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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre melhores práticas no domínio da política regional e entraves à utilização dos 
Fundos Estruturais
(2008/2061(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, 
que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional2,

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

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de Lisboa, de 23 e 24 de Março de 
2000,

– Tendo em conta o Quinto Relatório Intercalar sobre a Coesão Económica e Social –
Regiões em crescimento, Europa em crescimento (COM(2008)0371),

– Tendo em conta o Livro Verde sobre a Coesão Territorial – Tirar Partido da Diversidade 
Territorial (COM(2008)0616),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "As regiões e a mudança económica"
(COM(2006)0675),

– Tendo em conta o estudo do departamento temático Políticas Estruturais e de Coesão,
intitulado "As melhores práticas no domínio da política regional e os entraves à utilização 
dos Fundos Estruturais",

– Tendo em conta a consulta pública organizada pela Comissão do Desenvolvimento 
Regional do Parlamento Europeu, em 17 de Julho de 2008,

– 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 dos Orçamentos (A6-0000/2008),

A. Considerando que a política de coesão é uma das áreas políticas mais importantes da UE, 
não apenas em termos de dotações financeiras, mas sobretudo tendo em conta o 
significado que ela assume para a coesão social, económica e territorial da União 
Europeia, bem como para o desenvolvimento do conjunto das suas 268 regiões,

                                               
1 JO L 239 de 1.9.2006, p. 248.
2 JO L 210 de 31.7.2006, p. 1.
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B. Considerando que as regiões da União Europeia enfrentam desafios muito semelhantes, 
devendo fazer face à globalização e ao consequente ritmo acelerado de reestruturações 
económicas, à abertura das relações comerciais, às consequências da revolução 
tecnológica, ao desenvolvimento da sociedade baseada no conhecimento, às alterações 
demográficas, bem como ao aumento da imigração,

C. Considerando que a política de coesão não pode desenvolver o seu pleno potencial para 
fazer face aos desafios, uma vez que os potenciais candidatos a apoios se deparam com 
grandes obstáculos no que diz respeito à utilização dos Fundos Estruturais da União 
Europeia, nomeadamente:
- elevados encargos burocráticos
- regulamentações demasiado extensas e de difícil compreensão
- regras de co-financiamento pouco transparentes
- escassas oportunidades de intercâmbio de experiências entre os promotores dos 

projectos, bem como
- possibilidades muito incipientes de coordenação inter-regional,

D. Considerando que muitas das deficiências existentes no domínio da política de coesão se 
devem aos entraves existentes,

Eliminação de obstáculos
1. Solicita à Comissão a eliminação dos obstáculos referidos, 

- traçando critérios de avaliação de longo prazo para projectos co-financiados através 
dos Fundos Estruturais da União Europeia

- não avaliando projectos inovadores segundo os critérios de avaliação válidos para 
outros projectos, mas elaborando critérios de avaliação específicos – isto é, adaptados 
a projectos inovadores –, que permitam, fundamentalmente, maior margem de erro

- reduzindo o período máximo de conservação da documentação relativa a projectos 
para fins de controlo por parte da Comissão Europeia dos actuais dez anos para três 
anos

- não aplicando os montantes forfetários para meios técnicos auxiliares apenas a 
projectos FSE, mas alargando-os a projectos co-financiados através do FEDER;

2. Recomenda, além disso, à Comissão Europeia o desenvolvimento de uma abordagem 
concertada do intercâmbio inter-regional das melhores práticas ("best practices"), com o 
objectivo de permitir aos intervenientes no domínio da política de coesão recorrer às
experiências de outros;

Critérios gerais e específicos adaptados às prioridades temáticas para a identificação das
"melhores práticas" ("best practices")
3. Saúda a abordagem consagrada no quadro da iniciativa "As regiões e a mudança 

económica" que consiste, por um lado, em identificar "melhores práticas", através da 
atribuição anual do prémio "REGIO STARS", e divulgar os resultados ao público e, por 
outro lado, em criar um sítio Web para "melhores práticas";

4. Critica a falta de transparência dos fundamentos objectivos da Comissão Europeia para a 
identificação das "melhores práticas";
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5. Exorta a Comissão a elaborar um catálogo de critérios inequívocos adaptados à política de 
coesão que permitam distinguir as "melhores práticas" de outros projectos, tendo em conta 
que o conceito de "melhores práticas" é utilizado em diversos domínios e que é frequente 
colocar em paralelo "boas práticas" ou "histórias de sucesso";

6. Recomenda à Comissão os seguintes critérios para a identificação das "melhores práticas": 
- a qualidade do projecto
- a garantia do princípio de parceria
- a sustentabilidade da acção
- o respeito pelo princípio da igualdade de oportunidades
- o grau de inovação do projecto
- a eficácia da utilização dos recursos
- a duração do projecto até ao início da sua execução
- a execução rigorosa do projecto do ponto de vista do seu calendário e da sua 

organização
- o impulso importante para a região ou para a UE no seu todo
- a transmissibilidade do projecto no sentido de também poder ser aplicado noutras 

regiões da União Europeia;
7. Recomenda factores adicionais para a qualificação das "melhores práticas", com base na 

análise de inúmeros projectos para as áreas da política de coesão elaborados por muitas 
regiões da União Europeia com particular importância para o desenvolvimento de cada 
uma delas, como também da UE no seu todo, e cuja concretização é muito variada;

8. Recomenda os seguintes factores para a área "Investigação e desenvolvimento/inovação":

- investimento significativo do ponto de vista qualitativo na ciência e na investigação
- ligação entre a economia e a ciência
- ligação entre instituições científicas e de investigação
- aperfeiçoamento e/ou invenção de tecnologias orientadas para o futuro;

9. Recomenda os seguintes factores para a área "Protecção ambiental, protecção do clima e 
política energética sustentável":

- medidas de protecção de regiões particularmente ameaçadas, adequadas à região em 
causa (sensibilidade)

- protecção e utilização eficaz de matérias-primas escassas
- atitude responsável em relação às matérias-primas
- aumento significativo da eficiência energética 
- redução significativa do consumo de energia
- aumento da quota-parte de fontes de energia renováveis
- medidas para a redução das emissões de CO2
- métodos e/ou procedimentos que visam poupar recursos de matérias-primas escassas 

ou ameaçadas;

10. Recomenda os seguintes factores para a área "Criação de emprego de qualidade":
- melhoria das condições de trabalho
- criação de empregos orientados para o futuro
- aumento da produtividade
- aumento da competitividade
- criação de empregos sem ligação a um local concreto
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- utilização das tecnologias da informação e comunicação modernas;
11. Recomenda os seguintes factores para a área "Aprendizagem ao longo da vida":

- melhoria da qualidade das condições da educação e aumento da quantidade da oferta, 
especialmente no que diz respeito às oportunidades para grupos da população 
particularmente desfavorecidos ou vulneráveis 

- estreita ligação entre educação e formação
- projectos adaptados às exigências em termos qualitativos e quantitativos no domínio 

da formação
- introdução e utilização de tecnologias e processos modernos
- criação e manutenção da disponibilidade para a formação
- aumento da participação na formação contínua;

12. Recomenda os seguintes factores para a área "Desenvolvimento urbano integrado":

- maior articulação entre transportes públicos, peões e circulação de veículos 
automóveis

- aumento dos investimentos empresariais, criação e manutenção dos empregos e 
melhoria da vida social

- revitalização de zonas urbanas abandonadas
- aumento da qualidade de vida urbana;

13. Recomenda os seguintes factores para a área "Evolução demográfica":
- acesso a serviços independentemente do local
- medidas para aquisição reforçada de mão-de-obra qualificada
- medidas de integração de trabalhadores mais velhos;

14. Recomenda os seguintes factores para a área "Cooperação transfronteiras":
- reforço qualitativo e quantitativo de contactos transfronteiriços
- criação de redes permanentes ou de cooperações de longo prazo
- harmonização de diferentes sistemas e procedimentos
- inclusão de novos parceiros
- criação de independência financeira
- transferência e intercâmbio permanente de conhecimentos a nível transfronteiriço
- desenvolvimento conjunto de potencialidades das regiões parceiras
- infra-estruturas de ligação entre regiões parceiras;

15. Recomenda os seguintes factores para a área "Parcerias público-privadas":

- melhoria qualitativa da execução dos projectos
- aceleração da execução dos projectos

16. Exorta a Comissão Europeia, no que diz respeito à futura utilização dos conceitos 
"melhores práticas", "boas práticas", assim como "histórias de sucesso", a elaborar 
subclassificações ou classificações claras e transparentes, com base nos factores, para a 
qualificação dos projectos em conformidade com as designações referidas,

Intercâmbio de "melhores práticas"
17. Exorta a Comissão Europeia a organizar o intercâmbio de "melhores práticas" através de 

uma rede das regiões coordenada pela Comissão Europeia;
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18. Recomenda à Comissão que crie, para tal, no quadro da administração actual, um cargo 
correspondente na Direcção-Geral da Política Regional que organize, em colaboração 
com a rede das regiões, a avaliação, a recolha, assim como o intercâmbio das "melhores 
práticas" – com o objectivo de um intercâmbio de longo prazo, contínuo, fiável e bem 
sucedido das "melhores práticas" no domínio da política de coesão – e que esteja 
permanentemente disponível como um interlocutor tanto para o lado da oferta, como para 
o lado da procura;

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

A política regional e estrutural é uma das áreas políticas mais importantes da União Europeia, 
não apenas em termos de dotações financeiras, mas sobretudo atendendo ao significado que 
ela assume para a coesão social, económica e territorial da União Europeia, bem como para o 
desenvolvimento do conjunto das suas 268 regiões. Muitas regiões na União Europeia 
enfrentam desafios bastante semelhantes. Têm de fazer face à globalização e ao consequente 
ritmo acelerado de reestruturações económicas, à abertura das relações comerciais, às 
consequências da revolução tecnológica, ao desenvolvimento da sociedade baseada no 
conhecimento, às alterações demográficas, bem como ao aumento da imigração.

Entraves à utilização dos Fundos Estruturais
Embora seja objectivo da política estrutural da União Europeia ajudar as regiões a fazer face 
aos desafios, os potenciais candidatos a apoios deparam-se com grandes obstáculos no que 
toca à utilização dos fundos estruturais da União Europeia. Entre estes contam-se elevados 
encargos administrativos, regulamentações demasiado extensas e de difícil compreensão, em 
parte, válidas apenas a curto ou médio prazo, ou regras de co-financiamento pouco 
transparentes.

Sendo assim, dada a burocracia, os responsáveis pelos projectos têm de guardar, actualmente, 
a respectiva documentação durante um período de dez anos após o fim do projecto, de forma a 
terem-na disponível aquando dos controlos que a Comissão pode, eventualmente, realizar. 
Este regulamento representa encargos administrativos excessivos, sobretudo, para pequenos 
projectos. O Parlamento Europeu solicita a redução deste período para três anos, a fim de 
minimizar estes encargos e reduzir a burocracia.

Para além destes obstáculos burocráticos, os candidatos a apoios para projectos enfrentam, em 
parte, uma falta considerável de equipamento técnico, com grande importância para a 
execução dos projectos. Enquanto nos projectos co-financiados através do FSE são 
disponibilizados montantes forfetários para meios técnicos auxiliares, tal não é possível no 
caso de projectos que recebem as verbas do FEDER. Sendo assim, o Parlamento exorta a 
Comissão Europeia a conceder montantes forfetários deste tipo para meios técnicos auxiliares 
também a projectos co-financiados através do FEDER.
Além disso, os projectos debatem-se com o problema de os critérios de avaliação da 
Comissão Europeia não serem concebidos a longo prazo. O Parlamento Europeu exorta a 
Comissão a elaborar os critérios de avaliação a longo prazo e a avaliar os projectos segundo 
critérios válidos no momento da execução dos mesmos, dada a insegurança que esta situação 
cria aos responsáveis de projectos. No entanto, os critérios de avaliação da Comissão 
Europeia também representam constantemente um grande problema para projectos 
inovadores. Este resulta da aplicação a projectos inovadores dos mesmos critérios de 
avaliação que são aplicados aos outros projectos. Esta prática não é adequada para projectos 
inovadores, nos quais existe, por natureza, um risco muito maior de cometer erros ou até de 
fracassar do que em projectos de outro tipo. O Parlamento Europeu recomenda que seja 
permitida uma maior margem de erro nestes projectos, sobretudo também tendo em conta o 
objectivo de Lisboa de tornar a UE o espaço económico mais inovador do mundo. Caso 
contrário, existe o perigo de asfixiar logo à nascença abordagens inovadoras, o que 
contrariaria o objectivo que a UE estabeleceu em Lisboa e o significado da política de coesão 
na União Europeia.
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Um outro entrave à aplicação eficaz dos fundos estruturais consiste actualmente nas escassas 
oportunidades de intercâmbio de experiências entre os promotores de projectos, bem como em 
possibilidades muito incipientes de coordenação inter-regional. A superação destes 
obstáculos, que continuam a ser grandes para os responsáveis de projectos, mas também para 
as regiões, teria igualmente um efeito positivo indirecto sobre a superação dos obstáculos 
burocráticos e a compreensão das regulamentações existentes e das regras de co-
financiamento pouco transparentes.

Melhores práticas (best practices) – uma abordagem para a superação dos obstáculos 
existentes
Uma via para a superação destes obstáculos, bem como de deficiências frequentemente 
associadas aos mesmos na utilização dos fundos de coesão da União Europeia, consiste em 
desenvolver uma abordagem concertada de intercâmbio inter-regional das melhores práticas 
(best practices), para que os intervenientes nas regiões possam recorrer às experiências de 
terceiros. Este é o objectivo do presente relatório. Esta matéria suscita, contudo, questões não 
só de conteúdo, como de organização. Uma das principais questões prende-se com o 
esclarecimento do que se entende por melhores práticas. Embora o conceito seja utilizado 
frequentemente e em diversos domínios – em parte também paralelamente com conceitos 
como "boas práticas" ("good practices") ou "histórias de sucesso" ("sucess stories") –,
continua a faltar uma definição clara e inequívoca. Assim, por exemplo, a Direcção-Geral da 
Política Regional da Comissão Europeia selecciona melhores práticas no quadro da iniciativa 
"As regiões e a mudança económica", às quais é atribuído anualmente o prémio "REGIO 
STARS" e as quais são divulgadas ao público – entre outros meios, através da Internet. No 
entanto, a selecção realiza-se, actualmente, num quadro pouco transparente, sem fundamentos 
objectivos claramente definidos.

Critérios gerais e específicos para a identificação das melhores práticas
Tendo em conta os desafios existentes, é possível enumerar determinados factores na área da 
política de coesão da União da União Europeia que podem servir para identificar melhores 
práticas. Para este efeito, o Parlamento Europeu recomenda a utilização dos seguintes 
critérios: 
- a qualidade do projecto
- a garantia do princípio de parceria
- a sustentabilidade da acção
- o respeito pelo princípio da igualdade de oportunidades
- o grau de inovação do projecto
- a eficácia da utilização dos recursos, bem como 
- a duração do projecto até ao início da sua execução
- a execução rigorosa do projecto em termos temporais e organizacionais
- o impulso importante para a região ou para a UE no seu todo
- a transmissibilidade do projecto no sentido de também poder se aplicado noutras regiões 

da União Europeia. 

Nas áreas da política de coesão, particularmente importantes para o desenvolvimento de cada 
uma das regiões, como também da UE no seu todo, e que se caracterizam por uma grande 
diversidade na sua execução, é necessário utilizar factores específicos, para além dos gerais, 
para a qualificação das melhores práticas. Estas áreas são oito.
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 Investigação e desenvolvimento/inovação
- investimento significativo do ponto de vista qualitativo na ciência e na investigação
- ligação entre a economia e a ciência
- ligação entre instituições científicas e de investigação
- aperfeiçoamento e/ou invenção das tecnologias orientadas para o futuro

 Protecção ambiental – protecção do clima – política energética sustentável
- medidas de protecção de regiões particularmente ameaçadas, adequadas à região em causa 

(sensibilidade)
- protecção e utilização eficaz de matérias-primas escassas
- atitude responsável em relação às matérias-primas
- aumento significativo da eficiência energética
- redução significativa do consumo de energia
- aumento da quota-parte de fontes de energia renováveis
- medidas para a redução das emissões de CO2
- métodos e/ou procedimentos que visam poupar recursos de matérias-primas escassas ou 

ameaçadas

 Criação de emprego de qualidade
- melhoria das condições de trabalho
- criação de empregos orientados para o futuro
- aumento da produtividade
- aumento da competitividade
- criação de empregos "sem ligação a um local concreto"
- utilização das modernas tecnologias da informação e comunicação

 Aprendizagem ao longo da vida
- melhoria da qualidade das condições da educação e aumento da qualidade da oferta, 

especialmente no que diz respeito às oportunidades para grupos da população 
particularmente desfavorecidos ou vulneráveis

- estreita ligação entre educação e formação
- projectos adaptados às exigências em termos qualitativos e quantitativos no domínio da 

formação
- introdução e utilização de tecnologias e processos modernos
- criação e manutenção da disponibilidade para a formação
- aumento da participação na formação contínua

 Desenvolvimento urbano integrado
- maior articulação entre transportes públicos, peões e circulação de veículos automóveis
- aumento dos investimentos empresariais, criação e manutenção dos empregos e melhoria 

da vida social
- revitalização de zonas urbanas abandonadas
- aumento da qualidade de vida urbana

 Evolução demográfica
- aplicação de processos de acesso a serviços independentemente do local (p. ex., através da 

criação de plataformas TI no domínio dos cuidados de saúde, aprendizagem electrónica,
etc.) 
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- medidas para a aquisição reforçada de mão-de-obra qualificada
- medidas de integração de trabalhadores mais velhos

 Cooperação transfronteiras
- reforço (qualitativo e quantitativo) de contactos transfronteiriços
- criação de redes permanentes ou de cooperações de longo prazo
- harmonização de diferentes sistemas/procedimentos
- inclusão de novos parceiros
- criação de independência financeira
- transferência e intercâmbio permanente de conhecimentos a nível transfronteiriço
- desenvolvimento conjunto de potencialidades das regiões parceiras
- infra-estruturas de ligação entre regiões parceiras

 Parcerias público-privadas

- melhoria qualitativa da execução dos projectos
- aceleração da execução dos projectos
Face à utilização frequentemente paralela dos conceitos "boas práticas" e "histórias de 
sucesso" com o conceito "melhores práticas", o Parlamento Europeu propõe à Comissão a 
elaboração, com base nos factores supra, de subclassificações claras e transparentes – no 
sentido de uma classificação – que contribuam para a distinção dos conceitos. 

Intercâmbio das melhores práticas 
Existem várias possibilidades em termos organizacionais para o intercâmbio das melhores 
práticas. Por um lado, seria possível que os promotores dos projectos criassem uma rede e a 
suportassem ou, por outro lado, seria possível que o intercâmbio fosse tutelado pela DG da 
Política Regional, que organizaria esta tarefa sem uma rede.

Quanto às tarefas associadas ao intercâmbio, tais como a avaliação das melhores práticas, o 
Parlamento Europeu prefere a criação – no quadro da administração actual – de um cargo 
correspondente na Direcção-Geral da Política Regional que organize, em colaboração com a 
rede das regiões, a avaliação, a recolha, assim como o intercâmbio das melhores práticas, e 
que esteja permanentemente disponível enquanto interlocutor para o lado da oferta, como para 
o lado da procura. Só este modelo permite, na opinião do Parlamento Europeu, um 
intercâmbio de longo prazo, contínuo, fiável e bem sucedido das melhores práticas no 
domínio da política de coesão da União Europeia. 

Projectos para a identificação dos factores das melhores práticas (selecção)

Investigação e desenvolvimento/inovação
- Lasers for Micromachining and Diagnostics (Lituânia)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Alemanha)
- Research of Carbon Materials (Eslováquia)

Protecção ambiental – protecção do clima – política energética sustentável
- Centre of Excellence for Environmental Technologies (Eslovénia)
- MOBIZENT - Mobilitätszentrale Burgenland (Áustria)
- Reconstruction of a Minor Water Plant (Eslováquia)
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Criação de emprego de qualidade
- "Brainhunt"- Competition of business plans (Estónia)
- Neubau des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie (Alemanha)
- Development of tools for Knowledge Management in SMEs (Áustria)

Aprendizagem ao longo da vida
- Fachkraft für Biotechnologie - Alemanha
- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre -

Estónia
- People for modern office - Eslováquia

Desenvolvimento urbano integrado
- Entwicklung des problematischen Stadtgebietes "Leipziger Osten" (Alemanha)
- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada (Espanha)
- Städtebauliche Attraktivierung des Ortsbildes Hörnum (Alemanha)

Evolução demográfica
- Personalmanagement im Handwerk (Alemanha)
- TELEWORK (Estónia) 
- BSR eHealth - Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region

(DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Cooperação transfronteiras
- ECRN - European Chemical Regions Network (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
- Baltic Sea Virtual Campus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
- New Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)

Parcerias público-privadas
- "Brainhunt"- Competition of business plans (Estónia)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Alemanha)
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