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1. Historial
Criado em 1975, na sequência do primeiro alargamento da União Europeia, o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) assinalou o início de uma política regional europeia. 
Os recursos financeiros consagrados ao Fundo permaneceram modestos durante uma dezena 
de anos, até à adopção do Pacote Delors I, em 1988, que duplicou a dotação dos fundos 
estruturais para o período 1988-1993. A partir desta data, os montantes atribuídos à política 
regional e, em especial, ao FEDER, não pararam de aumentar, para fazer face aos desafios 
colocados pela União Económica e Monetária, pelos sucessivos alargamentos e, sobretudo, 
para contribuir para o objectivo de coesão económica e social da Comunidade Europeia.

O artigo 158º do Tratado fixa como objectivo “promover um desenvolvimento harmonioso do 
conjunto da Comunidade”, através do reforço da coesão económica e social. O FEDER foi, 
pois, criado, nos termos do artigo 160º do TCE, para “contribuir para a correcção dos 
principais desequilíbrios regionais”, constituindo o principal instrumento da política regional 
comunitária.

2. Apresentação da proposta de regulamento relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, COM (2004) 495

A Comissão apresentou a sua proposta de reforma da política de coesão sob a forma de um 
regulamento geral e quatro regulamentos específicos. O regulamento que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão1 constitui a trave mestra das propostas. O regulamento 
relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional é, portanto, um regulamento 
específico, que vem completar as disposições do regulamento geral relativas ao FEDER e que 
se refere aos artigos deste mesmo regulamento geral.

A acção do FEDER centra-se agora nas prioridades da União definidas em Lisboa e em 
Gotemburgo. Por outro lado, e de acordo com o intuito de simplificação da política regional, 
cada programa passa agora a ser financiado unicamente por um fundo.

O FEDER contribui para o financiamento dos três novos objectivos.

O FEDER contribui para o financiamento do objectivo “Convergência” (artigo 4º)2

conjuntamente com o Fundo de Coesão e o Fundo Social Europeu. A sua ajuda concentra-se 
no apoio ao desenvolvimento económico sustentável, promovendo programas centrados nas 
infra-estruturas e em aspectos novos, como a investigação, a inovação e a prevenção dos 
riscos naturais e tecnológicos3.

O objectivo “Competitividade regional e emprego (artigo 5º) é financiado pelo FEDER e pelo 
FSE. Com efeito, a Comissão propõe uma abordagem dupla: por um lado, programas de 
desenvolvimento regionais financiados exclusivamente pelo FEDER, destinados a reforçar a 
competitividade e a atractividade das regiões. Estes programas regionais são elaborados em 
torno de três temas prioritários: o apoio à inovação e à economia do conhecimento; a 
protecção do ambiente e a prevenção dos riscos naturais e tecnológicos; a promoção do 
acesso, fora dos grandes centros urbanos, aos serviços de transportes e de telecomunicações 
de interesse económico geral.

  
1 COM (2004) 492.
2 O montante atribuído ao objectivo “Convergência” é de 264 mil milhões de euros, dos quais 201 mil milhões de euros são atribuídos ao FEDER e ao 
FSE (ou seja, 76% do total do objectivo “Convergência”) e o restante (63 mil milhões de euros) ao Fundo de Coesão.
3Artigo 4º, COM (2004) 495.
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Por outro lado, o FSE financiará programas nacionais com vista a promover, com base na 
estratégia europeia para o emprego, a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas.

As regiões elegíveis para o objectivo “Competitividade regional e emprego” são, por um lado, 
o conjunto das zonas não abrangidas pelo objectivo nº 1 e, por outro, as regiões que, em 
virtude do seu progresso económico, deixam de ser elegíveis a título do objectivo 
“Convergência” e que receberão um apoio transitório e degressivo até 2013, no quadro do 
objectivo “Competitividade regional e emprego” (regiões em fase de integração progressiva, 
ou phasing-in).

O montante afectado ao objectivo “Competitividade regional e emprego” é repartido do 
seguinte modo: 83,44% para o financiamento das regiões não abrangidas pelo objectivo 
“Convergência” e 16,56% para as regiões do phasing-in. O regulamento geral1 especifica a 
repartição dos recursos financeiros entre o FEDER e o FSE:

• as dotações que financiam as regiões não abrangidas pelo objectivo “Convergência” 
são divididas em partes iguais entre o FEDER e o FSE;

• as dotações para o financiamento do phasing-in são igualmente partilhadas entre o 
FEDER e o FSE, podendo a parte do FSE ir até 50% dos recursos disponíveis.

O objectivo “Cooperação territorial europeia” (artigo 6º), inspirado no sucesso da iniciativa 
comunitária INTERREG III, será organizado em torno das componentes transnacional, 
transfronteiriça e inter-regional e será inteiramente financiado pelo FEDER, à razão de um 
montante previsto de 13,2 mil milhões de euros, ou seja, 3,94% do total atribuído aos três 
objectivos2.

Por último, o regulamento prevê disposições específicas relativas ao tratamento das 
particularidades territoriais (artigos 8º, 9º, 10º e 11º):

No que diz respeito à dimensão urbana (artigo 8º) o FEDER “apoiará a criação de estratégias 
participativas e integradas para fazer face à elevada concentração de problemas económicos, 
ambientais e sociais nas aglomerações urbanas"3. As acções no domínio urbano são assim 
integradas nos programas operacionais financiados pelo FEDER4 e deixa de existir um 
programa específico como a iniciativa comunitária URBAN.5

O artigo 8º, terceiro parágrafo, dispõe que, em derrogação do nº 2 do artigo 33º do 
regulamento geral, o financiamento do FEDER das medidas que visam a dimensão urbana no 
âmbito do regulamento relativo ao Fundo Social Europeu a título do objectivo 
"Competitividade regional e emprego" será aumentado para 10%.

O FEDER intervém igualmente nas zonas rurais e dependentes da pesca (artigo 9º). A sua 
acção visa promover a diversificação económica destas regiões6. Os Estados-Membros e as 
regiões devem assegurar a complementaridade e a coerência entre as medidas co-financiadas 
pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e as medidas 
co-financiadas pelo Fundo Europeu para as Pescas (FEP), por um lado, e os programas 

  
1 Artigo 17º, COM (2004) 492.
2 No período de programação 2000-2006, o INTERREG III é inteiramente financiado pelo FEDER e dispõe de um montante financeiro de 4,875 mil 
milhões de euros.
3 Artigo 8º, COM (2004) 495.
4 Nº 4, alínea b), do artigo 36º, COM (2004) 492 final.
5 O URBAN dispõe de uma dotação financeira de 739 mil milhões de euros para o período 2000-2006.
6 Artigo 9º, COM (2004) 495.
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co-financiados pelo FEDER, por outro.

Por outro lado, os programas regionais co-financiados pelo FEDER que abrangem zonas com 
desvantagens naturais (artigo 10º), no quadro do objectivo “Competitividade”, participam no 
“financiamento de investimentos tendentes a melhorar a acessibilidade, a promover e a 
desenvolver actividades económicas relacionadas com o património cultural, a promover a 
utilização sustentável dos recursos naturais e a estimular o sector do turismo"1.

Por último, as regiões ultraperiféricas (artigo 11º), quer estejam ou não abrangidas pelo 
objectivo “Convergência”, beneficiarão de um financiamento específico do FEDER para 
promover a sua integração no mercado interno e compensar os seus condicionalismos 
específicos2. Assim, 0,42% do orçamento do objectivo “Convergência” são destinados às 
regiões ultraperiféricas.

Paralelamente aos limites estabelecidos para a participação do FEDER, estão previstos 
aumentos suplementares para a contribuição deste fundo3: um aumento de 10% para acções de 
cooperação inter-regional no quadro dos objectivos “Convergência” e “Competitividade” e 
um aumento de 5% para acções no quadro do objectivo “Competitividade” nas zonas com 
desvantagens naturais, zonas com baixa ou muito baixa densidade populacional e zonas que 
constituíam fronteiras externas da Comunidade em 30 de Abril de 2004. Os aumentos 
relativos a todas estas zonas são acumuláveis, dentro do limite de uma participação 
comunitária total de 60%.

O artigo 7º exclui a participação do FEDER no financiamento de: IVA, juros devedores, 
aquisição de terrenos por montantes superiores a 10% das despesas totais elegíveis da 
operação em causa, habitação e desmantelamento de centrais nucleares.

• Distribuição dos recursos do FEDER

Distribuição dos recursos do FEDER para o período 2007-2013

Dotação em 
milhares de milhão 
de euros

% do 
objectivo

Objectivo “Convergência”:
- Regiões com PIB inferior a 75% da média comunitária: FEDER e 

FSE 
- Efeito estatístico: FEDER e FSE
- Fundo de Coesão

264

178,9
22,1

62,99

67,8%
8,4%
23,8%

Objectivo “Competitividade regional e emprego”:
- Regiões não abrangidas pelo objectivo “Convergência”: FEDER e 
FSE

- Phasing-in: FEDER e FSE 

57,9
48,3

ou seja, 24,15 
para o FEDER

9,5

83,4%

16,6%

  
1 Artigo 10º, COM (2004) 495.
2 Artigo 11º, COM (2004) 495.
3 Nº 1 do artigo 52º, COM (2004) 492.
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Cooperação territorial europeia: 

- FEDER 13,2

Observações e propostas

A proposta da Comissão logrou interligar, de forma eficaz e equilibrada, a política de coesão 
com as prioridades de Lisboa e de Gotemburgo (competitividade, acessibilidade, emprego e 
integração social, protecção do ambiente e prevenção de riscos).

A formulação dos artigos 4º, 5º e 6º oferece um conjunto de temáticas e de domínios de 
intervenção do FEDER que parece ser coerente com os seus objectivos.

São dignos de referência a reafirmação e o reforço de alguns princípios fundamentais, como a 
concentração das intervenções, a adicionalidade e as parcerias.

No entanto, merecem ser aprofundadas as questões seguintes.

• Dimensão urbana

Se bem que os recursos disponíveis para a questão urbana sejam muito mais elevados do que 
os dedicados ao URBAN (este dispunha de uma dotação financeira de 739 milhões de euros 
para o período 2000-2006), parece-nos que a dimensão urbana deve ser objecto de maior 
atenção, uma vez que os novos projectos irão ter efeitos sensíveis para muitos habitantes das 
cidades. A este respeito, o relator gostaria que houvesse um maior reforço da política urbana, 
através:

• da introdução de um montante mínimo obrigatório de recursos que cada 
Estado-Membro deveria atribuir à dimensão urbana no contexto dos programas 
operacionais;

• de uma elevação do limite da intervenção do FEDER em acções financiadas pelo FSE 
em zonas urbanas, que na presente proposta da Comissão é fixado em 10% (nº 2 do 
artigo 8º). Isto permitiria às cidades definirem de forma mais flexível as medidas 
apropriadas para promover mudanças no plano local;

• de um maior envolvimento das autarquias locais na elaboração dos quadros de 
referência estratégica nacionais, de forma a assegurar o respeito do princípio da 
parceria;

• da inclusão das grandes cidades em todas as prioridades para o financiamento do 
FEDER. O nº 3 do artigo 5º da presente proposta da Comissão exclui as grandes 
cidades dos projectos centrados no acesso aos serviços de transportes e de 
telecomunicações de interesse económico geral. Tendo em conta a importância da sua 
contribuição para o desenvolvimento regional, o relator considera essencial que as 
grandes cidades sejam igualmente incluídas nas prioridades do FEDER.

• Pessoas com deficiência

O relator concorda que o FEDER deva constituir um instrumento essencial para a redução da 
exclusão social das pessoas com deficiência em todos os domínios da vida. A fim de 
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assegurar que os fundos estruturais não sirvam para a criação de novas barreiras ao acesso das 
pessoas com deficiência, apresentamos as seguintes sugestões:

• uma referência explícita que condicione a atribuição de recursos aos requisitos 
de acessibilidade para pessoas com deficiência. Deveria ser considerada, 
especificamente, a inclusão de critérios de acessibilidade nos projectos de 
desenvolvimento urbano financiados pelo FEDER; 

• a inclusão no artigo 2º, que estabelece os objectivos do FEDER, de um 
compromisso específico de remoção das barreiras ao acesso de pessoas com 
deficiência a bens e serviços e ao meio edificado.

• Ambiente

O projecto de regulamento do FEDER abre algumas possibilidades de financiamento no 
âmbito dos seus três objectivos, nomeadamente a promoção da biodiversidade e da protecção 
da natureza (no quadro do objectivo “Convergência”) e o desenvolvimento de infra-estruturas 
ligadas à Rede Natura 2000 (no quadro do objectivo “Competitividade Regional”). Estas 
referências explícitas à biodiversidade e à Rede Natura 2000 devem ser aplaudidas.

Para reforçar os aspectos ambientais da política de coesão, deveriam ser feitas referências 
explícitas à protecção e à melhoria do ambiente em todos os artigos relacionados com este 
domínio.

A referência ao “desenvolvimento económico sustentável” no nº 2 do artigo 5º é questionável, 
considerando o relator que o investimento na Rede Natura 2000 não deverá gerar apenas 
benefícios económicos directos, mas também benefícios mais gerais para a população, 
nomeadamente em matéria de saúde e de educação. Para bem reflectir este princípio, a 
expressão “desenvolvimento sustentável” seria mais apropriada do que “desenvolvimento 
económico sustentável”.

• Objectivo “Cooperação Territorial”

Este novo objectivo dispõe de uma dotação financeira de 13,2 mil milhões de euros. A 
Comissão propõe a repartição deste montante em partes iguais entre a cooperação 
transfronteiriça e a cooperação transnacional. Alguns Estados-Membros desejariam aumentar 
o montante atribuído à cooperação transfronteiriça, em detrimento da cooperação 
transnacional.

O relator apoia a posição da Comissão e entende que deve ser mantida a repartição igualitária 
dos recursos entre a cooperação transfronteiriça e a cooperação transnacional. Importa, aliás, 
referir que, comparando os recursos financeiros da iniciativa INTERREG (4,875 mil milhões 
de euros) com os que são atribuídos à cooperação transfronteiriça, constatamos que estes 
últimos foram já consideravelmente aumentados.

• Debate sobre as perspectivas financeiras

No que se refere ao debate sobre as perspectivas financeiras, do qual depende o futuro da 
política de coesão, o relator sublinha a importância de se apoiar a taxa de 1,24% do PIB da 
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União proposta pela Comissão Europeia. Na perspectiva dos objectivos do artigo 158º do 
Tratado, este ponto é essencial para garantir uma política regional europeia forte e dotada de 
meios financeiros adequados.


