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 1. INTRODUÇÃO HISTÓRICA.
As questões relativas ao desenvolvimento urbano estão no centro dos novos objectivos da 
coesão territorial e da Estratégia de Lisboa. A razão deste posicionamento central é fácil de 
compreender se atendermos ao facto de que as cidades geram entre 70% a 80% do PIB da UE 
e de que 80% dos cidadãos da UE vivem em cidades. Um outro motivo para a importância de 
se focar a atenção nas cidades é a elevada concentração de problemas de natureza económica, 
ambiental e social que se regista nos aglomerados urbanos.
Consequentemente, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu possuem um longo 
historial em lidar com estas questões urbanas, cuja abordagem é mais eficaz se for realizada 
em comum a nível europeu. O Parlamente sempre reconheceu a importância destas acções, 
inicialmente empreendidas ao abrigo das iniciativas Urban. Assim, o Parlamento encorajou 
activamente acções desenvolvidas ao abrigo das iniciativas Urban e das negociações relativas 
à legislação adoptada em 2006 que rege os Fundos Estruturais, tendo tomado a iniciativa de 
pressionar a Comissão Europeia a reconhecer a necessidade de permitir o financiamento de 
determinados projectos de renovação relativos a habitações sociais e à conservação de energia 
em áreas urbanas dos novos Estados-Membros.
A Comissão do Desenvolvimento Regional elaborou um conjunto de relatórios e de pareceres 
influentes que ajudaram a definir a política de desenvolvimento neste domínio1 e que 
culminaram com o relatório Kallenbach sobre o seguimento da Agenda Territorial e da Carta 
de Leipzig. O presente relatório deverá ser visto como um dos capítulos desse conjunto de 
relatórios que definem a posição dinâmica do Parlamento face à política urbana.
As principais orientações políticas e os progressos alcançados no seguimento dos pedidos de 
acção apresentados pelo Parlamento poderão resumir-se nos seguintes termos:

 A Conferência de Presidentes conferiu à Comissão do Desenvolvimento Regional
competência sobre as questões urbanas;

 No seguimento de um pedido formulado pelo Parlamento, a Comissão Europeia 
estabeleceu um Grupo Inter-serviços para o Desenvolvimento Urbano, presidido pela 
Direcção-Geral da Política Regional;

 Reuniões regulares a nível ministerial para discutir e coordenar o desenvolvimento 
urbano já se tornaram um hábito de sucessivas Presidências da UE;

 Está a ser desenvolvida uma política urbana, espacial e temática integrada;

 Já foi reconhecida a importância do acesso a uma habitação de qualidade e a preços 
razoáveis;

 Foi adequadamente estabelecida a relação entre emprego, educação, investigação, 
habitação, transporte e ambiente, pelo que qualquer implementação política terá por 
base uma abordagem integrada;

 O tratamento especificamente regional das características espaciais no âmbito do 
desenvolvimento territorial é actualmente normalizado;

 É reconhecida a importância das parcerias público-privadas e da participação de todas 
as partes interessadas na política de desenvolvimento;

                                               
1 Ver relatório Beaupuy sobre "A dimensão urbana no contexto do alargamento" e o relatório Andria sobre 
"Alojamento e política regional".



DT\736780PT.doc 3/11 PE409.776v01-00

PT

 A ESPON tomou a seu cargo o desenvolvimento de um conjunto simples de 
indicadores;

 O papel das cidades na prossecução dos objectivos de Lisboa e Gotemburgo é 
essencial para todas as políticas da UE;

 A necessidade de empreender acções específicas para evitar o alastramento urbano, 
garantir um elevado padrão de construção nas cidades e centros urbanos e reduzir a 
poluição é reconhecida por todos os Estados-Membros.

 2. O QUE SE ENTENDE PELO TERMO URBANO?

Foram feitas muitas tentativas para estabelecer um entendimento comum do termo Urbano, 
existindo actualmente definições dadas pela ONU1, pelo Banco Mundial2, pela OCDE3, bem 
como por muitos países individualmente. A maioria, se não a totalidade, destas definições 
assentam em informação estatística relativas à dimensão e à densidade populacional. 

Embora existam, indiscutivelmente, grandes diferenças de país para país a nível da 
distribuição geográfica da população, as instituições europeias basearam-se, até aqui, na 
abordagem adoptada pelo Eurostat no Guia de referência europeu de estatísticas regionais 
e urbanas4, o qual identifica quatro níveis de unidade espacial em relação aos quais são 
recolhidas observações. Estas variam desde a zona central, ou "coração" da cidade até às 
zonas urbanas de grande extensão (large urban zones – LUZ), passando pelo "Núcleo" de 
nove cidades capitais onde o conceito de cidade administrativa não gerou unidades espaciais 
semelhantes e, por último, as zonas de cidades-satélite (subcity districts - SCD).

 3. PROBLEMAS E ESTATÍSTICAS URBANOS 

As estatísticas urbanas são essenciais para o desenvolvimento de políticas inovadoras que 
permitam enfrentar os desafios colocados pelas cidades. Sob a supervisão do Eurostat, os 
serviços nacionais de estatística criaram uma base de dados compreendendo 358 cidades e 
330 indicadores (Auditoria Urbana). A base de dados contém informação histórica relativa 
a 1996, 2001 e 2004 e irá iniciar a recolha de um conjunto limitado de variáveis a partir de 
2009. A integração da dimensão urbana facilitou a observação das questões principais
contidas na Carta de Leipzig e na resolução do Parlamento Europeu sobre o assunto. A 
Auditoria identificou alguns dos principais desafios futuros, como por exemplo o 
envelhecimento da população, a migração e o despovoamento. Na Europa Central, 
determinadas cidades estão a reduzir-se mais rapidamente do que outras, sendo um exemplo 
característico a cidade de Leipzig. Os dados relativos às cidades-satélite destacaram a 
importância dos bairros mais desfavorecidos, que necessitam de melhoramentos físicos. As 
cidades continuam a ser fontes importantíssimas de poluição, com impacto ao nível das 
alterações climáticas; consequentemente, desempenham um papel fundamental no combate à 
mesma, promovendo a eficiência energética e sistemas de transporte urbano limpos.

                                               
1 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
2 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
3 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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 4. A DIMENSÃO URBANA NA POLÍTICA REGIONAL ATÉ 2006.

Em termos históricos, a dimensão urbana fazia parte do pacote principal de operações 
estruturais. Desde os anos noventa que existem projectos-piloto Urban. A partir de 1994 
existe o Programa de Iniciativa Comunitária URBAN, que veio permitir a promoção de 
modelos integrados de desenvolvimento local. Um dos exemplos de boas práticas que tem 
sido seguido é o URBACT (Programa Europeu para o Desenvolvimento Urbano 
Sustentável).1

No período entre 2000 e 2006 foram explicitamente afectados 16 mil milhões de euros à 
política urbana ao abrigo dos Fundos Estruturais. Destes, 15 mil milhões de euros foram 
afectados a programas dos objectivos 1 e 2 centrados na recuperação urbana. Para além das 
medidas específicas, os Fundos Estruturais financiaram um número significativo de medidas 
em áreas urbanas, constituídas por investimentos em infra-estruturas, apoio às pequenas e 
médias empresas e medidas de integração social.2

 5. A DIMENSÃO URBANA NA POLÍTICA REGIONAL 2007-2013.

Enquanto que, no anterior período de programação, eram afectados fundos específicos para as 
várias iniciativas Urban, o mesmo já não se verificou em relação ao período de 2007-2013. 
Após a aprovação da nova regulamentação relativa aos Fundos Estruturais, a política de 
desenvolvimento urbano passou a estar integrada nos objectivos de coesão, 
competitividade regional e emprego, salientando assim a importância que a União atribui a 
este aspecto da política de coesão.3

A LEGISLAÇÃO E O SEU IMPACTO

O regulamento que estabelece disposições gerais4 defende que deve ser dada maior 
importância às cidades e centros urbanos, particularmente as de dimensão média, 
desenvolvendo o seu papel na programação da promoção da recuperação urbana. No âmbito 
dos programas operacionais co-financiados pelo FEDER no quadro dos objectivos de 
convergência, competitividade regional e emprego, o regulamento também permite aos 
Estados-Membros, regiões e autoridades responsáveis subdelegar nas autoridades urbanas 
aspectos relacionados com as prioridades inerentes à recuperação de cidades e centros 
urbanos. O n.º 4 do artigo 27.º do Regulamento refere ainda que o Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) deve incluir, quando apropriado, acções relativas ao 
desenvolvimento urbano sustentável. O n.º 4 do artigo 37.º do mesmo regulamento refere que 
                                               
1 O Programa URBACT é um programa europeu que tem por objectivo promover a troca de experiências entre 
cidades europeias e a capitalização-difusão de conhecimentos sobre todas as questões relacionadas com o 
desenvolvimento urbano sustentável. 
O URBACT I (2002-2006) foi lançado com sucesso em 217 cidades em toda a Europa para o desenvolvimento 
de 38 projectos diferentes.
2 Terceiro relatório relativo à coesão económica e social, 2004; Guia da EU sobre a dimensão urbana das 
políticas comunitárias 2007-2013, 2007.
3 O PE aprovou a respectiva alteração ao relatório Beaupuy.
4 Regulamento (CE) N.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais 
sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1260/1999.
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os programas operacionais devem, quando apropriado, conter informação sobre a abordagem 
ao desenvolvimento urbano sustentável. No artigo 37.º, o regulamento sustenta que os 
programas operacionais (PO) financiados pelo FEDER devem igualmente conter informação 
relativa à abordagem ao desenvolvimento urbano sustentável, quando apropriado. Pode 
também incluir uma relação das cidades seleccionadas para a abordagem às questões urbanas 
e os procedimentos aplicáveis à subdelegação nas autoridades urbanas, eventualmente através 
de um subsídio global. 

O regulamento do FEDER1 prevê, no seu artigo 8.º, que, no caso do desenvolvimento 
urbano sustentável, o FEDER poderá financiar operações que se situam no âmbito do FSE 
(dentro de um limite de 15% das dotações afectadas pela Comunidade a cada 
prioridade-chave de um programa operacional). Trata-se de uma derrogação ao disposto no 
artigo 34.º do Regulamento Geral, que estabelece um limite de 10%. O mesmo artigo refere 
também um conjunto de actividades destinadas a promover o desenvolvimento urbano 
sustentável, tais como: o reforço do crescimento económico, a reabilitação do ambiente físico, 
a recuperação de áreas industriais degradadas, a preservação e valorização do património 
natural e cultural, a promoção do espírito empresarial, do emprego local e do 
desenvolvimento comunitário e a prestação de serviços à população tendo em conta a 
evolução das estruturas demográficas. O artigo 8.º do Regulamento relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional especifica ainda que as intervenções em áreas urbanas 
desfavorecidas poderão abranger uma assistência mais alargada, a fim de apoiar a criação de 
estratégias participativas, integradas e sustentáveis destinadas a fazer face à elevada 
concentração de problemas económicos, ambientais e sociais nas zonas urbanas. 

Assim, ao elaborar os QREN e os PO, os Estados-Membros são encorajados, mas não 
obrigados, a integrar o desenvolvimento urbano sustentável entre as prioridades
estratégicas. Contudo, dada a importância das cidades e dos aglomerados urbanos para o 
tecido económico europeu, a não integração iria, em larga medida, arrasar quaisquer planos 
que pudessem ter de se tornar um actor dinâmico nos esforços da União para alcançar os seus
objectivos.2

Até ao momento, não foi realizada qualquer avaliação complexa do âmbito da 
implementação da dimensão urbana ao nível dos Estados-Membros. Todavia, as 
primeiras observações não são muito positivas. A título de exemplo, a maioria das autoridades 
nacionais e das regiões decidiram não facultar às cidades a possibilidade da subdelegação, por 
preferirem abrir concursos públicos no âmbito das diferentes políticas sectoriais.

ORIENTAÇÕES E RESPECTIVO PAPEL

Juntamente com os novos regulamentos relativos aos Fundos Estruturais, o Conselho emitiu 
também Orientações Estratégicas Comunitárias3. Estas orientações dedicam todo um ponto 
(2.1) à contribuição das cidades para o crescimento e o emprego. 

                                               
1 Regulamento (CE) N.º 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006, relativo ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1783/1999.
2 Objectivos de Lisboa e de Gotemburgo.
3 Decisão do Conselho (CE) N.º 2006/702 de 6 de Outubro de 2006, relativa às orientações estratégicas 
comunitárias em matéria de coesão.
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As orientações estratégicas comunitárias salientam que uma das características da política de 
coesão, em oposição às políticas sectoriais, reside na sua capacidade de adaptação às 
necessidades especiais e às características dos desafios e oportunidades geográficas 
específicas. Consequentemente, ao desenvolverem os seus programas e prioridades, os 
Estados-Membros devem prestar particular atenção às dimensões territoriais específicas. As 
orientações estratégicas comunitárias referem que poderiam ser tomadas em linha de conta 
três dimensões-chave da política urbana:

 O papel das cidades e centros urbanos enquanto motores de desenvolvimento regional 
e centros de inovação;

 A necessidade de melhorar a coesão interna das áreas urbanas (por exemplo, fazendo 
face à exclusão social, às elevadas e crescentes taxas de criminalidade e à deterioração 
da qualidade de vida nas áreas urbanas desfavorecidas);

 Promover um desenvolvimento regional mais policêntrico e o desenvolvimento 
equilibrado das áreas urbanas e metropolitanas.

As orientações defendem também a elaboração de planos integrados de desenvolvimento 
urbano. Nos termos das orientações, a preparação de um plano de desenvolvimento a 
médio/longo prazo para o desenvolvimento urbano sustentável constitui geralmente uma 
condição prévia para o sucesso, visto assegurar a coerência dos investimentos e a sua 
qualidade ambiental.

Saliente-se que a Comissão trabalhou de perto com as autoridades nacionais com vista à 
integração das prioridades do desenvolvimento urbano sustentável no QREN. Contudo, é 
questionável até que ponto os Estados-Membros estão a cumprir o espírito dessas orientações.

INSTRUMENTOS DE ENGENHARIA FINANCEIRA E SUA UTILIZAÇÃO

Os actuais regulamentos revistos permitem às autoridades responsáveis recorrer a um vasto 
leque de parcerias público-privadas para a gestão dos fundos afectados ao desenvolvimento 
urbano. Os Fundos Estruturais poderão, assim, financiar uma operação de engenharia 
financeira, como, por exemplo, fundos de capital de risco, fundos de garantia ou fundos de 
empréstimo. A Comissão Europeia e o BEI desenvolveram três instrumentos financeiros para 
este efeito, a saber, JEREMIE1, JASPERS 2 e JESSICA3. 

O JESSICA (Apoio comunitário conjunto para um investimento sustentável nas zonas 
urbanas) será o de maior interesse para o desenvolvimento urbano. Tem por objectivo 
produzir um efeito de alavanca sobre os recursos financeiros disponíveis. Os fundos 
recuperados devem ser reinvestidos em desenvolvimento urbano ou reafectados à autoridade 
responsável com vista ao desenvolvimento de outros projectos urbanos. Na realidade, o 
Jessica ainda se encontra, neste momento, numa fase inicial. Os primeiros resultados da 
avaliação são esperados para Setembro de 2008, altura em que o grupo de trabalho alemão 
que está a fazer a avaliação da implementação do Jessica irá apresentar o seu relatório.

                                               
1 Facilita o acesso ao financiamento de novas empresas, o desenvolvimento de microempresas e PME.
2 Apoia a preparação de projectos de grande envergadura.
3 Apoia a engenharia financeira no domínio do desenvolvimento Urban.



DT\736780PT.doc 7/11 PE409.776v01-00

PT

URBACT II
O segundo ciclo do Programa, URBACT II (2007-2013), seguiu as pegadas do URBACT I
(2002-2006). O desafio do URBACT II consiste em reforçar a eficácia das políticas 
integradas de desenvolvimento urbano sustentável na Europa, tendo em vista a 
implementação da Estratégia Europeia Lisboa-Gotemburgo (prioridade à competitividade, ao
crescimento e ao emprego). É interessante verificar que o programa URBACT II, ao 
incorporar os objectivos das "Regiões para o desenvolvimento económico", solicitou a todas 
as cidades parceiras que se comprometam com um plano integrado de desenvolvimento 
urbano. Sublinhou também o enorme hiato que existe entre as iniciativas e a realidade no 
terreno entre técnicos e responsáveis políticos. Assinala ainda que a alteração da escala 
geográfica altera a natureza do objecto.

 6. Resultados alcançados pelas sucessivas Presidências

Uma vez que a política urbana é da competência intergovernamental, a importância das 
sucessivas Presidências torna-se crucial para o desenvolvimento deste domínio. 

ALEMANHA:
A Presidência alemã reconheceu o facto de que a era das zonas residenciais e de escritórios
optimizadas individualmente, dos centros comerciais sobredimensionados e dos grandes 
espaços destinados ao tráfego acabou. Deverá existir nas cidades uma maior mistura entre 
zonas residenciais, de trabalho e de lazer. Torna-se necessário abordar as questões 
relacionadas com o desemprego nas zonas desfavorecidas dos centros das cidades, bem como 
as necessidades educacionais dos jovens que nelas vivem. O evento culminante da 
Presidência alemã foi, então, o da assinatura da Carta de Leipzig.

PORTUGAL

A Presidência portuguesa aprovou o primeiro Plano de Acção para a implementação da 
Agenda Territorial e aprofundou o debate sobre a definição do conceito de coesão territorial.

ESLOVÉNIA:
A Presidência eslovena promoveu o debate sobre o papel e a contribuição do planeamento 
urbano para enfrentar os desafios das alterações climáticas e a promoção de uma maior 
eficiência energética. Também salientou a importância da abordagem integrada 
relativamente à gestão e à política dos projectos.

FRANÇA:

A Presidência francesa pretende iniciar o processo relativo a uma "Check list" para a 
implementação da Carta de Leipzig. Esta check list constaria de uma tabela dinâmica, a 
desenvolver por todos os participantes e sujeita a adaptação contínua. A ideia não é a de 
estabelecer um conjunto estático de regras ou medidas; a flexibilidade estava na ordem do dia, 
com vista a ter em conta a grande variedade de necessidades das diferentes cidades e centros 
urbanos europeus. 

REPÚBLICA CHECA:

A República Checa está neste momento a elaborar documentos a nível nacional, incluindo
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uma metodologia destinada a desenvolver planos integrados de desenvolvimento urbano. A 
República Checa prosseguirá o debate sobre uma abordagem comum à coesão territorial na 
UE e respectivas prioridades. Enquanto matéria importante e indissociável, será prosseguido o 
tema da eficácia da política regional e territorial. Durante esta Presidência, está prevista a 
organização de um evento denominado Dia Urbano Europeu. 

 7. Algumas ideias relativamente às orientações futuras

Pelo que atrás foi dito se pode verificar que muito está a ser feito a nível intergovernamental e 
internacional no que respeita às questões urbanas e à dimensão urbana da política regional. 
Logo que o Tratado de Lisboa entre em vigor, a coesão territorial e o seu elemento 
constituinte, o desenvolvimento urbano, serão da responsabilidade conjunta dos 
Estados-Membros e da União.

As disposições constitucionais extremamente diferentes entre Estados-Membros, bem como 
as diferenças ao nível das relações entre o governo central e as autoridades regionais ou 
locais, jogam contra qualquer tipo de metodologia harmonizada, e, embora um reforço da
eficácia dos diferentes níveis de governo possa e deva constituir uma preocupação no que se 
refere ao desenvolvimento regional, há que introduzir melhorias, respeitando, no entanto, as 
imposições constitucionais.

DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE URBANO

Existem grandes diferenças entre Estados-Membros no que se refere à classificação ou não 
dos municípios como urbanos. É muito pouco claro o que se entende por um espaço urbano, 
visto não existir uma definição universal do termo urbano. No entanto, afigura-se muito difícil 
criar uma definição comum e clara, pelo que esta questão deve ser deixada aos 
Estados-Membros, de acordo com o princípio da subsidiariedade.
PROBLEMAS URBANOS E ESTATÍSTICAS

Os problemas urbanos e a forma de os gerir com vantagem para todas as partes implicadas 
variam de país para país e de cidade para cidade. O declínio demográfico, o envelhecimento 
da população e o êxodo da população em cidades como Leipzig irão permitir que a rígida 
protecção das áreas verdes seja acompanhada por medidas destinadas a revitalizar os centros
das cidades e as áreas industriais degradadas, sem despoletar uma tendência de subida nos 
preços dos terrenos e dos imóveis. As mesmas medidas aplicadas a Londres ou Paris 
poderiam, possivelmente, elevar os preços dos terrenos e dos imóveis para níveis tão altos, ao 
ponto de afectar negativamente o investimento estrangeiro, a criação de emprego, o 
recrutamento de pessoal qualificado ou a reabilitação necessária. Tal observação demonstra a 
necessidade da adaptação prévia das boas ideias às necessidades reais ao nível do terreno. 
Uma cidade que esteja a atravessar uma ascensão económica e social repentina terá 
necessidade de se expandir, não apenas no sentido ascendente, com vista à revitalização das 
suas zonas nucleares, mas também para os lados1. A troca de experiências e de boas práticas 
no estudo deste tipo de fenómeno pode evidentemente ajudar, sendo, no entanto, impossível 

                                               
1 Chama-se a atenção para os problemas específicos de Bruxelas.
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estabelecer uma regra geral. Além disso, a definição de uma estratégia de desenvolvimento 
económico, social e territorial implica que a noção de urbano seja limitada às áreas 
relativamente às quais existe um conjunto de dados pormenorizados, pois os problemas só 
podem ser medidos com base em dados claros e concisos.
A DIMENSÃO URBANA NA POLÍTICA REGIONAL

A implementação da dimensão urbana implica uma monitorização mais próxima, indicadores
mais precisos e o desenvolvimento de metodologias idênticas para a implementação integrada 
do desenvolvimento urbano sustentável. 

Aparentemente, enquanto, por um lado, muita referência informal tem sido feita à ideia de 
uma política integrada intersectorial, as estruturas de governo dos Estados-Membros estão, 
nalguns casos, mal adaptadas para encorajar uma cooperação horizontal. O resultado 
traduz-se na falta de uma metodologia adaptada às necessidades. A ausência de uma 
estrutura de gestão intersectorial, com autoridade para garantir a necessária coordenação e 
tomar as decisões que se impõem, poderá constituir um problema grave.

Uma forma de ultrapassar o problema da implementação foi aprovada pela União através da 
criação do IEVP1, destinado a facilitar a cooperação transfronteiras. A possibilidade de 
desenvolver uma estrutura de gestão similar, responsável pela implementação de uma 
metodologia para a implementação de uma abordagem integrada do desenvolvimento urbano 
sustentável, aplicável em toda a UE, poderia ser analisada com vantagem.
SUBDELEGAÇÃO

Os programas de desenvolvimento urbano devem ser concebidos e executados a nível local e 
regional por aqueles que compreendem a população local e o enquadramento empresarial. 
Neste contexto, a subdelegação torna-se uma ferramenta muito importante para desenvolver a 
capacidade de gestão administrativa local, bem como para se tornar um verdadeiro actor do 
crescimento territorial e europeu. 

A atribuição ou não de maiores responsabilidades às organizações regionais ou sub-regionais 
no âmbito da programação e disponibilização dos Fundos Estruturais dependerá não apenas 
da criação de um quadro positivo a nível comunitário, em termos de regulamentos e 
orientações, mas também da disponibilidade dos governos e das autoridades responsáveis
nacionais para aceitar e assegurar o seu maior envolvimento prático. 

É questionável em que medida funciona o quadro voluntário. No futuro deve ser contemplado 
o papel claro das cidades, ao lado dos governos regionais e nacionais, enquanto órgãos 
intermédios, no contexto duma abordagem de governação a vários níveis.

PLANOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

A nível urbano sucede, com frequência, já existirem outros planos de desenvolvimento. Para 
que os planos de desenvolvimento urbano sejam viáveis, é essencial conceber uma estrutura 
de gestão e de tomada de decisão representativa. Alem disso, a ideia de um plano integrado de 
desenvolvimento urbano será o caminho a seguir, mas apenas se existirem recursos 
suficientes.

                                               
1 Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria.
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JESSICA

O programa Jessica deve constituir, claramente, a principal ferramenta para o financiamento 
de projectos de desenvolvimento urbano sustentável. O princípio recorrente do JESSICA deve 
ser realçado, bem como o seu potencial para o crescimento económico.
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ABORDAGEM INTEGRADA DA DIMENSÃO URBANA 

Para além da política regional, existem outras políticas financeiras comunitárias que actuam 
sobre as cidades e que também oferecem recursos financeiros susceptíveis de serem aplicados 
no território das cidades. Entre estas, a Política Europeia dos Transportes e a Política Europeia 
de Investigação e Desenvolvimento aparentam ser as mais importantes. Futuramente, estas 
políticas deverão estar mais interligadas com a Política de Coesão.
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