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Conteúdo: 

A presente nota ad hoc debruça-se sobre o tema da governança e das parcerias no 
âmbito dos processos lançados nos Estados-Membros relativos à programação dos 
Quadros de Referência Estratégicos Nacionais. Ela procede à análise de novos 
elementos de integração horizontal e vertical e avalia se estes foram ou não adoptados 
nos Programas Operacionais. O presente documento identifica ainda os factores 
conducentes ao êxito ou ao fracasso da abordagem integrada em matéria de Política 
de Coesão, assinala os problemas e as insuficiências existentes e sugere possíveis 
soluções. 
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RESUMO 

Há já quase oito anos que a reforma da governança europeia constitui uma prioridade para a 
Comissão. O Livro Branco sobre a Governança Europeia, elaborado pela Comissão Europeia 
em 2001, aborda esta realidade estimulante. A Comissão não se limitou a reconhecê-la, 
incentivando a UE a reforçar a sua associação aos governos regionais e locais e, para além 
dessas estruturas de carácter formal, à sociedade civil no seu todo. Não se pretendia que essa 
associação fosse uma via de sentido único, em que os participantes fossem abordados 
simplesmente no plano da execução das políticas europeias que já haviam sido decididas. A 
Comissão procurou formas de integrar esta realidade de uma governança mais alargada na 
definição de objectivos, na elaboração de políticas e na sua execução efectiva. 

Cada um dos 27 Estados-Membros desenvolveu os seus Quadros de Referência Estratégicos 
Nacionais (QREN), que constituem uma declaração detalhada dos seus objectivos de 
desenvolvimento no quadro europeu de desenvolvimento de economias sustentáveis, 
saudáveis e modernas – a Agenda de Lisboa. A parceria e a participação constituem uma 
parte essencial deste processo de desenvolvimento. 

O presente estudo proporciona uma síntese informada de como se traduz, no terreno, este 
objectivo de reforço da parceria no âmbito da segunda maior rubrica orçamental da UE – os 
Fundos Estruturais e de Coesão – durante o actual período de programação 2007-2013. 

Ele analisa o significado de governança nos primeiros anos do século XXI, antes de examinar 
a evolução no terreno por meio de estudos de caso de 5 Estados-Membros: a Áustria, a 
Dinamarca, a Itália, a Letónia e a Roménia. 

Estes dois elementos constitutivos, um mais teórico, outro mais prático, formam a base de 
uma síntese do relatório e das respectivas recomendações. 

O desafio da governança e das parcerias 

Ao longo dos últimos vinte anos, sensivelmente, o termo “governança” passou a ser frequente 
e a adquirir relevância, tanto em muitas das nossas sociedades, como também numa série de 
disciplinas, em que se incluem a ciência política, a economia, a sociologia e a administração 
pública. 

De um modo geral, o termo “governança” refere-se a processos, estruturas, regras, normas e 
valores que permitem orientar e coordenar actividades colectivas (1). Deste modo, a 
governança descreve um novo modelo de coordenação entre diferentes actores: governos, 
parlamentos, estruturas oficiais consultivas, agências públicas, fornecedores privados, mundo 
académico, institutos de investigação, meios de comunicação social, organismos 
representativos, como os parceiros sociais, e uma série de organizações não governamentais 
(ONG), algumas dotadas de estruturas devidamente consolidadas, outras vocacionadas para 
campanhas de menor apuro organizacional. Todas estas instâncias participam num complexo 
caleidoscópio de processos decisórios e implementação de políticas. Por conseguinte, o 
processo decisório já não se encontra dominado por uma hierarquia administrativa, mas sim 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: “ Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 
978-3-531-14587-7 
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por uma teia de relações complexas entre esses actores. A cooperação entre esses actores 
pode realizar-se através de redes verticais e horizontais, envolvendo o Estado e também a 
sociedade civil (actores económicos e sociais, instituições de base comunitária e grupos não 
estruturados, meios de comunicação, etc.) à escala local, regional, nacional e global. 

A abordagem integrada, tal como definida nas Orientações Estratégicas Comunitárias 2007-
-2013, exorta à integração de estratégias de crescimento a nível europeu, regional e local, 
tendo em conta especificidades regionais e com base numa governança reforçada a vários 
níveis. Uma abordagem com estas características deve assegurar que cada sector se 
desenvolva, não isoladamente, mas no quadro de uma visão coerente para o desenvolvimento 
socio-económico dos territórios dos Estados-Membros. Esta perspectiva exige uma 
integração mais aprofundada das políticas públicas com impacto territorial, especialmente 
nos domínios económico, social e ambiental. 

O princípio da parceria tornou-se um dos princípios chave da coesão da UE, estabelecendo 
uma participação de parceiros pertencentes a vários níveis (subnacional, nacional, 
supranacional) e a várias categorias de actores (autoridades locais/regionais, organizações 
privadas/civis) na definição, execução, acompanhamento e avaliação da política de coesão. 
Na elaboração do quadro financeiro e operacional da política regional para o período de 2007 
a 2013, o princípio da parceria readquiriu importância e passou a incluir também 
organizações da sociedade civil, parceiros ambientais, organizações não-governamentais 
(ONG) e organismos promotores da igualdade entre géneros (2). A este respeito, o princípio 
da parceria põe em destaque aspectos relativos a uma integração vertical e horizontal. 

Alguns temas comuns na elaboração dos QREN na UE-27 

Na prática, a execução dos Fundos Estruturais e de Coesão da UE coloca vários desafios aos 
actores participantes. Estas condições deram origem a um sistema de gestão partilhada, que 
compreende a participação europeia, nacional, regional e local: em suma, um sistema de 
governança a vários níveis, em que se registam, no entanto, diferenças entre Estados-
-Membros e também entre regiões de um mesmo Estado-Membro. Os governos nacionais e 
os actores subnacionais têm diferentes graus de participação no processo decisório e no 
poder.  

Há uma série de temas comuns que emergem em toda a UE 27 relativamente ao modo como 
os QREN foram elaborados e desenvolvidos. 

Um dos aspectos comuns prende-se com o facto de o processo de preparação dos QREN não 
ter tido lugar num contexto de vazio político ou programático. De um modo geral, o processo 
inscreveu-se num quadro mais alargado de desenvolvimento nacional, ou de planos e 
reformas nacionais. Os vários processos de planeamento, independentemente de se 
concretizarem em simultâneo ou sucessivamente, incidiam sobre os mesmos elementos, 
envolviam parcerias semelhantes, se não idênticas, e visavam os mesmos objectivos. 

Este processo talvez tivesse sido mais esperado nos Estados-Membros mais antigos, em que a 
relativa importância do financiamento da UE é menos pronunciada. Na realidade, foi comum 
a todos os Estados-Membros, em maior ou menor grau. 

                                                 

(2) Ver artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho.  
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Objectivamente falando, isto pode ser visto como uma evolução positiva da governança 
europeia, em que as prioridades estratégicas de desenvolvimento a nível nacional e europeu 
são definidas em conjunto, articuladas e adoptadas por grupos de intervenientes muito 
semelhantes. 

As administrações nacionais que tiveram um papel essencial no apoio, na coordenação ou, 
por vezes, no controlo do processo de elaboração foram, regra geral, os Ministérios das 
Finanças nacionais, ou as agências de execução dependentes desses Ministérios. 

Estes Ministérios centrais, com o seu controlo sobre as importantes alavancas políticas da 
despesa, não têm fama de demonstrar uma grande abertura à partilha de poderes com 
estruturas de parceria – pelo menos, no âmbito administrativo. 

Um primeiro elemento comum da abordagem assente na parceria foi a criação de grupos de 
trabalho ou estruturas interministeriais que reunissem funcionários dos Ministérios das 
Finanças com os seus homólogos dos ministérios da tutela (os responsáveis pela execução e 
implementação dos programas). 

Há provas concretas da existência de um diálogo estruturado entre funcionários de alto nível 
e de nível intermédio dos vários Ministérios no quadro da preparação dos QREN. Vários 
Estados-Membros criaram comités formais para o efeito, enquanto outros preferiram grupos 
de trabalho menos formais. Nalguns casos, estes organismos foram presididos por figuras 
políticas de alto nível, incluindo primeiros-ministros. 

Um segundo elemento foi o estabelecimento de um diálogo entre os governos centrais e 
outras instâncias de governo nos planos regional e local sobre objectivos, conteúdos, recursos 
e métodos. Muito embora surgissem grandes diferenças neste diálogo entre os 27 
Estados-Membros, a verdade é que houve uma base comum. 

Nos locais onde existem entidades de âmbito regional (o que, como é evidente, acontece 
sobretudo nos Estados-Membros mais federais), verificou-se uma clara tendência para um 
verdadeiro diálogo faseado com essas administrações. Estes diálogos realizaram-se, muito 
frequentemente, nos dois sentidos e ao longo de um determinado período de tempo. Nesses 
casos, a administração central realizou consultas prévias junto de organismos regionais, 
produzindo posteriormente um primeiro projecto do QREN (por vezes, com a participação de 
representantes regionais no processo de elaboração). 

Esse projecto, ou esses projectos, foram depois novamente apresentados em reuniões de 
natureza consultiva – que contaram com a participação de administrações regionais e 
centrais, onde se chegou, sempre que possível, a um consenso. Em certos casos, foi possível 
recorrer a um procedimento de arbitragem, em que as propostas não aceites pela 
administração central podiam ser reconsideradas. 

Nos Estados em que não existem administrações regionais, as consultas foram levadas a cabo 
junto das autoridades locais, a maior parte das vezes por meio de um diálogo com as 
associações nacionais de distritos, municípios e comunas. Muito embora estas consultas 
tendessem a seguir um modelo mais clássico, do “topo para a base”, a verdade é que se 
registaram importantes intercâmbios e foi possível proceder a algumas alterações. 

O modelo de consulta e diálogo com os parceiros sociais, as principais associações patronais 
e sindicais, é igualmente comum na maioria dos Estados-Membros. Este processo tem lugar, 
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umas vezes, através do envolvimento de mecanismos de consulta de carácter formal, como os 
comités económicos e sociais, as Câmaras de Comércio e Indústria, etc., outras vezes através 
da participação directa das centrais a nível nacional e regional e, amiúde, através de uma 
confluência de ambas as abordagens. 

As administrações centrais também mostraram claramente o desejo de chegar até outras 
organizações não governamentais (OGN) enquanto intervenientes da sociedade civil. Em 
determinados domínios específicos dos programas, incluindo questões como a igualdade 
entre géneros, a igualdade para as pessoas portadoras de deficiência, as preocupações 
ambientais ou as considerações sobre as minorias étnicas, a selecção das ONG foi 
relativamente simples. Noutros domínios, mais horizontais ou multissectoriais, essa selecção 
foi, por vezes, mais complexa. Que ONG convidar para debates gerais sobre o 
desenvolvimento regional? E que ONG excluir? 

O envolvimento de ONG mais pequenas também coloca alguns problemas de ordem técnica, 
quando se trata de expandir as parcerias com a sociedade civil no âmbito da política de 
coesão. O processo de coesão é necessariamente moroso e implica uma documentação muitas 
vezes volumosa. As ONG locais ou ad hoc não dispõem, com frequência, de recursos, tanto 
em termos de pessoal, como de infra-estruturas, para analisar e processar toda a 
documentação, ou até mesmo para garantir a continuidade da sua presença junto das 
instâncias em que participam (com diferentes representantes voluntários a comparecer nas 
reuniões). Esta situação pode levar alguns organismos oficiais a considerar que o retorno do 
tempo investido em diálogos de parceria com ONG de menor dimensão não é muito profícuo. 

Diferenças estruturais e culturais  

A nossa investigação também demonstrou que os muitos aspectos comuns das parcerias 
estabelecidas no conjunto dos 27 Estados-Membros têm de ser contrabalançados com 
significativas diferenças estruturais e culturais. 

As diferenças estruturais referem-se, tanto à situação económica em geral, como aos sistemas 
políticos. Nas economias mais desenvolvidas, a tendência é para uma necessidade menos 
acentuada de grandes projectos de desenvolvimento ao nível das infra-estruturas, ao passo 
que em alguns dos Estados-Membros mais novos se tem dado maior ênfase ao 
desenvolvimento de vários elementos de infra-estruturas físicas. 

As diferenças que se fazem sentir na ênfase dada ao que, genericamente, se designa por 
“desenvolvimento de capacidades” repetem-se de certa maneira. Nalguns dos 
Estados-Membros mais novos, a experiência retirada dos programas de pré-adesão pôs em 
evidência insuficiências nas administrações nacionais, e mais especificamente 
regionais/locais, no que respeita às suas capacidades para desenvolver, propor e executar 
programas. Estes países atribuem, pois, uma certa prioridade ao desenvolvimento e à 
formação de funcionários em vários níveis do governo. 

Os diferentes sistemas políticos também têm um impacto significativo na estrutura, conteúdo 
e profundidade dos processos de parceria no que respeita à preparação, elaboração e, muito 
provavelmente, execução da Política de Coesão. No entanto, o leitor deve ter presente que a 
presente nota foi elaborada no início do período de programação 2007-2013, o que significa 
que os comentários respeitantes à execução dos programas têm de se basear nas aspirações 
expressas pelas várias autoridades, e não nas práticas observadas. 
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A importância de redes pessoais no desenvolvimento e execução de parcerias no âmbito da 
governança não deve ser ignorada. Muito embora essas redes sejam claramente mais 
importantes nos Estados-Membros mais pequenos, a verdade é que também têm um papel a 
desempenhar nos maiores. Nos casos em que o presidente de uma central sindical ou de uma 
associação de autarquias possui já uma larga experiência de trabalho em colaboração com 
ministros e funcionários nacionais, é possível esperar uma maior influência sobre o processo 
decisório. Uma das dificuldades que uma nota deste tipo acarreta é o facto de ser 
praticamente impossível analisar, muito menos quantificar, o impacto dessas redes 
essencialmente informais. 

Um papel estruturado para as Universidades e outras instituições de ensino superior ou 
tecnológico constitui uma variante que só está explicitamente prevista, pelo menos, a nível 
nacional, em alguns Estados-Membros. Este pode ser um ponto fraco das políticas que, 
presumivelmente, deverão promover a inovação no quadro da Agenda de Lisboa. 

O recurso a peritos externos para facilitar o processo dos QREN, tanto em termos de 
conteúdo, como de procedimentos, só é explicitamente referido nalguns Estados-Membros. 
Nos casos em que isso acontece, são dados poucos pormenores quanto à natureza, funções e 
estatuto desses peritos. Alguns Estados-Membros incluíram a Comissão Europeia na 
preparação dos seus QREN. Embora todos os Estados-Membros tenham efectuado 
necessariamente algumas negociações com a Comissão, alguns deles submeteram 
expressamente o seu projecto à apreciação da Comissão. Nalguns Estados-Membros, os 
funcionários da Comissão participaram plenamente no processo de elaboração, noutros 
poderão ter sido vistos como tendo-se afastado do que era inicialmente um papel de 
observador e, noutros casos ainda, não há referência específica à sua participação. 

Ilustrações dos estudos de caso 

Os cinco estudos de caso – Áustria, Dinamarca, Itália, Letónia e Roménia – ilustram, todos 
eles, de uma maneira ou de outra, estas semelhanças, diferenças e desafios. 

Objectivos da política de 
Coesão (2007-2013) 

País 
Área 

(em 1000  
quilómetros 
quadrados) 

População 
(2007, em 
milhões) 

Estrutura 
estatal  

(de acordo com 
Projecto 

ESPON 3.2) 

PIB per 
capita em 
PPC, 2006, 
UE27 = 100 

QREN 2007-
-2013, total 

fundos  
(preços de 

2007, em 1000 
EUR) 

Conver-
gência 

Emprego & 
Compet. 
Regional  

Áustria 83.9 8.3 Federal 128 1 461 PO R 

Dinamarca 43.1 5.4 Unitário 
descentralizado 126 613 - R 

Itália 301.3 59.6 Unitário 
regionalizado 103 28 812 C, PO PI, R 

Letónia 64.6 2.3 Unitário 
descentralizado 39 4 620 CF, C - 

Roménia 238.4 21.6 Unitário 
centralizado 54 19 668 CF, C - 

PO = em fase de eliminação progressiva; PI = em fase de integração progressiva; R = Emprego & 
Competitividade Regional, 

CF = Fundo de Coesão, C = Convergência  

O processo QREN austríaco reflecte tanto esta realidade federal como um padrão há muito 
estabelecido de consultas e parcerias. O QREN foi elaborado a nível federal com a 
Conferência Austríaca de Ordenamento do Território (ÖROK), ela própria uma entidade 
tripartida federal-regional-municipal, que fornece uma plataforma consultiva. A somar aos 
vários actores governamentais, foram envolvidos no processo de elaboração os parceiros 
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sociais e algumas ONG, pelo menos através das suas federações representativas. O processo 
envolveu peritos externos, e o projecto de quadro foi submetido à apreciação da Comissão 
Europeia. O exemplo austríaco demonstra um sistema bem estabelecido e funcional no 
domínio da parceria e consulta que regista já um nível relativamente elevado de experiência e 
de conhecimentos técnicos presentes em todo o processo. Os motivos de preocupação 
prendem-se com a sua complexidade, resistência à mudança, e ausência de “grupos de 
reflexão” para sustentar algumas reflexões. 

A Dinamarca é um Estado unitário em que a essência da autoridade governamental reside 
nas autoridades nacionais (governo e parlamento). A elaboração do QREN dinamarquês teve 
lugar num quadro de grandes reformas das estruturas governamentais internas da Dinamarca. 
O número de municípios foi reduzido de 271 para 98, e as 13 administrações distritais antigas 
foram integradas em cinco novas autoridades regionais. Tal como no caso austríaco, o 
financiamento da UE é apenas um elemento da estratégia global de desenvolvimento 
dinamarquesa. A agência principal no processo de elaboração foi a Agência dinamarquesa 
para a Indústria e Habitação DEACA/EBST, uma agência estatal dependente do Ministério 
da Economia, do Comércio e da Indústria. O QREN foi publicado em 2006 na sequência de 
amplas consultas junto dos organismos regionais e locais, parceiros sociais e outras ONG. O 
projecto que daí resultou foi então analisado pelos Fóruns para o Crescimento Regional, 
novos organismos de parceria que reúnem intervenientes locais e regionais do governo, das 
autoridades públicas, de organismos educacionais e de formação, e fazem parte de uma 
estrutura elaborada subordinada ao recém-criado Conselho Dinamarquês para o Crescimento, 
um organismo constituído por 19 membros designados pelo Ministério da Economia, do 
Comércio e da Indústria. O sistema de parceria teve, pois, uma representação muito alargada. 
Contudo, os objectivos foram fixados pelo governo nacional. Foi colocada a tónica na 
facilitação de uma maior participação de mão-de-obra proveniente, por exemplo, de grupos 
de pessoas portadoras de deficiência ou de mulheres das comunidades de migrantes 
existentes. 

O QREN Italiano provém de um processo consultivo que teve início em 2005 com a 
produção de três documentos preliminares (nacional, regional e do "Mezzogiorno", ou sul de 
Itália (3)). Durante 2006, estes documentos formaram a base de um processo de consultas 
alargadas entre os três níveis administrativos e os parceiros sociais. O QREN italiano coloca 
uma ênfase especial no envolvimento de parceiros sociais e outras ONG. Isto vai para além 
da etapa política em que se inscreve a tomada de decisão sobre a selecção de prioridades 
específicas no âmbito dos PO, a sua execução, acompanhamento e coordenação. A 
abordagem de parceria foi primeiro introduzida formalmente nos programas italianos 
executados no período 2000-2006. O sistema de parcerias no planeamento de políticas e 
operações relativas ao período 2007-2013 evoluiu com base na experiência do período 
anterior. Há um sentimento generalizado de que o processo de parceria funciona bem ao nível 
do planeamento estratégico, mas pode ser menos eficaz no que toca às decisões sobre os 
programas propriamente ditos. As capacidades das várias ONG variam largamente. Algumas 
dispõem das estruturas e do pessoal necessários, enquanto outras carecem dos recursos que 
lhes permitem participar plenamente. Este cenário leva a que alguns actores das autoridades 
públicas façam notar o retorno relativamente diminuto em termos do contributo recebido, 
quando comparado com os esforços envidados no processo de consulta. 

                                                 

(3) O Mezzogiorno – comummente definido como a zona sul de Itália subdesenvolvida economicamente – compreende as regiões de 
Abruzo, Molise, Campânia, Basilicata, Apúlia, Calábria, Sicília e Sardenha. 
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A Letónia é uma democracia centralizada parlamentar, dividida em cinco regiões de 
planeamento com 556 autoridades locais. Pode dizer-se que emergiu, no período 2004-2007 
uma abordagem estruturada à parceria no âmbito da governança, través da preparação do 
documento único de programação (DOCUP) da Letónia. O Ministério das Finanças foi a 
autoridade central e trabalhou em conjunto com outros ministérios e organismos regionais em 
pequenos grupos de trabalho dedicados a tarefas específicas. Os resultados do trabalho destes 
grupos foram então divulgados no quadro de uma consulta mais alargada junto de outros 
organismos, agências de desenvolvimento, autoridades locais, parceiros sociais e ONG. A 
experiência do sistema de parceria na Letónia foi largamente positiva. Muitos participantes 
saudaram as oportunidades de participar na identificação de prioridades e no planeamento e 
execução de programas. O reverso da medalha foi o desenrolar de um processo decisório 
mais complexo que sobrecarregou ONG frequentemente pouco estruturadas e com escassos 
recursos com as suas despesas administrativas e elevadas exigências. 

A Roménia é essencialmente uma democracia parlamentar centralizada. O país divide-se em 
41 distritos e a cidade de Bucareste. As regiões são usadas para efeitos de estatística e de 
planeamento, mas não têm funções administrativas. O Ministério da Economia e das Finanças 
elaborou os Planos de Acção Único e de Desenvolvimento Nacional em 2005. O sistema de 
parcerias já havia sido experimentado nos comités de acompanhamento dos programas de 
pré-adesão. Estes constituíram a base para o desenvolvimento, por parte do mesmo 
Ministério, do QREN da Roménia, o qual foi publicado em Maio de 2007. Este centra-se em 
três prioridades principais, a saber, o desenvolvimento das infra-estruturas do país até atingir 
os padrões europeus, a melhoria da capacidade da mão-de-obra e o desenvolvimento da 
capacidade administrativa da Roménia. O governo está bem ciente do valor das estruturas de 
parceria. Por iniciativa do primeiro-ministro, foi criado um grupo de trabalho que envolve 
todas as estruturas responsáveis pela gestão dos instrumentos estruturais e inclui a sociedade 
civil, universidades, institutos de investigação, meios de comunicação social e parceiros 
sociais. Desenvolveu um Plano de Acção em Agosto de 2006 que foi incorporado no QREN. 
A parceria no âmbito da governança foi de um modo geral encorajada e facilitada pelas 
autoridades romenas, mas a capacidade da sociedade civil para responder às oportunidades 
criadas permanece limitada. 

Conclusões sobre governança e parcerias no período 2007-2013  

As relações ao nível da governança entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros 
durante a programação (e execução) dos QREN estão extremamente formalizadas. As 
respectivas obrigações estão claramente estabelecidas nos regulamentos e dizem respeito, 
tanto ao formato do processo de consulta, como aos intervenientes na parceria. A relação 
entre a Comissão e os níveis subnacionais de governo é fortemente dominada pela estrutura 
estatal (federal, centralizada, etc.) e, de um modo geral, depende da “aprovação” dos 
Estados-Membros para o estabelecimento de contactos directos entre regiões/municípios e a 
Comissão. Os Estados-Membros têm envidado esforços consideráveis para racionalizar as 
estruturas nacionais, a fim de facilitar a sua coordenação e comunicação com a Comissão. 

Os QREN têm diferentes “funções” nos Estados-Membros e sofrem também a influência da 
respectiva estrutura estatal. Podem fornecer orientações ou viabilizar relações de governação 
com níveis subnacionais, ou então predefinir essas relações de uma forma mais exaustiva. Os 
novos Estados-Membros recorreram muitas vezes a “grupos de trabalho informais”, que 
permitem a integração de um leque alargado de actores. Em princípio, esta abordagem 
inclusiva também está prevista na implementação dos PO, embora não possamos dispor de 
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muitos dados práticos. É interessante notar que alguns Estados-Membros começaram a 
reformalizar esta abordagem inclusiva ascendente, favorecendo o estabelecimento de 
estruturas de coordenação relativamente poderosas e autónomas, que assumem a forma de 
“plataformas de diálogo” ou são investidas, cada vez mais, de maior autonomia financeira e 
decisória. A criação dessas estruturas denota um forte compromisso com a implementação 
dos PO.  

A inclusão de níveis locais depende fortemente das “oportunidades” oferecidas nesse sentido 
(pelos Estados-Membros). Na generalidade, este aspecto é “formalmente concretizado” na 
maioria dos Estados-Membros através do seu envolvimento ao longo da fase de consulta e do 
envolvimento de representantes de associações de autarquias, embora o grau de participação 
activa nem sempre seja fácil de determinar. Contudo, esta situação é diferente nalguns casos 
em que os municípios (em especial, as cidades) desempenham um papel claro na execução de 
uma parte específica de um PO. Alguns Estados-Membros desenvolvem métodos eficazes 
com vista a um envolvimento contínuo dos actores locais interessados durante a execução do 
programa. Também aqui, a formação de estruturas adequadas (fóruns, plataformas de 
diálogo, etc.) traduz o mais sólido dos compromissos e a mais avançada forma de integração. 

Governança e parceria são, por vezes, tratadas como requisitos formais que são, antes de 
mais, respeitados pelos Estados-Membros durante a planificação dos programas (por via de 
consultas), mas representam grandes encargos administrativos durante a sua execução. Os 
principais obstáculos estão relacionados com os encargos administrativos, a complexidade 
dos processos, a escassez de recursos e de capacidades. Além do mais, o valor acrescentado 
nem sempre é visível aos olhos dos intervenientes, em especial dos das administrações 
públicas que se esforçam por incluir organizações com fins não lucrativos. 

A cultura política e social dos países, a experiência dos programas anteriores executados a 
título dos Fundos Estruturais e a abertura relativamente ao processo de participação são 
condições prévias importantes para uma abordagem bem sucedida à governança e às 
parcerias. Contudo, no caso dos novos Estados-Membros, as reformas gerais abriram 
oportunidades a práticas muito inovadoras. Na generalidade, a existência de redes informais 
que permitem evitar procedimentos administrativos morosos parece ser um importante factor 
complementar passível de influenciar positivamente o sistema. A permeabilidade dos níveis 
de governança (interessados oriundos de níveis administrativos habituados a negociar 
directamente com níveis administrativos mais elevados) pode ser uma outra influência 
positiva. A institucionalização de dispositivos de governança e parceria constitui uma nova 
tendência, que é actualmente seguida por alguns Estados-Membros. A delegação de 
capacidades de governança em unidades territoriais de nível inferior, com o objectivo de co-
financiar instituições intermédias, melhorando a transferência do saber-fazer e reforçando a 
governança regional, revelou-se eficaz. 

Observações e recomendações 

Deve observar-se, em termos genéricos, que o conceito de parceria no âmbito da governança 
foi reconhecido, aceite e assimilado na preparação e planeamento da política regional em 
todos os 27 Estados-Membros da União Europeia. A natureza e forma exactas dessa parceria 
variam entre os diversos Estados-Membros em função de uma série de critérios. 

As nossas recomendações sobre a forma como a parceria no âmbito da governança pode ser 
desenvolvida, expandida e tornada mais eficaz dividem-se em três grandes etapas: 
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desenvolvimento de políticas, execução de políticas e aprendizagem ou avaliação de 
políticas. 

Durante a fase de desenvolvimento, há que ter cuidado para não “sobrecarregar” as políticas 
com múltiplos objectivos. Quando se incluem muitos objectivos, por muito desejáveis que 
eles sejam, o risco de esses objectivos não passarem do papel aumenta. 

O intercâmbio de informação não é exigível apenas aos diferentes “níveis” de actores 
envolvidos nas políticas regionais, mas também aos diferentes “tipos” de actores. Em 
especial, é necessária uma interligação entre “visionários”, “estrategas” e “executores”, tanto 
ao nível dos Estados-Membros, como ao nível da própria UE. 

A programação europeia tem desenvolvido, por necessidade, aquilo que se pode designar 
como a sua própria metalinguagem. Embora esta terminologia facilite a tarefa dos 
programadores e funcionários, o certo é que pode constituir um obstáculo a um maior 
envolvimento da sociedade civil. Há que dar atenção à possibilidade de afectar determinados 
recursos mínimos destinados a facilitar o envolvimento da sociedade civil. 

A Comissão Europeia é explicitamente chamada a comprometer-se mais durante a 
planificação e execução de programas com processos participativos abertos, em que o 
resultado prático continue, de facto, em aberto. 

No que se refere à fase da implementação, o princípio de parceria tende a ser aplicado de 
forma mais circunscrita. Contudo, a verdadeira composição de uma parceria não só possui 
uma dimensão quantitativa, como também deve ser selectiva, no sentido de integrar actores 
qualificados. 

As instituições envolvidas e os organismos de execução precisam de estabelecer canais de 
comunicação para trabalhar com o “mundo exterior”. Esses canais de comunicação podem 
ser eventos informativos, intercâmbios de informação com outras estruturas ou um 
intercâmbio informal fora das estruturas normais de gestão (por exemplo, um Comité de 
Acompanhamento). 

Um acompanhamento estratégico a nível europeu poderia propiciar a ocorrência de 
melhorias. Um acompanhamento desse tipo exigiria um formato de reflexão. As instituições 
europeias teriam de permitir processos participativos abertos, nos quais fosse possível 
entabular um diálogo aberto sobre as “dificuldades” e não fosse necessário recorrer a 
eufemismos sobre os resultados da execução dos programas. 

Impõe-se o desenvolvimento de instrumentos institucionalizados com vista a facilitar as 
abordagens horizontais e verticais. Esses instrumentos podem ser plataformas (por exemplo, 
gestão regional, mesas redondas, etc.), que facilitem o trabalho em rede em todos os sectores 
e níveis administrativos e políticos.  

Não se propõe o desenvolvimento de mais “requisitos mínimos” para as parcerias, mas antes 
o apoio eficaz aos organismos envolvidos na criação de estruturas de qualidade no âmbito das 
parcerias, desenvolvendo-se um acompanhamento paralelo sob a forma de eventos 
informativos, seminários e workshops, o que implica um permanente intercâmbio entre os 
actores envolvidos na política regional. 

Uma parceria implica mais do que a actual “dimensão quantitativa” (em termos do número de 
parceiros envolvidos). Implica também uma forte “dimensão qualitativa”. Em casos 
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específicos, há que explorar uma selecção mais apurada de “parceiros qualificados” que 
disponham das capacidades e recursos humanos, financeiros e logísticos para participarem no 
processo de parceria. 

A criação e implementação de instrumentos como o Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial são vistas como uma tentativa inovadora para facilitar o processo a nível 
institucional, podendo constituir a base para uma execução mais fácil de programas e 
projectos, especialmente no domínio da cooperação territorial. 

Embora esse aspecto tenha sido formalmente incluído nos programas do FEDER e do FSE, o 
compromisso efectivo dos parceiros socio-económicos com os programas tem de ser 
especialmente apoiado. 

As políticas regionais assumem uma cada vez maior complexidade e tornam-se quase 
incompreensíveis, caso não sejam difundidas por meios de comunicação adequados e 
qualificados. Há que criar canais de comunicação com o mundo exterior a um nível distinto 
do da execução das políticas. 

A aprendizagem, que decorre da fase de avaliação, continua a ser mal explorada. Em certas 
circunstâncias pode tornar-se vítima das pressões administrativas e de calendário inerentes à 
conclusão de um programa – os que estão ocupados com a execução e conclusão dos 
programas não dispõem muitas vezes, nem de tempo, nem de recursos, para retirar, muito 
menos para divulgar, as melhores práticas e as lições mais proveitosas. No entanto, as 
actividades relacionadas com a aprendizagem são vitais para o desenvolvimento de 
capacidades, sempre que necessário, em sectores ou regiões. Há falta de oportunidades e de 
estruturas de reflexão. 

O desenvolvimento de uma abordagem mais abrangente, quer para cobrir todo o ciclo do 
programa, quer para envolver mais e novos representantes da sociedade civil, exigirá esforços 
e recursos adicionais. 

A aprendizagem e a avaliação das políticas tornaram-se uma tarefa “contínua” no período de 
programação em curso. Importa conceber plataformas específicas para uma reflexão mais 
frequente sobre o conteúdo dos programas e das estratégias. 

A reflexão sobre a política regional não pode tornar-se uma “tarefa a mais”, devendo, ao 
invés, ser inserida de forma criativa nas reuniões e eventos já existentes e contribuir, desse 
modo, para lhes conferir substância. 

A aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades requerem o estabelecimento e a 
institucionalização de um processo de orientação que decorra paralelamente ao processo de 
execução dos FE e que inclua todos os parceiros. Neste processo, importa encorajar e 
promover uma aprendizagem mútua através do intercâmbio de experiências nas frequentes 
reuniões de parceiros. 

Uma aprendizagem estruturada em matéria de política regional deve deixar de ser da 
responsabilidade dos Estados-Membros e dos PO e passar a ser da responsabilidade da UE a 
nível transnacional. Esta mudança pode ser concretizada sob a forma de programas em rede 
(por exemplo, INTERACT, para a cooperação territorial; URBACT), que geram um 
know-how (saber-fazer) sobre as dificuldades existentes na execução de determinados 
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programas, permitem o estabelecimento de sinergias com programas afins e evitam que se 
tenha de recomeçar sempre tudo de novo. 

A recolha, a análise crítica e a divulgação orientada das práticas de excelência podem ser 
utilizadas como um instrumento de aprendizagem em matéria de política regional. 


