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A política regional e estrutural é uma das áreas políticas mais importantes da União Europeia,
não apenas em termos de dotações financeiras, mas sobretudo considerando o significado que 
ela assume para a coesão social, económica e territorial da União Europeia, bem como para o 
desenvolvimento do conjunto das suas 268 regiões.

Muitas regiões na União Europeia enfrentam desafios bastante semelhantes. Têm de fazer 
face à globalização e ao consequente ritmo acelerado de reestruturações económicas, à 
abertura das relações comerciais, às consequências da revolução tecnológica, ao 
desenvolvimento da sociedade baseada no conhecimento, às alterações demográficas, bem 
como ao aumento da imigração.

Embora seja objectivo da política estrutural da União Europeia ajudar as regiões a fazer face 
aos desafios, os potenciais candidatos a apoios deparam-se com grandes obstáculos no que 
toca à utilização dos fundos estruturais da União Europeia. Entre estes contam-se elevados 
encargos administrativos, regulamentações demasiado extensas e de difícil compreensão, 
regras de co-financiamento pouco transparentes, escassas oportunidades de intercâmbio de 
experiências entre os promotores dos projectos, bem como possibilidades muito incipientes de 
coordenação inter-regional.

Uma via para ultrapassar estes obstáculos consiste em desenvolver uma abordagem 
concertada de intercâmbio inter-regional de melhores práticas (best practices), para que os 
actores nas regiões possam recorrer às experiências de terceiros. É este o objectivo do 
presente relatório. Esta matéria suscita, no entanto, questões não só de organização como de 
fundo. Uma das principais questões prende-se com o esclarecimento do que se entende por 
melhores práticas. Embora sendo um conceito utilizado com muito frequência e em diversos 
domínios, continua a faltar uma definição clara e inequívoca do seu significado. 

Ainda assim, é possível enumerar determinados factores na área da política regional e 
estrutural da União Europeia que podem servir para identificar melhores práticas. Para este 
efeito, a relatora recomenda a utilização dos critérios seguintes:

 a qualidade do projecto

 a garantia do princípio de parceria

 a sustentabilidade da acção

 o respeito pelo princípio da igualdade de oportunidades

 o grau de inovação do projecto

 a eficácia da utilização dos recursos, bem como

 a duração do projecto até à sua execução

 a transmissibilidade do projecto no sentido de também poder ser aplicado 

noutras regiões da União Europeia.
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Tendo em vista a diversidade de conteúdos da política de coesão da União Europeia, o 
relatório irá concentrar-se, porém, em alguns pontos fundamentais, designadamente:

 Investigação e desenvolvimento/inovação

 Protecção ambiental - protecção do clima - política energética sustentável

 Criação de emprego de qualidade

 Aprendizagem ao longo da vida

 Desenvolvimento urbano integrado

 Evolução demográfica

 Cooperação transfronteiras

 Parcerias público-privadas

Com base em projectos apresentados pelas regiões, pretendem identificar-se, para além dos 
factores gerais acima enumerados, também factores específicos adaptados às prioridades 
temáticas para as melhores práticas.

Paralelamente a estes aspectos de conteúdo, o relatório irá também tratar de questões 
organizacionais, sobretudo tendo em vista identificar medidas e formas de realizar um 
intercâmbio das melhores práticas identificadas e/ou de as tornar acessíveis aos actores nas 
regiões.

O relatório intitulado "Melhores práticas no domínio da política regional e entraves à 
utilização dos Fundos Estruturais" irá incluir conclusões e recomendações dirigidas à 
Comissão Europeia.
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