
espaciais requer medidas concretas, de modo a garantir uma distribuição equilibrada de custos 
e benefícios. Assim sendo, é necessário que haja uma consciência mais marcada para as 
repercussões a nível regional: Os impactos a nível territorial devem ser objecto de 
tratamento aquando da concepção da política, podendo, em alternativa, ser efectuada uma 
avaliação do impacto regional na análise ex-post das medidas correspondentes.

O relator saúda a proposta para que a Comissão envide esforços com vista a dar uma maior 
ênfase à dimensão regional na sua avaliação de impacto e para que os Estados-Membros 
possam desenvolver ideias e abordagens próprias neste sentido. Vai prosseguir o 
desenvolvimento dos procedimentos neste domínio, e os resultados de um estudo do ESPON, 
o Observatório em rede do Ordenamento do Território Europeu, sobre os impactos de 
determinadas políticas em determinadas regiões, servirão de base para a elaboração de 
medidas de continuidade.

O relator confirma igualmente a importância de, no âmbito dos objectivos de coesão e 
crescimento, combinar os melhoramentos de infra-estruturas com investimentos na formação, 
no empreendedorismo e na inovação. É igualmente necessário que os programas de I&D, a 
política de coesão e os programas de desenvolvimento rural sejam conjugados nas diversas 
regiões. Apenas desta forma será possível fazer prevalecer amplamente o espírito 
impulsionador de inovação da UE no contexto dos objectivos comunitários.

IV. Repercussões da política de coesão

Tal como evidenciado no âmbito da avaliação ex-post do período 2000-2006, foi possível, 
graças à política de coesão, criar um milhão de postos de trabalho em regiões de Objectivo 1 
da UE-15, tendo sido igualmente possível obter uma melhoria de 10 % do PIB. Anualmente, 
cerca de dez milhões de pessoas recebem formação; foi possível prover mais de 23 milhões de 
pessoas com ligação a sistemas de recolha e tratamento de esgotos. Com base na simulação 
de modelos macroeconómicos, é possível depreender que, em termos líquidos, a política 
de coesão conseguiu aumentar o PIB na totalidade da UE. No actual período de 
programação, os investimentos no âmbito da política de coesão no domínio de empresas e 
inovação ascendem a aproximadamente 79 mil milhões de euros, no domínio dos transportes 
a 76 mil milhões de euros – predominantemente na UE-12 –, no domínio do capital humano a 
68 mil milhões de euros e no domínio da protecção do ambiente a 62 mil milhões de euros.

Os investimentos na construção de estruturas rodoviárias na UE-15 encontram-se 
largamente concluídos com êxito, passando o investimento, seguidamente, a concentrar-se em 
modos de transporte ecológicos (ligações ferroviárias, sistemas de transportes públicos 
urbanos e suburbanos). Adicionalmente, o relator recomenda que seja dada prioridade às 
medidas de melhoramento e reparação das vias com maior importância em termos europeus, 
bem como à construção dos chamados "troços em falta", por exemplo, no domínio das vias 
rodoviárias e navegáveis, enquanto na UE-12 todas as acessibilidades continuam a ter 
prioridade.
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Foram igualmente analisados os impactos da política de coesão nas zonas rurais, tendo-se 
determinado que esta política contribui para um melhor acesso aos serviços e, 
consequentemente, para a melhoria das condições de vida e para um desenvolvimento 
territorial equilibrado.

Em muitos projectos, a participação activa das partes interessadas, a nível local e 
regional, constituiu em muitos projectos o factor que mais contribuiu para o seu êxito, 
representando uma decisiva mais-valia da política de coesão. Relativamente ao princípio da 
parceria, deduz-se das avaliações que este, no período de 2000-2006 na UE-15, teve uma 
utilização cada vez maior, havendo ainda, contudo, necessidade de serem tomadas medidas a 
este respeito na UE-10. De um modo geral, a parceria foi mais visível nos programas da 
UE do que nos programas a nível dos Estados isolados.

É interessante notar que os custos administrativos da política de coesão não são mais 
elevados do que os custos dos programas de financiamento de outras organizações
internacionais, embora os custos e a necessidade de pessoal sejam diferentes em cada 
Estado-Membro. A aplicação da legislação europeia aumenta de forma meramente 
insignificante os custos administrativos, no entanto, quando as normas e as exigências 
nacionais são desproporcionadas, pode haver um acréscimo de burocracia.

Foi chamada a atenção para alguns sectores ainda susceptíveis de melhoramento. Deste modo, 
a concessão indiferenciada de apoios às empresas foi objecto de reforma, tendo sido 
tendencialmente alargada a ofertas de instrumentos específicos de financiamento 
(empréstimos, capital de risco, promoção da colaboração em rede, etc.).

A avaliação permitiu concluir que (em praticamente todos os domínios de investimento) o 
dispêndio das ajudas, em vez do cumprimento dos objectivos estabelecidos pelo 
programa, se encontrava incorrectamente em primeiro plano. O acompanhamento assenta 
demasiado no resultado pretensamente prioritário (quilómetros de estrada construídos, 
número de medidas de formação ao longo da vida) e não tanto nos efeitos pretendidos 
(contributo das novas estruturas viárias para o desenvolvimento regional, postos de trabalho 
conseguidos com base nas actividades de qualificação).  Daí que, no futuro, os objectivos 
tenham de ser formulados de uma forma mais clara, concentrados em menor número de 
prioridades e avaliados com base em critérios também mais claros,

Recomenda-se em particular que, no Quinto Relatório sobre Coesão, se proponha a utilização 
de avaliações de impacto elaboradas segundo o método contrafactual, análises de 
custo-benefício, inquéritos às entidades favorecidas, bem como métodos qualitativos como, 
por exemplo, os estudos de caso. Os Estados-Membros são instados a efectuarem as suas 
próprias avaliações, adicionalmente às medidas propostas pela Comissão neste domínio.
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Proposta de estruturação do relatório

Sugere-se que o relatório a elaborar seja estruturado da seguinte forma.

1. Avaliação das conclusões do quinto relatório de coesão
(período de programação concluído 2000-2006 e avaliação intercalar do período 
em curso 2007-2013)

o Realização dos objectivos
o Programação e responsabilidade
o Avaliação do controlo e da eficiência

A política de coesão constitui o mais importante instrumento da União para a promoção de 
um desenvolvimento equilibrado e harmonioso nas suas 271 regiões. A avaliação ex post do 
período de programação 2000–20061 evidenciou progressos no sentido da diminuição dos 
desequilíbrios económicos, sociais e territoriais.

A concretização das estratégias e programas operacionais pelos Estados-Membros, para 
2007–2013, encontra-se em pleno andamento, e muitos projectos encontram-se já 
concretizados. O relatório pretende analisar a concretização na prática, mas irá também incluir 
uma abordagem em termos de visão para o futuro. Pretende-se consubstanciar um passo 
concreto em frente. É nesta perspectiva que são formuladas as recomendações resultantes e 
que são destinadas a melhorar a aplicação dentro do período concreto de programação.

2. O futuro dos fundos estruturais

O relatório dá particular ênfase às primeiras recomendações concretas sobre o futuro da 
política estrutural e de coesão. São tomadas como base as conclusões da Comissão 
relativamente ao Quinto Relatório sobre a Coesão, abordado e referido repetidas vezes no 
seguinte resumo alargado.

2.1. Os objectivos e conteúdos da política de coesão:

2.1.1. Perspectivas:  Enquadramento global e europeu

A política regional europeia deve ser formulada tendo em conta a evolução global. O relatório 
procurará responder às seguintes questões:

(1) Quais são os desafios globais que a comunidade de Estados europeus terá de enfrentar 
nos próximos anos?
(2) Que oportunidades proporciona às regiões a crescente intensificação da divisão 
internacional do trabalho e a evolução das tecnologias da informação?
(3) Como podem as regiões europeias contribuir para uma utilização mais eficiente dos 
recursos e a protecção do clima? Em que medida são afectadas pela evolução demográfica, 
por incidentes ambientais e pelo impacto da crise financeira e da globalização?
(4) Como e a que níveis pode a política de coesão europeia contribuir para a igualdade de 

                                               
1 Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2), 
Synthesis report, April 2010.
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oportunidades no desenvolvimento regional?

2.1.2. Sobre o valor acrescentado europeu

A política de coesão, sob a égide da solidariedade e da política de crescimento, tem prestado, 
desde sempre, um serviço útil e de grande importância para todo o continente. Continuará a 
fazer jus ao objectivo consagrado no Tratado de Lisboa de reduzir as disparidades entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas, 
prestando assim um importante contributo para a Estratégia "Europa-2020". Não obstante, 
para enfrentar os desafios futuros e para promover também a aceitação do orçamento 
necessário para os fundos estruturais, impõe-se definir, de forma mais clara e ofensiva, um 
conceito de valor acrescentado europeu.

Mesmo que os défices/desafios (protecção ambiental, evolução demográfica, qualificação) se 
apliquem, em igual medida, a todas as regiões da Europa, não se pode daí inferir uma 
responsabilidade política europeia. Só pelo facto de as nações/regiões terem problemas 
semelhantes, isso não significa que a Europa é automaticamente responsável pela sua 
resolução. Na perspectiva do relator, é precisamente em algumas áreas-chave da Estratégia 
"Europa 2020" (menos abandono escolar, mais pessoas altamente qualificadas, mais emprego, 
menos pobreza, mais investimentos locais na área do ambiente) que existe uma 
responsabilidade política prioritariamente nacional ou mesmo regional/local.

Neste contexto, pode ser útil uma definição mais precisa do valor acrescentado europeu dos 
investimentos. Nas suas conclusões, a Comissão não dá ainda impulsos suficientes nesse 
sentido, dado que analisa o valor acrescentado principalmente em termos programáticos - de 
forma, aliás, muito complicada - e descreve muito pouco o seu conteúdo. Por esse motivo, o 
relatório irá afastar-se da estrutura formal das conclusões da Comissão, dedicando-se em 
primeiro lugar às seguintes questões:

(5) Como pode a política regional europeia apoiar de forma imediata e eficaz os esforços de 
recuperação económica e de crescimento a nível nacional e regional?
(6) Onde se encontra a dimensão regional dos objectivos traçados para a Europa como um 
todo?
(7) Onde se encontra o valor acrescentado europeu na utilização das verbas destinadas à 
coesão? Como se pode definir esse valor acrescentado europeu?
(8) Que contributo podem as regiões da Europa prestar para a realização dos objectivos da 
Estratégia "Europa 2020"?

2.1.3. Sobre a definição das prioridades de investimento

O debate em torno dos desafios (económicos, sociais, ecológicos) comuns e sobre o valor 
acrescentado europeu da política de coesão leva-nos ao estabelecimento das futuras 
prioridades de investimento. Neste contexto, o relator congratula-se com a recomendação que 
a Comissão fez nas suas avaliações ex-post da política de coesão, nomeadamente que é 
necessário concentrar mais os recursos para se obter massa crítica e ter um impacto tangível.
Futuramente, os Estados-Membros e as regiões terão de concentrar os recursos da UE e os 
recursos nacionais num pequeno número de prioridades que possam dar resposta aos 
desafios específicos.
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Com base nestas considerações, o relatório procurará responder às seguintes questões:

(9) Quais os domínios políticos em que se exige uma concentração das abordagens europeias 
para alcançar os objectivos da Estratégia "Europa 2020", os objectivos do desenvolvimento 
regional e a redução das disparidades regionais?
(10) Como é possível coadunar a acção europeia com os princípios da soberania nacional e 
o conceito de autonomia regional?

2.1.4. Os conteúdos, a estrutura dos objectivos e o quadro da programação

De acordo com a estrutura descrita no Quinto Relatório sobre Coesão e nas respectivas 
conclusões, a política de coesão continuará a abranger todas as regiões europeias e irá manter 
basicamente a actual estrutura de objectivos (1: convergência, 2: competitividade e emprego 
3: cooperação transfronteiriça) No entanto, a formulação deveria ser mais clara e seria 
importante estabelecer as ligações com as respectivas rubricas orçamentais. O relatório irá 
focar melhor este aspecto.

No entender da Comissão, a política de coesão deveria ser aperfeiçoada enquanto política 
integrada com base nos seguintes elementos principais:
- um quadro estratégico comum (QEC) adoptado pela Comissão, que estabeleceria 
prioridades de investimento e abrangeria o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu das Pescas;
- um contrato de parceria para o desenvolvimento e o investimento (para a política de 
coesão), que substituiria os anteriores quadros de referência estratégicos nacionais e seria 
negociado e acordado entre os Estados-Membros e a Comissão Europeia;
- os programas operacionais (PO) que, como até agora, seriam o principal instrumento de 
gestão e traduziriam os documentos estratégicos em prioridades de investimento concretas.

Estas três propostas constituem os pilares que sustentam a proposta da Comissão sobre esta 
matéria. Mas, independentemente disso, existem outros aspectos relativos aos objectivos e à 
estrutura de recursos que o relatório irá abordar:
(11) À semelhança do que acontece no período de programação em curso, os apoios 
financeiros continuarão a ser repartidos em função do nível de desenvolvimento económico 
(em termos de PIB per capita) das regiões (no âmbito da formulação e da execução das 
políticas da UE poderiam, no entanto, ser adoptados instrumentos/indicadores adicionais no 
nível de decisão seguinte). Qual poderá ser a configuração de um modelo desta natureza?
(12) Como é possível garantir que as reformas realizadas na programação e nos seus 
procedimentos estão, por princípio, ligadas ao objectivo de reduzir a burocracia?
(13) De que forma se pode, na atribuição dos necessários apoios transitórios, dedicar 
especial atenção às regiões que em tempos beneficiaram de intensidade máxima de auxílios, 
mas que continuam a apresentar características regionais negativas (p. ex., declínio 
demográfico)?
(14) Deve preconizar-se uma categoria intermédia entre o objectivo n.º 1 e o objectivo n.º 2 
por força de considerações relacionadas com a política de coesão?
(15) Em muitos casos, os investimentos do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional prosseguem o mesmo tipo de objectivos. Fará sentido aumentar a 
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eficiência do financiamento através de uma simplificação da estrutura que poderá 
inclusivamente passar por uma fusão do Fundo de Coesão com o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional? Poderia este Fundo, após a fusão, ainda assim contribuir para 
as necessárias melhorias infra-estruturais nas regiões menos desenvolvidas da UE? Seria 
esta uma forma mais eficaz de concretizar o objectivo da futura política de coesão, 
nomeadamente uma maior combinação de investimentos em infra-estruturas com 
investimentos na educação, nas empresas e na inovação?
(16) A Comissão preconiza uma reforma dos instrumentos de financiamento. A importante 
componente de subsídios deve ser complementada por soluções de empréstimos e fundos 
financeiros. Até que ponto e de que forma poderiam os novos tipos de financiamento ser 
aplicados? Deveria recorrer-se ao instrumento mais simples (créditos), de modo a reduzir a 
carga administrativa? É possível imaginar também medidas menos directas (como a 
consultadoria e o apoio a clusters)?
(17) Como se pode definir com maior precisão o papel do Fundo Social Europeu no âmbito 
da estrutura integrada e do financiamento da política de coesão? De que forma se pode 
alcançar uma maior conciliação entre o FSE e os restantes fundos estruturais (sobretudo o 
FEDER)? Como é possível melhorar as sinergias entre o FSE e o FEDER e viabilizar um 
financiamento transversal com o objectivo de facilitar um desenvolvimento urbano 
integrado?
(18) Como se pode, numa perspectiva de política de coesão, melhorar a parceria entre o meio 
urbano e o meio rural que o relatório irá identificar expressamente como oportunidade para 
um desenvolvimento equilibrado? Como se pode garantir uma melhor sinergia entre o 
desenvolvimento rural e as medidas da política de coesão ou como se podem harmonizar as 
regras?
(19) Com que pormenor deveriam as medidas de política urbana ser formuladas nos 
documentos de programação e deveria a apresentação de planos integrados de 
desenvolvimento urbano constituir um requisito obrigatório para o co-financiamento 
comunitário de projectos em áreas urbanas?
(20) A política de coesão continuará a fomentar as três dimensões territoriais da cooperação, 
ou seja, a dimensão transfronteiriça, transnacional e inter-regional. Como é possível 
melhorar a relação com outros objectivos da política estrutural e de coesão?

2.1.5. A coesão territorial

O Tratado de Lisboa veio acrescentar a coesão territorial aos objectivos de coesão económica 
e social. Ignorando o facto de os conceitos e a programação da política de coesão da União 
Europeia serem cada vez mais difíceis de compreender por parte da população europeia e 
contribuírem para a confusão quanto aos objectivos e à programação mesmo entre os 
potenciais beneficiários, os investimentos na coesão regional são, desde há muitos anos, obra 
da política estrutural europeia realizada, nomeadamente, na prossecução dos objectivos da 
coesão económica e social. Nesta mesma linha, a Comissão identifica agora novas abordagens 
para o desenvolvimento urbano e para a elaboração de estratégias macro-regionais. O relatório 
deverá esclarecer as seguintes questões:

(21) Como pode a política de coesão da UE acompanhar as estratégias inovadoras de 
desenvolvimento urbano?
(22) Justifica a constituição de agrupamentos macro-regionais o direito a recursos próprios 
previstos para esse fim?
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(23) Constituem as subvenções globais um instrumento adequado para o plano regional?

2.1.6. As políticas de vizinhança e de alargamento

Este tema não é suficientemente abordado no Quinto Relatório sobre Coesão. O Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) e o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 
(IPA) são importantes para a política de coesão, já que através deles são, entre outros, 
disponibilizados recursos para a cooperação transfronteiriça com Estados fora da União 
Europeia. Além disso, o IPA ajuda os países candidatos à adesão a preparar o conteúdo e a 
organização das estruturas de coesão. Acresce que a adesão teria também implicações para as 
estruturas de financiamento existentes e para as intensidades de auxílio. O relatório procurará 
responder às seguintes questões:

(24) Deve o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA), que estabelece a condição de 
adesão de um Estado à União Europeia, continuar disponível para a componente de 
desenvolvimento regional prevista na política de vizinhança e de alargamento?
(25) Que consequências terá o sucesso das negociações de adesão para a orientação da 
actual política de coesão? Cumpre a UE os critérios de adesão de avaliar a sua capacidade 
de admissão também do ponto de vista da política de coesão? Está garantida a devida 
participação do Parlamento e do Comité das Regiões nestes processos?

2.2. Nova programação da política de coesão: incentivos, condicionalidade, 
orientação para os resultados

O novo sistema de governação económica da União Europeia exige, no entender da 
Comissão, novas disposições vinculativas que estabeleçam condições e incentivos às reformas 
que os Estados-Membros devem levar a cabo para garantir a utilização eficaz dos recursos 
financeiros nas áreas directamente ligadas à política de coesão.

No próximo período de programação, este tipo de condições macroeconómicas deve 
estender-se não só ao Fundo de Coesão, mas também a outros fundos estruturais, que farão 
parte da futura estrutura da política de coesão.

Seriam introduzidas novas disposições em matéria de condicionalidade que criam incentivos 
às reformas. Esta seria uma forma de obrigar os Estados-Membros a realizar as reformas 
necessárias. Na gestão deste processo, é importante garantir o equilíbrio certo entre as 
competências administrativas da Comissão e a orientação e supervisão política do Conselho.

(26) Como poderá a União Europeia impor, concretamente, condições para a realização de 
reformas nacionais com vista a garantir a utilização eficaz das verbas destinadas à coesão, 
sem violar as competências dos Estados-Membros?
(27) Que contributo pode a política de coesão prestar para disciplinar os países que violam 
as regras orçamentais?

O já referido quadro estratégico comum estabeleceria os princípios fundamentais para as 
intervenções ao abrigo da condicionalidade. Estes princípios têm de prever suficiente margem 
de manobra para a adaptação às especificidades nacionais e regionais, que assumem especial 
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importância para a política de coesão. Seria nesta base que, no início do período de 
programação, se estabeleceria nos documentos de programação das áreas directamente ligadas 
à política de coesão (ou seja, o contrato de parceria para o desenvolvimento e o 
investimento e os programas operacionais) uma condição específica obrigatória acordada 
com cada Estado-Membro ou com cada região, consoante o contexto institucional, 
nomeadamente no quadro de uma abordagem coordenada de todas as áreas políticas 
relevantes da União Europeia.

As novas condições propostas poderão constituir uma ajuda na aproximação à ideia do valor 
acrescentado europeu, mas ainda são meramente teóricas e carecem de uma formulação mais 
precisa. Se o relatório permitir avanços nesta matéria e ajudar a responder às questões 
colocadas pela Comissão, será urgente dispor de dados mais completos.

(28) Quais são as vantagens e desvantagens deste tipo de condições e quais seriam as funções 
e competências da Comissão e das autoridades nacionais e regionais na sua aplicação 
prática?
(29) Como deveriam ser definidas as condições individuais para cada Estado-Membro (ou 
região), de modo a garantir a comparabilidade e a igualdade de tratamento? Que papel 
desempenham as regiões neste processo? Como se podem preservar os bons princípios de 
parceria?
(30) Como se pode assegurar que uma política de coesão mais orientada para os resultados 
não implicará uma maior carga burocrática que constitua um obstáculo aos esforços de 
simplificação?
(31) Com base em que indicadores se podem fixar previamente objectivos de desenvolvimento 
e avaliar em concreto os resultados da política de coesão? Fornecerão estes indicadores 
ligações suficientes ao valor acrescentado europeu dos investimentos realizados?

O co-financiamento, sendo um dos princípios fundamentais da política de coesão, deveria ser 
revisto no que se refere ao seu nível máximo e, talvez, diferenciado para reflectir melhor o 
nível de desenvolvimento, o valor acrescentado europeu, os tipos de acção e os beneficiários.

(32) Qual o nível máximo de co-financiamento que garantiria uma utilização mais 
responsável dos fundos estruturais, p. ex., 60%, 75% ou 90%? Deveriam acrescentar-se 
outros critérios aos critérios de diferenciação propostos? Em caso afirmativo, quais?

Poderia considerar-se a utilização de instrumentos inovadores susceptíveis de aumentar a 
eficácia. Por exemplo, poderia ser criada uma reserva de eficiência a nível da UE para 
incentivar a realização dos objectivos e das metas da Estratégia "Europa-2020": uma parte 
limitada do orçamento da coesão seria reservada e atribuída, durante uma avaliação intercalar, 
aos Estados-Membros e às regiões cujos programas mais tivessem contribuído (por 
comparação com o seu ponto de partida) para os objectivos e as metas de 2020.

(33) Qual poderia ser a percentagem do orçamento destinado à reserva de eficiência? Qual 
seria, exactamente, a fonte de financiamento? Que controlo teriam os Estados-Membros 
sobre as verbas não aplicadas?

2.3. Estratégia de financiamento e controlo financeiro
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2.3.1. Orçamento da UE: período e rubricas orçamentais

Na sua forma actual, o orçamento da UE provou ser um instrumento eficaz na aplicação da 
política de coesão. Por conseguinte, qualquer alteração, por mais pequena que seja, à sua 
estrutura estabelecida e reconhecida deve ser realizada com o máximo cuidado.
Lamentavelmente, nas suas conclusões, a Comissão ainda não se pronuncia sobre o debate em 
curso relativo à reestruturação orçamental.

(34) Que períodos orçamentais favorecem a execução da política de coesão? É necessária 
uma reforma na distribuição das rubricas orçamentais, tendo em conta a Estratégia "Europa-
2020" e as novas definições de crescimento?

2.3.2. Gestão financeira, disciplina orçamental, controlo financeiro

A Comissão propõe uma aplicação generalizada de métodos normalizados, declarações anuais 
de gestão, assim como processos de acreditação das autoridades de gestão responsáveis e está 
a analisar a criação de novos incentivos a um controlo nacional mais rigoroso. As autoridades 
nacionais só recebem o reembolso dos fundos europeus depois de pagarem aos beneficiários a 
correspondente contribuição da UE. Além disso, o pagamento da contribuição deverá 
depender mais dos resultados e a regra N+2 deverá continuar a ser aplicada em todos os 
domínios.

(35) É fundamental que haja um controlo legal e de qualidade mais rigoroso das despesas 
co-financiadas por parte dos Estados-Membros. Como podem estas propostas da Comissão 
ter aceitação e tornar-se de aplicação obrigatória para todas as partes? Como se pode 
excluir que, num sistema de reembolso ex-post, seja colocada em risco a posição dos 
Estados-Membros relativamente mais pobres?
(36) Como se pode garantir, com a ajuda de soluções de governo electrónico, o máximo grau 
de simplificação e, por conseguinte, a máxima eficácia de um tal sistema de controlo?
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Sobre o documento de trabalho: conclusões finais

As 36 perguntas formuladas no texto supra representam a abordagem do relator às mais 
importantes propostas, actualmente em intensa discussão, sobre a política de coesão a partir 
de 2013.

Essencialmente, a política de coesão da UE tem necessidade de uma abordagem mais 
fortemente orientada para a obtenção de resultados. Também as propostas básicas da 
Comissão, com vista à inclusão de conteúdos da Estratégia UE-2020, são convincentes, 
embora a abordagem em termos de UE-2020 não cubra a totalidade dos mais importantes 
requisitos da política de coesão. Para uma futura política de auxílios regionais, é igualmente 
essencial que haja uma participação responsável e mais acentuada por parte dos Estados-
Membros no controlo da aplicação dos fundos.

Embora haja, no essencial, grande concordância com as conclusões da Comissão, são 
necessárias propostas mais concretas de aplicação, com vista a consolidar a aceitação por 
parte do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros. O relatório, a elaborar 
subsequentemente, incluirá avaliações e análises, bem como recomendações com vista à 
aplicação.

Ainda não se encontra suficientemente definido por parte da Comissão o conceito de valor 
acrescentado europeu, concretamente em termos de considerações em matéria de política de 
coesão. De igual modo, terão de ser propostos com a maior brevidade indicadores para o 
estabelecimento de objectivos mediante acordo, bem como para a medição de desempenhos e 
resultados. Os pontos previstos, tais como a condicionalidade, as parcerias para o 
desenvolvimento e os contratos de investimento deverão ser descritos com maior precisão, 
dada a existência do cenário de competência nacional ou regional para a aplicação dos 
importantes objectivos da UE-2020. Neste contexto, é decisivo que haja uma repartição de 
tarefas, justa e consensual, entre a UE, os Estados-Membros e as regiões, com vista a atingir o 
pleno efeito e o reconhecimento público da política europeia estrutural e de coesão.


