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1. Introdução

A política de coesão é uma das prioridades mais importantes da União Europeia. Com um 
enquadramento financeiro que se eleva a 1/3 do orçamento da UE, esta política, que assenta, 
mais do que qualquer outra, no princípio da solidariedade, destina-se a reduzir as assimetrias 
económicas, sociais e territoriais entre os Estados-Membros e as suas 268 regiões.
Essas assimetrias continuam, todavia, a ser importantes. Temos de ter presente que uma em 
cada quatro regiões tem um PIB por habitante inferior a 75% da média da União Europeia, e 
que surgem igualmente importantes desequilíbrios no seio das regiões.

Várias análises europeias, os resultados do programa OROTE 2006, os Relatórios de Coesão e 
as iniciativas estratégicas chamam a atenção para o facto de a exclusão social estar 
concentrada, em termos espaciais, nas regiões mais subdesenvolvidas.
O objectivo do relatório é chamar a atenção para o sistema de segregação de interacção 
espacial, para grupos vulneráveis e sublinhar a importância da identificação e do tratamento 
territorial desses processos com base numa determinada abordagem. Por conseguinte, a 
questão das comunidades e dos grupos vulneráveis deverá ser tratada no contexto da coesão 
territorial.

O documento pretende destacar que é necessário identificar e reconhecer os principais 
problemas para fazer face à exclusão territorial enraizada no desenvolvimento microterritorial.
No entanto, é muito escassa a informação a nível europeu que se encontra em análises 
territoriais elaboradas até agora e no actual sistema europeu de estatística.

Transição da pobreza para a exclusão
Os grupos vulneráveis enfrentam problemas multidimensionais, através dos quais a pobreza 
se intensifica e assume a forma de exclusão e de segregação crescente. A exclusão dos grupos 
afectados pelo desemprego de longa duração leva, frequentemente, a que a inactividade afecte 
negativamente sua capacidade de superação das dificuldades sociais e económicas.

A exclusão tem um forte carácter espacial
A exclusão do fluxo de desenvolvimento económico e social aparece sobretudo em termos 
espaciais e está interrelacionada com a exclusão territorial; daí que seja menor o acesso dos 
grupos vulneráveis ao trabalho e aos serviços.
As perspectivas de vida dos grupos sociais são determinadas pela sua localização geográfica:
regiões e micro-regiões em questão e, sobretudo, pelo ambiente em que vivem. Por 
conseguinte, é muito forte a delimitação espacial do risco de exclusão.

O fenómeno aparece ao nível micro-regional
É importante destacar que estas crises sociais e económicas surgem, sobretudo, em áreas 
intra-regionais periféricas ou em micro-regiões menos desenvolvidas e, na maior parte dos 
casos, não podem ser apreendidas ao nível NUTS 2.

Portanto, o aparecimento de sociedades vulneráveis em termos espaciais pode ser analisado 
não aos níveis NUTS 2, mas sim aos níveis LAU 1 e LAU 2, em conformidade com a 
terminologia da UE.
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Segregação também nas zonas rurais
Os processos de segregação são claramente mais visíveis nas cidades do que nas zonas 
circundantes menos povoadas. A situação nas zonas rurais afectadas pela segregação é, na 
realidade, ainda pior.

Em zonas urbanas, os processos de segregação estão inter-relacionados com o fluxo de 
suburbanização que se traduz no declínio dos tradicionais centros das cidades. Entretanto, 
para além dos guetos urbanos, as tensões sociais encontram-se muito mais concentradas em 
zonas rurais menos desenvolvidas. Nos novos Estados-Membros onde a transição económica 
reforçou as assimetrias intra-regionais, a população rural encontra-se numa situação muito 
desfavorecida.

O problema está oculto: Falta de instrumentos
O fenómeno da exclusão territorial aqui abordado não se encontra suficientemente coberto 
nem pelas estatísticas europeias nem pelos objectivos e instrumentos de política.
Os grupos sociais também afectados pela exclusão territorial estão ocultos para efeitos da 
análise espacial, do planeamento de medidas e também para os decisores políticos.
Estes processos acontecem a nível de unidades territoriais de menor dimensão; é por isso que 
os actuais meios de observação ao nível NUTS 2, como sejam a recolha de dados pelo 
EUROSTAT ou a análise sistemática do programa OROTE, não são capazes de os identificar 
à escala europeia. Não existem indicadores territoriais adequados e geralmente aplicados.
Tal como os resultados da nossa análise apresentados no presente relatório, o actual sistema 
de estatística não é capaz de preparar uma análise deste tipo das assimetrias intra-regionais no 
seio das regiões NUTS 2 que seja comparável em todo o território da UE. Os indicadores que 
medem as assimetrias das unidades estatísticas territoriais não são minimamente capazes de 
mostrar as verdadeiras assimetrias infra-regionais. As características territoriais que geram
situações de desfavorecimento locais, regionais e sociais – em especial a segregação – ainda 
não foram introduzidas de maneira uniforme a nível europeu.

Periferias sociais e geográficas intra-regionais
No que respeita às assimetrias territoriais, a política de coesão europeia que incide sobre as 
regiões NUTS 2 descura vários problemas que surgem no seio das regiões. As assimetrias 
intra-regionais são, em muitos casos, mais importantes do que as que existem entre as regiões.

Como são os indicadores sociais e económicos marcantes das cidades de grandes e médias 
dimensões que constituem os motores económicos regionais, eles desviam frequentemente a 
nossa atenção dos problemas existentes em áreas vizinhas ou em bairros urbanos segregados.
Cavam-se, de facto, graves fossos entre as zonas urbanas dinâmicas e as áreas excluídas dos 
processos de desenvolvimento social e económico.

É necessária uma abordagem integrada para tratar do problema a nível territorial
Com base na análise supra, as abordagens horizontais não são suficientes para resolver os 
problemas de grupos vulneráveis. A fim de tratar da situação destes grupos vulneráveis, é 
necessária uma abordagem territorial que permita abordar a complexidade dos problemas e a 
localização geográfica das áreas em questão. É verdadeiramente necessária uma abordagem 
de base micro-regional que se concentre sobre assimetrias intra-regionais e sobre as regiões 
mais sensíveis.
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Se assim não for, poderá haver um aprofundamento dos processos de polarização – em 
especial se as intervenções económicas e sociais se concentrarem em torno dos centros 
dinâmicos – e as áreas excluídas registarão ainda maior declínio. Ao tratar deste problema, 
deverá colocar-se uma forte ênfase no planeamento espacial e no desenvolvimento espacial 
integrado.

2. Exclusão territorial intra-regional

A falta de igualdade de oportunidades, a concentração dos conflitos sociais, especialmente no 
que se refere à segregação que tem como resultado a concentração dos grupos vulneráveis, 
são fenómenos que podem ocorrer em diversas situações. Trata-se de um problema urbano 
bem conhecido, mas com base na experiência obtida pelos novos Estados-Membros, pode 
dizer-se que ele surge sobretudo numa base territorial.

As regiões mais subdesenvolvidas estão em risco de exclusão territorial
Existe uma distância tanto espacial como social entre o grupo vulnerável e a maioria da 
sociedade. As causas da exclusão radicam sobretudo na localização do grupo excluído. A 
localização pode ser sinónimo de graves desvantagens, de acordo com os factores que se 
seguem:

 Aspectos relacionados com a localização:
o Acessibilidade dos locais de trabalho
o Distância dos centros das cidades
o As deficientes infra-estruturas de transportes ou o seu custo relativamente 

elevado
o Baixos rendimentos

 Aspectos internos da área
o Falta ou presença de iniciativas empresariais bem sucedidas em termos de 

funcionamento
o Baixa taxa de emprego
o Baixa taxa de qualificação
o Recursos humanos (em termos de saúde, qualificações, bem-estar)
o Estado do ambiente construído
o Tensões existentes entre os diferentes grupos sociais, racismo e segregação
o Falta e sua qualidade de serviços públicos

A exclusão territorial não constitui geralmente o problema típico das áreas subdesenvolvidas, 
e não afecta apenas as zonas rurais, mas é especialmente característica das periferias, e as 
micro-regiões atravessam uma profunda crise. A exclusão territorial tem os seguintes tipos 
genéticos, que provêm de características territoriais frequentemente misturadas:

- Área com uma localização periférica
- Área onde se concentram grupos socialmente excluídos, os pobres e minorias
- Área de conflitos em consequência de uma transformação económica estrutural 

Unidades territoriais de maiores dimensões escondem os problemas de territórios excluídos
Um dos problemas da falta de visibilidade de regiões subdesenvolvidas e menos 
desenvolvidas reside na agregação territorial. Se as estatísticas mostram os dados de unidades 
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territoriais de maior dimensão, as diferenças existentes no seio das unidades territoriais 
desaparecem. A unidade de base disponível de medida da política de coesão da UE (NUTS 2)
torna comparáveis os factores sociais e económicos destas unidades territoriais dos diferentes 
países. Para a divisão dos recursos da política de coesão entre regiões e países, é esta 
abordagem que deveria continuar a ser aplicada.
No entanto, do ponto de vista da interpretação da coesão social, estão em curso vários 
processos espaciais que não transparecem através dos indicadores socioeconómicos 
identificados ao nível NUTS 2 e, portanto, permanecem ocultos.

A concentração territorial de grupos vulneráveis nas periferias das regiões
Ao lado das necessidades das cidades e das zonas rurais circundantes de maior dimensão, é a 
falta de infra-estruturas que constitui a principal razão dos graves fossos existentes no seio das 
regiões em termos de desenvolvimento, particularmente na Europa Central e Oriental.

Devido à organização territorial local do mercado de trabalho, à falta de transportes ou de 
ligações para distribuição da informação, os habitantes das zonas rurais, com a sua menor 
mobilidade, não podem ter acesso às vantagens que as cidades mais desenvolvidas oferecem. 
Por consequência, o impacto das cidades em termos de atracção não é coroado de êxito e, 
devido à pobreza e à insuficiente disponibilidade de infra-estruturas, o potencial das zonas 
rurais é cada vez menos reconhecido.

Nos novos Estados-Membros, onde as tensões resultantes da imigração concentrada nas 
cidades estão menos presentes, a segregação social e as insuficiências em matéria de 
igualdade de oportunidades surgem sobretudo nessas zonas rurais. Trata-se, pelo menos, de 
um desafio de escala semelhante.

A exclusão territorial está para além dos problemas sociais
Além do mais, enquanto a pobreza resulta basicamente da insuficiência de rendimentos, a 
exclusão territorial vai mais além, uma vez que quem vive em lugares e zonas segregados 
perde, em consequência disso, muito mais oportunidades: oportunidades de aprendizagem, 
acesso a infra-estruturas e serviços.
As diferenças étnicas – concentração de imigrantes em guetos urbanos e o aumento da 
segregação da população romanichel nos novos Estados-Membros – tornam ainda mais graves 
os problemas das áreas menos desenvolvidas, visto a sua integração ser ainda mais 
problemática e difícil de resolver.
Por último, é provável que a maior parte dos grupos vulneráveis, ao mesmo tempo que é 
excluída dos efeitos positivos induzidos pelo desenvolvimento socioeconómico, seja 
igualmente excluída dos processos de tomada de decisões.

No âmbito da investigação europeia, a recolha e o tratamento de dados territoriais são 
limitados
Os problemas sociais não são suficientemente visíveis através das estatísticas europeias. A 
fim de obter unidades territoriais comparáveis, é necessário que seleccionemos os diferentes 
níveis e dados territoriais dos diferentes países de tal modo que a variação da dimensão das 
unidades territoriais seja o mais pequena possível.

Para além de problemas de agregação territorial, apenas dispomos de indicadores sociais 
limitados em termos de divisão territorial e por isso a investigação espacial europeia incide 
menos sobre os problemas sociais. Há alguns estudos de caso que mostram os fenómenos da 
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segregação e da exclusão territorial, mas não foi ainda preparada nenhuma análise de todo o 
território europeu cuja validade seja de nível mais elevado. Os indicadores que podem ser 
aplicados em termos territoriais são os seguintes:

 Taxa de actividade
 Taxa de emprego
 Taxa de desemprego de longa duração
 Risco de pobreza
 Esperança de vida
 Proporção dos que têm como qualificação máxima a instrução primária

O modo como se tenta combater os riscos da pobreza e da exclusão social varia de país para 
país. Os sistemas dos Estados-Membros diferem não apenas em termos dos recursos 
disponíveis, mas também no que se refere aos mecanismos de afectação. Para além das 
diferenças nacionais, se realmente quisermos resolver os problemas dos territórios menos 
desenvolvidos e segregados, é necessário que admitamos que os problemas da pobreza e da 
exclusão social são questões territoriais que necessitam de ser tratadas por meio de uma 
abordagem espacial, com recursos suficientes concretamente direccionados para as áreas mais 
desfavorecidas.
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