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A necessidade da governação para impulsionar o desenvolvimento sustentável

Para realizar eficazmente o desenvolvimento regional, não basta estar de acordo sobre o que 
fazer, mas é essencial estabelecer os mecanismos de como fazer, isto é, a governação.
As políticas à escala regional e urbana devem enquadrar-se numa estratégia de 
desenvolvimento integrado. É necessário criar mecanismos que permitam evitar que
diferentes políticas se oponham entre si. Só é possível impulsionar o desenvolvimento 
sustentável através de uma melhor governação.
O estudo solicitado pelo Departamento Temático do Parlamento Europeu sobre ”a governança
e a parceria no âmbito da política regional” identificou as diferenças e as dificuldades na 
aplicação do princípio da parceria. Com efeito, não existe um modelo único de parceria, mas 
27 formas diferentes de o aplicar, tendo em conta as características institucionais de cada 
Estado-Membro. Na verdade, o êxito de uma parceria requer um certo investimento no início 
do processo, mais constitui posteriormente um ganho, em termos de tempo, de dinheiro e de 
eficácia.
No terreno, a concepção e a realização do desenvolvimento regional defrontam-se
frequentemente com as divisões artificiais entre sector ou entidade administrativa e política. 
As estruturas correspondem cada vez menos às necessidades dos cidadãos num mundo cada 
vez mais interdependente.
Eis alguns exemplos de situações de bloqueio que devem ser resolvidas pela governação :

 As organizações públicas (União Europeia, Estado, região, municípios e outras) 
dispõem dos seus poderes, dos seus orçamentos, das suas opções estratégicas, dos seus 
calendários. Como assegurar a coerência entre os temas comuns?

 São estabelecidas, a cada nível, políticas sectoriais: transportes, educação, social, 
cultura, habitação, energia, etc. Os decisores prevêem as consequências para as outras 
políticas?

 No mesmo território (município, região, por exemplo), a regulamentação europeia do
FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) preconiza a abordagem
integrada. Esta abordagem é praticada? Que uso fazem dela outros fundos europeus, 
como: FEADER – FSE – Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (7PQ) neste mesmo território?

 Nos serviços de cada instituição (desde as Direcções-Gerais da Comissão Europeia aos 
serviços das cidades, passando pelos ministérios e os serviços dos conselhos regionais),
quais são os métodos de trabalho utilizados regularmente para funcionar em 
transversalidade?

 Em alguns Estados-Membros da União Europeia, a descentralização tem de ser 
completada para melhor serem tratados os temas regionais e locais.

Do conceito de abordagem integrada ao instrumento de governação

O conceito de abordagem integrada, ou seja, de integração mais profunda de todas as políticas 
que apresentem um impacto territorial, económico e social, é cada vez mais promovido na 
legislação europeia. Este conceito nasceu da necessidade de pôr de lado a compartimentação.
O conceito de abordagem integrada passou a ser considerado como uma necessidade, ao 
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ponto de ser encontrado em numerosos textos das instituições europeias, muito especialmente
no domínio da política de coesão. Tornou-se um elemento recorrente nos esforços para tornar 
as políticas europeias mais eficazes. Mas como passar de um conceito para uma prática?
Se a abordagem integrada é reconhecida como a necessidade de ter em conta as 
diferentes temáticas ligadas a um mesmo projecto, a governação é o mecanismo para a
sua realização. A governação é a forma de estabelecer modos de cooperação e de 
decisão:
 sobre um mesmo tema
 entre diferentes actores públicos e privados
 entre diferentes entidades territoriais
 entre diferentes políticas públicas.

Para tornar a governação operacional, é preciso utilizar o instrumento gestão de projectos. A 
gestão de projectos assenta em algumas regras que são, frequentemente, muito simples. Este 
instrumento, que tem a sua génese no mundo das empresas, não só permite a uma empresa 
criar um novo produto num ambiente cada vez mais complexo, mas é igualmente válido para 
assegurar o êxito de projectos financiados por Fundos Estruturais. Trata-se de um instrumento 
para organizar a interacção entre os diferentes actores implicados, permitindo desse modo 
tornar operacional a abordagem integrada.

Novas formas de governação estão já instituídas pela União Europeia

Por exemplo: 

 As iniciativas comunitárias, como URBAN I e II, nas zonas urbanas, e LEADER, nas 
zonas rurais, demonstraram o funcionamento do sistema.

 A Comissão Europeia criou um grupo de trabalho destinado às questões urbanas, com a
participação de 12 Direcções-Gerais, coordenado pela Direcção-Geral da Política
Regional.

 O URBACT multiplicou as redes que praticam a governação sob a forma da gestão de 
projectos. Desde Maio de 2008, sete redes são dedicadas especialmente à governação.

 O regulamento geral dos Fundos Estruturais exige, no seu artigo 11º, a aplicação do 
princípio da parceria, isto é, a consulta e a implicação da sociedade civil e dos actores 
socioeconómicos na concepção e na execução dos programas operacionais.

 Os Estados-Membros estiveram de acordo com a Agenda Territorial, um documento 
estratégico que visa promover uma maior ponderação da dimensão territorial das 
políticas nacionais e europeias. No primeiro programa de execução da agenda territorial,
que inclui várias acções, uma linha de acção é dedicada exclusivamente ao reforço da
governação a vários níveis. A fim de melhor ter em conta e dominar o impacto territorial 
das políticas públicas, é indispensável optimizar a interacção entre diferentes entidades 
territoriais.

 A instituição do Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça (AECT) (com o 
primeiro exemplo do Eurométropole de Lille-Tournai-Courtrai, em Janeiro de 2008) 
implica a utilização de uma nova governação.
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 No âmbito do 7.º PQID (acção de apoio), a Comissão Europeia lançou a SOCIAL 
POLIS, uma plataforma social sobre a coesão social nas cidades.

 No seu próximo Livro Verde sobre a coesão territorial, a Comissão Europeia 
debruçar-se-á sobre a governação.

 Finalmente, na parte dedicada à coesão territorial, o Tratado de Lisboa exige igualmente
que seja prestada uma atenção especial à questão da governação.

PROPOSTAS

Introdução
Os novos métodos de governação não se substituem às instituições públicas (europeias, 
nacionais, regionais e locais) que dispõem de competências e de orçamentos, mas dão-lhes a 
possibilidade de realizar as suas políticas próprias em coerência com o conjunto dos actores
(públicos e privados) no que respeita a um mesmo tema.

Convém, pois, passar a escolher e a realizar as acções que irão permitir o desenvolvimento
qualitativo e quantitativo destes novos métodos de governação.

Governação e fundos europeus
 Como pode a governação no âmbito da aplicação dos Fundos Estruturais ser 

melhorada a fim de optimizar a eficácia dos programas operacionais 2007-2013?

 Quais as medidas de governação que a Comissão Europeia pode instituir para obter 
a articulação dos diferentes fundos comunitários (Fundos Estruturais, 7.º PQID, 
FEP, FEADER, etc.)?

 O Fundo de Coesão e o FEDER devem fundir-se com os outros fundos na futura 
política de coesão pós-2013?

 A partir de 2014, deve ser prevista regulamentação que torne obrigatória a 
abordagem integrada e a utilização dos instrumentos de governação para se poder 
beneficiar dos fundos europeus (no respeito da subsidiariedade)?

Propostas de desenvolvimento da governação no seio das instituições públicas

 A Comissão Europeia pode elaborar linhas directrizes para a realização de uma 
governação que respeite o quadro institucional dos Estados-Membros?

 É necessário definir com maior precisão as responsabilidades das autoridades 
regionais, de acordo com o disposto no artigo 274.º do Tratado de Lisboa, que prevê
a descentralização da responsabilidade da execução dos programas para o nível 
regional?

 É necessário criar um Conselho de Ministros formal, encarregado do 
desenvolvimento territorial, para fazer progredir a política de coesão e a dimensão 
territorial?
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 Como podem a Comissão Europeia, os Estados-Membros e as autoridades regionais e 
locais incentivar o desenvolvimento de uma governação eficaz dos projectos ao nível 
rural-urbano e periurbano?

 Como podem as instituições europeias promover a utilização do Agrupamento Europeu 
de Cooperação Territorial (AECT) como instrumento de governação transfronteiriça e 
com que instrumentos para assegurar a sua eficácia?

 Como promover a execução das acções relativas à governação do primeiro programa de 
execução da Agenda Territorial, adoptado no Conselho dos Açores, em 23 de Novembro 
de 2007?

 Como adaptar o Regimento do Parlamento Europeu para permitir um trabalho 
transversal sobre os temas que implicam várias comissões parlamentares, confiando a 
sua tarefa a um grupo temporário (por exemplo, seguindo o modelo da comissão 
temporária para as Perspectivas Financeiras)?

Indicadores e medidas dos resultados das novas governações
 Como pode a Comissão Europeia, em colaboração com os actores implicados, 

desenvolver indicadores de execução da governação?
 Como se pode utilizar o novo programa ORATE para trabalhar sobre os indicadores da

governação?

 No âmbito da Presidência francesa da UE, será lançada a ideia de criar um “rótulo da 
cidade sustentável”, que inclua a elaboração de um referencial da cidade sustentável. 
Como assegurar que a dimensão da governação faça parte da noção de cidade 
sustentável e, dessa forma, seja incluída no referencial sobre a cidade sustentável ?

 Como se pode aplicar o princípio da parceria na fase de avaliação? 

 Em que medida o processo de auditoria ex-post se pode centrar principalmente no
impacto dos projectos?

 Que mecanismos se podem criar para permitir uma selecção de qualidade dos parceiros
no âmbito da aplicação do princípio da parceria?

 Em que medida a avaliação ex-post se pode concentrar principalmente no aspecto 
qualitativo dos projectos?

 Como promover, a partir da criação dos projectos, procedimentos obrigatórios de 
avaliação do impacto?

Explicar – convencer – formar – difundir as boas práticas da governação
 Que outras acções se podem prever para desenvolver a difusão das boas práticas, em 

termos de governação?

 Em que medida as redes europeias existentes poderiam desenvolver as suas acções em 
matéria de governação e assim contribuir para tornar os métodos de governação mais 
operacionais?

 Como se podem utilizar as numerosas redes europeias existentes entre cidades e regiões
para difundir a aprendizagem da gestão de projectos?
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 Como incentivar os eleitos e os funcionários da administração pública a utilizar os 
recursos financeiros da assistência técnica para serem formados em governação e, 
nomeadamente, em gestão de projectos?

 É possível atribuir um papel mais estruturado às universidades e a outras instituições de 
ensino superior ou tecnológico no desenvolvimento da governação?

 Qual poderá ser o papel do Comité das Regiões na promoção de novos métodos de 
governação?
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