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1. FUNDOS ESTRUTURAIS E DE COESÃO: UMA POLÍTICA DE SOLIDARIEDADE 1 
 
Porquê?  
 
A política regional consubstancia a solidariedade entre os povos da Europa a que faz referência o 
preâmbulo do Tratado da União Europeia. Contribui para lograr um dos objectivos fundamentais 
consagrados no Tratado: o reforço da coesão económica e social da UE mercê da redução das 
disparidades de desenvolvimento entre as suas regiões. A política regional surte um impacto 
significativo na competitividade das regiões e nas condições de vida dos seus habitantes, 
essencialmente através do co-financiamento de programas de desenvolvimento plurianuais. Cabe 
à política regional possibilitar que todas as regiões da UE tiram pleno partido das oportunidades 
propiciadas pelo mercado interno, bem como contribuir para o êxito da união económica e 
monetária (UEM). 
 
  
Como? 
 
Os programas são apoiados a título de quatro fundos de finalidade estrutural e do Fundo de 
Coesão:  
 
 o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no domínio de infra-estruturas, 

investimentos geradores de postos de trabalho e apoio a PME,  
 o Fundo Social Europeu (FSE) promove a formação, a integração social e o emprego, 
 o Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA, Secção Orientação) no 

domínio do desenvolvimento rural e ajuda aos agricultores e  
 o Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP) para a adaptação do sector das 

pescas.  
 
O Fundo de Coesão promove projectos no domínio do ambiente e dos transportes nos 
Estados-Membros mais desfavorecidos. 
 
Os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão prestam ajuda financeira e o Banco Europeu de 
Investimento concede empréstimos. 
 
O Fundo de Coesão presta assistência financeira directa em prol de grandes projectos de infra-
estruturas no domínio dos transportes e do meio ambiente.  
 
Os Fundos Estruturais financiam programas que visam a promoção do desenvolvimento. Os 
programas de desenvolvimento são elaborados pelos Estados-Membros, em colaboração com as 
autoridades regionais e locais e os parceiros económicos e sociais relevantes. 
 
Prioridades: 
 
Os Fundos Estruturais centram-se em três objectivos prioritários:  

                                                 
1 Informações baseadas no site Inforegio. Comissão Europeia. Direcção-Geral da Política Regional. 
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 recuperação da regiões com atrasos de desenvolvimento (Objectivo 1),  
 reconversão económica e social de zonas industriais, urbanas ou rurais dependentes da pesca 

(Objectivo 2), e  
 modernização dos sistemas de formação e promoção do emprego (Objectivo 3), (os 

programas financiados a título das regiões de Objectivo 1 já incluem medidas deste tipo).  
 
É também concedida assistência no âmbito de quatro Iniciativas Comunitárias que visam a 
promoção da cooperação transfronteiriça, inter-regional e transnacional em toda a UE 
(INTERREG III), a revitalização de cidades e de zonas urbanas degradadas (URBAN II), a 
igualdade no mercado de trabalho (EQUAL) e o desenvolvimento de zonas rurais (LEADER+).  
 
Por fim, as acções inovadoras financiam projectos experimentais a nível regional. 

 
 
Quadro financeiro: 
 
Os Fundos Estruturais absorvem aproximadamente um terço do orçamento da UE. A sua dotação 
durante o período compreendido entre 2000-2006 é de 195 mil milhões de euros para a UE-15, 
mais 15 mil milhões de euros para os novos Estados-Membros durante o período entre 2004 e 
2006.  
 
O Fundo de Coesão recebe um montante de 25,6 mil milhões de euros para a UE-25. 

 
A assistência comunitária complementa a ajuda prestada pelos Estados-Membros. O 
financiamento comunitário varia entre 25% e 85% do custo total, sendo mais elevado nas regiões 
em que o sector público não pode suportar per se o ónus financeiro colocado pelo 
desenvolvimento. A assistência prestada pelo sector público é complementada pelo 
financiamento do sector privado. 

 
Definição de programas 
 
Os programas são elaborados pela Comissão Europeia e pelas autoridades nacionais e regionais  
com base em orientações da Comissão e nas prioridades dos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros seleccionam projectos concretos e são responsáveis pela respectiva 
implementação. O financiamento comunitário constitui um complemento da assistência nacional 
às regiões e respectivas populações, nomeadamente mercê do co-financiamento de programas de 
desenvolvimento plurianuais. 
 
Perspectivas futuras: 
 
Para o período compreendido entre 2007 e 2013, a Comissão propõe centrar as suas prioridades 
em três elementos-chave. O orçamento total proposto é de aproximadamente 336 mil milhões de 
euros.  
 
 Convergência: pretende-se estimular o crescimento e o emprego nas regiões menos 

desenvolvidas (sobretudo nos novos Estados-Membros) que continuarão a beneficiar do 
Fundo de Coesão.  
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 Competitividade: trata-se de antecipar a mudança no resto da UE; tal inclui uma 
componente regional no quadro da qual cada Estado-Membro selecciona as zonas 
beneficiárias, e uma componente nacional, baseada na Estratégia de Emprego Europeia .  
 Cooperação: assenta nas experiências recolhidas no âmbito do programa INTERREG 

visando promover um desenvolvimento harmonioso em todo o território da União Europeia. 
 
 
 
Papel do Parlamento Europeu 
 
O Parlamento tem lançado mão das suas novas competências neste domínio:  
 
 o Acto Único Europeu introduziu a cooperação com o Conselho para efeitos de 

implementação de decisões que rejam os Fundos Estruturais; 
 o Tratado de Maastricht consagrou o processo de parecer favorável aplicável a decisões 

relativas a regulamentos gerais; 
 o Tratado de Amesterdão introduziu a co-decisão com o Conselho no caso das medidas de 

execução; 
 o Tratado de Nice prevê que, a partir de 1 de Janeiro de 2007, o Conselho delibere por 

maioria qualificada relativamente a decisões referentes a regulamentos gerais. 
 
O Código de Conduta adoptado conjuntamente com a Comissão em 1993 e alargado em 1999 
prevê que o Parlamento seja regularmente informado das actividades desenvolvidas pelo Fundo. 
De acordo com a reforma de 1999, o Parlamento conseguiu também manter o Programa URBAN 
como uma das iniciativas comunitárias.  
 

2. TERMINOLOGIA 
 
 Política regional da UE: Base jurídica: Artigos 2° e 3° do Tratado que institui a 

Comunidade Europeia. A política regional da UE rege-se pelo princípio da solidariedade: 
foi concebida para propiciar assistência a nível comunitário que permita às regiões mais 
desfavorecidas ultrapassarem os seus atrasos. A política regional é igualmente tangível: os 
seus resultados podem ser directamente sentidos pelos cidadãos europeus que beneficiam 
directamente da assistência, podendo, por exemplo, ser auxiliados a encontrarem trabalho ou 
a adaptarem-se às mutações do mercado laboral mercê de acções de formação.  

 
 Política de coesão: Base jurídica: Título XVII, artigos 158° - 162° do Tratado CE2. Permite 

corrigir os desequilíbrios de desenvolvimento intervindo a nível dos factores económicos e 
sociais. A política de coesão propicia às regiões mais desfavorecidas os meios necessários 
para acelerarem o desenvolvimento e melhorarem as condições de vida, incluindo serviços 
básicos, aptidões, capacidades tecnológicas, ambiente propício ao investimento exógeno, 

                                                 
2 Acto Único Europeu sob a forma de Título V do Tratado CE prevê especificamente a reforma da estrutura e das 
normas operacionais dos Fundos Estruturais sob proposta da Comissão, por decisão unânime do Conselho, após 
consulta do Parlamento. As medidas de execução da reforma são elaboradas com base numa proposta da 
Comissão, por maioria qualificada do Conselho. Por força do Tratado de Amesterdão, as decisões de execução 
ficam abrangidas pelo processo de co-decisão. A Comissão deve apresentar relatórios intercalares ao Conselho e 
ao Parlamento de três em três anos. 
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etc.. Para além de afectarem as regiões mais desfavorecidas, os desequilíbrios de 
desenvolvimento atrasam o crescimento da União e impedem a optimização do seu potencial.  

 
 Coesão Económica e Social: Papel do Parlamento Europeu: O Parlamento considera que 

a coesão económica e social é imprescindível para a integração europeia. Com efeito, tem 
apoiado sistematicamente propostas que considera necessárias para reforçar as dotações dos 
Fundos Estruturais. O Código de Conduta de 1993 relativo à implementação da política 
estrutural constituiu o corolário da insistência do Parlamento relativamente à necessidade de 
financiamento adequado. Por força dos seus poderes de emissão de parecer favorável às 
normas gerais que regem os Fundos Estruturais, o Parlamento expressou a sua posição3, 
tendo o Conselho adoptado grande parte dos seus pontos de vista. O Código de Conduta com 
a Comissão foi alargado em 1999, passando a abranger todos os instrumentos de finalidade 
estrutural. 

 
 Fundos Estruturais: Os Fundos Estruturais da UE são administrados pela Comissão 

visando o financiamento da ajuda comunitária de finalidade estrutural. Abrangem a secção 
Orientação do FEOGA, o Fundo Regional de Ajuda Estrutural no âmbito da política regional, 
o Fundo Social para medidas de política social e o Instrumento Financeiro de Orientação da 
Pesca (IFOP). A assistência financeira propiciada pelos Fundos Estruturais destina-se 
essencialmente às regiões mais desfavorecidas, com o objectivo de reforçar a coesão 
económica e social da União, para que assim os requisitos do mercado interno possam ser 
satisfeitos em toda a UE.  

 
 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): Base jurídica: Artigos 158° - 

162° do Tratado CE. Objectivos: corrigir desequilíbrios regionais através da participação no 
ajustamento estrutural de regiões mais desfavorecidas e a reconversão de regiões industriais 
em declínio (Artigo 160°).  

 
 Fundo Social Europeu (FSE): Base jurídica: Artigos 146° -148° e 158° - 162° CE. 

Promove oportunidades de emprego para trabalhadores no mercado interno através do 
reforço da mobilidade e formação profissional. O Regulamento n° 1784/1999 redefine o 
enquadramento e as prioridades políticas do FSE durante o período compreendido entre 2000 
e 2006. Apoia medidas destinadas a prevenir o desemprego, a desenvolver os recursos 
humanos e a estimular a integração social. Presta também assistência a título dos três 
objectivos consagrados no regulamento geral relativo aos Fundos Estruturais.  

 
 Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP): Em 1994, o IFOP agrupou os 

instrumentos comunitários no domínio das pescas. Aplica-se a todas as regiões costeiras, 
tendo por objectivo principal aumentar a competitividade das infra-estruturas e desenvolver 
empresas viáveis na indústria pesqueira, a par da manutenção do equilíbrio entre as 
capacidades de pesca e os recursos disponíveis. 

 
 Secção Orientação do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA): O 

FEOGA financia a política agrícola comum da UE, tendo por missão prestar apoio ao 
mercado e promover ajustamentos estruturais no sector agrícola. O FEOGA encontra-se 

                                                 
3 Resolução de 19 de Novembro de 1998 
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dividido em duas secções: a secção Orientação concede subsídios a regimes de 
racionalização, à modernização e a melhorias estruturais na agricultura. 

 
 Fundo de Coesão: Nos termos do disposto do artigo 161° do Tratado CE, o Fundo de 

Coesão foi instituído em 1993 com o objectivo de prestar ajuda financeira a projectos nos 
domínios do ambiente e das infra-estruturas de transporte. O financiamento a cargo deste 
fundo reverte apenas a favor dos quatro países mais pobres da Comunidade (Irlanda, Grécia, 
Espanha e Portugal), com o objectivo de reduzir as disparidades entre as economias dos 
Estados-Membros da UE. Não é considerado um fundo estrutural. 

 
 Adicionalidade: Trata-se de um dos quatro princípios dos Fundos Estruturais reforçados por 

força dos regulamentos revistos de Julho de 1993; os projectos que beneficiam da ajuda 
comunitária devem constituir projectos novos que os Estados-Membros per se não possam 
levar a efeito. Todavia, o financiamento nacional deve predominar, sendo que a assistência 
comunitária apenas constitui um complemento. As autoridades nacionais e regionais são 
responsáveis pela selecção de projectos e pela sua gestão, de acordo com critérios 
comunitários gerais. 

 
 Parceria: Trata-se de um dos princípios dos Fundos Estruturais e implica uma cooperação o 

mais estreita possível entre a Comissão e as autoridades competentes a nível nacional, 
regional ou local em cada Estado-Membro desde a fase preparatória até à implementação das 
medidas. 

 
 Subsidiariedade: O princípio da subsidiariedade destina-se a assegurar que as decisões 

sejam tomadas o mais próximo possível do cidadão. Esta a razão pela qual devem ser 
realizados controlos regulares para apurar se se justifica uma acção a nível comunitário à luz 
das possibilidades disponíveis a nível nacional, regional ou local. Significa concretamente 
que a União só intervém (excepto nos domínios da sua exclusiva responsabilidade) se a sua 
acção for mais eficaz do que a acção tomada a nível nacional, regional ou local. Encontra-se 
estreitamente vinculada aos princípios da proporcionalidade e da necessidade, os quais 
requerem que toda e qualquer acção empreendida pela União não deve exceder o necessário 
para atingir os objectivos do Tratado. 

 
 Programação: Trata-se de um dos princípios dos Fundos Estruturais que se traduz na 

elaboração de programas de desenvolvimento plurianuais, resultado de um processo 
conducente à adopção de uma decisão mediante parceria. O processo engloba uma série de 
fases que culminam na adopção de medidas por parte de promotores públicos ou privados. 

 
 Concentração: Trata-se de um dos princípios orientadores dos Fundos Estruturais e visa 

concentrar as medidas nos objectivos prioritários de desenvolvimento. 
 
 Produto Interno Bruto (PIB): Constitui o valor total de bens e serviços finais produzidos 

dentro das fronteiras de um país num dado ano. 
 
 Produto Nacional Bruto (PNB): Constitui o valor total de bens e serviços finais produzidos 

num determinado ano pelos factores de produção pertença das entidades residentes. 
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 Rendimento Nacional Bruto (RNB): Anteriormente designado produto nacional bruto, 
mede a soma dos saldos internos e externos criados pelas unidades residenciais. O RNB 
compreende o PNB mais o produto líquido criado pelos rendimentos primários (remuneração 
dos empregados e rendimentos da propriedade) de fontes não residentes. 

 
 Regiões abrangidas pelo Objectivo 1: PIB inferior a 75% da média comunitária.4 O 

objectivo consiste em ajudar estas regiões a recuperarem o atraso em relação às restantes em 
termos de competitividade. Tal obriga a investimentos nas infra-estruturas e à adopção de 
medidas que promovam o investimento na indústria. 

 
 Regiões abrangidas pelo Objectivo 2: Apoio à reconversão económica e social de zonas 

com dificuldades estruturais. Assistência no contexto de projectos de reconversão social e 
industrial.5 

 
 Regiões abrangidas pelo Objectivo 3: Promoção e modernização dos sistemas de formação 

e criação de emprego6. 
 
 Iniciativa comunitária: Procura encontrar soluções comuns para problemas específicos. As 

iniciativas são: INTERREG, URBAN, LEADER e EQUAL. 
 
 INTERREG Iniciativa comunitária: apoio a projectos de cooperação transfronteiriços. 

 
 URBAN Iniciativa comunitária: aplica-se a áreas urbanas problemáticas. 

 
 LEADER Iniciativa comunitária gerida pela DG Agricultura7: Inter-relação entre acções de 

desenvolvimento da economia rural. 
 
 EQUAL: Iniciativa comunitária que combate as desigualdades e a discriminação no acesso 

ao mercado de trabalho. 
 
 Regiões ultraperiféricas: Territórios ultramarinos franceses; Açores, Madeira e Ilhas 

Canárias. 
 
 Efeito estatístico: O efeito do alargamento no limite de 75% para elegibilidade a título do 

Objectivo 1. 
 
 Disposições transitórias: Existem disposições transitórias para regiões anteriormente 

elegíveis a título do Objectivo 1 ou do Objectivo 2 mas que deixam de o ser devido ao efeito 
do alargamento8. 

 
 Assistência: Trata-se das formas de assistência prestada pelos Fundos: programas 

operacionais ou documentos únicos de programação, programas de iniciativa comunitária e 
apoio à assistência técnica e medidas inovadoras.  

                                                 
4 Representa cerca de 70% do orçamento 
5 Representa 11,5% dos fundos 
6 Represneta 12,3% dos recursos 
7 Existem 13 iniciativas para apoiar o desenvolvimento rural 
8 Efeito estatístico 
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 Quadro Comunitário de Apoio (QCA): Coordena as actividades regionais da UE 

envolvendo por vezes os quatro Fundos Estruturais (FEDER, FSE, FEOGA, IFOP) e o BEI. 
Em cada caso, os projectos devem, porém, ser integrados em planos já desenvolvidos pelas 
autoridades nacionais, autoridades regionais e respectivos parceiros económicos. 

 
 Documento Único de Programação (DOCUP): Documento único aprovado pela Comissão 

Europeia e do qual constam as mesmas informações inseridas num quadro comunitário de 
apoio e num programa operacional.  

 
 Programa Operacional (PO): Documento aprovado pela Comissão destinado a 

implementar um quadro comunitário de apoio, contendo um conjunto coerente de prioridades 
que incluem medidas plurianuais, susceptível de ser implementado mediante recurso a um ou 
a mais fundos, a um ou a mais dos outros instrumentos financeiros existentes e ao BEI.  

 
 Programa Operacional Integrado: Programa operacional financiado a cargo de mais de um 

Fundo. 
 
 Programas de Desenvolvimento: Cada Estado-Membro conclui um acordo com a Comissão 

Europeia designado Programa Operacional (PO) ou Documento Único de Programação 
(DOCUP). Estes acordos abrangem vários anos, destinam-se a ser postos em prática pelas 
autoridades nacionais e regionais nomeadas pelos Estados-Membros. Estas autoridades 
seleccionam também os projectos específicos a financiar. Todavia, a Comissão Europeia 
trabalha conjuntamente com as autoridades responsáveis relativamente aos Comités de 
acompanhamento dos programas. 

 
 Pactos Territoriais para o Emprego: Um pacto constitui um acordo entre parceiros locais, 

publicado num documento estratégico e acompanhado de compromissos operacionais ou 
financeiros assumidos por cada um. As medidas devem promover a criação de emprego e o 
desenvolvimento económico. Um pacto pode ser elaborado para uma cidade, uma zona rural 
ou um mercado de trabalho local. O território será, por princípio, mais extenso do que um 
município mas mais pequeno que uma região. 

 
 Autoridade de gestão: Qualquer autoridade ou organismo público ou privado nacional, 

regional ou local designado pelo Estado-Membro ou o próprio Estado-Membro quando 
exercer essa função, tendo em vista gerir uma intervenção no âmbito dos Fundos Estruturais. 

 
 Autoridade de pagamento: Um ou vários organismos ou autoridades nacionais, regionais 

ou locais designados por um Estado-Membro para elaborar e apresentar os pedidos de 
pagamento e receber os pagamentos da Comissão.  

 
 Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça (AECT): Com base no artigo 

159° do Tratado e com o objectivo de ultrapassar os obstáculos existentes que entravam a 
cooperação transfronteiriça, será criado um novo instrumento jurídico destinado a criar 
agrupamentos europeus de cooperação.  

 
 Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) : Foi criada pelo Serviço 

Europeu de Estatística (EUROSTAT), tendo em vista criar uma estrutura única e coerente de 
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distribuição territorial. Tem sido usada na legislação comunitária em matéria de Fundos 
Estruturais desde 1988.  

 
 Ajuda de pré-adesão: A ajuda de pré-adesão planeada para o período de 2000-2006 para os 

países da Europa Central e Oriental constitui um elemento essencial da estratégia da União 
Europeia relativamente aos candidatos e envolve diversos componentes: Programas Phare, 
Sapard e ISPA (instrumentos de pré-adesão) 

 
 Instrumento Estrutural de Pré-Adesão (ISPA): Constitui um instrumento de politica 

estrutural de pré-adesão e financia projectos no domínio do ambiente e dos transportes. 
 
 Phare: Financia o reforço da capacidade administrativa e institucional de futuros/novos 

Estados-Membros na preparação da sua adesão.  
 
 SAPARD: Programa especial de adesão no domínio da agricultura e do desenvolvimento 

rural.  
 
 Capacidade de absorção: A capacidade de uma administração nacional para planear e 

executar assistência externa.  
 
 Documento Parceria de Adesão: Acordado pelo Conselho, define a posição da União 

relativamente às prioridades em termos de preparativos de adesão a curto e médio prazo para 
os países candidatos.  

 
 Liquidação pendente: Montante global de autorizações a título do Phare ou consagradas a 

um determinado país ainda não concedidas. 
 
 Países candidatos: Países que se candidataram à adesão à União Europeia cuja candidatura 

foi aceite mas que ainda não aderiram à União Europeia em 2004. Este estatuto aplica-se 
actualmente à Bulgária, Roménia e Turquia. 

 
 UCFC: A Unidade Central de Financiamento e Contratação instituída em todos os países 

candidatos e responsável pela gestão de concursos, contratos e pagamentos para todos os 
projectos de reforço da capacidade institucional e para alguns projectos de investimento. 

 
 Descentralização: O processo através do qual a gestão de fundos da UE é cometida às 

administrações dos países candidatos. Este processo rege-se actualmente pelo sistema de 
execução descentralizada (DIS). Actualmente equaciona-se a hipótese de substituir o sistema 
de controlo ex ante da Comissão pelo sistema de controlo ex post, no âmbito de um sistema 
de execução descentralizada alargada (EDIS). 

 
 Desconcentração: O processo através do qual a gestão de fundos da UE é confiada pelos 

serviços da Comissão às Delegações. 
 
 Avaliação Ex-Post: A avaliação do impacto de uma actividade após a sua realização.  
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 Agência de execução: A agência no país candidato responsável por concursos, adjudicação e 
pagamentos de projectos à mesma confiados. A UCFC é a agência de execução no caso de 
projectos de reforço da capacidade institucional. 

 
 Comité Misto de Acompanhamento: Comité instituído em todos os países candidatos 

responsável pela coordenação do acompanhamento e da avaliação da ajuda de pré-adesão.  
 
 Acompanhamento e avaliação: Processo de recolha de dados sobre a evolução dos 

projectos, a avaliação do grau de consecução dos objectivos e a recomendação de alterações 
à abordagem, se necessário.  

 
 Coordenador Nacional da Ajuda (CNA): Nas administrações do país beneficiário, este 

coordenador assegura uma ligação estreita entre o processo geral de adesão e a utilização de 
assistência financeira da Comunidade. 

 
 Gestor Nacional (GN): Funcionário da administração nacional responsável pelo fundo 

nacional. O gestor nacional é responsável pela gestão financeira dos Fundos Phare.  
 
 Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): Programa do país candidato em matéria de 

coesão económica e social e de medidas no âmbito do Objectivo 1. 
 
 Fundo Nacional: Entidade central de tesouraria através da qual os fundos comunitários são 

canalizados para o país candidato ou para o novo Estado-Membro.  
 
 Programa Nacional de Adopção do Acervo (PNAA): Programa de acção do país candidato 

visando a preparação da adesão dotado de um calendário próprio e de uma avaliação dos 
custos.  

 
 Novos Estados-Membros: Antigos países candidatos que concluíram as negociações e se 

tornaram membros da União Europeia em 1 de Maio de 2004: Chipre, República Checa, 
Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia. 

 
 Gestor Nacional de Projectos: Responsável de uma agência de execução. 

 
 Relatório regular: Relatório anual da Comissão sobre o estado de preparação de cada país 

candidato. 
 
 Instrumento de transição - Instrumento temporário de assistência financeira (2004-

2006): Destina-se aos novos Estados-Membros e deverá permitir-lhes desenvolver e reforçar 
a sua capacidade administrativa para implementarem a legislação comunitária e procederem 
a um intercâmbio de melhores práticas. 

 
 Geminação: Um acordo entre um país candidato e uma ou mais administrações dos 

Estados-Membros visando a transferência de competências e de conhecimentos relacionados 
com o acervo (facilitar a adopção de parte do acervo). 
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3. BASES CONSTANTES DOS TRATADOS E REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU  
 
Tratado da União Europeia 
 

Artigo 2° 
 
A União atribui-se os seguintes objectivos: 
 
a promoção do progresso económico e social e de um elevado nível de emprego e a realização 
de um desenvolvimento equilibrado e sustentável, nomeadamente mediante a criação de um 
espaço sem fronteiras internas, o reforço da coesão económica e social e o estabelecimento de 
uma União Económica e Monetária, que inclua, a prazo, a adopção de uma moeda única, de 
acordo com as disposições do presente Tratado [...]. 
 
 
Tratado que institui a Comunidade Europeia  
 

Artigo 2° 
 
A Comunidade tem como missão, através da criação do mercado comum e de uma união 
económica e monetária e da aplicação das políticas ou acções comuns a que se referem os 
artigos 3° e 4°, promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso, equilibrado e 
sustentável das actividades económicas, um elevado nível de emprego e de protecção social, a 
igualdade entre homens e mulheres, um crescimento sustentável e não inflacionista, um alto 
grau de competitividade e de convergência dos comportamentos das economias, um elevado 
nível de protecção e de melhoria da qualidade do ambiente, o aumento do nível e da qualidade 
de vida, a coesão económica e social e a solidariedade entre os Estados-Membros. 
 

Artigo 3° 
 
Para alcançar os fins enunciados no artigo 2°, a acção da Comunidade implica, nos termos do 
disposto e segundo o calendário previsto no presente Tratado: 
 
(k) o reforço da coesão económica e social; 
 
 

Artigo 16° 
 
Sem prejuízo do disposto nos Artigos 73°, 86° e 87°, e atendendo à posição que os serviços de 
interesses económicos já ocupam no conjunto dos valores comuns da União e ao papel que 
desempenham na promoção da coesão social e territorial, a Comunidade e os seus 
Estados-Membros, dentro do limite das respectivas competências e no âmbito de aplicação do 
presente Tratado, zelarão por que esses serviços funcionem com base em princípios e em 
condições que lhes permitam cumprir as suas missões. 
 

TÍTULO XVII  
 

COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL  
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Artigo 158° 

 
A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade, esta 
desenvolverá e prosseguirá a sua acção no sentido de reforçar a sua coesão económica e social. 
 
Em especial, a Comunidade procurará reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento 
das diversas regiões e o atraso das regiões e das ilhas menos favorecidas, incluindo as zonas 
rurais. 
 

Artigo 159°9 
 
Os Estados-Membros conduzirão e coordenarão as suas políticas económicas tendo igualmente 
em vista atingir os objectivos enunciados no Artigo 158°. A formulação e a concretização das 
políticas e acções da Comunidade, bem como a realização do mercado interno, terão em conta 
os objectivos enunciados no Artigo 158° e contribuirão para a sua realização. A Comunidade 
apoiará igualmente a realização desses objectivos pela acção por si desenvolvida através dos 
fundos com finalidade estrutural (Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, 
Secção "Orientação"; Fundo Social Europeu; Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), 
do Banco Europeu de Investimento e dos demais instrumentos financeiros existentes. 
 
De três em três anos, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das Regiões um relatório sobre os progressos registados na 
realização da coesão económica e social e sobre a forma como os vários meios previstos nos 
presente artigo contribuíram para esses progressos; esse relatório será acompanhado, se for 
caso disso, de propostas adequadas. 
 
Se se verificar a necessidade de acções específicas não inseridas no âmbito dos fundos, e sem 
prejuízo das medidas decididas no âmbito das outras políticas da Comunidade, essas acções 
podem ser aprovadas pelo Conselho deliberando nos termos do Artigo 251° e após consulta ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.  
 

 
 

Artigo 160° 
 
O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional tem por objectivo contribuir para a correcção 
dos principais desequilíbrios regionais na Comunidade através de uma participação no 
desenvolvimento e no ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas e na reconversão 
das regiões industriais em declínio. 
 

Artigo 161°10 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 162°, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob 
proposta da Comissão e após parecer favorável do Parlamento Europeu e consulta do Comité 
Económico e Social e do Comité das Regiões, definirá as missões, os objectivos prioritários e a 
                                                 
9 Artigo alterado pelo Tratado de Nice. 
10 Artigo alterado pelo Tratado de Nice. 
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organização dos fundos com finalidade estrutural, o que poderá implicar o agrupamento 
desses fundos. O Conselho, deliberando de acordo com o mesmo procedimento, definirá 
igualmente as regras gerais que lhes serão aplicáveis, bem como as disposições necessárias 
para garantir a sua eficácia e a coordenação dos fundos entre si e com os demais instrumentos 
financeiros existentes. 
 
Um Fundo de Coesão criado pelo Conselho segundo o mesmo procedimento, contribuirá 
financeiramente para a realização de projectos nos domínios do ambiente e das redes 
transeuropeias em matéria de infra-estruturas de transportes. 
 
A partir de 1 de Janeiro de 2007, o Conselho delibera por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão e após parecer favorável do Parlamento Europeu e consulta ao Comité Económico e 
Social e ao Comité das Regiões, caso tenham sido adoptadas até essa data as perspectivas 
financeiras plurianuais aplicáveis a partir de Janeiro de 2007, assim como o respectivo acordo 
interinstitucional. Caso contrário, o processo previsto no presente parágrafo será aplicável a 
contar da data da sua adopção. 
 

Artigo 162° 
 
As decisões de aplicação relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional serão 
tomadas pelo Conselho, nos termos do Artigo 251°, e após consulta ao Comité Económico e 
Social e ao Comité das Regiões. 
 
No que diz respeito ao Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, Secção 
"Orientação", e ao Fundo Social Europeu, continuam a ser-lhes aplicáveis, respectivamente, os 
Artigos 37° e 148°. 
 
Regimento do Parlamento Europeu11 
 
 

ANEXO VI. 
 

COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES PARLAMENTARES PERMANENTES  
 

XII. COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
Esta Comissão tem competência em matéria de: política regional e de coesão, em particular:  
 
(a) Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão e outros instrumentos da 
política regional da União, 
 
(b) avaliação do impacto de outras políticas da União na coesão económica e social, 
 
(c) coordenação dos instrumentos estruturais da União, 
 

                                                 
11 16ª edição - Julho de 2004 



DV\542120PT.doc 15/40 PE 347.143 

 PT 

(d) regiões ultraperiféricas e ilhas, bem como com a cooperação transfronteiriça e 
inter-regional, 
 
(e) relações com o Comité das Regiões, organizações de cooperação inter-regional e relações 
com as autoridades locais e regionais. 
 
 

4. Antecedentes históricos  
 
 1957: Tratado de Roma: a necessidade de "desenvolvimento harmonioso".  Preâmbulo: 

"reforçar a unidade das suas economias e assegurar o desenvolvimento harmonioso pela 
redução das desigualdades entre as diversas regiões e do atraso das menos desfavorecidas". 
Não foi criada qualquer política comum específica. 

 
 1958: Criação do FSE e do FEOGA. Reflecte as prioridades dos Estados fundadores: 

Agricultura - França, reconversão industrial - Alemanha. 
 
 1973: Primeiro alargamento: Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. 

 
 1975: FEDER criado para redistribuir determinado montante das contribuições orçamentais 

para as regiões mais pobres. Beneficiários: Irlanda e Dinamarca. Reino Unido beneficiou - 
Irlanda do Norte; Highlands e Ilhas. Compensar algumas reservas britânicas relativamente ao 
orçamento da CEE dominado pela agricultura. 

 
 Anos 1980: A Grécia, Portugal e Espanha aderem à Comunidade: necessidade económica e 

determinação política de reduzir as disparidades. Reconhecimento da necessidade de abordar 
a questão da divergência entre regiões mais ricas e mais pobres. A União comprometeu-se a 
ajudar as regiões menos desenvolvidas da Europa a recuperarem o atraso em relação às 
regiões-chave. Compromisso incluído no Acto Único Europeu de 1986.  

 
 Período 1989-93: O Conselho Europeu de Bruxelas12 reformulou o funcionamento dos 

Fundos Estruturais. Atribui um montante de 68 mil milhões de ecus.13 Objectivo: promover 
um melhor nível de vida dos cidadãos europeus. Os programas destinam-se a ajudar 
determinadas categorias sociais e regiões para que estas possam beneficiar de integração 
económica e das oportunidades do mercado interno. Regiões e cidades criam associações 
transnacionais, desenvolvem a cooperação inter-regional e abrem gabinetes regionais em 
Bruxelas.  

 
 1992 Tratado da União Europeia:14 Coesão: um dos principais objectivos da União, a par 

da União Económica e Monetária e do mercado interno. Prevê a criação do Fundo de 
Coesão visando apoiar projectos nos domínios do meio ambiente e dos transportes.15 A 
importância das regiões europeias é destacada no Tratado da União Europeia que cria um 

                                                 
12 Fevereiro de 1988. 
13 A preços de 1997. 
14 Entrou em vigor em 1993. 
15 Nos Estados-Membros mais desfavorecidos.  
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novo órgão, o Comité das Regiões, incumbido de dar uma voz independente aos 
intervenientes regionais no processo decisório da UE. 

 
 Período 1994-99: O Conselho Europeu de Edimburgo (Dezembro de 1993) decidiu atribuir 

um montante de aproximadamente 177 mil milhões de ecus (a preços de 1999), um terço do 
orçamento comunitário, à política de coesão. A par dos fundos de finalidade estrutural, foi 
criado um novo Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP).  

 
 1997: O Tratado de Amesterdão confirma a importância da coesão e inclui também um título 

sobre o emprego no qual se destaca a necessidade de envidar esforços comuns para reduzir o 
desemprego.  

 
 Período 2000-2006: O Conselho Europeu de Berlim16 reforma os Fundos Estruturais e 

adapta o funcionamento do Fundo de Coesão. Estes fundos receberão um montante de 213 
mil milhões de euros ao longo de sete anos17. O Instrumento Estrutural de Pré-adesão (ISPA) 
e o Programa Especial de Adesão para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural (SAPARD) 
complementam o Programa PHARE na promoção do desenvolvimento económico e social 
dos países candidatos da Europa Central e Oriental. 

 
 2000-01: O Conselho Europeu de Lisboa (Março de 2000) adopta uma estratégia centrada no 

emprego e destinada a tornar a União "na economia baseada no conhecimento mais 
competitiva do mundo até 2010"; o Conselho de Gotemburgo (Junho de 2001) completou 
esta estratégia articulando-a com o desenvolvimento sustentável.  

 
 2002: O Conselho Europeu de Copenhaga (Dezembro de 2002) é conducente a um acordo 

sobre as condições de adesão de 10 novos Estados-Membros à União.  
 
 Julho de 2003: O projecto de Constituição para a Europa elaborado pela Convenção adita 

a coesão territorial ao Artigo III - 116, tal como confirmado pela CIG de Junho de 200418. 
 
 Fevereiro de 2004: A Comissão Europeia apresenta o Terceiro Relatório da Coesão 

Económica e Social, na qual enuncia a visão da Comissão Europeia relativamente ao futuro 
da política europeia destinada a reduzir as disparidades e a promover uma maior coesão 
económica, social e territorial. A Comissão Europeia apresenta também as Perspectivas 
Financeiras para o período 2007-2013 ("Pacote Prodi"). Durante o período 2007-2013, a 
política de coesão representa cerca de um terço do orçamento da UE, ou seja, um montante 
total de 336,1 mil milhões de euros. Grande parte deste montante será utilizado nos 
Estados-Membros e nas regiões mais desfavorecidas. 

 
 Maio de 2004: Adesão à União Europeia de Chipre, República Checa, Estónia, Letónia, 

Lituânia, Malta, Polónia, República Eslovaca e Eslovénia. 
 
 Julho de 2004: A Comissão aprova uma proposta de cinco novos regulamentos relativos a 

fundos e instrumentos de finalidade estrutural renovados. O pacote dos regulamentos 
engloba um regulamento geral que estipula uma série de normas comuns a todos os 

                                                 
16 Março de 1999. 
17 2000-2006. 
18 Cf. também COM (2004)492 final. 
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instrumentos, bem como os regulamentos específicos aplicáveis ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), ao Fundo Social Europeu (FSE) e ao Fundo de 
Coesão. Além disso, é proposto um novo regulamento para criar um agrupamento europeu de 
cooperação transfronteiriça.  

 

5. Assistência estrutural 2000-2006 

 
Enquadramento financeiro global: Berlim, Março de 1999 ("Agenda 2000"). 
 

• 213 mil milhões de euros para a Política de Coesão (33% do orçamento global da UE 
2004) 

–195 mil milhões de euros Fundos Estruturais 
–18 mil milhões de euros Fundo de Coesão 

 
• Fundos de pré e pós-adesão para acções estruturais 

–7,3 mil milhões de euros para o Instrumento ISPA 
–39,6 mil milhões de euros para a pós-adesão 

5.1. Fundos Estruturais  
 
Limite máximo de autorizações anuais: 108,5 mil milhões de euros 37 mil milhões dos quais 
para acções de finalidade estrutural a preços de 2004. 
 
 Regiões de Objectivo 1: Regiões de NUTs II cujo PIB per capita é inferior a 75% da média 

comunitária19. Lista decidida pela Comissão Europeia. 22% da população da UE. Objectivo: 
ajudar estas regiões a recuperarem o atraso em relação às outras em termos de 
competitividade. Investimento em infra-estruturas e medidas visando promover os 
investimentos na indústria. Inclui as regiões ultraperiféricas, regiões do antigo Objectivo 6, 
PEACE e programas costeiros suecos. Orçamento: 135,95 mil milhões de euros. 

 
 Regiões de objectivo 2: Regiões afectadas pela reestruturação socioeconómica20: sectores 

industriais e dos serviços (10%); zonas rurais (5%); zonas urbanas (2%); zonas dependentes 
da pesca (1%). 18% da população da UE: Orçamento: 22,45 mil milhões de euros. 

 
 Regiões de objectivo 3: Para regiões não abrangidas pelo Objectivo 121. Um quadro de 

referência para todas as acções de recursos humanos nos Estados-Membros. Objectivo: 
sistemas de formação e criação de emprego. Orçamento: 24,05 mil milhões de euros. 

 
 Iniciativas comunitárias: Soluções comuns para problemas específicos22. Ênfase conferida 

ao valor acrescentado comunitário. Orçamento: 10,44 mil milhões de euros. Não serão 
prosseguidas após 2006!. Quatro domínios de acção: 

 
                                                 
19 Representa 70% do orçamento. 
20Representa 11,5% dos Fundos Estruturais 
21 Representa 12,3% dos Fundos Estruturais 
22 Representa 5,35% dos Fundos Estruturais 
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• INTERREG III: Apoio a projectos de cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-
regional (financiamento: FEDER).  

• URBAN II: Aplica-se a zonas urbanas problemáticas (financiamento: FEDER). 
• LEADER +: Gerida pela DG Agricultura23: Inter-relação entre acções desenvolvimento 

da economia rural (financiamento: FEOGA-Orientação). 
• EQUAL: Luta contra as desigualdades e discriminação no acesso ao mercado de trabalho 

(financiamento FSE). 
 
 Acções inovadoras: Ideias ainda não exploradas de forma adequada24. Três temas de 

trabalho: conhecimento e inovação tecnológica, sociedade da informação e desenvolvimento 
regional; identidade regional e desenvolvimento sustentável. Orçamento:  mil milhões de 
euros. Não serão prosseguidas após 2006! 

  
Orçamento para os novos Estados-Membros da UE: 22 mil milhões de euros25. Assistência 
financeira aos novos Estados-Membros a título do Programa PHARE durante um período 
mínimo de três anos26. Apoio total, incluindo Fundo de Coesão: 7,3 mil milhões de euros por 
ano27. 
 
Acordo operacional: Durante o primeiro período de programação, a fim de lograr um impacto 
máximo, as intervenções centrar-se-ão num número limitado de prioridades. Nos quatro maiores 
países28, a assistência será implementada através de um Quadro Comunitário de Apoio, 
acompanhado de programas operacionais. Nos restantes países através de um Documento 
Único de Programação. 
 
Capacidade administrativa: A descentralização após 2006 estará dependente do reforço da 
capacidade administrativa. 
 Novos Estados-Membros: Alargamento29 acentuou disparidades. Um terço dos fundos para 

o Fundo de Coesão, dois terços para os Fundos Estruturais - sobretudo financiamento 
Objectivo 130. O Conselho Europeu de Copenhaga31 reduziu compromisso financeiro do 
Conselho Europeu de Berlim32 devido à resistência da UE-15 em aumentar a dimensão do 
fundo e às preocupações relativamente à capacidade de absorção dos novos Estados-
Membros. 

 
 Efeito estatístico: Com o alargamento a população da UE aumentou consideravelmente33, 

com um efeito concomitante de redução do PIB34. Em resultado, algumas regiões da UE-15 
anteriormente elegíveis perdem esse estatuto. Trata-se de compensar o efeito estatístico:35 O 

                                                 
23 Existem 13 Iniciativas em apoio do Desenvolvimento Rural. 
24 Representa 0,5% dos Fundos Estruturais 
25 Conselho Europeu de Copenhaga 
26 O programa será prosseguido para além desse período no caso da Roménia e da Bulgária. 
27 A preços de 1999 
28 Polónia, Hungria, República Checa, República Eslovaca. 
29 Maio de 2004 
30 +- 14 mil milhões de euros 
31 Dezembro de 2002 
32 Março de 1999 
33 +- aumento de 20% 
34 Com o alargamento, o PIB da UE cresce menos de 5%. 
35 Decisão de Copenhaga 
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apoio às regiões da Europa-15 elegíveis a título do Objectivo 1 será mais elevado do que o 
decidido em Berlim. O período transitório para regiões que deixam de ser elegíveis varia de 
acordo com a respectiva classificação.36.  

 
 2000 - 2005: financiamento reduzido gradualmente para as regiões do antigo 

Objectivo 1 a título do FEDER, FSE, FEOGA, IFOP.  
 2006: para partes de regiões abrangidas pelo Objectivo 2: alargamento do programa; 

outras áreas continuação FSE, FEOGA-G e IFOP dentro do mesmo programa 
(excepto FEDER). Ex-Objectivos 2 e 5b: apoio do FEDER reduzido gradualmente 
apenas + 7 anos de apoio através do Objectivo 3 horizontal, desenvolvimento rural e 
programas IFOP. 

 
 IFOP: Domínios de intervenção: medidas destinadas a assegurar um equilíbrio sustentável 

entre procura e oferta; transformação e comercialização, revitalização de zonas de pesca. 
 
 FEOGA apoio ao desenvolvimento rural: Domínios de intervenção: Medidas de 

acompanhamento - reforma antecipada - medidas agro-ambientais - silvicultura - zonas mais 
desfavorecidas37. Reestruturação de explorações; promoções de jovens agricultores; 
formação; transformação e comercialização. Medidas de desenvolvimento rural. 

 

5.2. Fundo de Coesão 
 
O Fundo de Coesão destina-se a ajudar os Estados-Membros com um PNB inferior a 90% da 
média comunitária. Para o actual período, a Comissão propõe manter os critérios de 
elegibilidade: 

 
- para países com um PNB/capita inferior a 90% da média comunitária 
- para projectos nos domínios dos transportes e do meio ambiente 

 
Orçamento global: 18 milhões de euros.  
Orçamento anual: 2,6 mil milhões de euros por ano 
 
Revisão da elegibilidade em 2003. 

 

6. ASSISTÊNCIA ESTRUTURAL FUTURA 2007-2013 

6.1 Perspectivas financeiras 2007 - 2013 
 
Desafios políticos e recursos orçamentais da União alargada. Respeito do actual limite máximo  
de despesas (1,24% do RNB da União). Proposta da Comissão: autorizações38 1,22% e 
pagamentos 1,14%. Quatro prioridades para a União: desenvolvimento sustentado - 

                                                 
36 Ex-Objectivo 1: 6 - 7 anos, ex-Objectivo 2: 6 anos. 
37 Antigo Objectivo 5a) 
38 146,4 mil milhões de euros por ano para a UE a 27; 48 mil milhões de euros para acções estruturais 
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competitividade, coesão (visando o crescimento e o emprego); conservação e gestão dos recursos 
naturais; cidadania, liberdade, segurança e justiça; a UE um parceiro mundial. 
 
Limite máximo aplicável às autorizações anuais: 146,4 mil milhões de euros para a Europa a 
27, dos quais 48 mil milhões para as acções com finalidade estrutural, a preços de 2004 
(excluindo o desenvolvimento rural). 
 
Política de coesão: 336,3 mil milhões de euros (34% do orçamento da UE)39. Tal representa 
cerca de 0,41% do PIB da União (com o desenvolvimento rural e a pesca: 0,46%). Mais de 75% 
para as regiões e os Estados-Membros que acusem atrasos de desenvolvimento. Cerca de 50% 
para os antigos Estados-Membros e de 50% para os novos. 
 
 

6.2 O terceiro relatório sobre a coesão40: uma nova parceria para a coesão 
 
Clima económico e social: Para que se observe um alinhamento entre a taxa média de emprego 
nos dez novos Estados-Membros e o resto da UE, será necessário criar 4 milhões de postos de 
trabalho; a economia da UE encontra-se em estagnação desde 2001; eventuais problemas a 
enfrentar: globalização, envelhecimento da população, aumento da imigração, revolução 
tecnológica. 
 
Impacto do alargamento: A população da União passou de 380 a 454 milhões de habitantes 
(UE a 25) ou 485 milhões de habitantes (UE a 27); os novos Estados-Membros apresentam um 
crescimento mais dinâmico (4% por ano contra 2,5% na UE a 15); o PIB per capita acusa uma 
quebra: -12,5% para a UE a 25, -18% para a UE a 27; a população abrangida pelo objectivo de 
convergência passou de 84 milhões a 123 milhões de habitantes; duplicação da clivagem de 
desenvolvimento entre regiões: o PIB médio das regiões abrangidas pelo Objectivo 1 eleva-se a 
69%: o PIB dos novos Estados-Membros é de 46%; a taxa de emprego da UE a 15 passou de 
60% a 64% (1996–2002). Nos novos Estados-Membros, esta taxa elevava-se a 56%: (59% em 
1999). 
 
A contribuição das políticas nacionais: Os orçamentos nacionais representam, em média, 47% 
do PIB; o orçamento destinado à coesão eleva-se a 0,43% do PIB. Os orçamentos nacionais 
conferem prioridade aos serviços de base e à ajuda aos rendimentos; os Fundos Estruturais visam 
melhorar os factores de convergência regional e apoiam os investimentos físicos e humanos - 
cerca de 80% do total. 
 
A contribuição das outras políticas comunitárias: Visa objectivos específicos enunciados no 
Tratado. Estas políticas nem sempre têm a coesão por objectivo, tendo, no entanto, sido 
registadas melhorias. Conviria adoptar medidas para reforçar a coerência entre estas políticas e o 
objectivo de coesão, nomeadamente em benefício dos novos Estados-Membros. 
 

                                                 
39 A preços de 2004 
40 Comunicação da Comissão - Terceiro relatório sobre a coesão económica e social 
COM(2004) 107 final de 18 de Fevereiro de 2004 
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O impacto da política de coesão: Incrementa os investimentos públicos e privados nas regiões 
beneficiárias (crescimento); contribui para o aumento do PIB (convergência); cria postos de 
trabalho e maximiza o potencial dos recursos humanos; desenvolve o capital físico e humano; 
garante uma melhor governação regional e local; garante a estabilidade financeira ao longo de 7 
anos. 
 
Uma nova parceria para a coesão: No quadro das prioridades da União; no quadro do 
alargamento e das responsabilidades acrescidas da política de coesão; abrange todos os Estados, 
regiões e cidades - maior subsidiariedade. Três prioridades: objectivos de convergência, de 
competitividade e de cooperação. 
 
1. Prioridade de convergência 
 
 Orçamento: Cerca de 78% do total (261,8 milhões de euros) 
 Cobertura:  

 
♦ As regiões menos desenvolvidas (Objectivo 1). Do maior interesse para os novos 

Estados-Membros e as regiões que conferem prioridade à política de coesão41. Diz 
principalmente respeito às regiões cujo PIB per capita é inferior a 75% da média 
comunitária. Os projectos associados às redes transeuropeias de transportes de interesse 
europeu, os programas de transporte multimodal (à excepção das RTE), os 
caminhos-de-ferro, o transporte marítimo e as vias navegáveis interiores, os transportes 
urbanos sustentáveis e os investimentos no sector da energia que são importantes no plano 
ambiental beneficiarão de uma ajuda. Prioridade para o reforço das capacidades 
institucionais. Cobertura no sentido da alta: esta passa de 22% da população da UE a 15 para 
25,6% da população da UE a 25 (116,6 milhões de pessoas). 

 
♦ Regiões afectadas pelo efeito estatístico (Objectivo 1a). A fim de compensar o efeito 

estatístico do alargamento, uma ajuda provisória (período transitório de 7 anos) é concedida 
às regiões cujo PIB per capita tenha sido inferior a 75% (5,2% da população da UE a 25). 
Esta ajuda é mais elevada do que a concedida às regiões em regiões que serão 
progressivamente excluídas do Objectivo 1. Estão previstas disposições especiais para as 
ajudas nacionais e regionais. 

 
♦ Regiões ultraperiféricas: Beneficiarão de dotações específicas mais elevadas que a 

contribuição comunitária máxima, a fim de compensar os constrangimentos particulares a 
que se encontram sujeitas42. 

 
♦ Fundo de Coesão: Os Estados-Membros cujo PIB é inferior a 90% da média comunitária 

serão elegíveis a título de  ajuda no âmbito do Fundo de Coesão, o qual contribuirá para 
financiar programas no sector dos transportes e do ambiente. Beneficiários são a totalidade 
dos novos Estados-Membros (à excepção de Chipre), Portugal e a Grécia. Não estão 
previstas quaisquer disposições em matéria de efeito estatístico. 

 
2. Prioridade "competitividade regional e emprego" 
 
                                                 
41 Em conformidade com o artigo 158° do Tratado CE 
42 Como solicitado pelo Conselho Europeu de Sevilha de Junho de 2002 
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 Orçamento: Cerca de 18% do total (61 mil milhões de euros) 
 
 Cobertura: Distinguem-se dois grupos de regiões: 

 
♦ As regiões actualmente abrangidas pelo Objectivo 1 que não satisfazem os critérios da 

prioridade de convergência, mesmo sem efeito estatístico: Beneficiam de programas 
regionais (FEDER/FSE) visando uma progressiva integração43 (3,6% da população da UE 
(16,4 milhões de pessoas) . 

♦ Todas as outras regiões não abrangidas cobertas, nem pelos programas de 
convergência, nem pelas ajudas à integração progressiva degressivas: Nenhuma 
zonagem à escala comunitária. O financiamento é repartido em partes iguais entre os 
programas de competitividade regional (FEDER) e os programas nacionais para o emprego 
(FSE). 

 
 Dupla abordagem:  

 
♦ Dotações a favor dos Estados-Membros (programas nacionais): Graças aos programas a 

título do FSE, a política de coesão contribuirá para acelerar e promover as alterações 
económicas, reforçando a competitividade em consonância com as prioridades da Estratégia 
Europeia para o Emprego, apoiando as políticas que tenham por objectivo o pleno emprego, 
uma mão-de-obra de melhor qualidade e desempenho e a inclusão social. 

 
♦ Dotações nos Estados-Membros (programas regionais): Graças aos programas a título do 

FEDER, a política de coesão ajudará as regiões e as autoridades regionais a acelerarem e 
promoverem as mudanças económicas nas zonas industriais, urbanas e rurais, reforçando a 
sua competitividade e atractividade, tendo em conta as disparidades económicas, sociais e 
territoriais existentes. Novos programas regionais acompanhados de uma concentração mais 
estrita nos três temas prioritários44. Uma fonte de financiamento única para os novos 
programas a título do FEDER.  

 
3. Prioridade "cooperação territorial europeia":  
 
 Orçamento: Aumento significativo do financiamento - 4% do orçamento (13,5 mil milhões 

de euros). 
 Abordagem: No quadro da iniciativa INTERREG III (valor acrescentado), permite uma 

integração harmoniosa e equilibrada do território da União, apoiando a cooperação 
transfronteiras, transnacional e inter-regional. 
 
 Cobertura: três dimensões:  

 
♦ Cooperação transfronteiras:  

 
 Regiões fronteiriças: Financiamento pelo FEDER. Acção concentrada nos programas 

integrados associados às agendas de Lisboa e de Gotemburgo e gerida por uma única 

                                                 
43 Beneficiam de uma ajuda transitória cujo processo é comparável ao seguido pelas regiões que deixaram de ser 
elegíveis para ajuda a título do Objectivo 1 para o período 2000-2006 
44 Cf. Objectivo do FEDER "Competitividade regional e emprego". 
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autoridade. Incidência: todas as regiões situadas ao longo das fronteiras terrestres internas, 
certas regiões situadas ao longo das fronteiras terrestres externas e fronteiras marítimas 
vizinhas são elegíveis para ajuda em matéria de cooperação transfronteiras. Objectivo: 
encontrar soluções comuns para problemas comuns. Novos instrumentos jurídicos de 
cooperação: a "colectividade regional e transfronteiriça" nas fronteiras internas. 

 
 Cooperação transfronteiras nas fronteiras externas: associada ao novo instrumento 

"Nova Vizinhança" nas fronteiras externas, prevê uma programação plurianual e é dotada de 
um único instrumento financeiro. Objectivo: facilitar a cooperação com os países vizinhos. 

 
♦ Cooperação inter-regional integrada nos programas regionais 
♦ Cooperação transnacional 
 
Especificidades territoriais a ter em conta:  
 
♦ Zonas urbanas: As medidas destinadas às zonas urbanas serão plenamente integradas nos 

programas regionais. Deste modo, um número mais elevado de localidades e de cidades 
poderá beneficiar de uma ajuda no quadro da iniciativa comunitária URBAN II.  

♦ Regiões ultraperiféricas: No quadro do futuro objectivo de convergência, a Comissão 
elaborará uma programa específico destinado às sete regiões ultraperiféricas (Guadalupe, 
Martinica, Guiana Francesa, Reunião, Ilhas Canárias, Açores e Madeira). 

♦ Zonas caracterizadas por deficiências geográficas ou naturais: Um grande número de 
ilhas, de regiões montanhosas e de regiões fracamente povoadas sofrem de problemas de 
acesso particularmente graves, o que será tido em conta aquando da repartição dos recursos 
do objectivo "competitividade regional e emprego", através da definição de critérios 
regionais e mediante um aumento da taxa máxima de financiamento comunitário. 

♦ Por outro lado, os instrumentos de ajuda ao desenvolvimento rural e às pescas serão 
simplificados e clarificados. Destinada a apoiar estratégias de desenvolvimento inovadoras 
nas regiões rurais, a iniciativa LEADER+ será plenamente integrada na programação geral. 

 

6.3. Sistema de implementação 
 
 Simplificação no domínio das pescas e do desenvolvimento rural: os actuais instrumentos 

de desenvolvimento rural serão agrupados num instrumento único no quadro da PAC. 
OBJECTIVO: reforçar a competitividade da agricultura através do apoio à reestruturação; 
melhorar o ambiente: apoio à gestão das terras; melhorar a qualidade de vida através da 
diversificação das actividades económicas. LEADER+ integrado na programação principal. 
Acções no domínio das pescas agrupadas num único instrumento centrado em acções 
destinadas a reestruturar o sector. 

 
 Sistema de execução reformado -Programação-: o Estado-Membro prepara um 

documento-quadro nacional que será negociado com a Comissão e constituirá o 
enquadramento para preparar os programas temáticos e regionais. Não será um instrumento 
de gestão. Com base no documento de política, a Comissão adopta os programas nacionais e 
regionais para cada país.  
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 O número de fundos será limitado a três (FEDER, FSE, Fundo de Coesão). No futuro, as 
intervenções do FEDER e do FSE operarão com um único fundo por programa. A repartição 
indicativa do orçamento de 336,1 mil milhões previstos para o período de  2007-2013 é a 
seguinte: 78% ⇒objectivo da convergência, 18% ⇒competitividade regional e emprego, 4% 
⇒objectivo da cooperação territorial. 

 
 FEDER: Alargamento = fronteiras alargadas ⇒cooperação territorial com base em projectos 

conjuntos, acções que favorecem o desenvolvimento territorial. As acções do FEDER serão 
diferenciadas em função da região, mas centradas nas prioridades de Lisboa e Gotemburgo. 
 Objectivo da convergência: tónica na investigação, inovação, prevenção de riscos e 

infra-estruturas. 
 Objectivo da competitividade regional e do emprego: três temas: inovação e economia 

do conhecimento; ambiente e prevenção de riscos; acessibilidade aos transportes e TIC45. 
 Objectivo da cooperação territorial: elementos transfronteiriços e transnacionais, 

acções relacionadas com a agenda de Lisboa e Gotemburgo. Baseia-se numa abordagem 
da base para o topo, envolvendo todos os actores; desenvolvimento de redes de 
intercâmbio, análise e estudo entre regiões e autoridades locais. As regras de 
programação e gestão são simplificadas. Será dada uma atenção particular às 
especificidades territoriais46. No âmbito do planeamento de programas, os menus podem 
ser modulados por forma a ter em conta a situação particular de zonas urbanas ou rurais e 
zonas com desvantagens naturais. É permitido o financiamento de custos adicionais das 
regiões ultraperiféricas. 

 
 FSE: reforço do elo entre o instrumento financeiro da Comunidade e o enquadramento 

político da União. O FSE apoia as políticas dos Estados-Membros que sejam conformes com 
a estratégia europeia de emprego e os objectivos da inclusão social, da educação e da 
formação.  

 
 No âmbito dos objectivos da convergência e da competitividade regional e do 

emprego: apoio a acções que visem antecipar e gerir as mutações económicas e sociais. 
Quatro áreas fundamentais: aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores e das 
empresas; reforçar o acesso ao emprego, prevenir o desemprego, prolongar a vida activa; 
reforçar a inclusão social de pessoas desfavorecidas através da integração no mundo do 
trabalho e da luta contra a discriminação; promoção da parceria com vista à reforma do 
emprego e à inclusão.  
 Regiões e Estados-Membros menos prósperos: promoção do ajustamento estrutural, do 

crescimento e da criação de emprego.  
 No âmbito do objectivo da convergência, o FSE apoiará igualmente melhorias nos 

sistemas de educação e formação e acções destinadas a reforçar a capacidade 
institucional e a eficácia das administrações públicas a todos os níveis. Prioridade para a 
cooperação transnacional; é dada particular importância à promoção da boa governação. 
No âmbito do objectivo da convergência, os parceiros sociais serão encorajados a 
participar no desenvolvimento de capacidades. 

 

                                                 
45 Tecnologias da informação e da comunicação. 
46 Em conformidade com o nº 2 do artigo 299º do Tratado CE. 
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 Fundo de Coesão: OBJECTIVO: contribuir financeiramente para intervenções 
relacionadas com o ambiente e as redes transeuropeias. Na sequência do alargamento, o 
fundo aplica-se aos dez novos Estados-Membros até finais de 2006, bem como à Grécia, a 
Portugal e à Espanha. Próximo período de programação:47 o fundo contribuirá para a 
convergência dos dez nos Estados-Membros. Intervenções do Fundo de Coesão integradas na 
programação plurianual dos Fundos Estruturais. Redes de transporte: as acções inscrevem-se 
nas orientações48. Ambiente: objectivo consignados no artigo 174º do Tratado CE. O Fundo 
pode apoiar igualmente acções de desenvolvimento sustentável49. 

 
 Coesão territorial: o artigo 159º50 permite levar a cabo acções específicas não inseridas nos 

fundos ⇒ maior coesão social e económica. A cooperação transfronteiras requer um 
instrumento de cooperação ⇒ GECT51 : está habilitado a agir em nome dos seus membros. 
Mandato ⇒ convenção de cooperação europeia transfronteiras. Pode implementar programas 
de cooperação transfronteiras financiados pelos Fundos Estruturais e programas nacionais e 
regionais de cooperação ou programas de cooperação transfronteiriça não financiados pela 
CE. 

6.4. Gestão e controlo financeiros 
 
 Partilha mais clara das responsabilidades entre a Comissão e os Estados-Membros 

(articulação mais clara dos diferentes níveis de controlo). 
 
 Generalização da regra N+2: eficácia e disciplina. 

 
 Intervenção da Comissão no controlo e seguimento em função do grau de garantias dadas 

pelo Estado-Membro e a participação financeira em causa. 
 
 Pagamentos condicionados pelos compromissos assumidos pelos Estados-Membros em 

termos de fiabilidade dos sistemas de gestão e controlo do país. 
   
 Clarificação dos mecanismos de correcção financeira em caso de irregularidades. 

 
 Condicionalidade do Fundo de Coesão associada aos respeito dos programas de 

convergência (suspensão temporária das autorizações, mas restituição possível). 
 

6.5. As novas propostas legislativas 
 
As propostas legislativas são desenvolvidas em 5 regulamentos: 
 

                                                 
47 2007-2013. 
48 1692/96 CE ( revisto). 
49 Sempre que haja uma dimensão ambiental. 
50 Tratado CE. 
51 Grupos europeus de cooperação transfronteiras: recurso facultativo. 
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 Um regulamento geral, que define os principais objectivos e regras de elegibilidade 
no tocante às intervenções, à programação e à gestão dos fundos52. 
 Três regulamentos que adoptam disposições específicas relativas ao FEDER, ao FSE 

e ao Fundo de Coesão53. 
 Um regulamento relativo aos agrupamentos europeus de cooperação transfronteiriça, 

que põe um novo instrumento de cooperação à disposição das organizações regionais 
e locais54. 

 
Reorientação da política de coesão com base nas prioridades da União (Lisboa e 
Gotemburgo). Articulação em torno dos três pilares do desenvolvimento sustentável: 
 

 Competitividade: inovação, investigação, educação e accessibilidade. 
 Emprego e inclusão social. 
 Ambiente e prevenção de riscos. 

 

6.6. Calendário proposto 
 
 

POLÍTICA DE COESÃO 
 

 
PERSPECTIVAS FINANCEIRAS 2007-2013 

Julho de 2004: a Comissão adopta o pacote 
legislativo 
 

Pacote de propostas legislativas para o 
período posterior a 2006 – uma proposta de 
novo acordo interinstitucional (AII) sobre a 
disciplina orçamental e uma proposta 
destinada a modificar o sistema de recursos 
próprios 
 

Finais de 2005: Decisão do Conselho e do 
Parlamento Europeu 
 

O Conselho Europeu pronunciar-se-á sobre as 
novas PF (decisão quanto aos montantes e ao 
AII) 
 

2006: Preparação dos programas para o 
período 2007-2013 
 

Preparação dos programas para o período 
2007-2013 
 

1 de Janeiro de 2007: Início da execução 
 

Início da execução 

 

                                                 
52 Proposta de regulamento do Conselho que contém disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão. COM (2004) 492 final, 14 de Julho de 
2004. 
53 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. COM (2004) 495 final, 14 de Julho de 2004; Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Fundo Social Europeu. COM (2004) 493 final, 14 de Julho de 2004; Proposta de regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo de Coesão.  COM (2004) 494 final,  14 de Julho de 2004. 
54 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à instituição de um agrupamento europeu 
de cooperação transfronteiriça (GECT). COM (2004) 496 final, 14 de Julho de 2004. 
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7. PAPEL INSTITUCIONAL DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
COMITÉ DAS REGIÕES 

 

7.1. Competências legislativas e não legislativas do Parlamento Europeu  
 
O Parlamento fez uso das suas novas competências neste domínio:  
 

7.1.1. Competências legislativas 
 
 O terceiro parágrafo do artigo 159º do Tratado CE55 prevê a possibilidade de decidir acções 

específicas não inseridas no âmbito dos fundos a fim de realizar o objectivo da coesão 
social e económica previsto pelo Tratado. Estas acções podem ser adoptadas nos termos do 
procedimento de co-decisão (artigo 251º). Com base neste artigo e a fim de ultrapassar os 
obstáculos à cooperação transfronteiriça, será introduzido um novo instrumento jurídico com 
vista à criação de agrupamentos europeus de cooperação. 

 
 O artigo 161º do Tratado CE introduziu o procedimento de parecer favorável para as 

decisões relativas às regras gerais: o Conselho delibera por unanimidade sob proposta da 
Comissão, após parecer favorável do Parlamento Europeu e consulta do Comité Económico e 
Social e do Comité das Regiões, a fim de determinar as matérias seguintes no tocante aos 
Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão: as missões, os objectivos prioritários e a 
organização dos Fundos, as regras gerais que lhes serão aplicáveis, bem como as disposições 
necessárias para garantir a sua eficácia e a coordenação dos fundos entre si e com os demais 
instrumentos financeiros existentes. Um novo parágrafo prevê que, a partir de 1 de Janeiro de 
2007, o Conselho delibera por maioria qualificada sob proposta da Comissão e após parecer 
favorável do Parlamento Europeu caso tenham sido adoptadas até essa data as perspectivas 
financeiras plurianuais aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2007, assim como o respectivo 
acordo interinstitucional. 

 
 Os artigos 148º e 162º do Tratado CE introduziram a co-decisão com o Conselho para as 

decisões de aplicação relativas ao FEDER e ao FSE.  
 
No seu parecer sobre a convocação da Conferência Intergovernamental de 200056, a Comissão da 
Política Regional, dos Transportes e do Turismo considerou que o procedimento de parecer 
favorável não era o procedimento adequado para implicar o Parlamento Europeu nas decisões 
relativas à futura definição das missões, dos objectivos e da organização dos Fundos Estruturais 
e do Fundo de Coesão. Salientou, por conseguinte, que o artigo 161º do Tratado CE deve ser 
modificado no sentido de substituir o procedimento de parecer favorável pela co-decisão e a 
unanimidade pela votação por maioria qualificada. Considerou igualmente que a próxima CIG 
deverá insistir na importância da coesão territorial, introduzindo uma referência mais clara a este 

                                                 
55 Artigo com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Nice. 
56 A5-0086/00. 
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respeito no título consagrado à coesão económica e social (ver nota sobre o Tratado 
Constitucional). 
 

7.1.2. Competências não legislativas 
 
 O segundo parágrafo do artigo 159º do Tratado CE dispõe que, de três em três anos, a 

Comissão apresentará ao Parlamento Europeu (Comissão do Desenvolvimento Regional, 
antiga RETT), ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a coesão económica e social. Esse relatório avaliará os progressos 
registados na realização da política de coesão económica e social e o contributo das políticas 
para esses progressos.  

 
 O Código de conduta sobre a execução das políticas estruturais pela Comissão, adoptado 

pela Comissão em 1993 e alargado em 199957, contém disposições nos termos das quais o 
Parlamento deve ser implicado nas políticas estruturais comunitárias durante o período 2000-
2006.  

 
Por último, o primeiro parágrafo do artigo 159º do Tratado CE dispõe que a formulação e a 
concretização das outras políticas (política ambiental, política agrícola, política da concorrência) 
e acção da Comunidade, bem como a realização do mercado interno, terão em conta os 
objectivos da política de coesão e contribuirão para a sua realização. A Comissão do 
Desenvolvimento Regional será frequentemente convidada a emitir um parecer destinado às 
comissões competentes (ENVI, EMPL, IMCO).  
 
 

7.2. Papel institucional do Comité das Regiões58 
 
O Comité das Regiões é um órgão consultivo que representa os poderes regionais e locais da 
União. Exprime-se em nome dos interesses destes nos seus contactos com o Conselho e a 
Comissão, para os quais emite pareceres.  
 

7.2.1. Emissão de um parecer a pedido de outras Instituições 
 

a. Consulta obrigatória 
 
Em matéria de coesão económica e social, o Conselho ou a Comissão são obrigados a consultar o 
Comité das Regiões antes de tomarem uma decisão sobre: 
 

• acções específicas (artigo 159º), 

                                                 
57 JO C 279 de 1.10.1999, p. 488-490. 
58 Parlamento Europeu. Direcção-Geral de Estudos. "Fichas técnicas do Parlamento Europeu". Luxemburgo, 2001, 
nona edição.  
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• a definição das missões, das prioridades e da organização dos Fundos estruturais (artigo 
161º),  

• as decisões de aplicação relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(artigo 162º). 

 
 b. Consulta voluntária 

 
A Comissão, o Conselho ou o Parlamento podem igualmente consultar o Comité sobre qualquer 
outra questão que considerem apropriada. Quando o Conselho ou a Comissão consultam o 
Comité (a título obrigatório ou voluntário), podem fixar um prazo (de pelo menos um mês) no 
termo do qual a ausência de parecer não será impeditiva da tomada de novas medidas. 
 

7.2.2. Emissão de um parecer por iniciativa própria 
 

a. Quando o Comité Económico e Social é consultado 
 
Quando o Conselho ou a Comissão consultam o Comité Económico e Social, devem igualmente 
informar o Comité das Regiões, que poderá emitir um parecer sobre a questão se considerar que 
estão em jogo interesses regionais.  
 

b. Regra geral 
 
Regra geral, o Comité pode emitir um parecer se o considerar oportuno. O Comité emitiu 
pareceres por sua própria iniciativa em domínios ligados designadamente aos Fundos estruturais 
e ao desenvolvimento urbano.  
 
O projecto de tratado constitucional reforçou as suas competências no tocante59:  
 

 aos recursos interpostos perante o Tribunal de Justiça por inobservância do princípio 
da subsidiariedade: "[...] O Tribunal de Justiça é competente para apreciar os 
recursos interpostos [...] alegando que um acto legislativo viola o princípio da 
subsidiariedade.[...] o Comité das Regiões pode igualmente interpor recursos desta 
natureza relativamente aos actos para cuja adopção a Constituição preveja que seja 
consultado"60;  

 
 à salvaguarda das suas prerrogativas (nomeadamente a coesão económica e social): 

"[...], o Tribunal de Justiça é competente para conhecer das acções com fundamento 
em incompetência, violação de formalidades essenciais, violação da Constituição ou 
de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação, ou em desvio de poder, 
propostas por um Estado-Membro, pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho de 
Ministros ou pela Comissão. [...]O Tribunal de Justiça é competente [...] para 
conhecer das acções propostas [...] pelo Comité das Regiões com o objectivo de 
salvaguardar as respectivas prerrogativas."61. 

                                                 
59 Vide Resumo do acordo sobre o tratado constitucional - Temas de política regional – elaborado pelo Secretariado.  
60  Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.  
61 Artigo III-365. 
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ANEXO 1 CONTACTOS ÚTEIS A NÍVEL DO PARLAMENTO EUROPEU E A NÍVEL 
INTERINSTITUCIONAL  
 
PARLAMENTO EUROPEU. COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
Membros e Suplentes  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Secretariado  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Coordenadores e funcionários dos grupos políticos 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 
Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
TF: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
DG II - Assuntos Sociais e Regionais; Política Regional e Coesão Económica e Social 
40 GH 04 
TF: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

COMITÉ DAS REGIÕES 
 
Comissão da Política de Coesão Territorial (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
TF: +32(2).282 2508/2141 TF: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
rafael.debustamante@consilium.eu.int
mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
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ANEXO 2 LISTA DOS PROJECTOS EM CURSO NOS ESTADOS-MEMBROS 
 
A lista dos projectos em curso em cada um dos Estados-Membros pode ser consultada nos 
seguintes sítios Internet (EN, FR, DE). 
 
 
Portas de ligação 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Esta página serve de porta de ligação a outros sítios que fornecem informações específicas sobre 
as regiões europeias e os programas de desenvolvimento regional:  
 

• Programas de desenvolvimento regional 2000-2006 (Obj.1 e Obj.2)  
• Programas INTERREG  
• Programas URBAN  
• Acções Inovadoras (Artigo 1º)  
• Perspectiva de Desenvolvimento Espacial Europeu (PDEE)  
• Redes e Organizações Europeias  

 
Success Stories. Projectos na Europa 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Autoridades de gestão 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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ANEXO 3 ONDE ENCONTRAR INFORMAÇÃO? 
 

INFORMAÇÃO GERAL  
 
 
Actividades da União Europeia - Política Regional 
 
Sítios importantes, documentação, sínteses, textos jurídicos, etc.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus- Política Regional 
 
Uma útil síntese da legislação regional (disponível em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, 
SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: O portal para o Direito da União Europeia 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(todas as línguas)  
 
- Jornal Oficial    
- Tratados    
- Legislação 
- Legislação em preparação    
- Jurisprudência    
- Perguntas parlamentares    
- Documentos de interesse público    
- Alargamento  
  
 PreLex, a base de dados dos procedimentos interinstitucionais 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(disponível em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Permite acompanhar as grande etapas do processo de decisão entre a Comissão e as outras 
instituições:  

• fase do procedimento;  
• decisões das instituições;  
• nomes das pessoas;  
• serviços responsáveis;  
• referências de documentos, etc. 

 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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CELEX, o direito da União Europeia 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(disponível em todas as línguas) 
 
- legislação;  
- actos preparatórios;  
- jurisprudência;  
- medidas nacionais de aplicação das directivas; 
- perguntas parlamentares;  
- documentos consolidados;  
- documentos da EFTA;  
- documentos da série C do Jornal Oficial. 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA  
  
Sítio INFOREGIO 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Neste sítio Internet encontram-se: 

- as últimas notícias sobre a política de coesão: 
- as prioridades e os instrumentos da política de coesão; 
- documentos relacionados com as novas propostas de regulamentos dos Fundos 

Estruturais para o programa de programação 2007-2013:  
 
 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intron

ewregl0713_en.htm 
- fichas técnicas subordinadas a diversos temas; 
- fichas de informação sobre os Estados-Membros e as regiões da UE; 
- success stories; 
- uma série de fontes de informação e ligações a sítios Internet externos; 
- endereços das autoridades de gestão dos Estados-Membros; 
- documentos sobre a avaliação dos programas estruturais; 
- Relatórios de Avaliação Histórica do Desempenho dos Fundos Estruturais, estudos e 

outros documentos sobre avaliação 
- outras informações e documentos. 

 (sítio Internet disponível em DE, EN, ES, FR & IT  -  Alguns documentos podem ser 
descarregados em todas as línguas oficiais da UE) 

 
 
 
 
 
 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Publicações Regulares  
 

• O boletim mensal « Inforegio news » proporciona uma rápida panorâmica sobre as 
últimas informações no que respeita à política de coesão a nível comunitário. 
 (disponível em CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, 
SL & SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• O boletim « Inforegio Panorama » apresenta relatórios e entrevistas com as pessoas 

responsáveis pela política de coesão no terreno (publicado três vezes por ano) 
 (disponível em EN & FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Últimas Publicações 
 

• Terceiro relatório sobre a coesão económica e social. Uma nova parceria para a coesão 
- convergência competitividade cooperação. Adoptado pela Comissão Europeia em  18 
de Fevereiro de 2004 (disponível em BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, 
LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL e SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• Ao serviço das regiões (actualizado em Maio de 2004) 
Apresentação geral da política regional a nível europeu 
 (disponível em EN, FR, DE ; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, 
SL e SVnos finais de Agosto) 

 
• Competitividade, desenvolvimento sustentável e coesão na Europa - de Lisboa a 

Gotemburgo (2003) 
A contribuição da política regional para os objectivos dos Conselhos Europeus de Lisboa 
e Gotemburgo sob a forma de 26 projectos exemplares. 

 (disponível em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Parceria com as cidades –A iniciativa comunitária URBAN (2003) 
O "método URBAN" ilustrado por uma série de projectos 

 (disponível em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Cooperação sem fronteiras (2002) 
O "Método INTERREG" ilustrado por uma série de projectos. 

 (disponível em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Diversas brochuras por Estado-Membro apresentando uma série de projectos financiados 
pela União Europeia nos Estados-Membros (1997 – 2003) 

 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Serviço Inforegio: o centro de informação da política regional da União 
Europeia 
 
Para obter as publicações acima mencionadas, pode entrar em contacto com o Centro de 
Informação (recepção aos grupos, pedidos de informação, cibercafé, facilidades de conferências) 
da DG Política Regional da Comissão Europeia. 
 
Além disso, na Biblioteca existem à sua disposição vários livros e estudos relacionados com a 
política regional. Para mais informações, não hesite em contactar directamente    
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
O Centro de Informação e a Biblioteca estão abertos ao público de segunda a sexta-feira, das 
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. 
 
Serviço Inforegio . Av. de Tervueren 41. B – 1040 Bruxelas 
Tel. : + 32 2 296 60 34 
Fax : + 32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@cec.eu.int 
 
 

PARLAMENTO EUROPEU 
 
 
Fichas técnicas do Parlamento Europeu: política regional 
 
A presente edição electrónica das fichas técnicas, elaborada pela Direcção-Geral de Estudos do 
Parlamento Europeu, é uma actualização da última edição, ou seja, a nona desde a sua primeira 
publicação destinada às primeiras eleições directas do Parlamento. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(disponível em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Sítio Internet da Comissão do Desenvolvimento Regional  

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(disponível em EN e FR) 
 

- Apresentação e competências;  
- Calendário das reuniões e horas do dia;  
- Membros;  
- Trabalhos em curso;  
- Documentos das reuniões;  
- Relatórios aprovados(2004-2009) ;  
- 5ª legislatura (1999-2004) - Relatório de actividades;  

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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- Terceiro relatório sobre a coesão económica e social (Konstantinos Hatzidakis) 
(A5-0272/2004). 
- Boletim;  
- Nota sobre o Tratado Constitucional - Questões da Política Regional, elaborada pelo 

Secretariado;  
- Guia da Política Regional e de Coesão, elaborado pelo Secretariado;  
- Ligações com a Biblioteca - ResearchNet  e Actividades da União Europeia - Política 

Regional;  
 
 

A Biblioteca do Parlamento Europeu  
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(apenas disponível em EN) 
- Catálogo da Biblioteca;  
- Bases de dados e outras fontes de informação;  
- Busca de informações;  
- Áreas programáticas por assunto ou por comissão: Desenvolvimento Regional  
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• O que há de novo 
• Questões importantes 
• Fontes de dados 
• Busca de informações 
 

-  Novas Agências Nacionais e Europeias;  
 
Solicitações e pedidos de informação 
As solicitações e pedidos de informações podem ser feitos por e-mail, telefone, fax, carta ou 
visitando pessoalmente a Biblioteca em Bruxelas (ASP 5D) ou em Estrasburgo (WIC M1039). 
 
E-mail: library@europarl.eu.int 
Telefone: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Correio interno: ASP 05D47 
 
 
 O Observatório Legislativo (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(disponível em EN e FR) 
 
- Notícias e informação geral 
- Procedimentos e seguimento 
- Todos os procedimentos sobre questões-chave da União Europeia 
- Previsões e resultados 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Sessões plenárias  
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(todas as línguas) 
- Ordem do dia 
- Calendário 
- Relatórios 
- Propostas de resolução 
- Debates 
- Textos aprovados pelo Parlamento 
- Acta 
- Relato integral das sessões 
- Documentos legislativos consolidados 
- Textos comuns aprovados pelo Comité de Conciliação 
- Posições comuns 
 
 
Relatórios do Parlamento Europeu   
 
Os relatórios do Parlamento Europeu podem ser consultados na página das sessões plenárias: 
(todas as línguas) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Para os relatórios aprovados sobre a política regional, seleccionar 1999-2004 e inserir a primeira 
parte do nº A5 na janela, por exemplo, 0272 para o Relatório Hatidakis respeitante ao Terceiro 
Relatório sobre a Coesão Económica e Social. 
 
Para os relatórios aprovados sobre a política regional 2004-2009, seleccionar 2004-2009 e inserir 
a primeira parte do nº A6 na janela. 
 
 

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA  
 
Assuntos Gerais e Relações Externas  
(todas as línguas) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Assuntos Económicos e Financeiros  (ECOFIN) 
(todas as línguas) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
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Registo público dos documentos do Conselho 
(todas as línguas) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Biblioteca 
Telefone (32-2) 285 65 25 
Fax (32-2) 285 81 74 
Mail-box: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 CONSELHO EUROPEU  
 
 
Presidência neerlandesa da UE 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(disponível em NL EN e FR) 
 
Área programática: Assuntos Económicos e Financeiros 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

COMITÉ  ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU 
 
 
Pareceres aprovados  
(disponíveis em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publicações 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• O futuro da política de coesão da UE (disponível em EN e FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Registo público dos documentos do CESE 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 

http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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O Comité Económico e Social Europeu vai mudar de instalações! 
 
O novo endereço a partir de 1 de Julho de 2004 é:  99, rue Belliard . B-1040 BRUXELAS 
 
Os números de telefone e de fax, bem como os endereços E-mail, permanecem inalterados! 
 
Tel: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

COMITÉ DAS REGIÕES 
 

COTER: Comissão da Política de Coesão Territorial 
 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(disponível em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Presidente - Primeiro Vice-Presidente e Administradores 

- Eventos ;  

- Calendário das reuniões e ordens do dia;  

- Programa de trabalho 2004;  

- Documentos;  

- Membros. 

 
Pareceres e resoluções aprovadas  
(disponíveis em DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Novo endereço a partir de Junho de 2004: 
Rue Belliard, 101 B - 1040 Bruxelas - Bélgica 
Tel. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

OUTROS ÓRGÃOS E ORGANIZAÇÕES 
 
 
Conferência das Cidades do Arco Atlântico 
http://www.arcat.org/ 
 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
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Assembleia das Regiões Europeias (ARE)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Conselho das Municipalidades e Regiões Europeias (CMRE) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa (CRPME) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Associação das Regiões Fronteiriças Europeias (ARFE)  
http://www.aebr.net/ 
 
 
 
 
 

http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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