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I. Eixos e objectivos do relatório

O relatório sobre o impacto e as consequências das políticas estruturais tem sobretudo os 
seguintes objectivos:

• Contribuir para o debate em torno do quarto relatório relativo à coesão que a 
Comissão deverá apresentar em 24 e 25 de Maio 2007, em Leipzig;

• Valorizar o impacto da política estrutural sobre o crescimento económico e a criação 
de emprego e o seu papel crítico na consecução dos objectivos da Estratégia de Lisboa 
e na aplicação das orientações estratégicas na nova política de coesão;

• Insistir na importância de desenvolver uma política estrutural integrada que combine 
de forma coerente as intervenções dos Fundos estruturais e de coesão com as das 
restantes políticas comunitárias;

• Contribuir para o desenvolvimento de acções susceptíveis de aumentar a visibilidade 
da política de coesão; 

• Apresentar recomendações tendo em vista a aplicação da nova política de coesão com 
o intuito de melhorar o seu impacto nas regiões europeias.

Ao abordar a questão do impacto das políticas de coesão na União Europeia (UE), devem 
ter-se em consideração quatro eixos distintos: o económico, o social, o territorial e o impacto 
sobre a governança.

I. Impacto económico
O relatório procurará contribuir para maximizar o impacto económico dos Fundos estruturais 
durante o novo período de programação 2007-2013 e abordará os seguintes aspectos:

1. Contribuição dos Fundos estruturais para a convergência económica entre as 
diferentes regiões da UE:

A convergência entre o nível do PIB das diferentes regiões da UE é o objectivo 
principal da política de coesão. Esse objectivo foi alcançado nalgumas regiões, muito 
embora existam suficientes exemplos do contrário. Verifica-se a coexistência de 
convergências entre Estados-Membros e o aumento das disparidades entre as regiões, 
inclusivamente no interior desses mesmos Estados. O objectivo consiste igualmente na 
estabilidade e no controlo do crescimento regional a fim de evitar um desequilíbrio 
económico. 

2. Efeito de alavanca dos Fundos estruturais com vista à atracção de 
investimentos:

A contribuição financeira dos Fundos estruturais está limitada a 4 % do PIB nacional, 
embora os fundos encorajem investimentos muito superiores. O co-financiamento 
estimula a despesa pública e atrai investimentos privados. Por exemplo, a iniciativa 
JEREMIE ajudará as PME a combinar diferentes fontes de financiamento. 

3. Reforço da competitividade:
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Os Fundos estruturais contribuem para reforçar a competitividade das regiões, em 
especial através das medidas do objectivo 2 ("Desenvolvimento económico e 
competitividade"). A estratégia de Lisboa, enquanto quadro comunitário tendente a 
reforçar a competitividade, orienta esta estratégia para a nova política de coesão 
fundamentalmente através de dois instrumentos: as orientações estratégicas 
comunitárias e o sistema de afectação ("earmarking") dos fundos para actividades no 
âmbito da referida Estratégia.

4. Promoção da capacidade de inovação das regiões, reforço do Espaço 
Europeu de Investigação e inovação

A inovação constitui a base de uma economia competitiva. A UE fomenta a inovação 
mediante diversos instrumentos. O Programa-Quadro para a Inovação e a 
Competitividade e o Sétimo Programa-Quadro de Investigação são dois instrumentos 
que visam promover a inovação. Existem, além disso, redes e iniciativas no domínio 
da inovação que beneficiam do apoio da Comissão Europeia, como, por exemplo,
"PRO INNO Europe" e "Regiões inovadoras na Europa (IRE)". Deve melhorar-se a 
compatibilidade dos instrumentos estruturais com estas ferramentas comunitárias a fim 
de aumentar as sinergias.

II. Impacto social
No domínio social, o relatório procurará contribuir para optimizar o impacto social na fase de 
execução do novo período de programação. 

1. Contribuição para a realização da Estratégia Europeia de Emprego
A Estratégia Europeia para o Emprego tem três objectivos principais: o pleno 
emprego, a qualidade e a produtividade do trabalho, bem como a coesão e a inclusão 
regional e social. O Fundo Social Europeu é um instrumento importante a ter em 
consideração para a aplicação desta estratégia.

2. Contribuição para a criação de novos postos de trabalho
Os Fundos estruturais desempenham um papel essencial para a criação de postos de 
trabalho. Nas regiões do objectivo 2, o período compreendido entre 1995 e 2000 foi 
marcado por uma redução do desemprego em média 1% superior à do resto da UE, 
embora nem sempre esse emprego tenha tido um carácter estável. Por esse motivo, 
importa velar igualmente por que o emprego criado se caracterize pela qualidade e 
pela estabilidade. 

3. Luta contra a exclusão social
Alguns grupos da população correm maior risco de exclusão social. O Fundo Social 
Europeu apoiou acções destinadas a facilitar o acesso ao mercado laboral de grupos 
desfavorecidos, pessoas com deficiência, mulheres, etc. No novo período de 
programação, estes objectivos foram integrados de forma transversal em todas as 
políticas e acções.

III. Impacto territorial
O conceito de coesão territorial tem maior reconhecimento no projecto de Constituição. Não 
obstante, o relatório pretende apresentar recomendações quanto à forma como a nova política 
de coesão pode ter maior impacto a nível territorial, mesmo sem a aprovação do texto da 
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Constituição.

1. Melhorar as facilidades de acesso das regiões com maiores riscos de exclusão
Regiões com características geográficas específicas e permanentes, como as mais 
afastadas, as regiões insulares, as regiões de montanha e as zonas escassamente povoadas 
são afectadas por difíceis ligações com os centros económicos e sociais. Também outras 
regiões são afectadas pelo isolamento. Os problemas de acesso favorecem o 
despovoamento e o envelhecimento da população e prejudicam os serviços de interesse 
económico geral.

2. A dimensão urbana e a criação de um espaço policêntrico
Os desequilíbrios territoriais verificados na repartição das cidades agravam os problemas 
de congestionamento das zonas centrais, cujo impacto é negativo para a qualidade de vida, 
para o custo de vida, para a igualdade social e para o ambiente nas cidades. A Comissão 
propôs já algumas soluções na sua comunicação sobre a contribuição urbana1. Todavia, a 
concentração da actividade económica nalguns centros origina um processo cumulativo 
com alguns efeitos negativos. Nos novos Estados-Membros, o crescimento é muito 
significativo nas capitais, apesar da diminuição da população.

3. Instauração de um equilíbrio territorial entre zonas urbanas e rurais
A persistência de grandes desequilíbrios entre as principais zonas metropolitanas e o resto 
do país em matéria de desenvolvimento económico é uma característica específica dos 
novos Estados-Membros. O desenvolvimento das zonas rurais deve ter em conta as 
relações entre as zonas urbanas e as zonas rurais. 

4. Contribuição para o equilíbrio demográfico nos diferentes territórios europeus
Nas zonas com dificuldades de acesso e infra-estruturas menos desenvolvidas, a 
população diminui e envelhece. A população activa concentra-se nas metrópoles. A 
política de coesão pode influir indirectamente na evolução demográfica mediante a 
criação de infra-estruturas nas zonas isoladas. A criação de postos de trabalho bem 
remunerados no sector dos serviços é fundamental para que os jovens permaneçam nas 
zonas rurais.

5. Reforçar a integração económica e social na Europa
A construção da Rede Transeuropeia de Transporte (RTE-T), a melhoria do acesso às 
zonas periféricas, o reforço do Espaço Europeu de Investigação e muitas outras acções 
financiadas a cargo dos Fundos estruturais contribuem para fomentar a integração 
económica e social na Europa. O valor acrescentado da política regional europeia 
comparativamente com as políticas conduzidas a nível nacional reside neste reforço da 
integração económica e social. 

6. Preservação do património das regiões
A diversidade cultural, para além da combinação de influências, constitui a maior riqueza 
do continente europeu. Cada região europeia tem os seus costumes, a sua arquitectura, a 
sua linguagem e as suas características culturais. As acções da política regional 
contribuem para a sua preservação e permitem que todo o território da UE permaneça um 

  
1 Comunicação da Comissão, "Política de coesão e cidades: A contribuição urbana para o crescimento e o 
emprego nas regiões", 13 de Julho de 2006.
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espaço animado onde se pode viver e trabalhar.

IV. Impacto sobre a governança
O relatório pretende sublinhar o impacto sobre a governança e formular recomendações 
tendentes a aumentar esse impacto.

1. Reforço da capacidade administrativa
A implementação da política regional europeia requer certas capacidades 
administrativas susceptíveis de gerir os programas e projectos a longo prazo. Na fase 
de preparação para a adesão à UE, os novos Estados-Membros empreenderam grandes 
esforços para reforçar a sua capacidade administrativa. Esse processo de criação de 
capacidades administrativas não está terminado e deve prosseguir na fase de 
implementação da nova política regional.

2. Proporcionar a estabilidade de grandes projectos de infra-estrutura através da 
programação plurianual
A programação plurianual e estratégica dos programas de desenvolvimento regional 
conjugada com a adicionalidade introduziu maior estabilidade nos grandes projectos 
públicos. Os compromissos plurianuais entre diferentes associados garantem um
melhor financiamento de um projecto a longo prazo. Contudo, alguns grandes 
projectos de infra-estrutura não se realizaram ainda devido ao incumprimento, por 
parte dos associados, dos compromissos financeiros assumidos.

3. O princípio da cooperação com vista a democratizar as políticas públicas
A aplicação do princípio da cooperação desde a fase preparatória e até à aplicação das 
intervenções democratizou as acções públicas. A estreita cooperação entre a Comissão 
Europeia, as autoridades competentes de cada Estado-Membro a nível nacional, 
regional e local, incluindo os parceiros económicos e sociais tem repercussões 
positivas na eficiência da política regional: assim, as acções previstas tornam-se mais 
adequadas às necessidades da região ou de determinados grupos.

4. Promoção da cooperação transfronteiriça e transnacional (intercâmbio de boas 
práticas)
O terceiro objectivo da nova política de coesão, dotado de recursos financeiros muito 
limitados, consiste em estimular a cooperação territorial. A cooperação transfronteiriça
tem como efeito aproximar regiões vizinhas anteriormente separadas por fronteiras 
nacionais. O valor acrescentado desta dimensão da política para o desenvolvimento 
regional é muito elevado, pois nenhuma política nacional pode substitui-la. 

5. Maior apoio dos cidadãos decorrente de uma maior visibilidade da política de 
coesão
Segundo muitos estudos, a política comunitária da coesão é a mais visível e a que tem 
mais repercussões nas regiões. A maioria da população residente em regiões que 
beneficiam dos Fundos estruturais está consciente dos seus efeitos positivos. 
Consequentemente, essa política desempenha um papel essencial para aproximar as 
políticas comunitárias dos cidadãos europeus em benefício de um maior apoio à UE 
em geral. Para assegurar a visibilidade das acções financiadas pelos fundos aplicados
nas regiões, é crucial dar a conhecer os seus patrocinadores.
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SUGESTÕES:

• Criar um OBSERVATÓRIO DO IMPACTO DAS POLÍTICAS COMUNITÁRIAS
sobre a coesão, incluindo o intercâmbio e a divulgação de boas práticas em matéria 
de integração do objectivo da coesão nas fases de formulação e execução.

• Sublinhar a capacidade de reforçar a integração económica e social da política de 
coesão como valor acrescentado de uma política estrutural a nível comunitário.

• Convidar a Comissão a identificar as políticas públicas nacionais e comunitárias que 
favorecem a convergência e a elaborar uma comunicação sobre esse assunto.

• Convidar a Comissão, no âmbito da avaliação intercalar de nova política de coesão, 
em 2009, a analisar o efeito de alavanca dos Fundos estruturais para atrair 
investimentos privados, bem como os efeitos dos novos instrumentos de execução que 
reforçam a competitividade no âmbito da nova política de coesão.

• Instar a Comissão a explorar novas formas para combinar os instrumentos das 
políticas estruturais com outras ferramentas comunitárias com vista a aumentar as 
sinergias em matéria de promoção da investigação e da inovação. 

• Convidar a Comissão a examinar se uma obrigação, como a proposta do relatório 
Aho1 no sentido de afectar pelo menos 20% dos Fundos estruturais à promoção da 
I&D+i é viável e a estudar a necessidade de definir objectivos quantificados em 
matéria de I&D e de inovação.

• Solicitar à Comissão que, nos programas comunitários de apoio à I&D+i, em 
espacial o Sétimo Programa-Quadro de Investigação e o Programa de 
Competitividade e Inovação, se definam objectivos quantificados em termos de 
impacto.

• A fim de optimizar a inovação no âmbito das PME e sabendo que, muitas vezes, estas 
nem sequer cumprem os compromissos decorrentes da necessidade de inovar, criar, 
em ligação com os programas europeus, a figura de ANIMADOR TECNOLÓGICO 
cujas funções consistiriam em dinamizar e em facultar às empresas a sua inovação 
mediante o acesso às ajudas e programas europeus. Esta figura poderia ser 
associada aos projectos regionais, parques tecnológicos, associações de empresas, 
redes, etc.

• Solicitar à Comissão e aos Estados-Membros que melhorem a contribuição do Fundo 
Social Europeu para a implementação da Estratégia Europeia de Emprego (EEE), 
reforçando a sua inter-relação.

• Convidar a Comissão a obter melhor informação sobre a qualidade do emprego 
criado através dos Fundos estruturais.

• A fim de evitar a exclusão social de alguns grupos da população, convidar a 
Comissão e os Estados-Membros a prestar uma especial atenção ao cumprimento dos 
objectivos integrados de forma transversal em todas as políticas e acções 
(acessibilidade, género, etc.).

  
1 Relatório do Grupo de Peritos Independentes sobre I+D e Inovação criado com base na Cimeira de Hampton 
Court, Janeiro de 2006.
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• Convidar a Comissão, os Estados-Membros e as Regiões, nomeadamente as do 
Objectivo Convergência, a financiar prioritariamente as medidas que favoreçam a 
criação de espaços policêntricos com o objectivo de evitar desequilíbrios territoriais 
nas aglomerações urbanas.

• Instar a Comissão, os Estados-Membros e as Regiões a identificar os instrumentos 
mais adequados para alcançar o equilíbrio territorial entre zonas urbanas e rurais, 
estimulando o intercâmbio de boas práticas.

• Solicitar à Comissão, aos Estados-Membros e às Regiões que apoiem e promovam, 
nas zonas rurais, actividades económicas em torno do desenvolvimento de novas 
tecnologias, posto que não requerem a proximidade dos grandes centros urbanos.

• Convidar a Comissão a examinar a possibilidade de sancionar mais o abandono de 
projectos já iniciados que tenham sido financiados pela UE.

• Realçar no relatório a importância da cooperação transfronteiriça e transnacional 
da política de coesão e convidar as autoridades de gestão a promover a cooperação 
transnacional e inter-regional mediante a criação de diferentes redes de cooperação.

• Convidar a Comissão a examinar, no âmbito regulamentação de execução, medidas 
destinadas a aumentar a visibilidade das intervenções, não só para os grandes 
projectos de infra-estrutura, mas também para os pequenos projectos.


