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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a governança e a parceria a nível nacional e regional, e como base para projectos, 
no domínio da política regional
(2008/2064(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 158.º e 159.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 15.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta a Agenda Territorial e a Carta Europeia de Leipzig e o programa de acção 
para a implementação da Agenda Territorial, 

– Tendo em conta o estudo do departamento temático (Políticas Estruturais e de Coesão) 
sobre governança e parceria no âmbito da política regional (PE 397.245), 

– Tendo em conta os pareceres do Comité das Regiões (COTAR -…) e do Comité 
Económico e Social Europeu sobre a governança e a parceria, 

– Tendo em conta o parecer inicial do Comité Económico e Social Europeu, intitulado:
"Para uma evolução equilibrada do meio urbano: Desafios e oportunidades", 

– Tendo em conta o "Guia Prático sobre o financiamento da UE para investigação, 
desenvolvimento e inovação", elaborado pela Comissão Europeia, 

– Tendo em conta o segundo ciclo do programa URBACT (2007-2013), programa europeu 
orientado para a promoção do intercâmbio de experiências entre as cidades europeias e,
nomeadamente, as sete novas redes temáticas que incidem sobre a governança, 

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão do Controlo Orçamental (A6-0000/2008),

A. Considerando que as soluções práticas esperadas pelos nossos concidadãos em matéria de 
serviços públicos (como os transportes públicos, a água potável, a habitação social, etc...) 
só poderão ser obtidas com uma boa governança a nível de dois sistemas complementares: 
por um lado, o sistema institucional, que prevê a repartição das competências e dos 
orçamentos entre o Estado e as autoridades regionais e locais; por outro lado, o sistema de 
parceria, que reúne diferentes actores públicos e privados interessados pelo mesmo tema 
num território determinado, 

B. Considerando que uma melhor cooperação entre os actores envolvidos na execução dos 
programas e dos projectos financiados pelos fundos estruturais e de coesão permite tornar 
a política de coesão mais eficaz e reforçar o efeito de alavanca, 

C. Considerando que uma abordagem integrada deve ter em conta não só os aspectos 



PE409.539v01-00 4/11 PR\732761PT.doc

PT

económicos, sociais e ambientais do desenvolvimento do território, mas também velar 
pela coordenação dos interesses dos diferentes actores atrás referidos, ponderando as 
especificidades territoriais, a fim de poder responder aos desafios locais e regionais, 

D. Considerando que uma melhor coordenação das diferentes políticas públicas e uma 
governança bem sucedida são indispensáveis para fazer avançar o desenvolvimento 
sustentável dos territórios, 

E. Considerando que o conceito de abordagem integrada é doravante considerado uma 
necessidade, pelo que é conveniente obter, desde já, a sua efectiva implementação, 

F. Considerando que é conveniente organizar um funcionamento mais eficaz entre as 
diferentes autoridades, organismos públicos e privados, sem necessariamente transferir 
competências jurídicas e criar novas colectividades, permitindo, através da cooperação,
aumentar a eficácia das referidas entidades,  

G. Considerando a conveniência de prever uma participação das autoridades regionais e 
locais o mais a montante possível das negociações sobre a legislação comunitária e,
nomeadamente, no âmbito das negociações sobre o próximo pacote regulamentar em 
matéria de coesão, 

H. Considerando que o conceito de pólos de atracção e de emprego significa ter em conta 
territórios elementares relevantes para abordar questões fundamentalmente ligadas à vida 
diária dos cidadãos (transportes, serviços públicos, qualidade de vida, emprego e
actividades económicas locais, segurança, etc...), 

I. Considerando que o domínio das questões relativas à "gestão de projecto" por parte dos 
actores implicados na aplicação da política de coesão é um factor fundamental para 
melhorar e facilitar a governança, 

J. Considerando que convém tirar partido das experiências positivas dos novos métodos de 
governança; 

Governança e fundos comunitários 

1. Solicita à Comissão, ao Conselho, aos Estados-Membros e às autoridades regionais e 
locais que assegurem uma melhor articulação dos diferentes fundos comunitários (fundos 
estruturais, programa comunitário de investigação e de desenvolvimento, Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, etc.) que visam promover o desenvolvimento 
regional e urbano; 

2. Convida as autoridades regionais e locais a intensificarem a utilização da abordagem 
integrada no actual período de programação; 

3. Propõe, no âmbito da futura política de coesão, tornar vinculativo o princípio da 
abordagem integrada; 
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4. Propõe, para efeitos de simplificação e eficácia, que seja ponderada a viabilidade de 
fundir na futura política de coesão 2014-2020 os diferentes fundos europeus, 
nomeadamente, o FEDER, o FSE e os fundos de Coesão; 

5. Convida a Comissão e os Estados-Membros, em colaboração com as autoridades 
regionais e locais, a empreender imediatamente uma reflexão em matéria de 
simplificação dos processos de aplicação da política de coesão, a fim de reduzir o peso
burocrático dos agentes envolvidos; 

Governança e parceria 

6. Convida a Comissão Europeia a elaborar um balanço da aplicação do princípio de 
parceria pelos Estados-Membros no âmbito  da elaboração dos QREN (Quadros de 
Referência Estratégicos Nacionais) e dos Programas Operacionais, identificando os 
factores de sucesso e de fracasso da governança; 

7. Convida a Comissão Europeia a elaborar um guia que facilite a instituição de parcerias 
efectivas, respeitando o quadro institucional próprio de cada Estado-Membro; 

8. Constata que o processo de parceria só pode funcionar com parceiros que disponham das 
competências e dos recursos necessários e solicita às autoridades de gestão que 
contribuam para o reforço destas capacidades; 

9. Recorda a obrigatoriedade de uma consulta pública dos cidadãos sobre a programação e,
verificando que a participação pública na fase preparatória dos programas operacionais 
2007-2013 não foi conclusiva, convida, por conseguinte, a Comissão a identificar as boas 
práticas para melhorar a participação dos cidadãos durante o próximo período de 
programação; 

10. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades de gestão uma melhor integração dos 
parceiros em todas as fases da programação dos fundos estruturais, incluindo a fase de 
avaliação e as reuniões dos comités de acompanhamento dos programas operacionais; 

Governança a vários níveis

11. Convida os Estados-Membros a desenvolver o mais depressa possível as acções concretas 
do primeiro programa de aplicação da Agenda Territorial, nomeadamente no âmbito do 
ponto 3.1, a fim de reforçar a governança a vários níveis; 

12. Propõe que seja incluída a dimensão de governança no âmbito do ponto 4.1 do primeiro 
programa de acção para a implementação da Agenda Territorial que solicita que o
programa ORATE desenvolva novos indicadores para a coesão territorial; 

13. Exorta os Estados-Membros a descentralizar a aplicação da política de coesão, no sentido 
de permitir um bom funcionamento do sistema de governança a vários níveis, no respeito 
do princípio de subsidiariedade, e convida-os a tomar as medidas necessárias em matéria 
de descentralização; 
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14. Exorta os Estados-Membros a delegarem a gestão dos fundos estruturais nas autoridades 
regionais e locais, a fim de se obter um maior envolvimento destas autoridades na 
elaboração e execução dos programas operacionais, ou, pelo menos, a conceder-lhes 
subvenções globais que lhes permitam uma plena integração no mecanismo de 
governança a vários níveis; 

Governança e Dimensão Territorial 

15. Solicita aos Estados-Membros que ainda não adaptaram a sua legislação nacional para
permitir a entrada em funcionamento do Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial (A.E.C.T) que o façam o mais depressa possível; 

16. Solicita à Comissão Europeia, sem pretender pôr em causa a pertinência do nível NUTS 
II, que procure os perímetros mais pertinentes para executar políticas verdadeiramente 
integradas de desenvolvimento dos territórios vividos e dos territórios de projectos, 
nomeadamente: 

 à escala dos pólos de atracção e de emprego, ou seja, as cidades e as zonas rurais 
circundantes, 

 à escala dos territórios que justificam abordagens temáticas específicas, como os 
maciços montanhosos, as bacias hidrográficas dos rios, as zonas do litoral; 

Governança e instituições da União Europeia 

17. Saúda o reconhecimento crescente das autoridades regionais e locais e o reforço do 
princípio da subsidiariedade no Tratado de Lisboa e convida as instituições europeias a 
reflectir desde já sobre as consequências práticas desta evolução; 

18. Constata que não existe no Conselho uma entidade especificamente dedicada à política de 
coesão que permita garantir um acompanhamento estratégico desta política, que 
representa a primeira rubrica orçamental da União Europeia, e solicita aos Estados-
Membros que prevejam no seio do Conselho sessões específicas dos ministros 
responsáveis pela política de coesão; 

19. Congratula-se com a criação na Comissão de grupos inter-serviços, como os grupos para 
o "desenvolvimento urbano" e para a "abordagem integrada", e solicita à Comissão que 
reforce e desenvolva esta iniciativa de trabalho transversal e que informe regularmente o 
Parlamento sobre os resultados dos trabalhos dos referidos grupos; 

20. Compromete-se a estudar a adaptação do Regimento do Parlamento Europeu no sentido 
de permitir um trabalho transversal sobre os temas que envolvem várias comissões 
parlamentares (grupos temporários ou outros), nomeadamente no âmbito dos trabalhos do 
grupo de trabalho sobre a reforma parlamentar; 

21. Convida o Comité das Regiões a reforçar as suas acções para desenvolver a prática da 
governança tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo; 
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Instrumentos de promoção da governança bem sucedida 

22. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, juntamente com as organizações de 
ensino e de formação públicas e privadas, apoiem o desenvolvimento de acções de 
formação sobre a governança para fazer face aos grandes desafios comunitários; 

23. Convida os representantes eleitos e os funcionários das administrações nacionais, 
regionais e locais envolvidos na gestão dos programas operacionais da política de coesão 
a utilizar os recursos financeiros da assistência técnica destes programas para a sua 
própria formação sobre a governança no quadro destes programas e, nomeadamente,
sobre os aspectos relativos à "gestão de projecto"; 

24. Considera que as redes europeias de intercâmbio de boas práticas deveriam reforçar e 
desenvolver as suas acções em matéria de governança, contribuindo, deste modo, para as 
tornar mais operacionais; 

25. Congratula-se com a iniciativa da presidência francesa da UE de lançar um processo de 
elaboração de um referencial da cidade sustentável e solidária e solicita que a dimensão 
de governança seja contemplada neste referencial;

26. Propõe a criação de um ERASMUS dos eleitos locais;

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A necessidade de governança para fazer avançar o desenvolvimento sustentável 

Para realizar eficazmente o desenvolvimento regional, não basta estar de acordo sobre o que 
fazer, mas é essencial estabelecer os mecanismos de como fazer, isto é, a governança.
As políticas à escala regional e urbana devem enquadrar-se numa estratégia de 
desenvolvimento integrado. É necessário criar mecanismos que permitam evitar que 
diferentes políticas se oponham entre si. Só é possível impulsionar o desenvolvimento 
sustentável através de uma melhor governança. 
No terreno, a concepção e a realização do desenvolvimento regional defrontam-se 
frequentemente com as divisões artificiais entre as organizações públicas (Estado, Regiões, 
Municípios e outras) que dispõem dos seus próprios poderes, orçamentos e calendários. Os 
limites geográficos e administrativos não correspondem necessariamente a um território que 
exige uma resposta homogénea em matéria de transporte, educação, habitação social e em 
outros sectores. As estruturas devem, por conseguinte, ser adaptadas às necessidades dos 
cidadãos num mundo cada vez mais interdependente e em rápida evolução. 

A União Europeia como força transformadora da governança 

A União Europeia fez consideravelmente de evoluir a governança no seio dos diferentes 
Estados-Membros. As políticas europeias e, mais particularmente, a política de coesão, 
desencadearam um processo de transformação da governança: de um sistema frequentemente 
centralizado e caracterizado pela compartimentação (ao mesmo tempo geográfico e sectorial), 
a governança evoluiu para um sistema a vários níveis cada vez mais integrado. 

Respeitando simultaneamente o quadro institucional de cada Estado-Membro, a repartição das 
competências e o princípio de subsidiariedade, as instituições europeias podem estimular um 
processo de melhoria em matéria de governança a todos os níveis: comunitário, nacional, 
regional e local. 

As iniciativas comunitárias, como URBAN I e II nos bairros urbanos e LEADER nas zonas 
rurais, demonstraram o bom desempenho da sua metodologia. Esta metodologia é 
caracterizada designadamente por uma abordagem integrada multissectorial, territorial e 
ascendente. Implica igualmente uma estreita parceria com as autoridades locais e as 
populações locais. Dispõe, além disso, de diferentes instrumentos inovadores, aptos para
promover um processo de aprendizagem permanente e de conexão em rede. 

Melhorar a governança: do conceito à aplicação prática

O conceito de abordagem integrada, ou seja, de integração mais profunda de todas as políticas 
que apresentem um impacto territorial, económico e social, é cada vez mais promovido na 
legislação europeia. Este conceito nasceu da necessidade de pôr de lado a compartimentação 
das estruturas políticas e administrativas.
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O conceito de abordagem integrada passou a ser considerado como uma necessidade, ao 
ponto de ser encontrado em numerosos textos das instituições europeias, muito especialmente 
no domínio da política de coesão. Tornou-se um elemento recorrente nos esforços para tornar 
as políticas europeias mais eficazes.
Se a abordagem integrada é reconhecida como a necessidade de ter em conta as diferentes 
temáticas ligadas a um mesmo projecto, a governação é o mecanismo para a sua 
realização. 
O presente relatório tem por objectivo apresentar uma série de propostas concretas que 
permitam melhorar os sistemas de governança. Um realce particular é dado à aplicação do 
princípio de parceria, elemento chave da política de coesão em matéria de governança. 
Os novos métodos de governança não se substituem às instituições públicas (europeias, 
nacionais, regionais e locais) que  dispõem de competências e orçamentos, mas dão-lhes a 
possibilidade de aplicar as suas próprias políticas em coerência com o conjunto dos actores 
(públicos e privados) interessados numa mesma questão. 

Governança e fundos comunitários 

A arquitectura dos fundos estruturais, com os seus diferentes objectivos, critérios de 
elegibilidade e actores envolvidos, continua a ser muito complexa; no entanto, todos os 
fundos estruturais, e inclusivamente outros fundos comunitários, prosseguem o mesmo 
objectivo que é fazer avançar o desenvolvimento sustentável das regiões e das cidades da 
União Europeia. 

A estrutura dos fundos e os métodos de governança devem assegurar que todos os 
instrumentos financeiros se completam mutuamente e permitem uma coordenação óptima. 
Esta coordenação optimizada só é possível se as estruturas forem simples e transparentes. A 
arquitectura dos diferentes fundos deve, por conseguinte, ser coerente e complementar. 

Governança e Parceria 

Um princípio chave e específico da governança dos fundos estruturais é o princípio da
parceria. O princípio da parceria tornou a governança da política de coesão mais transparente, 
aberta e integradora, continuando, porém, a sua aplicação a ser largamente insuficiente. 
O estudo pedido pelo Departamento Temático do Parlamento Europeu sobre "Governança e 
parceria no âmbito da política regional" destacou as diferenças e as dificuldades na aplicação 
do princípio da parceria. Com efeito, não existe um modelo de parceria único, mas 27 formas
diferentes de o pôr em prática em função das características institucionais de cada Estado-
Membro. 
Uma parceria bem sucedida requer um certo investimento no início do processo, mas constitui 
posteriormente um ganho em termos de tempo, dinheiro e eficácia. 
No respeito do princípio da subsidiariedade e do quadro institucional de cada Estado-
Membro, a Comissão deve analisar a aplicação do princípio da parceria nos diferentes 
Estados-Membros e respectivas regiões. Com base nesta análise, seria conveniente elaborar 
um guia, nomeadamente para promover e divulgar as boas práticas. 
Além disso, julgamos ser necessário, através de acções de formação, aumentar as capacidades 
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dos parceiros no sentido de permitir a sua plena participação.
O envolvimento dos cidadãos é um elemento importante do princípio da parceria. Durante a
preparação do actual período de programação, verificou-se, na maior parte das regiões, uma 
insuficiente participação dos cidadãos no processo. É necessário desenvolver novos métodos 
para aumentar a participação dos cidadãos. 

Governança a vários níveis

A governança a vários níveis implica que cada nível político - comunitário, nacional, regional 
ou local - disponha de competências e capacidades para contribuir para a execução da política 
de coesão. A aplicação do princípio da subsidiariedade requer um certo grau de 
descentralização da política de coesão. 

Todos os actores envolvidos na execução da política de coesão devem cooperar estreitamente 
no contexto de estruturas administrativas e institucionais distintas. O sucesso ou o fracasso da 
cooperação de todos os actores envolvidos depende apenas do sistema institucional. Um 
mesmo sistema pode levar a bons ou maus resultados em termos de realização de projectos. É 
importante fazer mais investigações sobre os factores de malogro ou de sucesso, 
independentemente da estrutura institucional do Estado-Membro. Neste contexto, o programa 
de acção para a implementação da Agenda Territorial ou o novo programa ORATE deverão 
integrar os elementos da governança. 

Governança e dimensão territorial  

A dimensão territorial encontra-se, além disso, no centro das considerações da política de 
coesão. O Tratado de Lisboa torna a coesão territorial um objectivo da União Europeia, 
juntamente com a coesão económica e social. 
A Comissão Europeia vai publicar este Outono o seu Livro Verde sobre a coesão territorial, 
devendo, nesta perspectiva, ser prestada uma atenção particular à questão da governança. 

A integração da dimensão territorial na política de coesão implica também uma reflexão sobre 
o nível territorial adequado de intervenção. Novos conceitos emergentes, como o dos pólos de 
atracção e de emprego, merecem ser analisados. 

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial é um excelente instrumento para instaurar 
uma governança efectiva a nível transfronteiriço e transnacional, não estando, porém, 
actualmente este instrumento a ser suficientemente explorado e utilizado, devido à ausência 
de adaptação das legislações dos Estados-Membros ou, inclusive, de efectiva vontade política. 

Governança e instituições da União Europeia 

As instituições comunitárias devem, elas próprias, adaptar a sua organização actual para se 
tornarem mais eficazes, aplicando os princípios da abordagem integrada. 

A actual repartição no seio do Parlamento Europeu, com as comissões parlamentares 
específicas, e na Comissão Europeia, com as direcções-gerais, não permite dar as boas



PR\732761PT.doc 11/11 PE409.539v01-00

PT

respostas a numerosas questões, em virtude carácter transversal das mesmas. 

Assim, por exemplo, as questões relativas aos transportes públicos têm incidência sobre a 
poluição, a liberalização social dos territórios, o urbanismo, etc., aspectos que são da 
competência da competência de várias comissões parlamentares e várias direcções-gerais. 

Além disso, a importância dos orçamentos consagrados aos fundos estruturais (36% do 
orçamento da UE) implica um acompanhamento particular a nível do Conselho. 

Instrumentos de promoção da governança bem sucedida 

Para tornar a governação operacional, é preciso utilizar o instrumento “gestão de projectos”. 
A gestão de projectos assenta em algumas regras que são, frequentemente, muito simples. 
Este instrumento, que tem a sua génese no mundo das empresas, não só permite a uma 
empresa criar um novo produto num ambiente cada vez mais complexo, mas é igualmente 
válido para assegurar o êxito de projectos financiados por fundos estruturais. Trata-se de um 
instrumento para organizar a interacção entre os diferentes actores implicados, permitindo 
desse modo tornar operacional a abordagem integrada
Convém, além disso, promover e divulgar os novos métodos de governança, como, por 
exemplo, a gestão de projecto. Deverá, por conseguinte, ser desencadeado um processo de 
aprendizagem contínuo destinado aos numerosos actores envolvidos e, nomeadamente, aos 
representantes eleitos e aos funcionários das administrações nacionais, regionais e locais. 
Além disso, a criação de um ERASMUS dos eleitos locais seria uma nova pista a considerar 
para contribuir para o intercâmbio de boas práticas em matéria de governança. 
Finalmente, as redes temáticas europeias deveriam amplificar as suas acções em matéria de 
governança, contribuindo, desse modo, para as tornar mais operacionais. 

Conclusões 

A governança, e nomeadamente o princípio da parceria, é hoje reconhecida como um factor 
primordial que determina a eficácia da utilização dos fundos estruturais. Numerosos conceitos 
foram desenvolvidos sobre esta questão; contudo, pecaram frequentemente por ser pouco 
operacionais e por falta de aplicações concretas. 

A União Europeia já demonstrou que é uma excelente força transformadora da governança. 
Pondo em prática estas propostas, pode utilizar as suas capacidades transformadoras no 
respeito do princípio da subsidiariedade e assim fazer avançar o desenvolvimento sustentável 
dos territórios.
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