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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a dimensão urbana da política de coesão no novo período de programação
(2008/2130(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 158.º e 159.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o primeiro Programa de Acção para a Execução da Agenda Territorial da 
União Europeia (“primeiro Programa de Acção”), aprovado pelo Conselho informal dos 
Ministros responsáveis pelo ordenamento do território e pelo desenvolvimento urbano, 
reunido em Ponta Delgada (Açores), em 23 e 24 Novembro de 2007,

– Tendo em conta a Agenda Territorial da UE ("Agenda Territorial”) e a Carta de Leipzig 
sobre as Cidades Europeias Sustentáveis (“Carta de Leipzig”), ambas aprovadas pelo 
Conselho informal dos Ministros responsáveis pelo ordenamento do território e pelo 
desenvolvimento urbano, reunido em Leipzig, em 24 e 25 de Maio de 2007,

– Tendo em conta o "Acordo de Bristol", aprovado pelo Conselho informal dos Ministros 
sobre as comunidades sustentáveis, reunido em Bristol, em 6 e 7 de Dezembro de 2005,

– Tendo em conta o "Acervo Urbano", aprovado pelo Conselho informal dos Ministros 
responsáveis pela coesão territorial, reunido em Roterdão, em 29 de Novembro de 2004,

– Tendo em conta o "Programa de Acção de Lille", aprovado pelo Conselho informal dos 
Ministros responsáveis pelos assuntos urbanos, reunido em Lille, em 29 de Novembro de 
2004,

– Tendo em conta o Plano de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (PDEC), adoptado 
pelo Conselho informal dos Ministros responsáveis pelo ordenamento do território, 
reunido em Potsdam, em 11 de Maio de 1999,

– Tendo em conta a Carta sobre as cidades sustentáveis, tal como foi aprovada em Aalborg, 
na Dinamarca, pela Conferência Europeia sobre as cidades sustentáveis, em 27 de Maio de 
1994,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 6 de Outubro de 2008 intitulada "Livro 
Verde sobre a Coesão Territorial Europeia: Tirar Partido da Diversidade Territorial” 
(COM(2008)0616),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 19 de Junho de 2008 intitulada "Quinto 
Relatório Intercalar sobre a Coesão Económica e Social: Regiões em crescimento, Europa 
em crescimento" (COM(2008)0371),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 14 de Maio de 2008 sobre os resultados 
das negociações referentes a estratégias e programas da política de coesão para o período 
da programação de 2007 2013 (COM(2008)0301),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 30 de Maio de 2007 intitulada "Quarto 
Relatório sobre a Coesão Económica e Social" (COM(2007)0273),
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– Tendo em conta o Guia da Comissão sobre a dimensão urbana nas políticas comunitárias 
para o período 2007 – 2013, adoptado em 24 de Maio de 2007,

– Tendo em conta o documento de trabalho sobre a dimensão territorial e urbana nos 
quadros estratégicos nacionais de referência e dos programas operacionais (2007 – 2013):
primeira avaliação desde Maio de 2007,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 13 de Julho de 20006, intitulada “A 
política de coesão e as cidades: contribuição das cidades e das aglomerações para o 
crescimento e o emprego nas regiões” (COM(2006)0385),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 5 de Julho de 2005 intitulada "Uma 
política de coesão para apoiar o crescimento e o emprego: orientações estratégicas 
comunitárias, 2007-2013” (COM(2005)0299) e Decisão do Conselho, de 6 de Outubro de 
2006 , relativa às orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 14 de Junho de 2002 intitulada 
"Programação dos Fundos estruturais 2000-2006: avaliação inicial da iniciativa Urban" 
(COM(2002)0308),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Para uma agenda urbana da 
União Europeia" (COM(1997)0197),

– Tendo em conta os resultados do programa de trabalho do Observatório em Rede do 
Ordenamento do Território (ESPON) 2006 e a adopção do programa de trabalho ESPON 
2013,

– Tendo em conta os resultados dos projectos-piloto urbanos (1994-1999) e o programa 
URBAN II (2000-2006),

– Tendo em conta as informações provenientes da base de dados da Auditoria Urbana que 
inclui estatísticas contendo 330 indicadores sobre 358 cidades europeias,

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Fevereiro de 2008, sobre o 
seguimento da Agenda Territorial e da Carta de Leipzig – Programa de acção europeu de 
desenvolvimento do espaço e da coesão territorial2,

– Tendo em conta a sua resolução de 10 de Maio de 2007 sobre a habitação e a política 
regional3 ,

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Outubro de 2005 sobre a dimensão urbana no 
contexto do alargamento4,

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

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

                                               
1 JO L 291 de 21.10.2006, p.11.
2 Textos aprovados, P6_TA(2008)0069
3 JO C 76 E, de 27.3.2008, p. 124.
4 JO C 233 E, de 28.9.2006, p.127.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2002&nu_doc=308
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A. Considerando que se reconhece que, ainda que as questões urbanas sejam da 
responsabilidade das autoridades nacionais, regionais e locais, as zonas urbanas 
desempenham, não obstante, um papel crucial na aplicação efectiva das Estratégias de 
Lisboa e Gotemburgo e constituem uma parte significativa da política de coesão, cuja 
responsabilidade incumbe às Instituições da UE,

B. Considerando que os objectivos da UE, tais como previstos na Carta de Leipzig, 
consistem em assegurar uma abordagem integrada da aplicação da política de 
desenvolvimento urbano, a fim de criar espaços urbanos de alta qualidade, modernizar as 
redes de transportes, energia e informação, e encorajar o aprendizado ao longo da vida, a 
educação e a inovação, sobretudo nas zonas e centros urbanos do interior mais 
desfavorecidos,

C. Considerando que é necessário estabelecer uma distinção entre as cidades e as zonas 
urbanas,

D. Considerando que 80% dos 492 milhões de habitantes da UE vivem nas cidades, havendo, 
no entanto, algumas diferenças consideráveis entre os Estados-Membros no que respeita à 
distribuição da população nas zonas urbanas, suburbanas e rurais,

E. Considerando que as zonas urbanas são responsáveis pela geração de 70 a 80% do PIB da 
UE e que as cidades constituem reconhecidamente centros de inovação e motores do 
desenvolvimento a nível regional, nacional e da UE,

F. Considerando que o recente alargamento sem precedentes da UE resultou num aumento 
excepcional das disparidades regionais e no acréscimo de uma grande número de cidades 
afectadas pela degradação urbana,

G. Considerando que, apesar do facto de existirem sistemas políticos, institucionais e 
constitucionais diferentes nos Estados-Membros, os desafios enfrentados pelas zonas 
urbanas da UE e as oportunidades que se lhes apresentam sublinham a necessidade de 
uma cooperação mútua,

H. Considerando que o desenvolvimento do espaço da UE tem de enfrentar muitos desafios, 
como a reestruturação económica, o índice elevado de desemprego, os transportes 
inacessíveis e congestionados, a carência de territórios utilizáveis, exacerbada pela 
extensão urbana, da população envelhecida e em declínio, o aumento da imigração, a 
exclusão social, as altas e crescentes taxas de criminalidade, a segregação existente em 
certos bairros urbanos, um parque habitacional degradado, a deterioração da qualidade de 
vida nas zonas desfavorecidas, a insuficiência de parques e zonas de recreio e lazer, a 
poluição ambiental, a gestão da água e dos resíduos e a necessidade de uma energia 
segura,

I. Considerando que a governação coordenada, em particular a "e-governação" com a 
participação de todos as partes interessadas relevantes, pode minimizar os problemas 
existentes e conduzir a uma abordagem integrada da expansão urbana, no âmbito de uma 
cooperação que tenha em conta as áreas suburbanas próximas do espaço rural e em 
conformidade com as abordagens modernas de urbanismo, tais como o crescimento 
inteligente, o novo urbanismo e o urbanismo inteligente,
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J. Considerando que as actividades de desenvolvimento urbano são particularmente 
favoráveis à participação das pequenas e médias empresas e que a política de coesão se 
tem orientado cada vez mais no sentido da promoção das vantagens concorrenciais das 
cidades,

1. Salienta a importância do desenvolvimento urbano sustentável e a contribuição das zonas 
urbanas para o desenvolvimento regional e convida a Comissão a proceder regularmente à 
avaliação, medição, comparação e discussão do impacto das políticas da UE na situação 
no plano económico e social, bem como no domínio da saúde, dos transportes, do 
ambiente e da segurança;

2. Manifesta a sua preocupação com o facto de a dimensão urbana não ser tomada em 
consideração de forma adequada nalguns Estados-Membros e pedem à Comissão e aos 
Estados-Membros, em cooperação com as autoridades locais e regionais, que procedam à 
análise e à avaliação do impacto da integração da iniciativa URBAN, bem como ao 
controlo e à verificação da utilização dos fundos da UE nas zonas urbanas;

3. Entende que não seria adequado adoptar uma definição comum de "zonas urbanas", já que 
assim não seria tomada na devida consideração a variedade de situações nos Estados-
Membros e nas regiões, e é, por conseguinte, de opinião que deveria ser deixada aos 
Estados-Membros a tarefa de estabelecer uma definição e uma designação obrigatórias das 
zonas urbanas, de acordo com o princípio da subsidiariedade;

4. Deplora o facto de a possibilidade de recorrer a uma subdelegação, eventualmente por 
meio da concessão de subvenções globais às autoridades municipais no âmbito dos 
programas operacionais financiados pelo FEDER, não ter sido plenamente utilizada até 
agora; está persuadido de que deveria prever-se um papel claro para as zonas urbanas 
enquanto organismos intermediários, no contexto da abordagem da governação a níveis 
múltiplos no próximo período de programação e considera que a dimensão urbana e a 
subdelegação na política regional deveriam ser obrigatórias;

5. Realça a importância de uma abordagem integrada do planeamento do desenvolvimento 
urbano; propõe que todos os apoios públicos ao desenvolvimento urbano se baseie em 
planos integrados de desenvolvimento urbano e convida a Comissão a elaborar directrizes 
que incluam recomendações e exemplos de boas práticas no que respeita aos planos 
integrados de desenvolvimento urbano;

6. Está persuadido que a disponibilização de recursos suficientes para o desenvolvimento 
urbano sustentável é imprescindível para a elaboração de planos de desenvolvimento 
urbano integrado que sejam eficazes e recomenda, por conseguinte a concentração dos 
recursos disponíveis em acções específicas; propõe que seja fixado um nível mínimo de 
despesas para os Fundos Estruturais num montante de 1 000 euros por habitante de uma 
zona urbana por cada período de programação;

7. Faz notar que existe uma necessidade urgente de transformar a capacidade de governação 
urbana e chama a atenção dos Estados-Membros para a necessidade premente de adoptar 
uma abordagem integrada na aplicação da política de desenvolvimento urbano, 
implicando nesse esforço os governos nacionais, juntamente com as autoridades regionais 
e locais e outras partes interessadas pertinentes, com base no princípio de parceria;
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8. Reconhece a dificuldade, por parte das autoridades urbanas, de conciliar os domínios do 
FSE, na promoção do desenvolvimento económico e social, e do FEDER, no planeamento 
de investimentos em infra-estruturas físicas; entende que o princípio de fundo único 
deveria ser abandonado e pede à Comissão que estude a possibilidade de juntar os dois 
fundos;

9. Apoia a ideia do princípio recorrente do JESSICA e o seu potencial no que respeita às 
necessidades de crescimento económico nas zonas urbanas e está persuadido de que, no 
próximo período de programação, o conjunto da política regional deve basear-se 
substancialmente em fundos rotativos que ofereçam créditos em vez de unicamente 
subvenções, como é o caso actualmente;

10. Chama a atenção para o potencial de desenvolvimento urbano do sector privado e está 
convencido de que seria conveniente considerar e encorajar sistematicamente a 
possibilidade do recurso às parcerias público-privadas tendo em vista o estabelecimento 
de planos e projectos financeiros inovadores;

11. Sublinha a aplicação e os aspectos administrativos da dimensão urbana e pede que sejam 
realizados mais esforços no sentido de obter uma simplificação das regras de aplicação de 
política de coesão e a redução geral do excesso de burocracia no que respeita à gestão e ao 
controlo dos fundos e dos projectos individuais;

12. Observa que existem, além da política regional, outras políticas comunitárias que também 
fornecem apoio financeiro às zonas urbanas e solicita, por conseguinte, à Comissão que 
elabore e proponha alterações políticas específicas que reúnam todos os recursos da UE 
destinados às zonas urbanas, a fim de assegurar na prática a aplicação da abordagem 
integrada;

13. Apela no sentido da disponibilização de recursos mais importantes para criar e reforçar as 
redes estabelecidas pelas cidades no âmbito do desenvolvimento urbano sustentável, uma 
vez que desempenham uma função importante na cooperação territorial, e incita a 
Comissão a reforçar a posição das zonas urbanas na iniciativa "As regiões e a mudança 
económica";

14. Nota que é necessário que haja um equilíbrio entre o processo de desenvolvimento urbano 
e os interesses das zonas urbanas, bem como uma estreita coordenação com o apoio ao 
desenvolvimento rural, e reitera que a política de desenvolvimento rural tem um impacto 
espacial considerável e que a integração das políticas de desenvolvimento urbano e rural é 
insuficiente; sublinha que é necessário que haja uma efectiva sinergia entre essas políticas, 
que culmine num autêntico potencial de desenvolvimento e na promoção da capacidade de 
atracção e de competitividade das zonas rurais;

15. Convida a Comissão a elaborar e actualizar regularmente a Auditoria Urbana e, ao mesmo 
tempo, a fornecer informações sobre a situação relativa às diferenças existentes entre as 
zonas urbanas e rurais em todos os Estados-Membros, a fim de obter um quadro claro da 
situação e identificar as necessidades específicas para assegurar um desenvolvimento 
urbano e rural equilibrado;

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

Situação das cidades europeias
As cidades são intervenientes de importância crucial no que respeita à definição da economia 
e do território europeus. As questões relativas ao desenvolvimento urbano estão no centro dos 
novos objectivos da coesão territorial e da Estratégia de Lisboa e de Gotemburgo. As cidades 
são indiscutivelmente o motor do crescimento económico no conjunto da Europa.
Praticamente em todos os países europeus, as zonas urbanas são os principais produtores de 
conhecimento e inovação – os centros nevrálgicos de uma economia mundial globalizante.
As cidades abrigam uma maioria esmagadora de empregos, empresas e instituições de ensino 
superior na União. Por outro lado, muitas cidades se vêem confrontadas com graves 
problemas e desafios. Assim sendo, é amplamente reconhecido que as cidades e zonas 
urbanas exigem especial atenção no contexto da política de coesão, pelo facto de, por um lado 
representarem centros de desenvolvimento, mas terem de enfrentar uma série de problemas de 
natureza económica, ambiental e social, por outro lado.

Existem na Europa cerca de 5000 cidades com uma população de 5000 a 50 000 habitantes e 
pouco menos de 1000 cidades com uma população de mais de 50 000 habitantes. Pode 
caracterizar-se a Europa pela diversidade territorial e pelo desenvolvimento policêntrico, 
observando-se uma rede urbana relativamente densa, com poucas cidades muito grandes. Na 
União Europeia, apenas 7% da população vive em cidades de mais de 5 milhões de habitantes, 
ao passo que nos Estados Unidos tal proporção é de 25%1. De acordo com o relatório sobre a 
situação das cidades europeias2, os índices mais elevados de aumento da população urbana 
registaram-se em Espanha, país no qual se verificou, nalgumas zonas urbanas, um 
crescimento médio anual de 2% ou mais. Observaram-se também em certas cidades na 
Irlanda, na Finlândia e na Grécia alguns dos índices mais elevados de aumento da população 
em toda a UE. Em contrapartida, durante o mesmo período, em muitas zonas urbanas da 
Europa Central e Oriental registou-se um declínio geral da população. Praticamente em todas 
as cidades nota-se um aumento nos subúrbios e, mesmo quando ocorre um declínio, tende 
sempre a ser menos importante do que no centro das cidades.

Devido às sensíveis diferenças nacionais existentes, não há nenhum acordo internacional 
sobre uma definição comum de zona "urbana" aplicável a todos os países nem ao conjunto 
dos países no interior de uma região. Foram feitas muitas tentativas para estabelecer um 
entendimento comum do termo "urbano", existindo actualmente definições dadas pela ONU3, 
pelo Banco Mundial4, pela OCDE5, bem como por muitos países individualmente. Estas 
definições assentam na sua maioria, se não na totalidade, em informações estatísticas relativas 
à dimensão e à densidade populacional.

Embora existam, indiscutivelmente, grandes diferenças de país para país a nível da 
distribuição geográfica da população, as instituições europeias basearam-se, até aqui, na 

                                               
1 Comissão das Comunidades Europeias, Livro Verde sobre a Coesão Territorial Europeia: Tirar Partido da 
Diversidade Territorial, Bruxelas, 2008.
2 "State of European Cities Report: Adding Value to the European Urban Audit", 2007, disponível na seguinte 
morada: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf.
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
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abordagem adoptada pelo Eurostat1 no Guia de referência europeu de estatísticas regionais e 
urbanas, o qual identifica quatro níveis de unidade espacial em relação aos quais são 
recolhidas observações. Estas variam desde a zona central, ou "coração" da cidade até às 
zonas urbanas de grande extensão ("large urban zones" – LUZ), passando pelo "núcleo" de 
nove cidades capitais onde o conceito de cidade administrativa não gerou unidades espaciais 
semelhantes e, por último, as zonas de cidades-satélite ("subcity districts" - SCD).Embora a 
definição do Eurostat seja plenamente aplicável para fins estatísticos, tendo presentes as 
diferenças existentes e as diversas abordagens, é muito difícil estabelecer uma definição 
comum que seja clara do termo "urbano" no âmbito da política de coesão e, por conseguinte, a 
questão da definição deve caber aos Estados-Membros, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade.

A definição de uma estratégia de desenvolvimento económico, social e territorial implica que 
a noção de "urbano" no âmbito da política de coesão seja limitada às zonas relativamente às 
quais existe um conjunto de dados pormenorizados, pois os problemas só podem ser medidos 
com base em dados claros e concisos. Assim, a fim de avaliar os progressos e identificar os 
problemas das zonas urbanas, é necessário dispor de dados estatísticos pormenorizados. Foi 
isto que deu origem a um programa muito útil: o "European Urban Audit".

A dimensão urbana na política de coesão
Em termos históricos, a dimensão urbana fazia parte do pacote principal de operações 
estruturais. Os projectos-piloto Urban existem desde os anos 90. A partir de 1994 existe o 
Programa de Iniciativa Comunitária URBAN, que veio permitir a promoção de modelos 
integrados de desenvolvimento local.

Enquanto, no anterior período de programação, eram afectados fundos específicos para as 
várias iniciativas Urban, o mesmo já não se verificou em relação ao período de 2007-2013.
Após a aprovação da nova regulamentação relativa aos Fundos Estruturais, a política de 
desenvolvimento urbano passou a estar integrada nos objectivos de coesão, competitividade 
regional e emprego, salientando assim a importância que a União atribui a este aspecto da 
política de coesão.

Assim, ao elaborar os Quadros de Referência Estratégicos Nacionais (QREN) e os Programas 
Operacionais (PO), os Estados-Membros são encorajados, mas não obrigados, a integrar o 
desenvolvimento urbano sustentável entre as prioridades estratégicas. No entanto, dada a 
importância das cidades e dos aglomerados urbanos para o tecido económico europeu, a não
integração iria, em larga medida, comprometer quaisquer planos que pudessem ter de 
desempenhar um papel dinâmico nos esforços da União para alcançar os seus objectivos.
Os actuais regulamentos revistos permitem às autoridades responsáveis recorrer a um vasto 
leque de parcerias público-privadas para a gestão dos fundos afectados ao desenvolvimento 
urbano. Os Fundos Estruturais poderão, assim, financiar uma operação de engenharia 
financeira, como, por exemplo, fundos de capital de risco, fundos de garantia ou fundos de 
empréstimo. A Comissão Europeia e o BEI desenvolveram três instrumentos financeiros para 
este efeito, a saber, JEREMIE2, JASPERS3 e JESSICA1. O JESSICA (Apoio comunitário 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
2 Facilita o acesso ao financiamento de novas empresas, o desenvolvimento de microempresas e PME.
3 Apoia a preparação de projectos de grande envergadura.
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conjunto para um investimento sustentável nas zonas urbanas) será o de maior interesse para 
o desenvolvimento urbano. Tem por objectivo produzir um efeito de alavanca sobre os 
recursos financeiros disponíveis. Os fundos recuperados devem ser reinvestidos no 
desenvolvimento urbano ou reafectados à autoridade responsável, com vista ao 
desenvolvimento de outros projectos urbanos. Na realidade, o Jessica ainda se encontra, neste 
momento, numa fase inicial.

Até ao momento, não foi realizada qualquer avaliação complexa do âmbito da aplicação da 
dimensão urbana ao nível dos Estados-Membros. No entanto, as primeiras observações não 
são muito positivas. A título de exemplo, as autoridades nacionais e as regiões decidiram, na 
sua a maioria, não facultar às cidades a possibilidade da subdelegação, preferindo abrir 
concursos públicos no âmbito das diferentes políticas sectoriais.

Orientações futuras
Muito tem sido feito ao nível da organização intergovernamental e internacional no que 
respeita ao desenvolvimento urbano. Nalguns domínios, contudo, poderia haver um controlo 
mais estreito e indicadores mais precisos, além do desenvolvimento de metodologias 
semelhantes para a aplicação do desenvolvimento urbano sustentável integrado. Além disso, 
no caso da entrada em vigor, no futuro, do Tratado de Lisboa, a responsabilidade pela coesão 
territorial e o desenvolvimento urbano, seu elemento constitutivo, caberá, conjuntamente, aos 
Estados-Membros e à União.

Os programas de desenvolvimento urbano devem ser concebidos e executados a nível local e 
regional por aqueles que compreendem a população local e o enquadramento empresarial.
Neste contexto, a subdelegação constitui uma ferramenta muito importante para desenvolver a 
capacidade de gestão administrativa local, bem como para se tornar um verdadeiro agente do 
crescimento territorial e europeu.

A atribuição ou não de maiores responsabilidades às organizações regionais ou sub-regionais 
no âmbito da programação e disponibilização dos Fundos Estruturais dependerá não apenas 
da criação de um quadro positivo a nível comunitário, em termos de regulamentos e 
orientações, mas também da disponibilidade dos governos e autoridades responsáveis 
nacionais e regionais para aceitarem e concretizarem o seu maior envolvimento prático.

É questionável, nesse contexto, em que medida funciona o quadro voluntário. Para o futuro 
deveria ser contemplado claramente o papel das cidades a par dos governos regionais e 
nacionais, enquanto órgãos intermédios, no contexto de uma abordagem de governação a 
vários níveis, e a dimensão urbana deveria ser obrigatória.

Observa-se, muitas vezes, que estão a ser preparados planos de desenvolvimento totalmente 
distintos, antes que as cidades tenham concluído os planos de desenvolvimento urbano 
integrado. Para que os planos de desenvolvimento urbano sejam viáveis, é essencial a 
existência de uma estrutura representativa de gestão e de tomada de decisão. Além disso, a 
ideia de um plano integrado de desenvolvimento urbano será o caminho a seguir, mas apenas 
se existirem recursos suficientes. Assim, no modo de ver do relator, a afectação de dotações 
orçamentais, como as existentes no âmbito das iniciativas Urban, poderia contribuir para 
assegurar que sejam destinados recursos adequados à dimensão urbana razão pela qual pede 
                                                                                                                                                  
1 Apoia a engenharia financeira no domínio do desenvolvimento Urban.
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que seja estabelecido um montante mínimo obrigatório de fundos. Propõe que seja 
estabelecido o montante de 1 000 euros (na iniciativa comunitária Urban II o nível mínimo de 
despesas foi fixado em 500 euros por habitante).

Por motivos de eficácia e tendo em vista realizar os objectivos de Leipzig num prazo razoável 
no conjunto da Comunidade, o desenvolvimento urbano necessita de importantes recursos 
financeiros claramente identificados. O sector privado tem igualmente um papel importante a 
desempenhar a fim de assegurar a rápida convergência das zonas urbanas nos países mais 
pobres. As parcerias público-privadas devem concentrar os seus esforços na construção de 
infra-estruturas e de moradias. A utilização de instrumentos financeiros eficazes e de 
facilidades de crédito são indispensáveis para poder alcançar o nível desejado de subvenções 
e empréstimos, a fim de assegurar um desenvolvimento rápido e eficaz. Os instrumentos de 
engenharia financeira, a exemplo do programa Jessica, possuem um potencial de 
desenvolvimento considerável. O princípio recorrente do JESSICA deve ser realçado, bem 
como o seu potencial para o crescimento económico. O programa Jessica deve constituir a 
principal ferramenta para o financiamento de projectos de desenvolvimento urbano 
sustentável.

Aparentemente, enquanto, por um lado, muita referência informal tem sido feita à ideia de 
uma política integrada intersectorial, as estruturas de governação dos Estados-Membros estão, 
nalguns casos, mal adaptadas para encorajar uma cooperação horizontal. Para além da política 
regional, existem outras políticas financeiras comunitárias que actuam sobre as cidades e que 
também oferecem recursos financeiros susceptíveis de serem aplicados no território das 
cidades. Entre estas, a política europeia dos transportes e a política europeia de investigação e 
desenvolvimento parecem ser as mais importantes. O resultado traduz-se, consequentemente, 
na falta de uma metodologia adaptada às necessidades. A ausência de uma estrutura de gestão 
intersectorial, com autoridade para garantir a necessária coordenação e tomar as decisões que 
se impõem, poderá constituir um problema grave. Futuramente, estas políticas deverão estar 
mais interligadas com a política de coesão.

Os problemas urbanos e a forma de os gerir com vantagem para todas as partes implicadas 
variam de país para país e de cidade para cidade. A pujança da Europa reside na sua variedade 
cultural, na riqueza das suas cidades, vilas, aldeias e zonas rurais e nas suas paisagens 
culturais. As cidades e regiões competem umas com as outras, mas necessitam 
simultaneamente de uma cooperação mútua, para poderem ser competitivas a nível mundial.
O intercâmbio de experiências e das melhores práticas em matéria de desenvolvimento e 
reconstrução das cidades europeias é de capital importância. É necessário que as experiências 
daqueles que obtiveram resultados mais positivos, assim como as dificuldades com que se 
viram confrontados os Estados-Membros mais antigos, sejam partilhadas pelos países que 
aderiram recentemente à União. A esse respeito, instituições como o Conselho dos 
Municípios e Regiões da Europa (CMRE), a Rede europeia de centros de recursos das 
políticas urbanas (EUKN), QeC ERAN e muitas outras têm um papel indispensável a 
desempenhar.

Há que referir uma última questão, mas não a menos importante, a saber, a necessidade de 
abordar os problemas urbanos no contexto mais largo das disparidades existentes entre zonas 
urbanas e zonas rurais e de assegurar um desenvolvimento harmonioso das zonas interiores, 
das zonas mais extensas e das zonas suburbanas.


