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RESUMO COMENTADO 

Na sequência da adesão de 10 novos Estados-Membros, em breve seguidos de dois outros, e na 
perspectiva de novos alargamentos, a política de coesão deve fazer face a um quádruplo desafio 
ligado ao crescimento das disparidades regionais e sociais, à emergência de novas desigualdades 
territoriais, à persistência da exclusão social e ao fenómeno de dissociação dos cidadãos do 
projecto europeu. 

A política de coesão constitui já uma forte contribuição para os objectivos de Lisboa e de 
Gotemburgo. Se é indispensável fazer participar mais as regiões no esforço de competitividade e 
reforçar a coerência das acções aos níveis europeu, nacional e regional, não parece desejável 
alinhar inteiramente as prioridades da política de coesão com as de Lisboa, nem recorrer ao 
método aberto de coordenação. 
Os constrangimentos que pesam sobre as finanças públicas são frequentemente invocados para 
justificar uma redução do orçamento da coesão. Embora obriguem a um maior esforço de 
eficiência e de resultado, a sua importância não deve ser subestimada porque escondem 
frequentemente um projecto de renacionalização bastante egoísta. Para lhes responder 
positivamente, é necessário explorar novas vias de financiamento, nomeadamente pelo 
empréstimo e pela mobilização acrescida do sector privado. 
A política de coesão oferece uma panóplia de instrumentos e um método cuja utilidade é 
largamente reconhecida nas regiões mais atrasadas. Nas outras zonas, a complexidade dos 
procedimentos em relação aos montantes em causa é frequentemente fonte de ineficiência. No 
entanto, a política de coesão apresenta a imensa vantagem de ser visível e concreta para os 
Europeus e o seu valor acrescentado não pode, por conseguinte, ser contabilizado apenas em 
termos de pontos do PIB. As disposições introduzidas em 2000 estão longe de ser satisfatórias, 
excepto no que se refere à relação reforçada do FSE com a Estratégia europeia para o emprego e o 
alargamento da parceria nos programas. 
Propondo uma reorganização substancial da política de coesão em redor de 3 prioridades -
convergência, competitividade e cooperação territorial -, a Comissão tenciona adaptar-se mais às 
necessidades actuais. A questão da adequada preparação para as necessidades evolutivas dos 
novos Estados-Membros continua, no entanto, em aberto. A Comissão propõe-se, também,  
realizar importantes esforços de simplificação e de descentralização na gestão dos fundos 
estruturais. Contudo, em relação às ambições e ao saber-fazer adquirido em matéria de 
desenvolvimento económico, social e territorial, renuncia a certos instrumentos que contribuíram 
para cimentar o valor acrescentado comunitário, como a integração dos fundos, os programas de 
iniciativa comunitária, a mobilização dos fundos privados, etc.. 

No plano financeiro, se nos referirmos às reacções não apenas dos Estados-Membros, mas também 
das regiões, dos municípios e dos parceiros sociais, a proposta da Comissão parece razoável. 
Parecem ser desejáveis algumas adaptações, principalmente para não lesar as regiões afectadas 
pelo efeito estatístico e para consolidar os progressos de desenvolvimento. É necessário, contudo, 
estarmos conscientes de que o debate sobre a política de coesão está agora parcialmente truncado, 
devido à ligação de certas políticas a outras rubricas orçamentais, como por exemplo o 
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desenvolvimento rural. Os ganhos ou perdas potenciais devem, por conseguinte, ser analisados 
numa perspectiva global. 

Para resumir as lições da análise precedente, reteremos 10 recomendações de acção precisas e 4 
conselhos de vigilância:

1. Restabelecer, no objectivo comunitário de cooperação dos programas de iniciativas, sob 
uma vertente de cooperação inter-regional animada a nível europeu, um montante de até 
4.300 milhões de €. Entre os novos temas de cooperação adaptados à UE alargada, pode-se 
citar a modernização das instituições públicas, a regeneração urbana, as relações cidade-
campo, etc. Esta operação pode ser neutra financeiramente mediante um reajustamento da 
vertente de cooperação transnacional.

2. Reservar às regiões afectadas pelo efeito estatístico um tratamento idêntico às regiões 
elegíveis de pleno direito. Esta medida, de um custo moderado de 6.000 milhões de € 
permite atenuar os efeitos do alargamento sobre a diminuição dos subsídios recebidos por 
numerosos países, nomeadamente os mais afectados.

3. Manter uma sinergia entre o objectivo de competitividade nas zonas rurais e o FEADER, 
através da definição de orientações estratégicas adequadas.

4. Restabelecer a possibilidade de mobilizar as contrapartidas privadas estabelecendo os 
programas em despesas totais, que incluem os fundos privados. A Comissão propôs fixar o 
nível da contribuição comunitária com base no montante das despesas públicas, excluindo 
o co-financiamento privado, tendo em vista uma simplificação. Esta regra adaptada para o 
objectivo de convergência priva os outros objectivos de um efeito de alavanca importante.

5. Alongar o prazo da liberação automática para n+3, tanto mais que os novos 
Estados-Membros (NEM) terão certamente ainda problemas de absorção nos primeiros 
anos. 

6. Atribuir envelopes de cooperação transfronteiriça por fronteira e não por país, a fim de 
incentivar a inovação e dar uma nova dinâmica às cooperações. A esse respeito, a proposta 
relativa ao Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça (AECT) abre 
perspectivas interessantes.

7. Restabelecer a avaliação intermédia por programas nas regiões em convergência, para 
controlar a evolução dos programas a um nível suficientemente fino.

8. Espaçar os relatórios de progressos nacionais a um ritmo bienal, sob pena de criar novos 
procedimentos burocráticos.

9. Instaurar uma verdadeira revisão intercalar, ao fim de 4 anos, a fim de rever as prioridades 
comunitárias e as estratégias regionais, à luz dos progressos realizados ou as dificuldades 
encontradas. A evolução económica e social dos NEM e a sua capacidade de tirar benefício 
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dos fundos estruturais continuam, hoje, a ser difíceis de antecipar. Paralelamente, seria 
judicioso prever perfis de evolução das dotações diferenciadas entre as regiões dos antigos 
Estados-Membros (AEM) e dos NEM. As primeiras terão mais facilidade em iniciar a sua 
programação enquanto as segundas tenderão, possivelmente, a ser mais lentas. 

10.Reforçar a condicionalidade sobre os resultados das intervenções estruturais e não sobre as 
evoluções macroeconómicas que não são, necessariamente, correlacionadas com os 
programas. 

Os conselhos de vigilância incidem em certos riscos ligados aos resultados das negociações sobre 
as Perspectivas Financeiras:

A. A integridade do orçamento do FEADER (ao nível proposto pela Comissão), que constitui 
um complemento indispensável ao desenvolvimento territorial europeu nas zonas rurais. 

B. A integridade do orçamento do objectivo de competitividade (ao nível proposto pela 
Comissão). Suprimir a intervenção do FEDER em todo o território ou reduzi-la a uma 
porção congruente priva a União de um instrumento essencial da sua visibilidade junto dos 
Europeus. 

C. O aumento do orçamento de pré-adesão, para torná-lo comparável ao que ele foi entre 
2000 e 2006. 

D. A manutenção do acervo comunitário aplicado aos fundos estruturais. Será necessário 
assegurar-se de que o novo sistema de programação, prevendo orientações estratégicas da 
Comunidade, dos quadros de referência nacionais acompanhados de relatórios anuais, que 
é proposto pela Comissão para 2007-2013 não conduz a um deslize da política de coesão 
para o campo do método aberto de coordenação. 

Em conclusão, se a União Europeia fosse apenas uma zona de comércio livre, a política de coesão 
poderia limitar-se a uma redistribuição de fundos em proveito das regiões ou os países menos 
avançados para compensar as diferenças de rendimentos. Mas a União tem, contudo, outras 
ambições: é um projecto político, tanto quanto social e económico. Consequentemente, a política 
de coesão entende-se como um instrumento ao serviço de um modelo de desenvolvimento no qual 
a solidariedade e a cooperação desempenham um papel activo.


