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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a otimização do papel do desenvolvimento territorial na Política de Coesão
(2011/2312(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, mais 
especificamente, o seu Título XVIII,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho, 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 
1260/19991,

– Tendo em conta a Decisão 2006/702/CE do Conselho, de 6 de outubro de 2006, relativa às 
orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2011, sobre o Quinto Relatório sobre 
Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a política de coesão pós-20133,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de junho de 2011, sobre a situação atual e futuras 
sinergias para uma eficácia reforçada entre o FEDER e outros Fundos Estruturais4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 junho 2011, intitulada «Investir no futuro: um novo 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e 
inclusiva»5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de junho de 2011, sobre a Agenda Urbana 
Europeia e a sua Futura Política de Coesão6, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de junho de 2011, sobre o Objetivo 3: Um desafio 
para a cooperação territorial – futura agenda de cooperação transfronteiras, transnacional e 
inter-regional7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de outubro de 2010, sobre a política de coesão e a 
política regional da UE após 20138,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2010, sobre a contribuição da política 

                                               
1 JO L 210, de 31.7.2006, p. 25-78.
2 JO L 291, de 21.10.06, p. 11-32.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0316.
4 Textos aprovados, P7_TA(2011)0286.
5 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266
6 Textos aprovados, P7_TA(2011)0284.
7 Textos aprovados, P7_TA(2011)0285
8 Textos aprovados, P7_TA(2010)0356
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de coesão para a concretização dos objetivos de Lisboa e da Estratégia UE 20201,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2010, sobre a implementação das 
sinergias entre os fundos afetados à investigação e à inovação ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1080/2006, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao 7.º 
Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas cidades e regiões, 
bem como nos Estados-Membros e na União2, 

– Tendo em conta o estudo publicado pelo Parlamento Europeu intitulado «Cohesion policy 
after 2013: a critical assessment of the legislative proposals»,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência polaca de 24 e 25 de novembro de 2001, 
sobre a dimensão territorial das políticas da UE e a futura política de coesão3,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de outubro de 2011, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de outubro de 2011, que estabelece disposições específicas relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, 
e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 (COM(2011)0614),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de novembro de 2012, intitulada 
«Conclusões do quinto relatório sobre a coesão económica, social e territorial: o futuro da 
política de coesão» (COM(2010)0642),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de outubro de 2010, sobre a 
reapreciação do orçamento da UE (COM(2010) 0700) e respetivos anexos técnicos 
(SEC(2010)7000),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de outubro de 2010, intitulada 
«Contributo da política regional para um Crescimento Inteligente no quadro da estratégia 
Europa 2020» (COM(2010)0553),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de março de 2010, intitulada 
«Política de coesão: Relatório estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 
2007-2013» (COM(2010)0110), 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0191
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0189
3 Conclusões da Presidência polaca sobre a dimensão territorial das políticas da UE e a futura política de coesão, 
«Towards an integrated, territorially differentiated and institutionally smart response to EU challenges», de 24-
25 de novembro de 2011, Poznań.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta o relatório independente sobre uma agenda para uma política de coesão 
reformada e uma abordagem de base local para superar os desafios e as expectativas da 
União Europeia, elaborado a pedido de Danuta Hübner, Comissária responsável pela 
Política Regional, por Fabrizio Barca, em abril de 2009,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2012),

A. Considerando que a política de coesão visa reduzir as disparidades entre as regiões da UE 
por meio do reforço da coesão económica, social e territorial, e considerando que esta tem 
sido eficaz na promoção da integração europeia através do desenvolvimento social e 
económico;

B. Considerando que o regulamento sobre as disposições comuns (RDC) define regras 
aplicáveis para cada um dos cinco programas europeus de financiamento (FEDER, FSE, 
Fundo de Coesão, FEADER, FEAMP) destinados à implementação das políticas de 
coesão, de desenvolvimento rural e das pescas;

C. Considerando que o quadro estratégico comum recorre a mecanismos para criar mais 
coordenação entre os fundos abrangidos pelo RDC (FEDER, FSE, Fundo de Coesão, 
FEADER, FEAMP) e para melhorar a integração dos fundos abrangidos pelo RDC 
noutras áreas políticas da UE;

D. Considerando que a dimensão territorial é um aspeto transversal da política de coesão e 
que proporciona às regiões europeias a oportunidade de tirar proveito das potencialidades 
territoriais individuais, com vista à consecução dos objetivos da política de coesão;

E. Considerando que a coesão territorial é atualmente reconhecida pelo Tratado de Lisboa 
como sendo um objetivo fundamental da UE;

Preocupações gerais: reforçar o objetivo territorial

1. Reconhece que um sistema simplificado de governação com vários níveis é primordial no 
processo de tomada de decisões, no âmbito da política de coesão, com a colaboração 
necessária, em todas as fases a nível europeu, nacional, regional e local, no planeamento, 
no desenvolvimento e na execução dos programas europeus de financiamento; insta a 
Comissão a assegurar que tal se reflete no desenvolvimento de contratos de parceria claros 
e bem definidos; 

2. Destaca a necessidade de manter, ao nível atual, o orçamento afetado à política de coesão 
pós-2013, a fim de garantir que o apoio continue a chegar às áreas que precisam de 
regeneração económica e social;
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3. Congratula-se com as propostas da Comissão de colocar uma abordagem orientada para os 
resultados no centro do RDC, prestando atenção aos resultados quantificáveis produzidos 
pela política de coesão, a fim de aumentar a sustentabilidade dos investimentos e garantir 
a eficácia dos programas de financiamento;

4. Aprova as propostas abrangentes da Comissão mediante o RDC para reduzir a carga 
administrativa; destaca, por conseguinte, que as regras, os controlos e a elegibilidade 
devem ser esclarecidos desde o início e que é possível simplificar, de forma 
bem-sucedida, os procedimentos administrativos mediante uma abordagem integrada à 
concessão de financiamento;

5. Salienta a necessidade de conferir flexibilidade aos programas de financiamento com base 
nos objetivos locais e regionais, com a participação dos intervenientes, a nível regional, em 
todas as fases, no sentido de garantir que os programas europeus de financiamento reúnem 
as condições necessárias para combater as disparidades sociais e económicas;

6. Sublinha que a flexibilidade deve ser ainda maior para os projetos que operem em vários 
fundos abrangidos pelo RDC e que uma maior flexibilidade ajudaria a simplificar a 
execução dos projetos e a aumentar os aspetos complementares e transversais dos 
financiamentos europeus;

7. Admite que a política de coesão pode constituir um contributo valioso na consecução dos 
objetivos relativos à UE 2020; nota, porém, que a política de coesão, enquanto objetivo 
permanente e juridicamente vinculativo da UE, não deve ser utilizada exclusivamente 
como um meio para implementar a estratégia UE 2020;

8. Sublinha que deverá ser igualmente considerada a utilização de outros programas de 
financiamento (por exemplo, o Programa Horizonte 2020), eventualmente em consonância 
com o financiamento da política de coesão, para a consecução dos objetivos da UE 2020;

9. Reconhece que as cidades e áreas urbanas constituem, cada vez mais, motores do 
crescimento económico;

10. Manifesta a sua preocupação relativamente à definição das cidades e das áreas urbanas, 
tendo em conta a diferença de dimensões, recursos e aspetos sociais e económicos das 
cidades na UE;

Maior integração dos fundos europeus para 2014-2020

11. Acolhe com agrado as propostas no âmbito do RDC que incentivam uma melhor 
coordenação e integração dos programas de financiamento, com vista à garantia de um 
maior impacto dos fundos e de uma presença mais forte da dimensão territorial da política 
de coesão no quadro para 2014-2020;

12. Realça que uma melhor harmonização entre a política de coesão e outras áreas políticas 
definidas pelo RDC permitirá às regiões europeias continuar o seu desenvolvimento 
económico, tirando proveito dos pontos fortes de cada uma; 

13. Cita, como exemplo, o gabinete de financiamento europeu de Gales (WEFO) e a sua 
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intenção de integrar os fundos europeus em Gales, criando um portal único que permita 
acesso a informação sobre todos os fundos abrangidos pelo RDC; sublinha a possibilidade 
de o portal do WEFO incluir uma plataforma comum com um procedimento único de 
candidatura, pagamento, controlo e avaliação para todos os fundos abrangidos pelo CPR; 
salienta que esta abordagem poderá permitir uma identificação mais facilitada de 
eventuais sinergias e integração entre os fluxos de financiamento, harmonizando e 
simplificando assim o procedimento de candidatura aos fundos;

14. Realça que, tendo em conta as características comuns aos fundos abrangidos pelo RDC e a 
outros programas de financiamento (por exemplo, o Programa Horizonte 2020), a eficácia 
do financiamento europeu poderia ser reforçada, explorando o possível alinhamento entre 
esses fundos; 

15. Reconhece que, enquanto programas de financiamento como o Horizonte 2020 se focam 
primeiramente na excelência, os Fundos Estruturais já foram bem-sucedidos na criação de 
capacidades através da concessão de financiamento destinado ao desenvolvimento de 
empresas e organizações, que depois se tornaram parceiros em projetos do 7.º 
Programa-Quadro (PQ7) ou do Programa para a Competitividade e a Inovação (PCI)

Mecanismos para a integração dos Fundos Estruturais

16. Congratula-se com as propostas para um quadro regulamentar com uma incidência 
sub-regional para o desenvolvimento local e integrado, por meio dos instrumentos 
relativos ao desenvolvimento promovido pelas comunidades locais, aos planos de ação 
conjunta e ao investimento territorial integrado;

17. Realça que, no seguimento das propostas da Comissão, é necessário estabelecer ligações 
claras entre esses instrumentos de execução, com vista à garantia de que todos os 
investimentos respondem às necessidades locais, e não se sobrepõem a outros projetos;

18. Apela a uma abordagem totalmente integrada para os respetivos instrumentos de execução 
(desenvolvimento promovido pelas comunidades locais, investimento territorial integrado 
e documentos de avaliação conjunta), permitindo às parcerias locais escolher, de acordo 
com as suas necessidades individuais, combinações diferentes destes instrumentos, 
conforme apropriado, tendo a sua utilização por objetivo a aplicação de mais do que uma 
prioridade temática com financiamento concedido por mais do que um fundo ao mesmo 
tempo;

19. Destaca o exemplo da subdelegação aos conselhos nos Países Baixos que inclui a 
atribuição, pelas autoridades regionais, de partes dos programas de financiamento (por 
exemplo, o FEDER) a grandes autoridades locais, tendo as ações realizadas a nível local o 
objetivo de ir de encontro às necessidades locais; sublinha que a atribuição de 
responsabilidades de gestão a autoridades locais produz uma maior capacidade para 
integrar a combinação mais adequada de fundos às necessidades locais; nota que, com as 
estruturas de gestão já criadas a nível local, esta abordagem poderia beneficiar a execução 
dos referidos instrumentos;

Desenvolvimento promovido pelas comunidades locais 
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20. Apoia as propostas da Comissão relativas ao desenvolvimento promovido pelas 
comunidades locais, já que este constitui uma importante disposição do RDC, que incidirá 
no desenvolvimento de sinergias entre todos os fundos abrangidos por esse regulamento;

21. Considera que esse instrumento constitui uma excelente forma de incentivar a plena 
participação em sentido ascendente, a partir de uma secção transversal de intervenientes 
das comunidades locais que trabalha para a consecução dos objetivos territoriais;

22. Exorta a Comissão a esclarecer as suas propostas sobre o desenvolvimento promovido 
pelas comunidades locais, na fase de implementação, a fim de permitir aos possíveis 
participantes determinar totalmente o objetivo, o âmbito e os efeitos mais prováveis desse 
instrumento, mediante a elaboração de atos delegados e de execução;

23. Reconhece que o progresso alcançado desde 2007 com os grupos de ação local da pesca 
em colaboração com os grupos de ação local LEADER é um exemplo de como o futuro 
instrumento para o desenvolvimento promovido pelas comunidades locais pode combinar 
fundos a nível local com os fundos abrangidos pelo RDC; destaca o exemplo das onze 
parcerias locais na Dinamarca que utilizam tanto o FEADER (LEADER) como o Fundo 
Europeu das Pescas (Eixo 4) para financiar projetos com o mesmo sistema de execução e 
administração;

24 Observa a necessidade de considerar exemplos como a utilização integrada do FEADER e 
do FEP no processo de desenvolvimento promovido pelas comunidades, no próximo 
período de programação, como uma forma de desenvolver sinergias entre todos os fundos 
abrangidos pelo RDC;

Planos de ação conjunta

25. Apoia as propostas no RDC de dar início a planos de ação conjunta, por forma a permitir 
que grupos de projetos sejam financiados por mais do que um programa operacional;

26. Admite que os planos de ação conjunta constituem um contributo positivo para alcançar 
uma gestão orientada para os resultados, em consonância com um dos objetivos gerais da 
política de coesão pós-2013;

27. Realça a importância de assegurar que esses instrumentos sejam desenvolvidos em 
consonância com o desenvolvimento promovido pelas comunidades, a fim de garantir que 
este venha a ser mais do que uma mera ferramenta estratégica que depende dos 
documentos de avaliação conjunta e do investimento territorial integrado para levar a cabo 
os programas;

28. Apela a um esclarecimento sobre o âmbito e a integração dos planos de ação conjunta e 
pretende saber se estes serão utilizados na implementação total ou parcial dos programas;

Investimento Territorial Integrado

29. Acolhe com agrado as propostas sobre o investimento territorial integrado, que podem 
proporcionar às cidades a oportunidade de irem de encontro às suas necessidades, 
recebendo financiamento de mais de um eixo prioritário para a implementação de 
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programas operacionais de forma integrada;

30. Acolhe com agrado esclarecimentos adicionais sobre o âmbito do investimento territorial 
integrado e a possibilidade de este instrumento ser utilizado em áreas não urbanas, caso 
atenda às necessidades locais;

31. Destaca o exemplo do modelo proposto para o investimento territorial integrado da 
Grande Manchester, que integra financiamentos provenientes do maior número possível 
de fontes relevantes para obter uma maior valorização do investimento; realça que o 
desenvolvimento deste modelo está em curso e que poderá ser eventualmente utilizado 
para apoiar uma estratégia que pretende produzir inúmeros benefícios económicos e 
sociais para a região da cidade; salienta que o investimento territorial integrado proposto 
integraria as prioridades do FEDER e as medidas do FSE e que, tendo em conta a 
crescente incidência do FEDER nas PME e na inovação, existe a possibilidade de o 
investimento territorial integrado incluir, futuramente, o apoio dos projetos do Horizonte 
2020. 

Instrumentos financeiros

32. Acolhe com agrado as propostas da Comissão para uma maior utilização e incidência dos 
instrumentos financeiros, através da criação de regras mais simples e claras, com vista à 
garantia de um aumento da eficácia dos cinco fundos abrangidos pelo RDC;

33. Salienta que os instrumentos financeiros possibilitam a abertura de fontes alternativas de 
financiamento a um conjunto mais alargado de intervenientes, a fim de complementar os 
métodos tradicionais de financiamento;

34. Observa que os instrumentos financeiros, enquanto mecanismos que permitem a 
cooperação entre empresas, as organizações do setor público e os estabelecimentos de 
ensino, devem igualmente ser incentivados por forma a desenvolver uma abordagem
integrada ao financiamento. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente relatório de iniciativa pretende explorar mecanismos eficazes e eficientes que 
visem criar sinergias entre os programas europeus de financiamento abrangidos pelo quadro 
estratégico comum da Comissão. Integrar a execução dos programas de financiamento 
permitirá reforçar a eficácia dos financiamentos europeus a nível local e regional. Este 
documento inclui exemplos de mecanismos que estão atualmente em curso ou cuja aplicação 
está a ser considerada nas regiões europeias. O relator acolhe com agrado novos debates e 
exemplos de integração dos programas europeus de financiamento, analisando, 
nomeadamente, a possibilidade de combinar alguns programas de financiamento a fim de 
criar um fundo único.

O pacote legislativo relativo à política de coesão 2014-2020, apresentado pelo Comissão 
Europeia em 6 de outubro de 2011, inclui disposições comuns destinadas aos cinco fundos 
abrangidos pelo RDC (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu, 
Fundo de Coesão, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu para 
os Assuntos Marítimos e as Pescas).

O mandato de negociação do Parlamento Europeu sobre a legislação está agora estabelecido. 
As suas prioridades incluem uma maior participação das autoridades locais e regionais, bem 
como uma maior flexibilidade no sentido de permitir que as regiões definam as suas 
prioridades, atendendo às suas necessidades. A posição do Parlamento sublinha, igualmente, a 
necessidade de uma maior incidência no incentivo ao crescimento e à competitividade, 
destacando os instrumentos financeiros como um mecanismo importante para a consecução 
destes objetivos.

Agora que a coesão territorial constitui um objetivo do Tratado ao abrigo do artigo 174.º, 
juntamente com a coesão económica e social, existe a necessidade crescente de uma 
abordagem no sentido ascendente com vista à mobilização das potencialidades do 
desenvolvimento local e regional. O relator acredita que, para tal, é essencial a criação de 
regras comuns e uma estreita coordenação para todos os fundos abrangidos pelo RDC. Além 
disso, a aplicação de estratégias a nível local deve ser da responsabilidade dos intervenientes 
locais e das autoridades, tendo por objetivo dar resposta às necessidades económicas e sociais, 
mantendo a proximidade com os cidadãos.

Preocupações gerais: reforçar o objetivo territorial

Tendo em linha de conta o atual clima económico, é evidente que o financiamento no âmbito 
da coesão política está a ganhar cada vez mais importância nas regiões europeias e que existe 
a necessidade crescente de garantir que o dispêndio de dinheiro é efetuado de forma mais 
eficaz, para que os cidadãos possam beneficiar plenamente do financiamento europeu. A 
participação das autoridades locais e regionais em todas as fases do planeamento, do 
desenvolvimento e da execução dos programas europeus de financiamento é essencial para 
assegurar que é dada resposta às necessidades locais. 

Enquanto aspeto transversal da política de coesão, a dimensão territorial proporciona às 
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regiões europeias a oportunidade de tirar proveito das potencialidades territoriais individuais, 
enquanto essas regiões envidam esforços no sentido de atingir os objetivos. O relator 
manifesta a sua satisfação relativamente às propostas de simplificação e de uma abordagem 
orientada para os resultados, no âmbito da política de coesão de 2014-2020. Uma abordagem 
orientada para os resultados pode constituir um valioso contributo para a eficácia e eficiência 
da política de coesão, enquanto os esforços empreendidos na garantia da simplificação da 
execução e da implementação dos programas produzirão resultados positivos para as 
autoridades e os beneficiários.

O relator congratula-se com a crescente atenção prestada às autoridades regionais e locais, 
nomeadamente, no que diz respeito à criação de contratos de parcerias em consonância com 
uma governação com vários níveis. O contrato de parceria deve definir uma abordagem 
integrada, destinada ao desenvolvimento territorial por meio da introdução de medidas que 
visem, nomeadamente, garantir a aplicação de mecanismos nacionais e regionais, a fim de 
incentivar a coordenação entre os fundos abrangidos pelo RDC e outros instrumentos 
europeus e nacionais de financiamento.

Maior integração dos fundos europeus para 2014-2020 

A maioria das instituições europeias têm vindo a apelar a uma maior integração dos fluxos de 
financiamento para 2014-2020 (Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Comité das 
Regiões), bem como os governos regionais e os intervenientes locais e regionais em toda a 
UE. 

O relator defende que proporcionar aos Estados-Membros e às autoridades locais e regionais a 
oportunidade de utilizarem mais do que um programa europeu de financiamento para apoiar 
projetos irá reforçar a eficácia dos financiamentos europeus, aumentar os níveis de 
simplificação e permitir aos possíveis beneficiários um acesso mais fácil ao financiamento.

A fim de reforçar a dimensão local da política de coesão, aumentar a incidência estratégica da 
cooperação territorial e de implementar uma abordagem mais coordenada em todos os níveis 
de governo, foram incluídos vários instrumentos novos no RDC.

Não obstante, embora as propostas definam instrumentos para uma possível integração do 
financiamento europeu, a implementação desses instrumentos exige uma maior clarificação. 
Além disso, as formas de utilização desses instrumentos permanecem vagas, afigurando-se 
necessário um maior esclarecimento por parte da Comissão Europeia.

O relator destacou exemplos de utilização de abordagens semelhantes aos instrumentos 
propostos pelas autoridades regionais e locais (desenvolvimento promovido pelas 
comunidades e investimento territorial integrado) no período de financiamento anterior. Esses 
exemplos podem eventualmente dar ideias às autoridades regionais e locais para a utilização 
dos instrumentos relativos ao desenvolvimento promovido pelas comunidades locais e ao 
investimento territorial integrado.

O desenvolvimento promovido pelas comunidades locais, enquanto alternativa ao FEDER e 
ao FSE e elemento obrigatório para o FEADER e o FEAMP, poderá ser fundamental para a 
implementação de iniciativas que visam o desenvolvimento local e que se processam no 
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sentido ascendente. O desenvolvimento promovido pelas comunidades locais pode ser 
utilizado para enfrentar uma variedade de desafios territoriais (urbanos, rurais ou 
transfronteiriços) e financiado por vários instrumentos europeus. Porém, é evidente que, para 
que o instrumento relativo ao desenvolvimento promovido pelas comunidades locais seja 
bem-sucedido, deve ser devidamente definido no quadro estratégico comum e no Código de 
Conduta. Os programas operacionais devem igualmente destacar o especial contributo deste 
instrumento na integração dos fundos, identificando as áreas nas quais o desenvolvimento 
promovido pelas comunidades locais pode ser implementado.

O exemplo da Grande Manchester aponta para a possibilidade de um modelo de investimento 
territorial integrado se tornar um incentivo aos financiamentos vindos de programas europeus 
mais abrangentes. O relator congratula-se com o desenvolvimento de modelos como este, que 
constitui um exemplo do eventual âmbito de aplicação dos novos instrumentos para o período 
financeiro 2014-2020 . 

No documento, o relator também apontou para o exemplo de um mecanismo que está a ser 
preparado para ser implementado em Gales, onde o gabinete de financiamento europeu de 
Gales (WEFO) é a autoridade de gestão e certificação de todos os Fundos Estruturais. O 
governo do Reino Unido delega, ao governo de Gales, autoridade relativa ao 
desenvolvimento, a implementação e a monitorização dos Fundos Estruturais e dos Fundos de 
Desenvolvimento Rural em Gales. Em Gales, todos os fundos europeus são abrangidos pelas 
mesmas competências ministeriais, que pretendem promover uma maior integração dos fluxos 
europeus de financiamento. O portal, segundo a proposta do WEFO, irá disponibilizar um 
sistema centralizado destinado às organizações públicas, privadas e do terceiro setor para que 
estas tenham acesso a informação relativa a eventuais financiamentos europeus. 

A utilização dos Fundos Estruturais com o objetivo de criar capacidades e de incentivar o 
investimento na investigação e na inovação (por exemplo, através do Programa-Quadro 
Europeu de Investigação e Inovação da UE, anteriormente denominado 7.º Programa-Quadro 
(PQ7), e atualmente Horizonte 2020), já está em curso. Tal evidencia que já existem sinergias 
entre os fundos abrangidos pelo RDC e outros programas de financiamento, e que essas 
sinergias devem ser plenamente utilizadas para consecução de objetivos temáticos 
complementares. Por exemplo, os fundos abrangidos pelo RDC e pelo Horizonte 2020 podem 
ser aplicados em projetos destinados ao reforço da investigação, do desenvolvimento e da 
inovação tecnológicos. O objetivo relativo ao reforço da utilização e da qualidade das TIC é 
um exemplo de como pode existir uma coordenação entre o FSE e o programa «Erasmus para 
Todos», no âmbito da concessão de financiamentos, enquanto os projetos relativos aos 
objetivos temáticos 5, 6 e 7, relacionados com os baixos níveis de carbono, as alterações 
climáticas e o ambiente, podem utilizar os fundos abrangidos pelo RDC, juntamente com o 
Programa LIFE+ ou o Programa NER300. 

Por fim, o relator acolhe com agrado novas negociações relativamente ao pacote legislativo da 
Comissão e novos debates com a Comissão, os profissionais regionais e os beneficiários 
quanto a eventuais mecanismos para harmonizar o financiamento europeu. O relator espera 
que os instrumentos propostos pela Comissão Europeia para incentivar a criação de mais 
sinergias entre os fundos sejam apoiados por mecanismos concretos de implementação a nível 
regional e local.


