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Resumo  

O presente estudo contém uma análise crítica das perspectivas de reforma da 
Política de Coesão da UE para o período pós-2013. Com base nos textos 
relevantes e num trabalho de modelização orçamental, são avaliados os prós e 
contras dessa política, as principais ideias de reforma e as teses que se lhe 
opõem, bem como as implicações das diferentes propostas.  
São formuladas recomendações para servir de base ao processo de definição da 
posição do Parlamento Europeu nas próximas negociações do "pacote" 
legislativo sobre esta matéria. 

 

IP/B/REGI/IC/2010-029  31.08.2011 

PE 460.062                    PT 



O presente documento foi solicitado pela Comissão do Desenvolvimento Regional do 
Parlamento Europeu. 
 
 
AUTOR(ES) 
 
European Policies Research Centre (EPRC) 
Carlos Mendez 
Professor John Bachtler 
Fiona Wishlade 
 
 
ADMINISTRADORA RESPONSÁVEL 
 
Esther Kramer 
Departamento Temático das Políticas Estruturais e de Coesão 
Parlamento Europeu 
B-1047 Bruxelas 
Correio electrónico: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
 
VERSÕES LINGUÍSTICAS 
 
Original: EN 
Traduções: DE, FR 
Sumário executivo: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, RO, 
SK, SL, SV. 
 
 
SOBRE O EDITOR 
 
Para contactar o Departamento Temático, ou para assinar o respectivo boletim informativo 
mensal, escrever, por favor, para: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Manuscrito terminado em Agosto de 2011. 
Bruxelas, © Parlamento Europeu, 2011. 
 
O presente documento está disponível na Internet em: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
As opiniões expressas no presente documento são da exclusiva responsabilidade do autor e 
não reflectem necessariamente a posição oficial do Parlamento Europeu. 
 
É autorizada a sua reprodução e tradução para fins não comerciais, desde que se indique a 
fonte, se informe previamente o editor e lhe seja remetido um exemplar. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu


Estudo comparativo sobre as visões e opções no domínio da política de coesão para o pós-2013 
___________________________________________________________________________________________ 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
A política de coesão da UE é o principal instrumento de prossecução dos objectivos da UE 
em matéria de coesão económica, social e territorial. Esta política, que compreende 
diversos fundos, dispõe da segunda maior dotação do orçamento comunitário e é alinhada 
pela estratégia global de crescimento e criação de emprego da União. No actual período de 
revisão orçamental e de reformulação de políticas, o debate sobre a reforma da política de 
coesão para o período pós-2013 tem adquirido uma grande pujança. Em Outubro de 2011, 
na sequência da publicação do 5.º relatório sobre a coesão e do projecto de Perspectivas 
Financeiras, em Novembro de 2010 e Junho de 2011, respectivamente, a Comissão deverá 
apresentar um "pacote" de propostas legislativas sobre a política de coesão, destinado a 
servir de base de negociação no seio do Conselho e do Parlamento.  
Neste contexto, o objectivo global do presente estudo consistiu em avaliar as principais 
concepções e alternativas em sede de reforma da política de coesão para o período 
pós-2013, com base numa análise comparativa e revisão dos documentos estratégicos e de 
estudo mais recentes. No seguimento do capítulo introdutório sobre o contexto da reforma, 
o Capítulo 2 explana mais detalhadamente objectivos, concepção e metodologia.   O 
figurino seguido no estudo, baseado numa abordagem "de análise política", visa avaliar as 
vantagens e os inconvenientes das várias opções e revelar as concepções e os valores 
subjacentes aos modelos de reforma em confronto. A metodologia assenta na análise dos 
documentos relevantes e num trabalho de modelização orçamental.  
No Capítulo 3, é desenvolvido um quadro conceptual para efeitos de comparação dos 
diferentes discursos e visões sobre a natureza e o futuro da política de coesão. Começa-se 
por cotejar um discurso redistributivo, que reduz esta política ao papel de mero mecanismo 
de transferência de meios orçamentais, com a visão, cada vez mais proeminente, daqueles 
que a encaram como uma política de desenvolvimento integrada e de base territorial.  O 
debate sobre a reforma da política de coesão insere-se, assim, no âmbito mais lato da 
Estratégia Europa 2020, marcado por visões dicotómicas e amiúde opostas, assentes em 
abordagens de carácter territorial ou sectorial, por um lado, e centralizadas ou assentes 
numa lógica de devolução de poderes, por outro.  As contribuições formais e informais do 
Parlamento Europeu para o debate da reforma orçamental e da política para o período 
pós-2013 indicam claramente que o Parlamento comunga da concepção de política de 
coesão de base local e territorialmente integrada que constitui um elemento nuclear da 
estratégia global da UE (Estratégia Europa 2020). Além disso, o Parlamento permanece um 
firme defensor de uma política de coesão forte e bem provida de recursos. Agora que 
adquiriu em plenitude o estatuto de co-legislador, em paridade com o Conselho, o 
Parlamento Europeu não deverá coibir-se de formular uma visão clara e ambiciosa da 
política de coesão.  
No Capítulo 4 são traçados cenários para o futuro em matéria de elegibilidade e 
afectação de recursos ao abrigo da política de coesão da UE, com base nos mais 
recentes dados estatísticos. Tais cenários revelam a emergência de uma nova "paisagem" 
neste domínio, devida, por um lado, ao crescimento económico regional e, por outro, à 
utilização das médias da UE27, factores que, conjugados, levam a uma redução 
significativa do âmbito territorial das regiões do objectivo Convergência. O crescimento 
regional, em particular, deve conduzir à perda do estatuto de convergência por diversas 
regiões alemãs e espanholas, a par das regiões das capitais da Polónia e da Roménia.  A 
introdução de uma nova categoria de regiões, a de regiões em transição, alterará também 
o perfil da intervenção, criando uma nova frente de assistência que abrangerá mais de 11% 
da população da UE15. Globalmente, as propostas de orçamento para 2020 apontam para 
um pequeno decréscimo da dotação da política de coesão. Esta evolução é imputável, em 
larga medida, a uma redução da despesa no objectivo Convergência, ainda que nesse 
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sector a despesa per capita cresça ligeiramente; a despesa com o objectivo 
Competitividade Regional e Emprego cresce significativamente, tanto em termos absolutos 
como per capita; e a despesa com as "regiões em transição" regista um aumento de 50%. 
A introdução de tectos financeiros terá um papel decisivo na fixação das dotações, 
sobretudo para os Estados-Membros menos prósperos. Para esses países, é proposto um 
tecto substancialmente inferior ao previsto para o período 2007-13.  
No Capítulo 5, são passados em revista os objectivos da política de coesão, incluindo o 
novo compromisso em prol da coesão territorial consagrado no Tratado e a relação com a 
Europa 2020. É ressaltada a sua heterogeneidade, que tem suscitado críticas de excesso e 
confusão de  finalidades. A Comissão não propôs alterações significativas aos grandes 
objectivos nem procedeu a qualquer clarificação de conceitos nessa matéria. O advento de 
uma nova dimensão territorial, de harmonia com o novo compromisso consignado no 
Tratado, é reconhecido, mas a principal mensagem é a de que é necessário um maior 
alinhamento pelos objectivos da Estratégia Europa 2020, o que gera ansiedade em alguns 
Estados-Membros e intervenientes, que temem que os objectivos de coesão tradicionais 
possam vir a ser postos em causa.  Donde ressalta a necessidade de se operacionalizarem 
os objectivos da política, para se esclarecerem o seu sentido preciso e as implicações e os 
compromissos envolvidos na prossecução dos respectivos objectivos. 
A dimensão territorial é examinada no Capítulo 6. Este realça a importância da 
adaptabilidade da política de coesão às necessidades e características específicas dos 
territórios da UE, como um activo fundamental, que é passível de ser reforçado pela 
consagração formal da coesão territorial como objectivo do Tratado.  A Comissão propõe 
que se reforce a agenda urbana, se encorajem geografias funcionais, se apoiem as áreas 
que enfrentam problemas geográficos ou demográficos específicos e se apure o 
alinhamento estratégico das estratégias de cooperação transnacional e macrorregionais.  
Como é natural, os elementos de carácter mais prescritivo geram resistências. Contudo, a 
dimensão territorial poderá colher benefícios de um eventual reforço da condução 
estratégica a nível europeu que, apoiado na recém-aprovada Agenda Territorial 2020, 
clarifique e afirme futuras prioridades territoriais da política de coesão. A adopção de uma 
abordagem de cunho mais estratégico da dimensão territorial da cooperação deve constituir 
igualmente uma prioridade, e contemplar uma maior atenção às prioridades e projectos de 
verdadeiro alcance transnacional e transfronteiras, a busca de uma maior coerência com as 
estratégias gerais de cooperação transfronteiras e macrorregionais e a simplificação dos 
requisitos de carácter administrativo. 
O Capítulo 7, dedicado à programação e coerência estratégica, incide sobre as 
propostas de um novo quadro de planeamento e de concentração temática. Propõe-se, 
nomeadamente, a introdução de um quadro estratégico comum a nível europeu, a 
celebração de contratos nacionais de parceria de carácter mais vinculativo e uma maior 
concentração temática nas prioridades da Europa 2020. A criação de um quadro estratégico 
comum reúne um apoio alargado, embora reste ainda saber o tratamento que será dado à 
dimensão territorial que constitui um elemento nuclear da política de coesão. Acresce que é 
necessário, a bem da sua apropriação, que o dito quadro seja objecto de discussão política, 
com o envolvimento do Conselho e do Parlamento Europeu no processo de adopção.  
Desafio crucial ligado à introdução de contratos de parceria vinculativos é o que se prende 
com o aumento dos encargos e custos administrativos. Embora exista um consenso 
alargado quanto à necessidade de concentração temática, não há acordo entre os 
Estados-Membros quanto ao modo de a concretizar na prática. A estipularem-se objectivos 
comuns e metas vinculativas e viradas para a consecução de resultados para cada 
Estado-Membro em contratos de parceria, haverá fortes razões para que se adopte um 
regime de flexibilidade quanto ao modo de alcançar as metas e à definição das fórmulas de 
intervenção a seguir.  É igualmente necessário assegurar que a concentração temática não 
afecte a execução de uma política integrada nos múltiplos níveis territoriais.  
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No Capítulo 8, analisam-se as novas ideias que têm vindo a emergir no domínio das 
condições e incentivos, no quadro da adopção de uma estratégia orientada para a 
consecução de resultados e dos grandes desenvolvimentos em matéria de governação 
económica ocorridos na UE. A fim de abordar as críticas respeitantes à eficácia da política 
de coesão e de garantir que esta produza resultados e efeitos quantificáveis e visíveis, a 
Comissão propõe a introdução de condições prévias, estruturais, de desempenho e 
macroeconómicas. Não obstante o facto de a maioria dos Estados-Membros ter adoptado 
uma atitude de prudência nessa matéria, as propostas da Comissão merecem ser objecto 
de séria ponderação, caso se pretenda efectivamente abordar as críticas recorrentes que 
são feitas ao desempenho da política em apreço, que esta seja relançada em termos mais 
sustentáveis, e que lhe assegurem uma legitimidade acrescida junto das instituições e dos 
cidadãos europeus.  Por outro lado, a análise dos mecanismos de causalidade e dos estudos 
disponíveis sugere que um reforço das condições e dos incentivos poderá ser viável, 
particularmente nos casos de avaliação ex-ante. 
Outro requisito prévio necessário a um modelo assente no desempenho consiste na 
existência de controlo, avaliação e capacidade efectivos.   Conforme o exposto no 
Capítulo 9, as propostas da Comissão no campo do controlo e da avaliação contemplam 
uma maior clareza na formulação dos objectivos e metas na fase de planificação, a 
elaboração de relatórios mais sólidos e rigorosos e de planos de avaliação obrigatórios, e 
uma maior atenção à avaliação de impactos.  As propostas têm por base experiências 
anteriores e estão em consonância com as recomendações de diversos estudos, mas entre 
os Estados-Membros há o receio de que a criação de obrigações adicionais implique menos 
flexibilidade e um aumento dos encargos administrativos e em matéria de prestação de 
informação.  Uma questão crítica que carece de ser abordada é a de como reforçar o papel 
do Parlamento Europeu no debate estratégico sobre o desempenho da política de coesão, 
designadamente por meio da intensificação do diálogo com a Comissão e o Conselho sobre 
os respectivos resultados e realizações. A informação relativa à execução ao dispor do 
Parlamento Europeu (e de outros intervenientes), que permite a imputação de 
responsabilidades aos responsáveis políticos, carece de ser reforçada, para servir de base 
ao debate estratégico.  Uma medida de aplicação imediata consistiria em tornar obrigatória 
a publicação na Internet, no momento da sua disponibilização/aprovação, de todos os 
dados e relatórios de avaliação, aplicação e finais, relativos à execução de programas. 
Outra questão que continua a ser relativamente descurada nas propostas da Comissão é a 
da necessidade de um reforço proporcional da capacidade técnica e administrativa em sede 
de concepção, controlo e avaliação de programas, tanto dos Estados-Membros como da 
própria Comissão.  
O Capítulo 10 versa sobre o modelo de garantia da fiabilidade da gestão partilhada. 
No âmbito da revisão do Regulamento Financeiro, foram propostas mudanças de fundo na 
arquitectura do sistema, que consistem essencialmente na transposição para a política de 
coesão do modelo vigente na política agrícola comum, com a acreditação anual, 
apuramento das contas e elaboração de relatórios anuais, encerramento parcial dos 
programas e avaliação independente.  Dada a forte oposição dos Estados-Membros e o 
carácter duvidoso dos benefícios, pelo menos a curto prazo, há razões de peso para se 
optar pela manutenção dos actuais sistemas de gestão e controlo ou, no mínimo, pela 
busca de uma solução de conciliação das propostas de revisão do Regulamento Financeiro 
com as disposições em vigor.  Mais premente é a necessidade de se mitigar o ónus que 
impende sobre as entidades gestoras e os beneficiários de programas nos planos da 
gestão, auditoria e controlo financeiros, sem pôr em causa o elevado nível de controlo 
financeiro. A proporcionalidade deve ser parte da solução, com um recurso acrescido aos 
sistemas nacionais nas situações em que estes sejam comprovadamente eficazes.  O 
alargamento de procedimentos simplificados de reembolso de despesas gerais, como o 
pagamento de montantes por unidade e de montantes fixos, poderá ser benéfico, mas é 
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necessário proceder a uma clarificação e avaliação mais aprofundadas dos mecanismos em 
vigor.  
No Capítulo 11, é analisada a questão, cada vez mais importante, do valor acrescentado, 
conceito que é amiúde utilizado numa acepção ampla, que a par dos impactos no plano do 
desenvolvimento abarca os efeitos nos planos administrativo, da aprendizagem e de 
visibilidade, bem como as repercussões nos sistemas nacionais e os ganhos inerentes em 
matéria de inovação e de eficiência. Outras propostas de reforma há, além das já 
analisadas nos capítulos anteriores, ligadas ao valor acrescentado que se prendem com 
novos instrumentos financeiros, a complementaridade financeira, o co-financiamento e o 
princípio de parceria.   
A utilidade dos instrumentos financeiros que não revestem a forma de subvenção é 
sobejamente reconhecida, mas os Estados-Membros não desejam perder a margem de 
manobra de que dispõem no domínio das subvenções directas, e são necessárias regras de 
utilização desses instrumentos mais simples, claras e flexíveis.  O facto de as propostas da 
Comissão em matéria de adicionalidade visarem simplificar a elaboração de relatórios e 
eliminar as discrepâncias existentes em sede de prestação de contas sobre a governação 
económica não invalida a necessidade de assegurar que a despesa efectuada no quadro da 
política de coesão seja genuinamente adicional em relação à despesa nacional no domínio 
do regional. A questão da adicionalidade das políticas relativamente ao seu conteúdo 
substantivo ou processo tem sido objecto de muito menos atenção. Há razões ponderosas 
que recomendam a atribuição à Comissão de uma pequena parcela de recursos que a 
habilite a assumir um papel de cunho mais administrativo, e nos documentos e nas 
avaliações subsequentes dos programas deveria cuidar-se muito mais de garantir que a 
política traga valor acrescentado.  A flexibilização da regra de anulação contribuiria também 
para assegurar o valor acrescentado da política de coesão. Por fim, poderia reforçar-se o 
princípio de parceria mediante a estipulação de requisitos mais precisos e verificáveis, a 
introdução de uma abordagem de carácter não vinculativo e o recurso alargado a fórmulas 
de assistência técnica ao trabalho em regime de parceria. Todavia, a Comissão não 
apresentou quaisquer propostas específicas e estas ideias são susceptíveis de suscitar 
resistência por parte dos Estados-Membros.   
O capítulo final contém a recapitulação das conclusões do estudo e um conjunto de 
recomendações políticas tendentes a auxiliar o Parlamento Europeu na definição da sua 
posição.    

 Arquitectura política: Urge formular uma abordagem coerente para a categoria 
das regiões em transição, dada a heterogeneidade do universo das regiões 
abrangidas e das respectivas trajectórias em matéria de crescimento.   

 Objectivos: O empenho no desenvolvimento de uma política de coesão mais eficaz 
e assente na obtenção de resultados requer a operacionalização dessa mesma 
política, a fim de clarificar o alcance preciso, as implicações e os compromissos 
envolvidos na prossecução dos respectivos objectivos.   

 A dimensão territorial da cooperação deve ser fortalecida, mediante: a focalização 
em prioridades e projectos de verdadeira relevância transnacional e transfronteiras 
com base numa sólida análise territorial, a fim de se alcançarem resultados; a 
simplificação dos encargos administrativos; o reforço da sua coerência com as 
estratégias gerais de cooperação transfronteiras e macrorregional; a exigência da 
criação, por parte dos Estados-Membros participantes, de um enquadramento 
político de apoio que demonstre que o programa da UE se insere numa estratégia 
mais ampla de cooperação transfronteiras ou transnacional; e habilitando ou 
encorajando os Estados-Membros interessados a aplicarem recursos em diferentes 
tipos de intervenção concebidos em função das necessidades locais. Num plano mais 
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genérico, a dimensão territorial beneficiaria de um reforço da condução estratégica 
por parte da UE em todas as suas facetas. É necessário tirar mais partido do 
potencial contributo da ESPON (Rede Europeia de Observação do Desenvolvimento e 
da Coesão Territoriais) nos planos da formulação e execução desta política.   

 Programação e coerência estratégica: É necessário que o Quadro Estratégico 
Comum seja objecto de discussão política, com o envolvimento do Conselho de 
Ministros e do Parlamento Europeu no processo de adopção, para promover a 
respectiva apropriação. A admitir-se a estipulação de objectivos comuns e de metas 
vinculativas e viradas para a consecução de resultados para cada Estado-Membro 
nos contratos de parceria, haverá fortes razões para que se adopte um regime de 
flexibilidade quanto ao modo de alcançar as metas e à definição das formas de 
intervenção a seguir. É igualmente necessário assegurar que a concentração 
temática não afecte a execução de uma política integrada nos múltiplos níveis 
territoriais.  

 Gestão do desempenho: A avaliação das condições e dos incentivos deve assentar 
na verificação do cumprimento dos seguintes critérios: visarem melhorar a eficácia 
da política de coesão; apresentarem uma conexão directa com os investimentos da 
política de coesão; serem passíveis de ser influenciados pelos responsáveis políticos; 
serem em número limitado; respeitarem o princípio da subsidiariedade; basearem-
se num acordo entre os Estados-Membros e a Comissão. 

 Acompanhamento, avaliação e capacidade: O papel do Parlamento no plano do 
debate estratégico sobre o desempenho da política de coesão deve ser reforçado, 
designadamente pela via da intensificação do diálogo interinstitucional com a 
Comissão e o Conselho sobre os respectivos resultados e realizações. Todos os 
dados e relatórios de avaliação, aplicação e finais, referentes à execução de 
programas deveriam ser publicados na Internet no momento da sua 
disponibilização/aprovação. É necessário conceder mais apoio para fins de reforço 
das capacidades administrativas e técnicas em matéria de concepção, 
acompanhamento e avaliação de programas, tanto nos Estados-Membros como na 
Comissão. 

 Gestão partilhada: Há razões de peso para se optar pela manutenção dos actuais 
sistemas de gestão e controlo ou, no mínimo, pela busca de uma solução de 
conciliação das propostas de revisão do Regulamento Financeiro com as disposições 
em vigor. Prioritária e urgente é a necessidade de se mitigar o ónus que impende 
sobre as entidades gestoras e os beneficiários de programas nos planos da gestão, 
auditoria e controlo financeiros.  

 Valor acrescentado: São necessárias regras de utilização dos instrumentos de 
engenharia financeira mais simples, claras e flexíveis a aplicar desde o início do 
próximo período de programação. Numa perspectiva financeira de valor 
acrescentado, continua em aberto a questão de como assegurar que a despesa 
efectuada no quadro da política de coesão seja genuinamente adicional em relação à 
despesa interna em desenvolvimento regional. No plano da garantia da 
adicionalidade das políticas, há razões ponderosas que recomendam a atribuição à 
Comissão de uma pequena parcela de recursos que a habilite a assumir um papel de 
cunho mais administrativo. Em particular nos documentos e nas avaliações 
subsequentes dos programas, deveria dar-se muito mais atenção à necessidade de 
garantir que a política traga valor acrescentado. A flexibilização da regra de 
anulação poderia promover a inovação e a experimentação. 

 


