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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel da coesão territorial no desenvolvimento regional

(2004/2256(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e, mais 
especificamente, os artigos I-3º, I-14º, II-96º, III-220º, o nº 3 do artigo III-365º e o artigo 
8º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, alterados pelo Acto Único Europeu e pelos Tratados de Maastricht, de 
Amesterdão e de Nice e, mais especificamente, os seus artigos 158º e 159º,

– Tendo em conta as suas resoluções de 7 de Fevereiro de 20021 e de 22 de Abril de 20042, 
respectivamente sobre o segundo e o terceiro relatórios da Comissão sobre a coesão 
económica e social,

– Tendo em conta a sua resolução de 29 de Junho de 19953 "Europa 2000+ Ordenamento do 
Território" e com base no estudo "Europa 2000+" da Comissão Europeia,

– Tendo em conta o Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC) 
adoptado em Potsdam, em 1999, pelo Conselho informal dos Ministros responsáveis pelo 
ordenamento do território,

– Tendo em conta o Livro Branco sobre a Governança Europeia adoptado pela Comissão 
em Julho de 2001,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 10 de Abril de 2003 sobre “A coesão
territorial na Europa”,

– Tendo em conta o relatório de 2004 do Observatório em Rede do Ordenamento do 
Território Europeu (OROTE) sobre a coesão territorial,

– Tendo em conta o estudo de Fevereiro de 2005, realizado por Notre Europe, sobre “O 
futuro da política de coesão”, a pedido da Comissão do Desenvolvimento Regional,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho informal “Ordenamento do Território” de 29 
de Novembro de 2004, em Roterdão,

  
1 JO C 284E de 21.11.2002, p. 329.
2 P5_TA(2004)0368.
3 JO C 183 de 17.7.1995, p. 18.
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– Tendo em conta o Conselho informal “Ordenamento do Território” de 20 e 21 de Maio de 
2005 e a intenção da Presidência luxemburguesa de redigir um primeiro documento de 
síntese sobre “O estado dos territórios da União Europeia”,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento.

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2005),

A. Considerando que a coesão representa um dos objectivos estratégicos da União, uma vez 
que visa promover um desenvolvimento harmonioso e homogéneo do conjunto do 
território, e que, na sequência do alargamento, a União deve aumentar ainda mais a eficácia 
da política de coesão, tendo em conta as disparidades muito maiores que existem numa 
Comunidade de 25 Estados-Membros,

B. Considerando que a noção de coesão territorial vem enriquecer a coesão económica e 
social, dando-lhe uma dimensão transversal, válida para o conjunto do território,

C. Considerando que uma política de coesão territorial a nível comunitário é de importância 
decisiva para o desenvolvimento da União, trazendo-lhe uma “mais-valia comunitária” 
fundamental, capaz de reforçar as perspectivas de desenvolvimento,

D Considerando que o fim último da coesão territorial é desenvolver ao máximo o conjunto 
do território, evitando as concentrações geográficas das actividades, e melhorar as 
condições de vida de todos os que nele habitam,

E Considerando que a integração da dimensão territorial nas políticas comunitárias é 
necessária e tem por base a constatação do impacto real das políticas sectoriais no 
território da União, em especial as políticas de transportes, do ambiente ou da 
concorrência,

F Considerando que a revisão intercalar das estratégias de Lisboa e de Gotemburgo foi 
relativamente decepcionante quanto à oportunidade de incluir a dimensão territorial nos 
objectivos prioritários da União,

G Considerando que o método de fixação das orientações estratégicas da Comunidade para a 
política de coesão inclui agora a coesão territorial enquanto quadro para a intervenção dos 
Fundos,

1. Entende que a coesão territorial constitui um objectivo fundamental do ordenamento do 
território da União Europeia e que confere à política de desenvolvimento regional o seu 
sentido;

2. Afirma que a coesão territorial se exprime com base no princípio da equidade entre os 
cidadãos, qualquer que seja o lugar da UE em que vivam;
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3. Exorta, consequentemente, a que o desenvolvimento regional se baseie em programas que 
assegurem a igualdade de tratamento entre os seus territórios, sem deixar de preservar a 
sua diversidade;

4. Exorta a que a dimensão territorial seja considerada como um elemento importante das 
estratégias de Lisboa e de Gotemburgo;

5. Reafirma que um desenvolvimento harmonioso do conjunto do território da União deve 
basear-se na aplicação de um modelo policêntrico, tal como é proposto pelo EDEC;

6. Insta a que sejam combatidas, prioritariamente, as distorções centro-periferias e as 
disparidades infra-nacionais, para reforçar a coesão;

7. Salienta, neste contexto, a importância da cooperação entre os centros urbanos, as zonas 
suburbanas e as zonas rurais, nomeadamente aquelas que são afectadas por desvantagens 
específicas;

8. Sublinha igualmente o papel das cidades, em especial das cidades pequenas e médias, 
como vectores privilegiados de crescimento e de equilíbrio territorial;

9. Preconiza o reforço de todas as dimensões da cooperação territorial, quer seja 
transfronteiriça, transnacional ou inter-regional;

10. Defende que seja criado um mecanismo de cruzamento entre as políticas sectoriais com 
grande impacto no desenvolvimento dos territórios da União e a política de 
desenvolvimento regional;

11. Solicita que sejam aplicadas as medidas preconizadas no Livro Branco sobre a 
Governança Europeia, de Julho de 2001, com vista a uma verdadeira governança 
multi-níveis e multi-sectores, com reforço da cooperação entre os três níveis de actores 
territoriais regionais, nacionais e europeus;

12. Reafirma que o princípio “um Fundo por Programa” permite reforçar a abordagem 
integrada da política de coesão e se inscreve na própria lógica da coesão territorial;

13. Solicita que sejam estabelecidos, além do PIB, novos indicadores territoriais para medir o 
desenvolvimento das regiões e para avaliar objectivamente os obstáculos a este 
desenvolvimento;

14. Solicita à Comissão que estabeleça um sistema de verificação do impacto que as diversas 
políticas comunitárias exercem sobre a coesão territorial na União;

15. Por último, reitera o pedido, já formulado no terceiro relatório sobre a coesão, de 
Fevereiro de 2004, de que seja adoptada no Parlamento e no Conselho uma “Estratégia 
comunitária para a coesão”, que defina prioridades claras e directrizes concretas para os 
Estados e para as regiões, que constitua a vertente regional da estratégia de 
desenvolvimento sustentável da UE e que tenha por base os princípios do EDEC.
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16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Terminologia
A coesão territorial traduz o objectivo de um desenvolvimento equilibrado e sustentável da 
União Europeia (UE) em termos territoriais. Com efeito, a noção de coesão territorial assenta, 
ao mesmo tempo que a prolonga, na noção de coesão económica e social, enriquecendo-a com 
uma dimensão transversal, a dimensão territorial.
Enquanto objectivo político, esta noção consiste em favorecer um desenvolvimento 
harmonioso e equilibrado do conjunto da União Europeia, passando pela integração da 
dimensão territorial nas políticas comunitárias.
A dimensão territorial da coesão pressupõe uma organização do território à escala europeia, 
para se chegar a um verdadeiro ordenamentos do território europeu, em especial no que se 
refere à gestão das redes e dos serviços, quer sejam materiais ou imateriais. 

Evolução da noção
O Acto Único Europeu introduziu a necessidade de reduzir as diferenças entre os territórios 
da União. Porém, as sucessivas reformas dos Tratados esqueceram a dimensão territorial da 
coesão.
Se bem que o Tratado de Amesterdão mencionasse a coesão territorial, não a colocou no 
capítulo da coesão económica e social, mas sim no artigo relativo aos serviços de interesse 
económico; isto explica a razão por que a coesão territorial não adquiriu uma dimensão 
prática e efectiva que, no entanto, era desejável.
No Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, a coesão económica, social e 
territorial (CEST) passa a ser um objectivo essencial da União Europeia (artigo I-3º). Além 
disso, o artigo III-220º (“A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da 
União, esta desenvolve e prossegue a sua acção no sentido de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial.”) coloca a CEST no centro de cada política da UE, uma vez 
que esta visa a promoção de um desenvolvimento harmonioso do conjunto da União. Ao 
longo dos últimos anos, a noção de coesão territorial foi sendo, pouco a pouco, integrada em 
diferentes resoluções1 do Parlamento Europeu, mas sob um ângulo minimalista, para chamar a 
atenção para zonas particularmente descuradas do ponto de vista do desenvolvimento regional 
(zonas rurais, periféricas, montanhosas, insulares, com desvantagens permanentes). Nas 
últimas resoluções do Parlamento Europeu (nomeadamente a que se refere ao terceiro 
relatório sobre a coesão económica e social2), observa-se que o conceito de coesão territorial 
conquistou mais espaço e se tornou um verdadeiro instrumento do desenvolvimento regional 
para o conjunto do território da UE.

  
1 T4- 0399/1998, de 2/7/1998, sobre o ordenamento do território e o EDEC; T5- 0474/2001, de 
20/9/2001, sobre os Fundos estruturais; T5- 0060/2002, de 7/220/02, Segundo relatório sobre a coesão 
económica e social.

2 T5- 0368/2004, de 22/4/2004, Terceiro relatório sobre a coesão económica e social.
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I. A coesão territorial: do conceito à operacionalidade – a opção de Lisboa

1. Definição

Rumo a um projecto comum
A primeira tentativa formal de definição vem da Comissão Europeia, no terceiro relatório 
sobre a coesão económica e social: “O conceito de coesão territorial vai além da noção de 
coesão económica e social, alargando-o e consolidando-o. Em termos de políticas, o 
objectivo é promover um desenvolvimento mais equilibrado reduzindo as disparidades 
existentes, evitando os desequilíbrios territoriais e conferindo mais coerência quer às 
políticas regionais, quer às políticas sectoriais que têm impacto territorial. Uma outra 
preocupação tem também a ver com o melhoramento da integração territorial e a promoção 
da cooperação entre as regiões.”
Posteriormente, as conclusões do Conselho informal dos Ministros responsáveis pelo 
ordenamento do território, em Roterdão, em Novembro de 2004, especificam que a coesão 
territorial permite traduzir o objectivo de um desenvolvimento equilibrado e sustentável da 
UE em termos territoriais, porque o conceito integra, ao mesmo tempo, as dimensões multi 
sectorial e multi níveis.
É agora preciso dar um conteúdo à noção, torná-la operacional, para que os 25 
Estados-Membros convirjam para o mesmo projecto comum de uma verdadeira coordenação 
do ordenamento do território europeu. Com efeito, a necessidade de coesão territorial torna-se 
inevitável face aos novos desafios da UE: o sucesso do alargamento e o aumento da sua 
competitividade global.
De um ponto de vista prático, a coesão territorial está pronta a funcionar, porque pressupõe a 
existência de uma coordenação que é agora possível, graças a um impulso político. Com 
efeito, não se trata de criar uma política territorial hierarquizada e distinta da UE, mas de 
integrar a dimensão territorial nas políticas comunitárias, sem lhes acrescentar 
condicionalismos administrativos ou jurídicos suplementares.

A igualdade de oportunidades em todo o território
A coesão territorial corresponde ao princípio da equidade entre os cidadãos, qualquer que 
seja o lugar em que vivam, o que implica medidas destinadas a instaurar uma igualdade de 
tratamento entre os seus territórios, tendo em conta, nomeadamente, a diversidade das 
respectivas situações geográficas e demográficas. Assim, a noção de coesão territorial deve 
ser válida para toda a União.

2. Desafios territoriais 

Integração sem uniformização
O território da União Europeia caracteriza-se por uma grande diversidade geográfica e 
cultural, concentrada num espaço restrito. Este aspecto distingue-o de outros grandes espaços 
económicos mundiais, como os Estados Unidos, o Japão ou o Mercosul. A diversidade, que é, 
potencialmente, um dos principais factores de crescimento da UE, deve ser preservada à 
medida que progride a integração europeia. Assim, as políticas que actuam na estrutura 
espacial e urbana da UE devem favorecer a continuidade territorial da União, sem contudo 
uniformizarem as identidades locais e regionais, pois estas contribuem para enriquecer a 
qualidade de vida do conjunto dos cidadãos.
O território europeu emergente não extingue os territórios nacionais, regionais ou locais, 
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muito pelo contrário, uma vez que o ordenamento territorial a nível europeu tem por 
finalidade optimizar cada especificidade como fonte de crescimento.
Assim, mais do que a visão redutora do mero desenvolvimento transfronteiriço, a coesão 
territorial veicula a ideia global de um fomento equilibrado do território.

Desenvolvimento policêntrico
Presentemente, existe apenas uma grande zona geográfica de integração económica de 
importância mundial: o coração da UE, delimitado pelas metrópoles de Londres, Paris, Milão, 
Munique e Hamburgo.
Com o alargamento a Leste, o desafio da coesão assume uma nova dimensão, na medida em 
que nunca a UE fora confrontada com um tão grande agravamento das disparidades.
A continuação de um desenvolvimento espacial concentrado numa única zona dinâmica de 
integração mundial não favorecerá a redução das disparidades entre o centro e uma periferia 
que continua a expandir-se. A concentração da riqueza num sétimo da superfície comunitária 
pode prejudicar gravemente a integração a mais longo prazo, porque implica a subexploração 
dos recursos jacentes na maior parte do território, formada pelas regiões periféricas.
Nesta perspectiva, o desenvolvimento de um modelo policêntrico (e já não um modelo de 
desenvolvimento centro-periferia) deve constituir um elemento-chave da estratégia de coesão 
territorial da União. O Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC), 
adoptado em Maio de 1999 pelo Conselho informal de Ministros responsáveis pelo 
ordenamento do território, representa uma base sólida para a realização de um ordenamento 
eficaz do território europeu.

Importância estratégica dos pólos urbanos
A política de coesão deve, não só atingir as regiões mais pobres, com situações específicas 
(ultraperiferia, insularidade, montanha, subpovoamento), e reforçar a cooperação regional nas 
suas dimensões transfronteiriças, transnacionais e inter-regionais, mas também coordenar 
melhor os centros urbanos com as zonas rurais e as regiões periféricas: as cidades, de 
todas as dimensões, devem ser consideradas como elementos essenciais de crescimento de 
territórios mais vastos. 

Novos indicadores territoriais
Deverão ser criados novos critérios e indicadores territoriais, para além do PIB, para medir o 
desenvolvimento de uma região e os obstáculos a esse desenvolvimento, como as 
desvantagens territoriais específicas, o índice de perifericidade e de acessibilidade, a dotação 
em infra-estruturas e em transportes, o nível de actividade em investigação, inovação, educação 
e formação e o nível de diversificação da produtividade na zona.

3. Vectores da coesão territorial

Colocar a coesão territorial no centro das estratégias de Lisboa e de Gotemburgo
O território é um elemento estratégico para qualquer abordagem integrada de 
desenvolvimento sustentável. Constitui o quadro mais favorável à conciliação das três 
vertentes: competitividade, coesão social e ambiente. É agora necessário inscrever a política 
de coesão nas orientações estratégicas definidas ao nível comunitário e assegurar uma 
aplicação regional e territorial da estratégia de Lisboa e de Gotemburgo.
Os progressos realizados no quadro da estratégia de Lisboa são relativamente decepcionantes. 
Nos últimos quatro anos, o crescimento económico sustentável na UE foi muito inferior ao 
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registado noutros países industrializados ou em economias emergentes. Importa referir que a 
diversidade e a riqueza das potencialidades específicas das regiões europeias não foram 
suficientemente tidas em conta.
As abordagens políticas e uma coordenação melhor das políticas sectoriais que visem o 
desenvolvimento territorial integrado e permitam às cidades e às regiões explorarem o seu 
potencial endógeno e cooperarem eficazmente em questões cruciais podem reforçar a 
estratégia.

Cruzar as políticas sectoriais e as políticas estruturais
Entre os Estados, as disparidades económicas reduziram-se em um terço (o PIB da Irlanda 
passou de 64% para 119% da média da União entre 1988 e 2000) mas, à escala regional, ainda 
que a desigualdade média entre regiões se tenha reduzido, no mesmo período, em cerca de um 
quinto, o resultado é menos positivo e, de uma maneira geral, as disparidades 
infra-regionais têm tendência a aumentar, nomeadamente no interior das regiões 
metropolitanas: entram em jogo outros factores e, sobretudo, determinadas políticas 
comunitárias que têm um impacto territorial muito mais importante do que a política regional 
europeia em si mesma.
A problemática dos impactos territoriais das políticas comunitárias não territorializadas 
(designadas por sectoriais, por exemplo, PAC, ambiente, transportes, concorrência, 
investigação) não é nova. No contexto actual, verifica-se uma certa evolução das políticas 
comunitárias sectoriais no sentido de uma melhor coesão territorial (evolução da PAC, 
nomeadamente no sentido da diversificação do desenvolvimento rural), mas persistem 
numerosas incoerências: as políticas comunitárias diferenciam-se cada vez mais na sua 
aplicação a nível nacional e regional; a cultura sectorial comunitária é cada vez mais 
desfasada das expectativas territoriais das comunidades e da sociedade civil e a governança
das políticas comunitárias não favorece a consideração das dimensões territoriais.

Governança multi-níveis dos territórios
Manter a coerência entre as diferentes intervenções comunitárias (sectoriais ou estruturais) 
nacionais e regionais numa dada zona e assegurar uma melhor articulação dos diferentes 
níveis territoriais implica um diálogo reforçado entre os três níveis de actores territoriais
(infranacional, nacional e comunitário) e uma parceria público-privada de melhor qualidade, 
como refere o Livro Branco sobre a Governança Europeia apresentado pela Comissão em 
Maio de 2001.
O Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC) insere-se claramente nesta 
lógica de descentralização, subsidiariedade e governança. Não pretende minimamente 
substituir uma política europeia de ordenamento do território por políticas nacionais ou 
regionais, mas convida a resolver os problemas ao nível mais adequado possível, tendo em 
conta, simultaneamente, a natureza destes problemas e a organização própria de cada Estado. 
Ao mesmo tempo, convida também a tratar os problemas no plano europeu, e a contribuição 
de EDEC é propor o referencial europeu comum necessário para a cooperação. Além disso, o 
EDEC integra a abordagem do desenvolvimento sustentável, exprimindo a necessidade de 
manter juntas as componentes económicas, sociais e ambientais do desenvolvimento e de 
envolver nas diferentes fases não só os actores públicos mas também as empresas e a 
sociedade civil. Por outras palavras, pensar em termos de governança e não só de governo.

Coordenação a nível europeu
A coordenação a nível europeu deverá ser assegurada pela Comissão, apoiada, 
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nomeadamente, nos trabalhos e instrumentos do Observatório em Rede do Ordenamento do 
Território Europeu (OROTE).
Para medir sistematicamente o impacto destas políticas no desenvolvimento sustentável e na 
coesão da UE com base no EDEC revisto, a Comissão deverá estabelecer um processo de 
avaliação estratégica do impacto espacial. Este processo permitirá igualmente identificar as 
interacções existentes entre políticas comunitárias aplicadas no mesmo domínio temático ou 
contexto espacial.

A coesão económica, social e territorial, fim último do ordenamento do território
O ordenamento do território constitui a expressão espacial das políticas económicas, sociais e 
culturais. A União Europeia não tem competências relativamente ao ordenamento do 
território. Os Tratados não o previram, ainda que se tratasse e uma matéria sensível para os 
Estados. Os ministros responsáveis pelo ordenamento do território elaboraram as orientações 
nesta matéria a nível comunitário.
No seu Conselho informal (Potsdam, 1999), decidiram também aprovar o Esquema de 
Desenvolvimento do Espaço Comunitário. Este documento, não sendo vinculativo, teve, no 
entanto, uma influência importante em termos políticos, uma vez que, provavelmente, levou a 
Convenção a acrescentar a coesão territorial aos objectivos da União. O EDEC promove um 
desenvolvimento policêntrico e uma nova relação entre cidades e zonas rurais. Estes 
objectivos foram reiterados no final do Conselho informal dos Ministros reunido em Roterdão 
em Novembro último.

II. Globalização dos objectivos e simplificação dos instrumentos financeiros da CEST

A reforma dos Fundos estruturais a partir de 2007 integrou esta visão, uma vez que procura 
uma melhoria estratégica da política de coesão, através de uma melhor coerência global, um 
reforço do escalão regional e uma integração da dimensão territorial nos projectos. No 
entanto, impõem-se novos progressos ao nível da territorialização das outras políticas 
comunitárias com impacto regional.

1. Diminuição do número de objectivos e de programas, para uma maior coerência

A diminuição do número de objectivos para o próximo período deve dotar a nova política 
regional e de coesão de uma maior coerência.
O esforço será concentrado em torno de três eixos: convergência, competitividade e 
cooperação territorial europeia. Estes três eixos substituem os três objectivos dos Fundos 
estruturais e os quatro programas de iniciativa comunitária (INTERREG, URBAN, EQUAL e 
LEADER +) do actual período de programação. 
A técnica do mainstreaming será cada vez mais utilizada: a integração do campo de acção das 
iniciativas comunitárias e de acções inovadoras nos objectivos e prioridades dos programas 
operacionais.

2. Diminuição do número de Fundos, para uma maior eficácia

Para financiar os objectivos fixados para o período 2000-2006, existem actualmente cinco 
fundos (quatro Fundos estruturais e um Fundo de Coesão). A partir de 2007, a fim de tornar 
menos complexa e mais eficaz a política regional e de coesão, estes cinco fundos serão 
substituído por três (redução do número de fundos), dos quais dois estruturais (FEDER e 
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FSE) e um Fundo de Coesão.
Aplica-se assim o princípio “um fundo por programa”, salvo no caso dos programas 
designados por “infra-estruturas”, nos quais o FEDER e o Fundo de Coesão intervêm em 
conjunto. Isto permitirá simplificar a gestão e o controlo dos fundos e, desse modo, melhorar 
a eficácia das intervenções.

3. Uma política regional mais orientada para os objectivos prioritários da União 
Europeia

A política regional e de coesão para o período 2000-2006 visava o desenvolvimento da União 
para facilitar o alargamento, e este tornou-se uma realidade. Agora, tem de encontrar um novo 
dinamismo para enfrentar os novos desafios, de modo a que o objectivo da coesão territorial 
se torne também uma realidade, qualquer que seja o orçamento atribuído à política regional e 
de coesão.
Para este efeito, a política regional deve:
- ser mais orientada para os objectivos prioritários definidos nas estratégias de Lisboa e de 

Gotemburgo: “economia do conhecimento, competitiva e sustentável”;
- concentrar-se nas orientações estratégicas comunitárias relativas à coesão;
- agir de forma mais descentralizada, a fim de simplificar a gestão e de obter o melhor 

resultado para o conjunto da União e dos seus cidadãos;
- ter em conta as especificidades territoriais, como as características culturais, históricas, 

linguísticas e geográficas próprias de cada território.

III. Uma nova lógica de acção na realização dos objectivos e na execução dos fundos 
da CEST

1. A territorialização da política comunitária da CEST

No seu terceiro relatório sobre a coesão social e económica, de Fevereiro de 2004, a Comissão 
observa que o alargamento é acompanhado por um importante aumento das disparidades entre 
regiões. Além disso, algumas regiões da Europa dos 15 nunca chegaram a uma convergência 
real, tendo as disparidades aumentado.
Ora, as regiões parecem ser o nível de aplicação privilegiado da política de coesão: 
conhecendo as suas capacidades e os seus condicionalismos, as regiões estão melhor 
qualificadas para determinar as suas necessidades e para proceder a uma afectação de recursos 
optimizada. Assim, o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa confere um 
lugar mais relevante às regiões, por um lado, na determinação das suas necessidades e, por 
outro, na realização e acompanhamento dos objectivos comunitários, com maior autonomia 
financeira.
Do mesmo modo, a Comissão introduz o princípio da descentralização, com vista a melhorar 
a eficácia da política regional. O terceiro relatório sobre a coesão preconiza uma partilha das 
diferentes responsabilidades entre as instâncias responsáveis pela gestão do orçamento
comunitário e por zelar pela boa execução dos programas. O relatório distingue a UE, por um 
lado, e os Estados-Membros e as regiões, por outro. Uma descentralização segundo estes 
níveis afigura-se necessária ao respeito do princípio da subsidiariedade e da boa governança. 
Importa referir que as regiões dos diversos Estados-Membros diferem muito em dimensão e 
competências e que parece indispensável um trabalho prévio para assegurar a necessária 
coerência.
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A importância das regiões na determinação das suas necessidades

A Constituição Europeia reforça o papel do Comité das Regiões (nº 3 do artigo III-365º), que 
é sistematicamente associado à adopção das leis e leis-quadro europeias em matéria de CEST. 
O Comité pode recorrer directamente ao Tribunal de Justiça Europeu, em duas matérias: o 
respeito das suas próprias prerrogativas e o respeito do princípio da subsidiariedade (artigo 8º 
do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade). O 
papel das regiões na governança das políticas estruturais representa um desafio proporcional 
ao grau de centralização do Estado-Membro. Assim, a evolução comunitária favorece, em 
nome de uma maior eficácia, os fenómenos de descentralização. A emergência ou a afirmação 
do escalão regional constitui uma garantia de parceria e de cooperação e, portanto, de boa 
governança, conservando o Estado a responsabilidade financeira da execução dos Fundos 
estruturais e de Coesão.

Maior autonomia financeira regional na realização e acompanhamento dos objectivos 
comunitários
As regiões adquiriram o hábito de elaborar os seus projectos antecipando o pagamento dos 
montantes europeus. Uma proporção crescente dos programas comunitários é, pois, gerida 
pelas autarquias territoriais dos Estados-Membros.
No seu terceiro relatório sobre a coesão, a Comissão propõe que cada Estado-Membro adopte 
o quadro de referência em conformidade com as orientações estratégicas da Comunidade para 
a coesão. As regras de elegibilidade das despesas para os projectos, de acordo com a proposta 
da Comissão, deixarão de ser comunitárias, passando a ser determinadas segundo os 
procedimentos dos Estados-Membros. Estes devem, não só permitir, mas também incentivar a 
participação activa das regiões na elaboração destes quadros de referência e na determinação 
das regras de elegibilidade, uma vez que a solução dos problemas está ligada à aplicação de 
uma estratégia coerente à escala de toda a região. Este cenário representa a aplicação efectiva 
dos princípios da subsidiariedade e da descentralização a dois níveis.
Definitivamente, as regiões representam agora o escalão territorial adequado para a 
aplicação das políticas de desenvolvimento económico e social.

2. Aplicação da zonagem às políticas económicas e sociais europeias

No que se refere à coesão económica, social e territorial, é necessária a articulação entre os 
níveis regional, nacional e comunitário, assim como entre as diferentes políticas comunitárias. 

Territorialização das políticas sectoriais comunitárias, para uma maior coerência
A sectorização das políticas comunitárias é cada vez mais posta em causa, porque corre o 
risco de não ter em conta as disparidades territoriais, o que tem efeitos negativos para a 
competitividade global da economia da União. É indispensável remediar esta situação e 
chegar a um desenvolvimento mais equilibrado, reduzindo as disparidades existentes, 
evitando desequilíbrios territoriais e tornando mais coerentes tanto as políticas sectoriais 
como a política das regiões.
A coordenação espacial das acções de desenvolvimento tornará mais coerente e compatível o 
conjunto das políticas comunitárias, em benefício de uma maior coesão. Além disso, a tomada 
em consideração das especificidades territoriais melhorará a eficácia das políticas aplicadas, e 
as regiões estão bem colocadas para o garantir. Dentro do mesmo espírito, deve ser 
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incentivada a cooperação entre as regiões. Assim, o papel crescente das autarquias territoriais 
nas fases de negociação, de execução e de controlo da aplicação das políticas sectoriais faz 
parte da aquisição da coesão territorial.

Substituição de uma lógica de fluxo por uma lógica de volume
A vontade expressa por alguns Estados de procederem a uma redução do orçamento
comunitário e, consequentemente, de diminuir as dotações financeiras para a política regional, 
conjugada com o chamado fenómeno de “phasing out” (ultrapassagem do limiar de 75% do 
PIB comunitário resultante do efeito estatístico do alargamento), obrigam a procurar uma 
nova utilização dos fundos, privilegiando o efeito de alavanca da política regional, tanto 
financeira como geograficamente. A maior interdependência das políticas comunitárias exige 
que haja coerência entre elas, para favorecer o seu dinamismo e a sua eficácia.
É possível obter um resultado melhor com menor esforço de financiamento optimizando a 
utilização dos recursos de que se dispõe. Neste sentido, a proposta da Comissão Europeia para 
o período 2007-2013 introduz a descentralização e a concentração através do princípio “um 
fundo por programa”.

Redução das disparidades inter-regionais
Um dos objectivos da União é a coesão económica e social. Esta não existirá verdadeiramente 
sem coesão territorial, a qual só pode existir se se reduzirem as disparidades estruturais entre 
as regiões. Consequentemente, são as regiões que devem cooperar entre si para resolver os 
seus problemas e conhecer melhor as suas possibilidades de êxito, a fim de reforçar a coesão 
territorial e tornar possível a coesão social e económica.
A iniciativa comunitária INTERREG foi bem conduzida, e as regiões fronteiriças 
beneficiaram dela. O novo objectivo de cooperação territorial europeia, inspirado na 
experiência do INTERREG, intensifica a cooperação a três níveis: transfronteiriço, 
transnacional e inter-regional. Para reforçar a cooperação transnacional, deverá ser constituído 
um comité estratégico por programa, a par do comité de gestão dos programas, tendo por 
função definir os eixos estruturantes do desenvolvimento regional.
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