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INTRODUÇÃO 

 

 

 O Desenvolvimento é um tema bastante complexo, que se liga inexoravelmente a 

várias áreas científicas de investigação e estudo. O Desenvolvimento está ligado directamente 

à vida das populações e dos povos, à vida de cada pessoa, às suas expectativas e aspirações. 

Possibilitará a igualdade de oportunidades para a melhoria e desenvolvimento das capacidades 

pessoais, em aspectos multidimensionais: físico, mental, cultural, psicológico, espiritual, 

enfim, humano, e também social.  

 

 O contributo de cada indivíduo com as suas capacidades e competências 

desenvolvidas para a sociedade e a sua participação cívica, possibilitará a melhoria do 

funcionamento, do espírito cívico e da qualidade dessa sociedade. 

 

 O presente estudo pretende ser um contributo para a análise e reflexão acerca destas 

questões e da sua consecução a nível da sociedade e do território. Pretende-se equacionar os 

caminhos do Desenvolvimento Regional na União Europeia, os conceitos de Competitividade 

Territorial e Coesão Económica e Social a nível regional, na União Europeia. 

 

 Os temas da Competitividade e da Coesão Regional na União Europeia vão sendo 

abordados ao longo dos vários capítulos da Dissertação. 

 

 Procura-se abordar as directrizes da União Europeia quanto à Política Regional 

Estrutural, os Fundos Regionais Estruturais Comunitários, bem como o debate sobre a 

Questão Regional e suas indicações para a Política Regional. 

 

 São apresentados os fundamentos de autores de referência e procura-se analisar a 

articulação das suas ideias com as directrizes da União Europeia sobre os caminhos a seguir 

na Política Regional. 

 

 Destaca-se ao longo da Dissertação a Estratégia de Lisboa – Renovada, e as acções-

chave que vão sendo propostas nos Documentos, quer da União, quer a nível nacional, quer 

da Região Norte de Portugal, que vão de forma recorrente ao encontro dessa estratégia. 
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 Além da apresentação dos Documentos: Orientações Estratégicas Comunitárias em 

matéria de Coesão Económica, Social e Territorial 2007-2013, do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional e do Programa Norte 2015, é exposta uma análise de conteúdo destes 

três Documentos, procurando salientar as acções-chave propostas a empreender para o 

Desenvolvimento Regional na União Europeia. 
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1. ORDENAMENTO ESPACIAL TRANSNACIONAL - Esquema de 

Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC) e a Política Regional 

Comunitária 

 

 

1.1   Fases do debate sobre o ordenamento espacial transnacional 

 

 

A União Europeia tem vindo a desenvolver uma política de ordenamento territorial 

que levou à adopção do Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC).  

 

O EDEC visa contribuir para um debate a nível dos Estados-Membros e das 

instituições da União Europeia sobre a questão do ordenamento do território e procura definir 

um ponto de partida comum e instrumentos comuns para levar a cabo esta política. 

 

A política de ordenamento do território está em estreita correlação com a política 

regional e estrutural da União Europeia, o que pode ser ilustrado pelo facto de a instauração 

do EDEC ter decorrido do 158º do Tratado que institui a Comunidade Europeia – versão dos 

Tratados de Amesterdão e de Nice (anterior artigo 130º - A), que forma a base jurídica geral 

para as acções conducentes ao reforço da coesão económica e social. 

 

O conceito de EDEC engloba três objectivos principais: 

 

- o desenvolvimento de um sistema urbano sustentável e policêntrico e de uma nova 

relação urbano-rural; 

- a garantia de paridade no acesso às infra-estruturas e aos conhecimentos; 

- o desenvolvimento sustentável, a gestão prudente e a protecção do património natural 

e cultural. 

 

João Ferrão (2003) considera que o debate sobre o ordenamento espacial transnacional 

do território da União Europeia pode ser dividido em três fases: 

 

1ª fase, de 1989 a 1991, em que surgem estudos académicos abordando uma série de 

leituras estratégicas inovadoras para a totalidade do território europeu. Estes estudos 
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propunham metáforas espaciais para o território europeu, tendo sido os mais divulgados e os 

que maior impacte tiveram nos debates sobre as estratégias de ordenamento do espaço 

europeu os seguintes: banana azul (Brunet, 1989 in Ferrão, 2003), estrela azul (IAURIF, 1991 

in Ferrão, 2003), cacho de uvas (Kunzmann e Wegener, 1991 in Ferrão, 2003), casa dos sete 

quartos (Lutzky, 1990 in Ferrão, 2003). 

 

O surgimento desta série de estudos académicos é uma tentativa de definir o nível 

regional e qual o melhor ordenamento regional transnacional na União Europeia, veiculando 

várias leituras estratégicas inovadoras para a totalidade do território europeu. 

 

Estes estudos datam inicialmente de finais dos anos 80, princípios dos anos 90 do 

século XX e pretendiam, de forma persistente e sustentada, traduzir a necessidade de colocar 

o planeamento espacial transnacional, no centro do debate político sobre a construção do 

projecto europeu (Ferrão, 2003). 

  

O objectivo fundamental que preside a estes estudos e às possíveis opções políticas 

tem sido, necessariamente, a procura de atenuar o mais possível as disparidades e 

desigualdades sociais que se verificam entre as diversas áreas geográficas-regiões que 

constituem o território da União Europeia. 

 

 O Professor João Ferrão (2003) considera que “todos estes estudos defendiam leituras 

simplificadas da organização interna do território (...) recorrendo a metáforas com grande 

poder comunicacional em ambientes externos ao mundo académico”. Foi deste modo possível 

exteriorizar de forma eficaz para os diversos sectores da sociedade civil e para a opinião 

pública em geral, as estratégias possíveis inerentes a estas metáforas, tendo sido “em boa 

medida a eficácia das imagens então produzidas que levou a que o debate extravasasse 

facilmente para os corredores de Bruxelas e dos governos nacionais e, sobretudo, para a 

comunicação social, ganhando uma ressonância mediática invulgar para estudos de natureza 

académica”. 

 

 A banana azul de Roger Brunet, de 1989, é baseada “numa caracterização minuciosa 

das cidades europeias efectuada a partir de um leque alargado de indicadores”, sendo 

essencialmente um “estudo estático e analítico: a ideia de “banana” visa, no essencial, ilustrar 

a forte concentração de recursos qualificados na dorsal Londres-Amesterdão-Bona-Milão” 

(Ferrão, 2003). 
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 A estrela azul apresentada em 1991 pelo IAURIF “tem uma natureza mais dinâmica e 

prospectiva, na medida em que (...) procura antecipar a futura organização do espaço europeu, 

muito estruturado pelas áreas centrais mais prósperas mas também  pelos corredores de 

desenvolvimento induzidos pela construção das redes de transporte transeuropeias, de acordo 

com a resolução comunitária aprovada em 1989” (Ferrão, 2003). 

 

 Quanto ao cacho de uvas apresentado por Klaus R. Kunzmann e M. Wegener em 

1991, “é claramente especulativo ou mesmo normativo, tendo como função defender uma 

Europa de regiões sustentáveis baseada em cidades muito internacionalizadas e organizadas 

em rede entre si” (Ferrão, 2003). 

 

 Por último, a casa dos sete quartos de N. Lutzky, de 1990, “relembra-nos que a 

organização futura do espaço europeu não pode ignorar a diversidade histórico-cultural que o 

caracteriza, defendendo a existência de sete regiões transnacionais europeias distintas entre si 

mas com forte unidade patrimonial interna” (Ferrão, 2003). 

 

 Ao nível do poder político, efectuou-se em 1989, em Nantes, um primeiro encontro 

informal dos ministros europeus do ordenamento do território e desenvolvimento regional, na 

altura sob a presidência francesa e que contou com o apoio da Comissão Europeia., do qual 

resultou a decisão de elaborar diversos estudos de âmbito europeu supranacional sobre o 

ordenamento do território, que marcariam os fundamentos do documento Europa 2000. 

 

Perspectivava-se a possibilidade de surgir uma estratégia global transnacional para o 

território da União Europeia, mas teriam que ser primeiro ultrapassadas várias etapas. 

 

 Esta possibilidade vem colocar em realce o reconhecimento das autoridades regionais 

e locais como actores da política europeia, em que a acção das regiões e cidades como 

parceiros da governança territorial europeia, terá necessariamente de implicar a criação de 

múltiplas redes transnacionais. 

 

 A 2ª fase (Ferrão, 2003), que decorre de 1991 a 1994, refere-se à construção da Europa 

das Mega-Regiões, abarcando desde os estudos transnacionais à definição dos princípios 

básicos de uma estratégia de desenvolvimento espacial para a União Europeia. 
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 A Comissão Europeia, através da DGXVI – Direcção-Geral do Desenvolvimento 

Regional, financiou durante a primeira metade da década de 90, diversos estudos 

supranacionais sobre a estrutura espacial da União Europeia e quais as formas mais adequadas 

que permitiriam estimular a cooperação inter-regional. 

 

 Em 1991, a Comissão das Comunidades Europeias publica o documento Europa 2000, 

atrás referido, que enuncia os resultados dos estudos realizados sobre oito Mega-Regiões 

europeias, que abarcavam todo o território comunitário da altura, e ainda a Suíça e a Áustria: 

Arco Alpino, Arco Atlântico, Regiões do Mar do Norte, Centro das Capitais, Diagonal 

Continental, Mediterrâneo Central, Mediterrâneo Ocidental, Novos Länder Alemães. 

 

 Estas Mega-Regiões eram constituídas por regiões de diversos Estados-Membros, 

visto que a preocupação central dos vários estudos desenvolvidos após o encontro de 

ministros em Nantes tinha sido a de definir espaços europeus de cooperação inter-regional e 

de troca de experiências que constituíssem um nível regional europeu de natureza 

supranacional. 

 

 Em 1994, a Comissão Europeia publica o documento Europa +, no qual acentua a 

importância de desenvolver redes transeuropeias de transportes e formas eficazes de 

cooperação transnacional de base regional.  

 

 O Comité de Planeamento Espacial , criado na Cimeira de Maastricht em 1991, 

desenvolve a sua acção de forma a que, em Novembro de 1993, no conselho informal de 

ministros de ordenamento do território e desenvolvimento regional de Liège, se inicie 

formalmente a preparação do documento EDEC – Esquema de Desenvolvimento do Espaço 

Comunitário.  

 

 Finalmente, em 1994, no Conselho informal de Leipzig, são aprovados os três 

princípios básicos:  

 

- coesão económica e social,  

- desenvolvimento sustentável,  

- competitividade,  
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e ainda, os objectivos gerais da política de desenvolvimento espacial da União Europeia, que 

irão figurar na versão final do EDEC. 

 

 Quanto à 3ª e última fase (Ferrão, 2003), esta decorre entre 1995 e 2001, e consagra a 

afirmação do ordenamento supranacional do território europeu. 

 

 A partir de meados da década de 90, as implicações práticas das iniciativas 

desenvolvidas durante a fase anterior começam a fazer-se sentir. 

 

 No encontro informal de ministros de 1995, realizado em Estrasburgo sob a 

presidência francesa, é discutido um documento em que se apresentam vários cenários para o 

ordenamento do território europeu, construídos a partir de três elementos principais: 

 

- sistema urbano; 

- rede de transportes; 

- património natural. 

 

Esta é uma visão estratégica, prospectiva e integrada do território comunitário que 

passa a ser assumida em colectivo. 

 

 Ainda no ano de 1995, no encontro de Madrid, os ministros presentes expressam a 

necessidade de desenvolver conjuntamente uma estratégia de desenvolvimento espacial para o 

território comunitário, e de associar essa estratégia à reforma dos fundos estruturais. 

 

 Deste encontro de Madrid, resulta que os princípios gerais definidos em 1994 vão 

dando lugar a uma visão e a uma estratégia comuns; assim como a intenção inicial de França 

(antes rejeitada pelos Estados-Membros) começa agora a ganhar alguma adesão, isto é a 

necessidade que os Estados-membros vêem em definir critérios de alocação de fundos 

comunitários. 

 

 E de facto, em 1996, foi lançado o Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG 

IIc, programa este que foi o primeiro a adoptar uma visão de planeamento transnacional não 

apenas transfronteiriça. 
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 Significativamente, algumas das agregações regionais transnacionais então 

constituídas replicavam as super-regiões do documento Europa 2000. 

 

 Este programa, que teve franco apoio por parte do Comité das Regiões, assume a 

cooperação inter-regional como um passo decisivo para reforçar os processos de ordenamento 

territorial ao nível europeu. Daí, defender-se que as candidaturas ao INTERREG IIc devem, 

no futuro, ser consistentes com as orientações e opções estratégicas contidas no EDEC. A este 

propósito, afirmam Nadin e Shaw (1998:284, in Ferrão, 2003): “INTERREG IIc initiative is 

intended to both stimulate implementation of the ESDP and to ESDP and to contribute to its 

further elaboration and refination”. 

 

Começa, pois, a ser evidente que o EDEC irá constituir um elemento-chave para 

afirmar uma visão estratégica de ordenamento supra-nacional do território comunitário. 

 

No encontro de Noordwijk, realizado a 9 e 10 de Junho de 1997, é apresentada uma 

versão preliminar do EDEC. Nesse mesmo ano, a Comissão Europeia edita The EU 

Compendium of Spatial Planning and Policies que procura, por um lado: 

 

- esclarecer e compatibilizar , inclusive do ponto de vista linguístico, os conceitos de 

desenvolvimento espacial e ordenamento do território,  

 

- e, por outro, comparar a diversidade dos sistemas nacionais de planeamento no seio 

da União Europeia. 

 

Ainda em 1997 é publicado o documento Agenda 2000, sobre a reforma dos fundos 

estruturais para o período 2000/2006 (é de referir que a política regional comunitária – ou seja 

a política estrutural comunitária de coesão económica e social – ocupa o segundo lugar em 

termos de peso orçamental). 

 

O ano de 1997 é, efectivamente, um ano decisivo para a afirmação do ordenamento 

transnacional do espaço europeu, coroando uma série de iniciativas que, de forma por vezes 

aparentemente errática, forma sendo desenvolvidas ao longo da década de 90. 

 

Entre Abril de 1998 e Fevereiro de 1999 a DGXVI da Comissão Europeia (Direcção-

Geral do Desenvolvimento Regional), que pela primeira vez se aproxima formalmente deste 
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processo, até então conduzido pelo Comité de Desenvolvimento Espacial, organiza nove 

seminários transnacionais, em estreita articulação com as iniciativas transregionais apoiadas 

pelo Programa INTERREG IIc, promovendo o debate público sobre o ordenamento 

supranacional do espaço europeu. Assim, estava dado o primeiro sinal de 

“institucionalização” das matérias em debate, até aí caracterizadas sistematicamente pela 

informalidade das decisões tomadas. 

 

No Conselho informal de ministros do ordenamento do território e desenvolvimento 

regional realizado a 10 e 11 de Maio de 1999 em Postdam é, finalmente, aprovada a versão 

final do EDEC. 

 

Passaram-se quase seis anos, entre o seu início formal – encontro de Liège, 1993 – e a sua 

aprovação, o que demonstra a natureza delicada e problemática do processo que lhe deu 

origem.  

 

Ainda em 1999 (conselho informal de ministros efectuado em Tampere) é proposto o 

programa de estudos SPESP – Study Programme in European Spatial Planning, a ser 

posteriormente complementado por um programa de estudos de acompanhamento. 

 

Neste encontro de Tampere, foi ainda apresentado um plano de acção, com 12 pontos, 

considerado fundamental para a futura concretização do EDEC através da incorporação, pelas 

políticas nacionais e comunitárias, das ideias expressas naquele documento. 

 

Nesta mesma conferência foi debatido o futuro da cooperação europeia no domínio do 

desenvolvimento urbano, tendo por base as orientações estratégicas sugeridas no terceiro 

relatório da Urban Exchange Initiative. O efeito directo EDEC é, pois, bastante claro. 

 

Também os efeitos indirectos da visão estratégica adoptada pelo EDEC começam a 

ganhar relevância. 

 

O EDEC teve, desde logo, um impacte relevante na programação dos fundos estruturais 

para o período 2000/2006. 

 

Num documento da Comissão Europeia, datado de Julho de 1999, sobre as orientações a 

serem adoptadas com este objectivo, refere-se explicitamente que o desenvolvimento de cada 
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região deve integrar uma visão mais ampla, supra-nacional, que permita a afirmação de zonas 

económicas de integração mundial capazes de transformar a actual organização espacial de 

tipo centro-periferia do espaço europeu numa configuração mais policêntrica. E para tal é 

considerado essencial o apoio a infra-estruturas e redes transnacionais. 

 

Em 2000, a CEMAT – Conferência Europeia dos Ministros do Ordenamento do Território 

– aprova o documento Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the 

European Continent, que adopta para todo o espaço europeu, com ligeiras adaptações à 

especificidade dos países de leste, os princípios e a visão do EDEC. 

 

Em 2001, o Segundo Relatório da Coesão Económica e Social da Comissão Europeia, 

atribui um relevo crucial aos problemas de coesão territorial, em consonância com o primeiro 

princípio director tanto do EDEC (“desenvolvimento espacial policêntrico e equilibrado na 

União Europeia”) como do documento da CEMAT (“promoção da coesão territorial através 

do desenvolvimento económico e social equilibrado das regiões e da melhoria de 

competitividade”). 

 

A partir de então, a ideia de ordenamento transnacional do espaço europeu encontra-se 

consagrada em documentos de referência não só para os vários estados-membros da União 

Europeia mas para todos os países europeus (Conselho da Europa). 

 

 O EDEC – Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário, refere-se, então, a 

uma visão partilhada sobre o futuro do espaço na União Europeia, considerando a vertente do 

desenvolvimento espacial. 

 

 Pode-se considerar o EDEC segundo diversas componentes: o seu conteúdo, a sua 

natureza, o seu objectivo. 

 

Em relação ao conteúdo, o EDEC compreende um conjunto de orientações estratégicas 

estruturadas em torno dos seguintes elementos (cf. síntese apresentada por Albrechts, 2001, p. 

298 in Ferrão, 2003): 

 

- Três princípios-chave, que correspondem aos grandes objectivos políticos das 

políticas comunitárias: coesão económica e social, desenvolvimento 

sustentável e competitividade equilibrada do espaço europeu, constituindo o 
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que Eser, 1997 (in Richardson e Jensen, 2000, p. 515) apelida de triângulo 

mágico do processo de construção do projecto europeu; 

 

- Três conceitos estruturantes, que configuram os princípios directores do 

EDEC: desenvolvimento espacial policêntrico e nova relação cidade-campo; 

equidade de acesso às infra-estruturas e ao conhecimento; gestão prudente do 

património natural e cultural (Quadro I); 

 

- Quatro critérios para limitar os objectivos e as opções de política no quadro 

da aplicação dos princípios e conceitos atrás identificados: dimensão 

espacial; dimensão europeia; interesse dos estados-membros; exequibilidade 

da implementação e eficiência potencial; 

 

Quanto ao objectivo (Ferrão, 2003), o EDEC visa disponibilizar um referencial 

estratégico relativo ao desenvolvimento do espaço europeu que permita simultaneamente 

orientar a elaboração de políticas comunitárias e a aplicação dos fundos estruturais, ao nível 

da União Europeia, e garantir uma maior coerência e complementaridade entre políticas 

nacionais e regionais através da sua integração espacial, ao nível dos vários estados-membros, 

possibilitando uma coordenação vertical e horizontal de políticas. 

 

 Por último, relativamente à sua natureza (Ferrão, 2003), o EDEC representa uma visão 

partilhada do espaço da União Europeia, ou seja, uma perspectiva integrada e uma estratégia 

comum indicativas, e não obrigatórias, do desenvolvimento espacial, e não do planeamento 

espacial, da Europa, resultante de um processo informal intergovernamental, e não 

comunitário, de construção de consensos entre os diversos estados-membros, envolvendo os 

respectivos ministros do ordenamento do território e desenvolvimento regional. O EDEC 

baseia-se num conceito holístico de desenvolvimento (Atkinson, 2001 in Ferrão, 2003) e 

pressupõe uma concretização incremental em total respeito pelo princípio da subsidiariedade. 

 

O conceito de EDEC inclui directrizes políticas para Estados-Membros, regiões, 

autoridades locais e Comissão Europeia. É dada particular atenção ao desenvolvimento de 

zonas urbanas e rurais, regiões fronteiriças e áreas com características geográficas específicas 

(regiões montanhosas, costeiras e insulares). 
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O EDEC sugere opções políticas concretas para cada um dos três objectivos políticos. 

Ao permitirem opções políticas, os Estados-Membros da União Europeia pretenderam 

transformar o EDEC num instrumento operacional e adequado a obter um desenvolvimento 

sustentável e equilibrado do ponto de vista territorial. 

 

 

QUADRO I – Desdobramento dos princípios directores do EDEC 

1 – DESENVOLVIMENTO ESPACIAL POLICÊNTRICO E NOVA RELAÇÃO 

CIDADE-CAMPO 

- Desenvolvimento espacial policêntrico e equilibrado na União Europeia

- Cidades e regiões urbanas dinâmicas, atractivas e competitivas 

- Desenvolvimento endógeno, diversidade e bom funcionamento dos 

espaços rurais 

- Parceria cidade-campo 

 

2 – EQUIDADE DE ACESSO ÀS INFRA-ESTRUTURAS E AO CONHECIMENTO 

- Uma intervenção integrada visando uma melhor ligação às redes de 

transportes e um melhor acesso ao saber 

- Desenvolvimento policêntrico: um conceito para uma melhor 

acessibilidade 

- Utilização eficaz e durável das infra-estruturas 

- Difusão da inovação e do saber 

 

3 - GESTÃO PRUDENTE DA NATUREZA E DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

- Natureza e património cultural, factores de desenvolvimento 

- Preservação e valorização da natureza 

- Gestão do recurso água: um desafio prioritário para o desenvolvimento 

espacial 

- Gestão criativa das paisagens culturais 

- Gestão criativa do património cultural 

Fonte: Comissão Europeia, 1999 in 

Ferrão, 2003 
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Este documento não é juridicamente vinculativo, nem prevê novas responsabilidades 

ou competências para as instituições europeias. A abordagem adoptada no EDEC respeita 

inteiramente o princípio da subsidiariedade.  

 

Em relação à evolução do EDEC e às suas correlações com a política regional e 

estrutural, o domínio político do ordenamento do território consta dos quadros sobre a 

repartição de competências nos Estados-Membros. 

 

Esta abordagem reflecte, além disso, a tendência existente em muitos Estados-

Membros para formularem políticas de ordenamento do território em estreita cooperação com 

a política regional e estrutural, sendo que a interdependência entre a política regional e 

estrutural e o ordenamento do território revela o carácter horizontal desta política, que 

perpassa domínios políticos da União Europeia claramente definidos. 

 

Neste processo do EDEC, o conceito de policentrismo é um “brindging concept” 

(Waterhout, 2002 in Faludi, 2004). É considerado desta forma devido a ser passível de uma 

série de críticas de que tem sido alvo, nomeadamente em relação à sua ambiguidade que 

permite a existência de múltiplas interpretações. 

 

No EDEC; o ênfase é colocado no sistema urbano policêntrico da União Europeia, 

como um todo. O policentrismo tornou-se um conceito popular. Durante o processo de 

elaboração do EDEC, atrás já abordado, o consenso era uma condição para que pudesse 

resultar num êxito final. Sendo um processo inter-governamental, tinha um forte apoio da 

Comissão Europeia. 

 

Em Nantes, em 1989, o policentrismo não era um tema que estivesse em discussão, 

mas no segundo encontro inter-governamental, em Turim em 1990, surgiram diferentes visões 

acerca do que poderia ser o “coração” da Europa. Em 1991, no terceiro encontro, em The 

Hague, foi colocada na agenda do encontro a questão da competitividade da Europa e as 

economias de aglomeração. Esta questão era colocada numa perspectiva que considerava a 

qualidade de vida como patamar a atingir, considerando a rede urbana da Europa como um 

todo. 
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Um dos três princípios do desenvolvimento espacial do EDEC foi o desenvolvimento 

policêntrico equilibrado, considerando que deverá existir na União Europeia um sistema 

urbano policêntrico, o mais equilibrado possível, que desencoraje a excessiva concentração ao 

redor de certas áreas centrais, marginalizando as áreas periféricas. 

 

 Na actualidade, um dos principais desafios para a União Europeia é tentar reforçar a 

sua legitimidade junto dos cidadãos europeus, procurando garantir que os cidadãos sabem 

quem faz o quê na Europa. 

 

 

1.2   Sistema administrativo português 

 

 

 No caso de Portugal existe há muito um sistema político centralizado, não só em 

termos do seu sistema jurídico, mas também em termos do seu sistema de administração 

pública. Porém, deve ser classificado como Estado regionalizado, dada a existência dos 

arquipélagos dos Açores e da Madeira, que constituem duas Regiões Autónomas, com os seus 

próprios governos e assembleias legislativas, dotados de poderes consideráveis. 

 

 Estas regiões autónomas não têm constituições próprias, como acontece com as 

entidades subnacionais nos Estados federais, mas sim estatutos específicos que fixam o seu 

regime politico-administrativo. As regiões insulares detêm competências em todas as áreas de 

interesse insular específico como, por exemplo, o desenvolvimento económico regional e 

aspectos relacionados com o seu estatuto específico de ilhas afastadas do continente. Acresce 

que as regiões insulares devem ser consultadas sobre todas as matérias que lhes dizem 

respeito. 

 

 Há alguns anos atrás, registaram-se esforços no sentido de uma maior regionalização 

de Portugal Continental, através da criação de regiões administrativas, previstas na 

Constituição da República Portuguesa desde 1976, mas que nunca foram concretizadas.  

 

 A proposta de introdução de assembleias regionais eleitas a este nível intermédio foi 

objecto de um referendo, e a maioria dos portugueses acabou por rejeitar esse plano em 

Novembro de 1998. 
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 Em consequência, os 18 distritos mantêm-se os órgãos intermédios mais importantes 

entre o governo local e o governo nacional no território continental, apesar das suas poucas 

competências e da total ausência de poderes legislativos. As suas funções estão limitadas à 

manutenção da ordem pública, à realização de eleições e ao controlo da acção do governo 

local. Os distritos nem sequer funcionam como órgãos administrativos. Em resultado, a 

maioria das acções do governo central é levada a cabo por delegações territoriais dos 

ministérios centrais. 

 

 O nível local em Portugal é constituído por 4241 freguesias e por 308 municípios. O 

princípio da autonomia local está consagrado na Constituição. Em virtude do número mais 

reduzido de habitantes e dos seus recursos financeiros limitados, as freguesias não 

desempenham um papel importante, sendo responsáveis por muito poucas tarefas, como a 

promoção do turismo e a prestação local de serviços públicos.  

 

 Isto difere consideravelmente do papel dos concelhos, que readquiriram uma grande 

parte de autonomia durante o processo de descentralização desde 1976 e são considerados, 

hoje em dia, as entidades territoriais mais importantes de Portugal continental. Desempenham 

funções administrativas importantes, que lhes foram atribuídas pelo governo nacional, 

especialmente nos domínios do fornecimento de energia e eliminação de resíduos, habitação 

pública e construção rodoviária, transportes públicos, desporto e cultura, protecção da 

paisagem local e saúde pública. 

 

 

1.3 Conclusão 

 

 

Na 1ª fase do debate sobre o ordenamento espacial transnacional, o surgimento de uma 

série de estudos académicos foi uma tentativa de definir o nível regional e qual o melhor 

ordenamento regional transnacional na União Europeia, veiculando várias leituras estratégicas 

inovadoras para a totalidade do território europeu, permitindo uma maior visibilidade acerca 

destas questões. 

 

Na 2ª fase são aprovados os três princípios básicos: coesão económica e social, 
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desenvolvimento sustentável, competitividade, assim como os objectivos gerais da política de 

desenvolvimento espacial da União Europeia, que irão figurar na versão final do EDEC. 

 

Na 3ª e última fase é consagrada a afirmação do ordenamento supranacional do 

território europeu, sendo o ordenamento do território europeu construído a partir de três 

elementos principais: sistema urbano, rede de transportes, património natural, englobando três 

objectivos principais: o desenvolvimento de um sistema urbano sustentável e policêntrico e de 

uma nova relação urbano-rural, a garantia de paridade no acesso às infra-estruturas e aos 

conhecimentos, o desenvolvimento sustentável, a gestão prudente e a protecção do património 

natural e cultural. 

 

O EDEC contribuiu para um debate a nível dos Estados-Membros e das instituições da 

União Europeia sobre a questão do ordenamento do território e procurou definir um ponto de 

partida comum e instrumentos comuns para levar a cabo essa política. Por outro lado, a 

política de ordenamento do território está em estreita correlação com a política regional e 

estrutural da União Europeia, sendo o EDEC uma visão estratégica, prospectiva e integrada 

do território comunitário que passa a ser assumida em colectivo. 

 

Esta é uma estratégia de desenvolvimento espacial para o território comunitário, que 

possibilita associar essa estratégia à reforma dos fundos estruturais, o que tem levado muitos 

Estados-Membros a formularem políticas de ordenamento do território em estreita cooperação 

com a política regional e estrutural, sendo que a interdependência entre a política regional e 

estrutural e o ordenamento do território revela o carácter horizontal desta política, que 

perpassa domínios políticos da União Europeia claramente definidos. 

 

Um dos objectivos principais de existir na União Europeia um sistema urbano 

policêntrico, o mais equilibrado possível, que desencoraje a excessiva concentração ao redor 

de certas áreas centrais, marginalizando as áreas periféricas, deverá ser uma das principais 

motivações para que Portugal, Estado regionalizado, dada a existência dos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira, que constituem duas Regiões Autónomas, com os seus próprios 

governos e assembleias legislativas, dotados de poderes consideráveis, evolua para a criação 

de regiões administrativas, previstas na Constituição da República Portuguesa desde 1976, 

mas que nunca foram concretizadas.  
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Essas regiões administrativas poderiam passar a ser as entidades territoriais mais 

importantes de Portugal, desempenhando funções administrativas importantes, que são 

actualmente atribuídas pelo governo nacional aos municípios, especialmente nos domínios do 

fornecimento de energia e eliminação de resíduos, habitação pública e construção rodoviária, 

transportes públicos, desporto e cultura, protecção da paisagem local e saúde pública, sendo 

constituídas por uma rede urbana mais equilibrada, que pudesse beneficiar as populações, 

através da formulação de políticas de ordenamento do território em estreita cooperação com a 

política regional e estrutural, consolidando a coesão económica e social do país. 

 

 

 

2  A QUESTÃO REGIONAL  

 

 

A questão regional coloca-se novamente em discussão com redobrado vigor, na 

Europa e igualmente na América do Norte, a nível das Ciências Sociais e dos debates 

políticos, considerando-se a região, enquanto unidade territorial, como a possível melhor 

forma de atenuar as assimetrias existentes entre os diferentes territórios que compõem a União 

Europeia.  

 

 A expressão “Europa das Regiões” popularizou-se e pretende expressar um papel 

acrescido, quer para a política regional europeia, quer para as autoridades a nível regional e 

local (Keating; Loughlin, 1997). 

  

O nível regional será o mais adequado para garantir uma maior eficiência na aplicação 

e coordenação das diferentes políticas europeias, o que configura o princípio da 

subsidariedade, na constituição de parcerias verticais com a envolvência das instituições 

comunitárias, nacionais, regionais e locais, e parcerias horizontais, envolvendo entidades 

públicas, privadas e associativas, o que configura o princípio da parceria, e na participação 

democrática, o que configura o princípio da legitimidade e transparência políticas, o que tem 

levado a política regional europeia a apostar neste nível regional (Ferrão, 2004). 

 

Têm surgido inúmeros debates acerca desta questão no interior das Instituições 

Europeias e numerosos Investigadores têm contribuído para diferentes abordagens e pontos de 

vista acerca da questão regional. 
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 O ponto mais significativo à partida para este debate relaciona-se com a forma como é 

encarada actualmente a questão regional. Na actualidade, os cientistas sociais perspectivam as 

regiões do ponto de vista de uma integração europeia acelerada, de um crescimento e 

implementação dos fundos estruturais em acções concretas, incluindo os fundos da política 

regional, e da mobilização das regiões dentro de um crescente jogo político que abrange a 

Europa (Keating; Loughlin, 1997). 

 

Por um lado, o próprio conceito de região é alvo de debate e de contestação por parte 

de Académicos, de Investigadores e de decisores políticos. Por outro lado, o alargamento da 

União Europeia a novos países, particularmente no que se refere a países do leste, repõe com 

nova intensidade o problema de como combater a existência de fortes disparidades regionais 

com base em políticas europeias de tipo redistributivo (Getimis, 2003 in Ferrão, 2004). 

 

 Keating e Loughlin (1997) consideram que existem problemas em termos da definição 

do conceito de região, mesmo quando é entendido como a referência a entidades territoriais 

abaixo do nível da nação-estado ou, por vezes, entidades territoriais que ultrapassam os 

limites da nação-estado, como é o caso das regiões que cruzam as fronteiras dos países, 

abrangendo territórios de diversos estados. 

 

 Assim, estes autores consideram que o termo “Região” pode ser utilizado para 

designar quatro sentidos diferentes, que têm em comum o facto de se referirem ao território, 

mas diferem no modo como o território é concebido. 

 

 Apresentam quatro categorias: regiões económicas, regiões histórico/étnicas, regiões 

administrativas/plano, regiões políticas. 

 

 As regiões económicas são definidas de acordo com características ou critérios 

económicos, como seja industrializadas/não industrializadas, urbanas/rurais, ou de acordo 

com características ou critérios sectoriais, como se possuem ou não indústrias: siderúrgica, 

construção naval, turística. A designação de região económica pode ser igualmente atribuída 

pelo governo central para designar uma região destinada ao desenvolvimento económico. 

  

 Existe, contudo, uma maneira mais recente de definição destas regiões, que é baseada 

na noção de regiões económicas emergentes, marcadas por desenvolvimento local ou 
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endógeno, que por vezes, se encontra relacionado com a globalização económica, mudanças e 

recursos tecnológicos, abrangendo os factores de produção económica. 

 

 Quanto às regiões histórico/étnicas, são territórios marcados pela presença de 

sociedades humanas partilhando características históricas, linguísticas e culturais diferentes da 

cultura dominante da nação-estado em que estão inseridas. Por vezes, estes grupos definem-se 

a si próprios como nações ou nacionalidades. Estas regiões culturalmente diferentes têm 

procurado desenvolver um modelo de desenvolvimento económico regional, no qual as suas 

distinções culturais são consideradas como factores de vantagem competitiva em relação aos 

seus competidores. Este modelo procura ligar as ideias de preservação cultural com ideias de 

desenvolvimento endógeno, tentando preservar as suas características culturais próprias, ao 

mesmo tempo que procura providenciar emprego suficiente para os jovens e uma vida cultural 

rica para os habitantes da região, procurando atrair o investimento na região. 

 

 As regiões administrativas/plano procuram concretizar objectivos em termos políticos 

ou simplesmente para reunir dados estatísticos, não tendo uma função política, no sentido de 

possuir uma assembleia ou conselho eleito pela população, perante o qual um executivo 

regional seja responsabilizado. 

 

 Em relação às regiões políticas, estas diferem das anteriores devido a possuírem 

assembleias ou conselhos eleitos democraticamente, que designam um executivo, responsável 

perante o eleitorado. Possuem, deste modo, governos regionais democraticamente eleitos. 

Existe, contudo, uma larga variedade de situações políticas e constitucionais em relação a este 

tipo de governos regionais.  

 

 Keating e Loughlin (1997) consideram ainda que é importante, para compreender a 

complexidade actual da questão regional, clarificar igualmente em termos conceptuais a 

distinção entre regionalização e regionalismo. 

 

 Assim, regionalização refere-se a um processo, no qual os governos nacionais ou a 

União Europeia, definem políticas regionais, que poderão impor, em relação às regiões. Muita 

desta política regional é centralizada e tecnocrática, hierarquicamente imposta (top-down). 

Regionalismo refere-se a uma ideologia e a movimentos políticos que reclamam maior 

controle dos assuntos referentes ao território regional, para as populações residentes nesse 

território, geralmente defendendo a criação de um governo regional. 
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 2.1 Política Regional e Políticas Comunitárias 

 

 

Segundo Getimis (2003), a questão relativa à Centralização versus Descentralização 

mantém-se actual na União Europeia, e é extremamente pertinente, visto que apesar das 

disparidades regionais entre países terem sofrido uma diminuição, em relação a alguns 

Indicadores essas disparidades, consideradas entre regiões, aumentaram. 

 

 Esta situação leva a que tenha de ser dado um grande ênfase à política regional por 

parte da União Europeia, que se terá de concretizar aquando da elaboração das diversas 

políticas. Além disso, há necessariamente que encontrar formas intermédias de governância 

que permitam ultrapassar o centralismo de alguns dos países da União Europeia e permitir que 

as disparidades regionais sejam mais eficazmente reduzidas. 

 

 Examinando a política regional numa perspectiva histórica, é de mencionar que o 

objectivo político inerente à política regional da União Europeia, que é o de contribuir para o 

desenvolvimento regional, já estava incluído nos Tratados fundadores das Comunidades 

Europeias. 

 

 A concepção da política de desenvolvimento económico assentava na convicção de 

que a integração do mercado e a remoção das barreiras ao comércio reforçariam o 

crescimento e o desenvolvimento económico. Por isso, a política regional nunca foi um 

domínio político separado, com objectivos e instrumentos políticos genuínos.  

 

 As políticas de desenvolvimento regional ganharam importância nos anos 70 do século 

passado, em consequência do declínio da economia mundial e do agravamento das 

dificuldades estruturais, incluindo o aumento do desemprego e das disparidades regionais na 

maioria dos Estados-Membros. 

 

 Em 1976 foi criado o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e desde 

os anos 80 do século XX a Comunidade tem lançado diferentes e complexos instrumentos 
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para a sua política regional, incluindo três fundos estruturais, o referido FEDER, o Fundo 

Social Europeu (FSE) e a Secção de Orientação do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 

Agrícola (FEOGA). 

 

 A partir de 1993, os instrumentos vocacionados para a promoção do desenvolvimento 

económico foram acrescidos de um novo, que é o Fundo de Coesão. O Fundo de Coesão foi 

introduzido para apoiar o desenvolvimento económico, sobretudo em Espanha, em Portugal, 

na Grécia e na Irlanda, e para preparar estes países para a União Económica e Monetária. 

 

 Para as medidas da política regional estrutural são igualmente canalizados outros 

recursos no contexto das políticas de pesca, de transportes, de energia e de ambiente. Desde o 

Acto Único Europeu, em 1986, a política regional estrutural foi incluída no Tratado de 

instituição da Comunidade Europeia enquanto política individual. A política regional ganhou 

novo ímpeto e foi objecto de intenso debate no contexto do alargamento a Sul, do acordo 

sobre a União Económica e Monetária, e no quadro do alargamento a Leste. 

 

 O estabelecimento de uma política regional europeia, claramente definida, no final dos 

anos 80 do século XX está relacionado com o seu impacto potencial na coesão económica e 

social da União Europeia, consignada nos artigos 130º-A a E do Tratado de Maastricht. 

 

 Nos anos que se seguiram à reforma dos Fundos Estruturais de 1987 ocorreram 

mudanças importantes em termos de convergência e coesão na União Europeia, mas apesar de 

ser possível observar que foram conseguidos progressos importantes em termos de uma 

relativa redução das desigualdades por toda a Europa, a existência e o futuro de uma política 

regional comunitária é altamente contestada considerando quer a sua legitimidade quer a sua 

eficiência/eficácia. 

 

 Contudo, considera-se que existe um excesso de concentração de poder no nível  

comunitário, que é posteriormente delegado nas políticas nacionais, em detrimento do papel 

dos actores do nível sub-nacional, nomeadamente a nível regional e local. Isto vem reforçar os 

importantes resultados conseguidos pelas políticas regionais dos Estados-Membros desde a 

década de 50 do século XX, questiona o constrangimento em existirem soluções uniformes 

para diferentes tipos de problemas regionais em cada país, assim como a legitimidade das 

políticas regionais comunitárias. 
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 Além disso, é igualmente contestada a eficácia da política regional comunitária em 

conseguir atingir os seus objectivos, ou seja, até que grau as disparidades internas e 

intraregionais são reduzidas, em termos de objectivos de redistribuição e de equidade, e até 

que ponto é eficiente o impacto dos Fundos Estruturais relativamente à inovação e ao 

desenvolvimento sustentado, em termos de objectivos de crescimento e desenvolvimento e de 

eficiência. 

 

 Durante os anos 90 do século passado, a política regional europeia, como um 

instrumento de redistribuição e de inovação, baseado essencialmente nos Fundos Estruturais, 

embora igualmente no Fundo de Coesão e em iniciativas europeias, pôs em prática uma série 

de extensas reformas que se reflectiram nos mecanismos de programação, implementação, 

consolidação, monitorização e avaliação. 

 

 É consensual o reconhecimento de que com o sistema de governância a vários níveis 

na União Europeia, a programação e implementação do princípio do partenariado potencia o 

papel dos actores sub-nacionais e dos parceiros sociais na criação de redes e na construção das 

instituições. 

 

 Contudo, a implementação do princípio do partenariado em cada Estado-Membro 

depende do edifício institucional e estrutural, das relações central-local, das relações Estado-

sociedade, da incrustração (embeddedness) local/regional, do capital social e da cultura 

política em cada país (Tavistock Institute, 1999 in Getimis, 2003). Além disso, é importante  

sublinhar que a Europeização em si própria não é um processo homogéneo e coeso no qual 

redes de política altamente integradas criam “organized feedback loops” (Marks, 1993; 

Heinelt et al., 2001 in Getimis, 2003). 

 

 Pelo contrário, é perceptível que existe diferenciação em termos organizacionais e 

funcionais em todos os níveis de governância: União Europeia, nacional, regional, local, o que 

leva a um duplo caminho. Por um lado, permite a participação dos actores, a inovação 

institucional e a aprendizagem e adaptação organizacional. Por outro lado, há o perigo da 

fragmentação da política regional em campos, programas e áreas políticas isoladas.  

 

 Andreas Faludi (2002 a)) sustenta que as políticas europeias devem rectificar as 

disparidades existentes no território europeu. Por um lado, é necessário procurar incrementar 

o potencial económico da Europa, tendo por objectivo essencial a sua competitividade global. 
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Por outro lado, é necessário ter sempre presentes as preocupações em termos sociais e 

ambientais, que devem acompanhar em simultâneo a busca dos objectivos económicos, de 

modo a que a busca dessa competitividade possa ser qualificada, tendo continuamente em 

atenção as preocupações com a sustentabilidade e a qualidade de vida. 

 

 Os caminhos a percorrer no futuro começam a ser pensados e a ser decididos já hoje, 

na actualidade, com os factos e realidades da Europa actual. Será importante que o 

planeamento espacial europeu tenha uma visão global para todo o território europeu, 

utilizando um discurso coerente com os valores que têm estado na base da construção do 

projecto comum europeu, procurando operacionalizar a nível territorial a coesão social e 

económica, a solidariedade, para que os cidadãos europeus possam ter acesso a igualdade de 

oportunidades e aspirar, no quotidiano concreto das suas vidas, a condições que lhes permitam 

ter bem-estar e qualidade de vida. 

 

 Estas condições têm de passar pelo seu modo de vida, pela possibilidade de ter direito 

ao seu projecto próprio de vida, com dignidade, integrando-se numa sociedade em que todos 

os cidadãos se sintam integrados e realizados, sem distinções sociais significantes de 

desigualdade, mas em que a generalidade dos cidadãos possua um desenvolvimento elevado 

em termos de instrução e educação, um sentido igualitário, assim como condições físicas em 

termos de habitação, alimentação, acesso ao sistema de saúde. 

 

Como é que se consegue concretizar isto, estas aspirações? 

 

 O conceito de Comunidade tem surgido com insistência em estudos académicos e em 

discursos sobre planeamento e desenvolvimento. A tendência é para considerar que uma das 

estratégias mais válidas para conseguir um correcto desenvolvimento territorial e social é 

através da valorização e racionalização dos recursos a nível das comunidades locais e 

regionais. Isto estará ligado, necessariamente, a novas formas de governança territorial. 

 

 A nível da União a Comissão Europeia não tem, pelo menos por agora, competências 

formais para intervir no domínio do ordenamento do território, que é considerado do âmbito 

da soberania de cada Estado-Membro (Ferrão, 2003). Mas, todos os estudos e investigações 

que foram mencionados atrás, acerca da procura de uma visão global estratégica para o 

território da União Europeia, têm sido encorajados pela Comissão Europeia. Essas iniciativas, 

que se multiplicaram desde finais da década de 80 até hoje, visam o desenvolvimento de 
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estratégias de ordenamento transnacional do espaço comunitário. A emergência e condução 

destes debates que a União Europeia tem utilizado de forma recorrente para intensificar a 

construção de um projecto europeu comum, tem levado à montagem informal de uma agenda 

discursiva capaz de estruturar as opções e prioridades definidas por cada estado-membro, o 

que suscita, por esta via, a criação de novas formas de governança territorial para a totalidade 

do espaço comunitário. (Ferrão, 2003). 

 

 

 2.2  Debate Regional na União Europeia 

 

 No interior da União Europeia tem-se intensificado o debate sobre a questão regional e 

a política regional, destacando-se o Reino Unido que tem procurado uma reflexão e um 

programa de acção, com a produção de documentos a nível das Instituições Nacionais e a 

nível das Agências de Desenvolvimento Regional. 

 

 2.2.1 Debate Regional no Reino Unido 

 

Em Março de 2003 o Governo da Grã-Bretanha fez publicar um Relatório intitulado 

“A modern regional policy for the United Kingdom”. Este Relatório esteve a cargo do DTI  – 

Department of Trade and Industry, com a colaboração de HM Treasury e Office of the Deputy 

Prime Minister.  

 

Foi elaborado por diversos especialistas e investigadores e desde logo algumas ideias 

centrais para o desenvolvimento regional são colocadas em destaque: 

 

- A política regional e o desenvolvimento regional não se destinam 

apenas às áreas mais carenciadas; 

 

- Cada nação e cada região constituintes da Grã-Bretanha e da União 

Europeia devem atingir o seu máximo potencial económico e a sua 

máxima prosperidade económica; 

 

- A moderna política regional deve ser conduzida a nível local; 
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- A política regional europeia deve ser modernizada, assegurando que 

as iniciativas estratégicas locais têm a possibilidade de utilizar o 

leque completo de instrumentos apropriados disponíveis. 

 

 

Estas ideias centrais são reiteradas ao longo do Documento, como sendo essenciais 

para que possa existir e ser aperfeiçoado o crescimento económico e a prosperidade a longo 

prazo. Será necessário colmatar as diversas falhas existentes a nível de mercado e a nível 

social e promover oportunidades para todos. 

 

O Governo da Grã-Bretanha entende que um dos elementos-chave da sua estratégia 

económica e social tem de ser uma condução da política regional a nível local, através dos 

representantes democraticamente eleitos, que são responsabilizados perante as populações 

locais. 

 

A sua estratégia de desenvolvimento regional é baseada nos seguintes pressupostos: 

 

- Estabilidade macroeconómica, provendo uma base estável propícia à planificação e 

ao investimento em áreas que foram sujeitas a décadas de sub-investimento; 

 

  - Reformas a nível microeconómico, dirigidas aos pontos-chave (key drivers) do 

crescimento económico, a fim de permitir suprir falhas existentes a nível de mercado; 

 

   - Uma estrutura de trabalho (framework) da política regional, de transmissão 

(devolution) e descentralização, de modo a que as regiões tenham os recursos e a flexibilidade 

para conduzir as políticas regionais, num quadro de transparência e responsabilidade. 

  

 Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte terão liberdade na forma como elaborarem 

as suas políticas e na atribuição de recursos como suporte ao desenvolvimento regional e às 

prioridades de regeneração. As decisões são tomadas por representantes, eleitos 

democraticamente, que são responsáveis pela população local e perante ela. O governo central 

legisla no sentido de possibilitar o envolvimento dos cidadãos nas tomadas de decisão, nas 

regiões britânicas. Nas regiões, a política é conduzida mediante as necessidades das 

populações, acompanhada por uma crescente flexibilidade e discrição sobre o uso dos 

recursos. 
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 Deste modo, será possível incrementar a condução da política regional em função das 

necessidades locais, utilizando os corpos regionais próprios, entretanto criados, como as 

Agências Regionais de Desenvolvimento.  

 

 Esta estratégia procura integrar-se nos objectivos definidos aquando do Conselho da 

União Europeia, realizado em Lisboa no ano de 2000, que definiu o objectivo estratégico de, 

no ano de 2010, a União ser a mais dinâmica e competitiva economia baseada no 

conhecimento, em todo o mundo, capaz de um crescimento económico sustentável, com mais 

e melhores empregos e maior coesão social. 

  

 Mas, se o Reino Unido apenas alcança os seus objectivos económicos e sociais, se 

todas as suas nações e regiões alcançarem todo o seu potencial, também a União Europeia 

conseguirá atingir os mesmos objectivos, se todos os seus países e regiões alcançarem o seu 

potencial económico e social. 

 

 Apesar das políticas da União europeia terem beneficiado o Reino Unido e a própria 

União, também houve grandes desafios na sua implementação e os acordos actuais estão 

muitas vezes centralizados. Isto não reflecte, adequadamente, as necessidades diferenciadas 

na União Europeia, particularmente nos Estados Membros mais prósperos, onde a ajuda 

comunitária é uma pequena proporção dos gastos no desenvolvimento regional e esta 

inflexibilidade é um constrangimento desnecessário à liberdade das nações e regiões, de modo 

a poderem suportar as suas próprias políticas determinadas e implementadas a nível local. 

 

 Esta reforma será ainda mais importante numa União Europeia alargada, quando as 

prioridades e métodos dos países mais pobres do alargamento necessários para obterem todo o 

seu potencial, serão muito diferentes daqueles que os actuais Estados Membros terão pela 

frente. O governo britânico apoia fortemente o Alargamento a Leste, o que trará mais 

democracia e estabilidade na Europa de Leste e criará um maior mercado único.  

 

 No entendimento do Governo da Grã-Bretanha, para atingir este objectivo, serão 

necessárias reformas em quatro dimensões-chave da política da União Europeia: 

 

  - Reforma dos fundos estruturais e de coesão, de modo a que os estados 

membros possam perseguir políticas efectivas de crescimento regional e de desenvolvimento 
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do capital humano, dentro de uma estrutura de trabalho que tenha flexibilidade suficiente para 

considerar as suas diferentes necessidades; 

 

   - Reforma do regime de ajudas de cada Estado, de modo a criar  regras eficientes, 

harmoniosas e com capacidade de resposta, capazes de lidar com a diversidade de medidas 

necessárias para conseguir uma política local e regional eficaz; 

 

      - Reforma dos financiamentos do Banco Europeu de Investimento de modo a 

conseguir a melhor utilização possível destes fundos por toda a União Europeia, em particular 

relativamente à sua concessão aos estados membros menos prósperos. 

 

        - Reforma da Política Agrícola Comum de modo a assegurar uma política  

orientada em termos de mercado e sustentável. 

 

 Os Estados Membros da U.E. deveriam acordar princípios comuns, mas a divulgação 

da política regional deveria ser substancialmente transmitida e descentralizada, e oferecer 

maior flexibilidade aos Estados-Membros e Regiões. 

 

 O apoio institucional e financeiro da U.E. deveria ser reforçado nos Estados-Membros 

mais pobres, que mais beneficiariam do envolvimento directo da União Europeia. Para outros 

Estados Membros recorrer-se-ia a uma política regional interna com grande liberdade. 

 

 A reforma também deveria permitir aos Estados-Membros maior flexibilidade para 

apoiar outras políticas prioritárias como o Plano de Acção Nacional para o Emprego. Um 

regime moderno de ajuda estatal seria a fonte desta liberdade, colmatando as falhas relevantes 

do mercado, onde quer que ocorram, e assegurando que as medidas locais e regionais, com 

pouco impacto na economia da U.E., possam ser aprovadas rapidamente e com mínimos 

custos de submissão. Com a aprovação desta estratégia, prover-se-iam mais recursos para as 

nações e regiões do Reino Unido. 

 

 Trata-se, pois, de um compromisso para assegurar que as nações e regiões tenham 

recursos suficientes para se manterem aptos a promover a competitividade regional e o 

emprego, a partir de um gasto doméstico crescente, na política regional, tendo como alvo as 

áreas de elevado grau de desemprego e baixo PIB (Produto Interno Bruto). 
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 Num primeiro capítulo, este documento trata a questão da implementação de uma 

Política Regional para o Reino Unido. 

 

 A Política Regional está no centro do plano do governo para atingir elevados níveis de 

Crescimento e Emprego, ou seja, afigura-se como a principal ferramenta governamental para 

fazer face aos problemas económicos e sociais. 

 

 É vista como uma forma de assegurar a prosperidade para todos, assim como um meio 

para oferecer a todos a oportunidade de maximizarem o seu potencial. Com efeito, tem a 

intenção de que as suas políticas cheguem a todos e produzam resultados positivos. 

 

 Surgindo da ineficácia das políticas anteriores, as Novas Políticas de Desenvolvimento 

Regional (1997), apresentam a intenção de aumentar os investimentos em serviços públicos 

privados, atribuir verdadeiros poderes às diferentes regiões, assim como assegurar que as 

decisões tomadas a nível local sejam decididas pelos seus representantes, assim como também 

aumentar a distribuição de fundos pelas diferentes nações e ainda permitir a possibilidade e a 

capacidade das diferentes regiões acederem às prioridades a nível económico das suas 

populações. 

 

 A Política Regional Moderna pretende, não só desenvolver as áreas mais pobres do 

Reino Unido, como também melhorar a performance de todas as suas nações e regiões.  

 

 O Alargamento da União Europeia conduziu à necessidade da modernização da sua 

Política Regional. Devido ao facto de se ter tornado o maior mercado económico do mundo, o 

espaço europeu tornou-se um território de novas oportunidades e novos desafios. As 

diferenças económicas, estruturas institucionais e poder financeiro, reforçaram a necessidade 

da reestruturação da política regional europeia, pois as necessidades e potencialidades 

tornaram-se mais diversificadas. 

 

 Os fundos estruturais e de coesão têm tido muito sucesso nas políticas regionais, 

nomeadamente no Reino Unido, sendo que a U.E gasta aproximadamente £ 1.5 biliões por 

ano, com as regiões mais pobres do Reino Unido. 

 

 A política regional está especialmente atenta à performance económica regional, que 

resulta do emprego e da produtividade, tornando-se estas duas áreas as principais 
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preocupações das políticas regionais. As Nações e Regiões do Reino Unido têm tido ao longo 

do tempo várias performances económicas e segundo uma análise mais próxima às políticas 

económicas nacionais e regionais, verifica-se que a causa principal das disparidades é a 

produtividade, o que aumenta a importância em apostar nesta componente. 

 

 As políticas regionais por parte do Reino Unido passaram também pela estabilidade 

económica e pela reforma na microeconomia. O governo tem assumido um papel fundamental 

na estabilidade económica, pois está consciente da importância de planear e investir com um 

elevado grau de segurança por parte das empresas e dos indivíduos. No que diz respeito à 

reforma microeconómica, esta pretende ser um complemento da estabilidade económica, de 

forma a resolver problemas particulares de mercado. Tendo como particularidade a 

necessidade de integrar politicas nacionais, regionais e locais, foram definidas cinco áreas 

prioritárias para o aumento da produtividade, que são: as capacidades, os investimentos, a 

inovação, as empresas e a competição. 

 

 A estratégia baseia-se em dois princípios-chave: não conceder a liderança, para que as 

instituições locais, regionais e nacionais trabalhem em conjunto e a criação de ambientes 

favoráveis aos negócios, de forma a maximizarem o seu potencial e a colmatar falhas de 

mercado, o que contribuirá para o desejado aumento da produtividade. 

  

 A flexibilidade institucional faz parte da base da política regional, na medida em que 

permite aos estrategas da política, apoiarem-se no conhecimento dos agentes locais e 

regionais, assim como também aproveitar o facto de o Governo permitir diferentes soluções 

para cada local específico (urbano ou rural), e ainda facilitar a avaliação por parte dos 

eleitores acerca das instituições locais e regionais, incentivando a melhoria dos serviços. Com 

efeito, a Politica Regional deve ser suficientemente flexível, para corresponder às 

necessidades locais. Um factor importante é a descentralização, sendo esta vista pelo governo, 

como fundamental para que as nações e regiões possam aplicar os seus recursos com mais 

flexibilidade.  

 

 Num segundo capítulo, este relatório apresenta os passos tomados pelo governo para 

divulgar a política regional de forma efectiva e para capacitar as diversas nações e regiões do 

Reino Unido na sua actividade económica. Os princípios de acção do governo devem permitir 

às instituições locais e regionais explorar as suas forças endógenas e combater as principais 

debilidades internas, por um lado, e por outro, criar condições para que os comerciantes, 
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negociantes e as comunidades locais possam maximizar o seu potencial, seja a nível nacional, 

regional ou local. 

 

 Por exemplo, na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, houve uma transmissão de 

poderes substancial. A extensão desta transmissão de poderes varia entre as três regiões, mas 

todos elas apresentam valores significativos nas áreas da política regional e desenvolvimento 

económico. Posteriormente são as administrações dessas áreas que vão estabelecer as 

prioridades de acção. 

 

 Como foi referido acerca do primeiro capítulo deste relatório, uma parcela das 

políticas governamentais atribui um suporte coerente ao desenvolvimento regional. A maioria 

não envolve verbas de financiamento substanciais, nomeadamente as que pretendem obter 

melhorias através de mecanismos como uma melhor fiscalização e regulação, mas há também 

um leque variado de programas governamentais destinados a financiar o desenvolvimento 

regional, como por exemplo o New Deal for Communities ou o England Rural Development 

Programme. Auxiliam projectos em áreas variadas, como a educação, transportes e habitação. 

  

 As verbas destinadas ao desenvolvimento regional variam de ano para ano, sendo 

determinadas pelos grandes projectos apresentados pelos diferentes departamentos e ao plano 

de financiamento que daí decorre. Aproximadamente um quarto das verbas utilizadas nos 

projectos de desenvolvimento económico regional no Reino Unido provém dos Fundos 

Estruturais. 

 

 Este segundo capítulo do documento aborda quatro aspectos: reformas institucionais; 

responsabilidade; reformas políticas; mecanismos de divulgação e coordenação. 

 

 Em relação às reformas institucionais, o princípio fundamental da reforma do sector 

público consiste no facto de que os prestadores de serviços devem ter flexibilidade máxima 

para inovar e responder às necessidades locais, o que passa pela transmissão e 

descentralização de responsabilidades que tornem o sistema mais funcional. 

 

 Após a descentralização de 1999, cada região passou a ter representantes eleitos 

democraticamente, que desenvolvem políticas e prioridades, partilhando o desejo de 

crescimento económico por todo o Reino Unido. Desta forma, as administrações da Escócia, 

Gales e Irlanda do Norte têm plena liberdade para utilizar os seus recursos para o 
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desenvolvimento regional. Simultaneamente têm liberdade na utilização dos recursos 

financeiros, que são atribuídos de acordo com a fórmula Barnett. 

 

 Entre as reformas institucionais em curso, o Governo introduziu no Parlamento as 

Assembleias Regionais (Preparatórias) estabelecidas nas regiões onde se vão realizar 

referendos. A estas Assembleias serão também conferidos poderes e fundos significativos, 

para que possam promover o desenvolvimento económico em áreas como a regeneração e o 

planeamento ao nível dos transportes e habitação. 

 

 Existem na Inglaterra as Agências de Desenvolvimento Regional (RDAs-Regional 

Development Agencies) que foram estabelecidas pelo Governo com actores fundamentais 

para o desenvolvimento económico. Entre as suas competências destacam-se: 

 

                      - Desenvolvimento económico e regeneração;  

                      - Promoção da eficiência dos negócios, investimento e competitividade; 

                      - Promoção do emprego; 

                      - Desenvolvimento e aplicação de competências relevantes para o emprego. 

 

 Desde a sua criação, estas Agências foram ganhando progressivamente maior 

flexibilidade. A criação de um “Single Pot Funding” foi um dos factos inovadores, visto que 

congrega os fundos de cinco departamentos num só orçamento a ser distribuído pelas 

Agências. Os fundos têm crescido a 4,5% ao ano, devendo chegar £ 2 milhões em 2005-2006. 

 

 O Governo também apostou no reforço dos Departamentos do Governo (GOs-

Government Offices) em cada uma das regiões Inglesas, que agora são os representantes 

chave do governo central nas regiões, que passaram a englobar 9 departamentos (eram 3 em 

2000). Constituem a peça importante na cadeia de divulgação, gerindo e planeando os 

programas governamentais, e controlando as relações entre os agentes regionais e o Governo 

central. 

 

 O emprego e respectivas competências são vistos como o coração do desenvolvimento 

regional. O Governo acredita que é importante para os parceiros, nacionais, regionais e locais 

trabalharem juntos para assegurar os aumentos das oportunidades individuais e da 

competitividade. 
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 O desenvolvimento rural constitui outra importante parte do desenvolvimento 

regional. Relativamente à habitação, os dois principais objectivos passam por assegurar que o 

investimento se dirige para as prioridades locais e regionais e, por outro lado, fortalecer a 

integração das políticas económicas, de planeamento e de habitação ao nível regional. 

 

 Quanto à responsabilidade, afirma-se que as instituições locais terão de ser 

responsabilizadas pela utilização dos recursos postos à sua disposição, perante as populações 

e os seus representantes democraticamente eleitos. 

 

 Em relação às reformas políticas, o programa de reforma financeiro e económico do 

Governo foi desenhado, com pormenor, para: 

 

 - Melhorar as competências para maximizar a contribuição do capital humano para o 

crescimento; 

 

    - Encorajar o investimento para melhorar as reservas de capital físico na economia 

do Reino Unido; 

 

 - Apoiar a inovação para utilizar o potencial das novas tecnologias e para desenvolver 

meios de trabalho mais eficientes; 

 

 - Promover as empresas para ajudar a criação, estabelecimento e crescimento dos 

negócios 

 

    - Reforço da cooperação para encorajar as firmas a inovar, minimizando custos e 

fornecendo melhor qualidade de bens e serviços ao consumidor: 

 

 - Visar aumentar a produtividade porque se entende que as disparidades nacionais e 

regionais, são originadas em primeira instância pelas diferenças de produtividade. 

 

 Em relação à divulgação e coordenação, as respostas politicas efectivas combinam os 

níveis nacionais, regionais e locais. Os principais desafios passam por reconhecer essas 

interacções e pela transmissão de responsabilidades e recursos para a política e tomada de 

decisões até conhecer onde pode ser exercido de forma mais eficaz. Para tal, é essencial criar 

mecanismos para transformar os altos níveis de decisão em acções específicas no terreno. 
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  O Governo reconhece que diferentes nações e regiões requerem abordagens políticas 

distintas para melhorar o seu desempenho económico, e que os processos nacionais de tomada 

de decisão devem reflectir esta lógica. Neste sentido, e pela primeira vez na história, o 

Governo encomendou Documentos de Prioridade Regional a serem preparados pelas regiões 

inglesas (RDAs e GOs) para funcionarem como parte integrante do orçamento para 2005. 

 

  No seguimento destes estudos tomaram-se medidas para promover a prosperidade das 

regiões, o crescimento da produtividade regional, fortalecer as instituições regionais e a 

descentralização de poderes. 

 

  A vontade do Governo de assegurar que todas as regiões partilhem a prosperidade 

económica do Reino Unido foi reforçada pelo novo Acordo de Serviço Público (PSA-Public 

Service Agreement) para a Inglaterra, que visa o melhoramento sustentável no desempenho 

económico das regiões através da redução a longo prazo do fosso persistente nas taxas de 

crescimento entre as regiões definindo medidas para a melhoria do desempenho e relatórios 

do progresso até 2006. Requer também interacção entre os três departamentos. 

 

  Existem outros acordos de Serviço Público com dimensão regional como por 

exemplo: 

    

  - Departamento de Comércio e Industria para promover a inovação; 

     - Departamento de Educação para promover as competências dos adultos; 

     - Departamento de Trabalho e Pensões para aumentar as taxas de emprego nas  áreas 

com deficiências; 

     - Departamento de Saúde para reduzir desigualdades até 2006. 

   

 A divulgação e implementação destes acordos é de responsabilidade dos Ministérios, 

na dependência dos Departamentos do Governo Central (GOs). A melhoria de coordenação 

das políticas ao nível regional é outra das competências do governo, nomeadamente do 

Departamento do Primeiro-Ministro. 

 

 O Governo acredita que o progresso apresentado neste capítulo, a divulgação de 

reformas institucionais, melhoria de produtividade e coordenação aos níveis nacional, 

regional e local, constitui a maior oportunidade dos últimos anos para melhorar a 
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produtividade e o desempenho económico no Reino Unido e reduzir as disparidades que 

persistiram durante o século XX. 

 
 No terceiro capítulo, começa-se por referir, como foi visto anteriormente, que as 

políticas regionais envolvem cada nação e região ultrapassando as barreiras que evitam que 

atinjam o seu verdadeiro potencial. Isto é verdadeiro para as nações e regiões da União 

Europeia, assim como para as regiões e nações do Reino Unido. Como foi enunciado no 

capítulo anterior, para que se atinja os objectivos do Reino Unido quanto à produtividade e 

empregabilidade, todas as partes precisam de melhorar a sua performance, reduzindo as 

disparidades regionais, enquanto promovem oportunidades para todas as regiões. As políticas 

regionais não tratam apenas as áreas mais pobres. As áreas mais bem sucedidas também têm 

margem para melhorar a sua performance, embora os obstáculos a ultrapassar sejam 

diferentes daqueles que atingem áreas que registaram na sua história um crescimento 

diminuto. 

 

 Em seguida, volta a reforçar-se a ideia de que a Política Regional é para todos, não só 

para alguns. O Reino Unido está comprometido a melhorar a produtividade e empregabilidade 

da União Europeia. Os líderes europeus, em reunião em Lisboa, em Março de 2000, 

comprometeram-se a uma estratégia de 10 anos para reformar os mercados europeus de bens, 

capitais e laborais. O objectivo é criar uma Europa que será a economia mais competitiva e 

dinâmica baseado no Conhecimento, do Mundo, capaz de um crescimento económico 

sustentável com mais e melhor emprego e uma maior coesão social. As dimensões 

económicas, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável foram inteiramente e 

explicitamente incluídas nesta agenda em Junho de 2001. 

 

 A União Europeia apenas pode atingir estes objectivos se cada nação e região da 

União combater as falhas sociais e de mercado. Assim, há uma dimensão europeia importante 

nas políticas regionais, e é correcto que a União Europeia tenha objectivos claros para cada 

região, suportando e contribuindo para alargar os objectivos do desenvolvimento sustentável. 

Em particular, a U.E. tem-se esforçado para o fortalecimento da coesão económico-social e 

esta meta tem uma dimensão regional explícita que a Comunidade procurará atingir reduzindo 

as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das várias regiões e os atrasos das regiões 

ou ilhas menos favorecidas, incluindo as áreas rurais. 
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 Cada região da U.E. tem um papel vital no atingir destes objectivo, e os diferentes 

desafios que elas enfrentam traduzem-se num leque variado de medidas políticas que são 

aplicadas de diferentes modos. Do ponto de vista governamental, a abordagem do Reino 

Unido em relação às políticas regionais mostram como uma filosofia de acção moderna e 

flexível se adapta de uma forma mais adequada à diversidade de necessidades regionais. 

 

 Existem já experiências das políticas regionais da União Europeia. Vários 

instrumentos comunitários influenciam as políticas regionais do Reino Unido, dos quais os 

fundos estruturais e de coesão são os mais proeminentes. Outros recursos incluem o Banco de 

Investimento Europeu, entre outros. A coordenação destes diferentes fundos e políticas 

comunitárias tem sido melhorada, e estes diferentes instrumentos são frequentemente 

utilizados em combinação. 

 

 Embora estas políticas europeias tenham dado frutos, também tem havido desafios 

significativos na sua implementação, e os arranjos actuais têm sido demasiado centralizados. 

Isto não reflecte adequadamente as diferentes necessidades de toda a área da U.E., 

particularmente nos Estados Membros mais prósperos onde a ajuda comunitária é uma 

proporção comparativamente baixa nos gastos no desenvolvimento regional e esta 

inflexibilidade coloca uma restrição desnecessária nas nações livres e regiões de modo a 

suportar as suas próprias políticas localmente distribuídas e determinadas. 

 

 Dados sobre a coesão europeia nestas últimas duas décadas são difusos. Tem-se 

verificado uma maior redução nas disparidades entre Estados Membros do que entre as 

regiões da U.E. Por outro lado, têm surgido algumas divergências entre regiões, dentro dos 

Estados Membros. 

 

 Embora as disparidades económicas persistam entre os Estados Membros, têm 

diminuído substancialmente desde 1988 reflectindo a convergência da coesão dos países. A 

nível regional, a redução das disparidades tem sucedido numa extensão menor que a nível 

nacional. A razão entre as regiões mais ricas e as mais pobres decresceu de 2.8 para 2.6 entre 

1990 e 2000. As disparidades entre as regiões internas a cada Estado Membro decresceram 

neste mesmo período apenas na Alemanha, França e Áustria. As variáveis de emprego 

apresentam um padrão semelhante. Argumenta-se que não há provas estatísticas de que os 

fundos estruturais tenham tido um impacto positivo no crescimento produtivo das regiões 

pobres e que as politicas regionais da U.E. têm activamente destruído as iniciativas locais o 
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que evitou uma convergência nacional. No fundo, as actuais políticas regionais europeias não 

estão a obter os resultados desejados para todas as regiões. A reforma é necessária e é 

provável que políticas mais flexíveis teriam sido melhor sucedidas. 

 

 Ainda neste capítulo, é referido que as Políticas Regionais modernas têm que ser de 

iniciativa local. É importante que a habilidade para abordar os obstáculos seja desenvolvida 

de forma a que se consiga identificar e satisfazer as necessidades locais, ou seja, os governos 

precisam de empregar uma diversidade de medidas políticas nas instâncias locais de modo a 

que se consiga identificar as prioridades particulares de cada localidade da forma mais 

adequada. 

 

 Têm-se verificado progressos no desenvolvimento de regulamentação estatal 

horizontal (que se aplica nas diversas dimensões da economia), focando as falhas dos 

mercados locais. A regulamentação actual não permite que instituições locais combatam 

adequadamente as causas das desvantagens regionais. O desafio actual é a estruturação de 

apoios governamentais que consigam satisfazer as necessidades das políticas regionais. 

 

 As políticas regionais terão que reflectir as realidades da União alargada a 25 países. 

Para as regiões menos desenvolvidas isto significa concentrar os recursos na facilitação da 

construção de uma infraestrutura chave – capital humano e físico – que vai ajudar a suportar 

um possível sucesso económico futuro. Tais programas terão de ser suportados por 

regulamentação de ajuda estatal que continue a reconhecer as dificuldades particulares 

enfrentadas em áreas significativamente menos desenvolvidas. 

  

 Ao mesmo tempo, as regiões mais desenvolvidas provavelmente necessitaram de 

empregar um amplo leque de diferentes intervenções. Será exigida uma maior aposta nos 

organismos regionais e locais que estão melhor colocados para trabalhar as falhas e satisfazer 

as necessidades das comunidades locais. Por sua vez, as políticas da U.E. têm de assegurar 

que estes organismos regionais tenham a flexibilidade e o suporte para fazer o uso mais 

adequado desta liberdade e responsabilidade. A reforma das ajudas governamentais deve 

assegurar as intervenções nas falhas do mercado para que consigam ser rapidamente 

ultrapassadas e com custos reduzidos. 

 

 Este capítulo termina referindo os princípios-chave para uma nova Política Regional 

europeia: 



Competitividade e Coesão Regional na União Europeia José Manuel Sequeira Ferreira 

Dissertação de Mestrado em Geografia Humana – Território e Desenvolvimento 42

 

 - Providenciar uma política regional efectiva, sustentável e financiável sem que aporte 

uma sobrecarga ao nível dos impostos; 

  

 - Suportar e valorizar as políticas dos Estados Membros para promover prosperidade 

de nações e regiões, enquanto se procuram atingir os objectivos europeus comuns de mais e 

melhores empregos e maior coesão social. Em particular através de: 

- Trabalhar as falhas sociais e de mercado; 

- Reconhecer a diversidade profunda entre Estados membros; 

- Permitir que as decisões sejam tomadas o mais próximo possível das 

comunidades locais. 

 

 - Apoiar activamente a Agenda de Lisboa de uma maior produtividade e 

empregabilidade, encorajando o investimento, quer em capital físico, quer humano, por via de 

um uso mais eficiente de fundos, promovendo assim uma maior abertura e dinamismo dos 

mercados, protegendo o ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável. 

 

 Uma política regional focada no atingir destes objectivos beneficiará todos os cidadãos 

da União Europeia. Mas para atingir estes objectivos-chave, uma reforma é necessária. Os 

regulamentos de ajudas estatais precisam de ser reformulados para assegurar a possibilidade 

de acomodar uma política regional efectiva atacando as causas de um sub-desenvolvimento 

regional relativo. É necessário que haja um melhor uso dos financiamentos do Banco de 

Investimento Europeu, em particular dos Estados-Membros menos prósperos. Igualmente, o 

sistema de fundos estruturais necessita de ser reformulado para que estes Estados possam 

procurar políticas efectivas para o crescimento regional e justiça social dentro de uma 

filosofia de acção que tenha flexibilidade suficiente para abarcar a variedade das suas 

necessidades. 

 

 No final do Relatório, é apresentada uma proposta do governo inglês para a Política 

Regional Europeia. O governo Inglês delineou a sua proposta acerca da Política Regional da 

U.E. que deve formar a base para a posição do Reino Unido sobre os Fundos Estruturais de 

2006. A consulta a efectuar junto da população e que é fortemente incentivada, seria destinada 

a organizações e indivíduos por todo o R. Unido com interesse no papel e futuro dos fundos 

estruturais no R. Unido. 
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 O Governo Inglês está fortemente empenhado numa política regional moderna que 

proporcione não só às regiões mais pobres, mas a todas as regiões, o desenvolvimento das 

suas potencialidades. Desta forma acredita-se numa nova abordagem que deveria formar a 

base para a posição do Reino Unido neste debate. 

 

 Em termos de objectivos do governo, como referido anteriormente, é desejo do 

governo inglês ver cada nação desenvolver todas as suas potencialidades, sendo assim o 

coração da sua abordagem para o futuro da política regional na Europa.  

 

 O principal objectivo do governo para o futuro dos Fundos Estruturais será que façam 

parte de uma política regional efectiva sustentável para o R. Unido e a U.E. 

  

 Outro dos objectivos é o crescimento para as nações e regiões do R. Unido, isto é, na 

reforma dos fundos estruturais um dos objectivos do governo é um resultado que suporte e 

adicione valor à abordagem existente do R. Unido (isto inclui as suas políticas para promover 

a prosperidade e para reduzir as disparidades em todas as nações e regiões do R. Unido) bem 

como um sistema de suporte que permita os recursos serem eficientemente aplicados. 

 

 Ao nível do crescimento regional europeu o objectivo do governo para o crescimento 

regional da U.E. é por conseguinte a reforma do sistema de fundos estruturais que suporte 

fortemente a Agenda de Lisboa (para uma maior produtividade e emprego, encorajando o 

investimento, quer no capital físico, quer humano). No que diz respeito ao alargamento da 

U.E. é necessário concentrar o orçamento de apoio da U.E. em Estados menos prósperos, 

incluindo os novos Estados Membros. A disciplina do orçamento para o R. Unido exige 

também que se atinja um bom negócio (fair deal) para o R. Unido em termos de orçamento e 

que o orçamento da U.E. para os fundos estruturais esteja direccionado para onde 

providenciará o máximo rendimento. 

 

 A Proposta do Reino Unido passa por uma estrutura de trabalho (framework) para uma 

Política Regional descentralizada. Para suportar os objectivos determinados, o governo está a 

propor uma nova abordagem para a Política regional descentralizada da U.E. 

 

 É então necessário um dinamismo através da descentralização, ou seja, uma política 

regional não é apenas para as nações e regiões mais pobres mas acima de tudo deve levar a 

cada região e a cada localidade um desenvolvimento maximizado das suas capacidades. 
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 O governo Inglês propõe igualmente uma flexibilidade através da coordenação, 

nomeadamente ao nível das políticas da U.E., uma transparência das várias políticas nacionais 

através de linhas de orientação de apoio aos objectivos económicos da U.E. (em particular a 

Agenda de Lisboa – promovendo maior emprego, produtividade e desenvolvimento 

sustentável) e também uma assistência a Estados Membros que ainda não possuam estruturas 

institucionais e força financeira para o desenvolvimento.  

 

 Uma estrutura de trabalho (framework) da U.E. para uma Política Regional de 

transmissão de poderes iria oferecer igualmente uma base lógica e estruturada através de 

princípios comuns (que são baseados e focados sobre as prioridades da Agenda de Lisboa), 

flexibilidade para políticas de descentralização e também a separação dos objectivos dos 

meios (distinguindo a política dos fundos). 

 

 Outra das propostas passa pela flexibilidade para políticas domésticas 

descentralizadas, ou seja, a entrega de políticas regionais em cada Estado Membro tem de 

reflectir as diferentes necessidades na Europa do alargamento. 

 

 É também impreterível separar os objectivos dos meios, em que a assistência regional 

a Estados Membros mais prósperos seria consolidada domesticamente, isto quer dizer que os 

países menos prósperos continuariam a receber apoio comunitário determinado pela 

proporção de prosperidade nacional. 

 

 Temos por fim a solidariedade comunitária como proposta do R. Unido para uma 

política regional descentralizada. A abordagem desta estrutura (se for bem implementada e 

adaptada) iria melhorar a compreensão do potencial e a capacidade das nações e regiões. A 

Comissão iria então desempenhar um papel importante ao dar apoio necessário, ao promover 

a troca de conhecimento e ao encorajar a cooperação transfronteiriça. 

 

 Um dos compromissos tomados pelo Governo Inglês foi o assumir da injustiça dos 

Estados Membros mais ricos continuarem a receber substanciais fundos de desenvolvimento 

do orçamento da U.E., mas o Governo Inglês foca que não pode ser assumido que as nações e 

regiões do R. Unido tenham de diminuir os seus gastos com programas de desenvolvimento 

para suportar as reduções de apoio da U.E. 
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 Ao nível da Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte existe o compromisso em 

continuar a beneficiar a administração destes países com os aumentos dos fundos de 

programas regionais domésticos num base multi-anual. No que diz respeito à Irlanda do Norte 

e à Região Fronteiriça da Irlanda continuariam a beneficiar do programa singular PEACE II 

(Programa para a Paz e reconciliação na Irlanda do Norte e Regiões Fronteiriças) que 

terminava em 2004. 

  

 Ao nível das Regiões Inglesas deveria ser orientada uma abordagem nacional 

consolidada para o desenvolvimento regional em que existam objectivos claros e 

determinados pelo Governo, existam acordos independentes para inspecções e audições, 

exista transparência com o que está a ser atingido, entre outros. 

 

 Outro dos compromissos é a busca para um vigor dos fundos estruturais que devem ser 

retidos. Em busca desta abordagem seria importante assegurar que as forças dos actuais 

Fundos Estruturais pudessem ser retidas. 

 

 No que diz respeito ao desenvolvimento rural e à PAC (Política Agrícola Comum) a 

implementação desta estrutura no R. Unido deveria assegurar que as medidas do 

desenvolvimento rural estão adequadamente suportadas. 

 

 No caso da posição do R. Unido enquanto contribuinte para o orçamento da U.E., a 

quantia total da contribuição do R. Unido para o orçamento europeu durante o período de 

2007-2013 seria significativamente inferior. 

 

 O Governo acredita que esta abordagem representa a melhor política para as nações e 

regiões do R. Unido, para o R. Unido como um todo, bem como para as regiões e Estados 

Membros da U.E. 

 

 Acredita também que é uma abordagem fundada em princípios económicos que 

tentam capturar e construir sobre os benefícios da diversidade regional. 

 

 É necessária uma reforma fundamental sobre a abordagem da U.E à Política Regional. 

Do ponto de vista do Governo, nenhuma das abordagens até agora atingem tal desiderato. 
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 A negociação ao nível da U.E. é uma matéria difícil e incerta. Os Estados-Membros 

têm interesses diferentes e é esperado que defendam os seus interesses através de todos os 

assuntos em negociação em qualquer período. Desta forma, a decisão final sobre os Fundos 

Estruturais em 2007-2013 irá ser formada em unanimidade para que todos os Estados 

Membros apoiem a decisão, qualquer que seja o acordo. 

 

  

 2.2.2  O Caso de South East England 

 

 A Região de South East England situa-se no Sudeste de Inglaterra, sendo composta 

por nove divisões administrativas: Oxfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, Hampshire, 

Surrey, East Sussex, West Sussex, Kent e Isle of Wight. 

 

 
Fonte: http://www.seeda.co.uk 

 

 O documento “Regional Economic Strategy for South East England 2002-2012”, 

elaborado pela South East England Development Agency (SEEDA), enuncia a Estratégia 

Económica Regional para a Região Sudeste de Inglaterra, projectada para o período 2002-
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2012, encontrando-se estruturado em três partes: Contexto da Estratégia, Objectivos e sua 

Monitorização. 

 

 Em relação ao Contexto, esta estratégia ambiciona converter o Sudeste de Inglaterra 

numa região próspera, com qualidade de vida elevada e ambiente saudável para todos, no 

presente e no futuro. Tem por base o princípio da sustentabilidade – “…not growth at all 

costs…” (SEEDA, 2002: 2), de acordo com o qual se preconiza um crescimento económico 

inteligente, conjugado com uma aposta na Economia do Conhecimento e nas parcerias, e com 

uma abordagem integradora entre as questões rurais e urbanas.  

 

 Revelando consciência acerca do sucesso que envolverá a região e respectivos 

problemas daí decorrentes, como o congestionamento do tráfego, aprendizagem e 

competências subaproveitadas, falta de habitação a preços acessíveis, entre outros, a estratégia 

aspira a concretizar um conjunto de objectivos gerais, que passam pela aprendizagem com 

outras regiões, de forma a adquirir projecção internacional, pela integração no grupo das 15 

economias regionais mais prósperas do mundo, bem como pelo atenuar das discrepâncias 

intra-regionais.  

 

 Seguidamente são apresentados os cinco objectivos basilares que estão subjacentes à 

Estratégia:  

 

 - Competitividade Empresarial; 

 -  Pessoas Bem Sucedidas; 

 -  Comunidades Empreendedoras; 

 -  Infraestruturas Eficientes; 

 - Uso Sustentável dos Recursos Naturais.  

 

 Estes cinco objectivos basilares devem permitir atingir o Desenvolvimento Sustentável 

para a Região. 

 

 Relativamente ao objectivo inicial, denominado Competitividade Empresarial, importa 

salientar que o sucesso e prosperidade da região dependem muito da performance da sua base 

empresarial diversificada. Para isso contribui um grande potencial ao nível da criação e 

fixação de novas empresas, as quais podem dispor da base de conhecimento regional 

proporcionada pelas Universidades e Centros de Investigação.  
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 Contudo, evidencia-se ainda uma discrepância assinalável em termos de performance 

entre as empresas de topo e as restantes, o que demonstra que existe margem de manobra para 

alcançar maior prosperidade, desde que haja uma consciência unânime da necessidade de 

evolução e melhoria contínuas. Neste contexto, o sucesso de uma economia de Conhecimento 

dependerá significativamente do nível de sofisticação tecnológica e da capacidade 

demonstrada pelas empresas em inovar e adoptar avanços tecnológicos. É igualmente 

importante assegurar uma performance elevada nos serviços de apoio às empresas. Em suma, 

o crescimento económico sustentado exige um aumento contínuo da produtividade, impelido 

pela inovação, criatividade e tecnologia.  

 

 Com a pretensão de tornar a região numa das 15 mais empreendedoras, inovadoras e 

produtivas a nível mundial foram definidas determinadas acções-chave para três prioridades. 

 

 A primeira prioridade consiste no incremento da criação e da sobrevivência das 

empresas recém criadas. A sua concretização envolve um conjunto de acções-chave, 

nomeadamente:  

 

 - o incremento do conhecimento e desenvolvimento de uma cultura empresarial, que 

possibilite às empresas prosperarem e estimularem o seu potencial; 

 - o aumento do tempo de vida, sobrevivência e crescimento de pequenas empresas, 

através de uma estratégia de implementação coerente, organizada segundo uma rede de eixos 

empresariais;  

 -  o aumento da disponibilidade de financiamento às empresas; 

 - fazer com que a base de conhecimento da região crie novos negócios, utilizando 

novas tecnologias e ideias; 

 - Criar infraestruturas flexíveis e eficientes, tornando-as aptas para cada tipo de 

negócio.                      

 

 Através da prioridade dois, respeitante ao crescimento da inovação nas empresas, 

pretende-se proporcionar condições às mesmas, para se adaptarem e prosperarem através da 

inovação. Neste âmbito, definiram-se acções-chave que pretendem:  

 

 - apoiar e facilitar a transferência de conhecimento (recursos tecnológicos e know-

how) das Universidades e Instituições de Investigação para a comunidade empresarial; 
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 - estimular as Redes e assegurar elevada qualidade no apoio às empresas (tecnologias, 

processos, mercados); 

 -  incentivar a participação dos empresários no planeamento e gestão do uso do solo, e 

encorajá-los a abraçar os princípios e práticas da responsabilidade social corporativa; 

 - adoptar as melhores formas de trabalho, assegurando-lhe altos níveis de qualidade; 

 - apoiar as empresas ligadas ao mundo rural, encorajando-as a investir em novas 

tecnologias, processos e mercados; 

 - dar especial atenção ao planeamento regional. 

 

 A prioridade três incide na necessidade de encorajar as relações com a actividade 

empresarial internacional, dado que o investimento das companhias internacionais é vital para 

a contínua prosperidade do Sudeste. De facto, as grandes empresas internacionais já 

estabelecidas na região revelam-se fundamentais para a sua saúde económica. 

 

  Neste contexto, as acções-chave incidem em: 

 

 - clarificar a necessidade de atrair Investimento Directo Estrangeiro no sentido de 

reforçar a competitividade global dos diferentes sectores da região e atrair actividade 

económica para as áreas com performances menos elevadas;  

 - pretende-se, igualmente, desenvolver e implementar uma Rede Global de Regiões, 

que permita um aumento das relações de trocas, investimento e conhecimento entre a região e 

outras economias regionais líderes assentes no conhecimento; 

 - implementar um programa estratégico de investimento. 

 

 

 O segundo objectivo, intitulado Pessoas Bem Sucedidas, faz inicialmente uma 

abordagem das questões fundamentais para a Região, que consistem nas disparidades intra-

regionais, nomeadamente quanto ao PIB (Produto Interno Bruto) per capita, à taxa de 

emprego e aos níveis de educação, e na dificuldade em aproveitar as competências da Região, 

não obstante o facto delas existirem. Segundo a Estratégia, a resolução destas questões 

consiste na actuação ao nível da exclusão social, do envolvimento de todos os parceiros no 

empreendedorismo, da inovação tecnológica e do compromisso para o desenvolvimento da 

mão-de-obra, a fim de tornar os negócios mais competitivos, uma vez que a melhoria da 

produtividade pressupõe o desenvolvimento de competências e a promoção da criatividade, 

flexibilidade e inovação. Urge apostar na cultura da aprendizagem, na criação de mais 
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empregos e de melhor qualidade, e na adaptação da quantidade, localização e competências da 

mão-de-obra ao mercado de trabalho, tendo em vista a criação de um mercado laboral 

saudável 

.  

 Para que a Região Sudeste de Inglaterra seja uma das quinze regiões mais importantes 

do mundo em termos de produtividade da mão-de-obra e taxas de emprego, foram 

estabelecidas quatro prioridades.  

  

 A primeira consiste na Prosperidade baseada nas Competências. Para concretizar esta 

prioridade é proposto um conjunto de acções-chave, entre as quais se destacam:  

  

 - assegurar a aquisição de competências por parte dos trabalhadores, por exemplo 

através da criação de centros de formação nos locais de trabalho, para que as pessoas possam 

trabalhar e aprender ao mesmo tempo; 

 - garantir as competências necessárias para o desenvolvimento sectorial e de clusters; 

 -  incentivar o empreendedorismo; 

 -  incentivar as Universidades a terem um papel activo no desenvolvimento de 

competências da região; 

  - identificar estratégias de recursos humanos que motivem os trabalhadores, reduzam o 

absentismo, encorajem o trabalho flexível e promovam a saúde no trabalho. 

 

 A prioridade seguinte promove a Prosperidade baseada na Participação, através das 

acções-chave: 

 

 - maximizar a empregabilidade, através da integração dos grupos sociais que 

enfrentam exclusão ou discriminação no mercado de trabalho;  

 -  desenvolvimento de práticas de trabalho sustentável, para a criação de uma força de 

trabalho mais eficiente; 

 - implementação de uma rede de provisão de competências que deverá beneficiar 

sobretudo as áreas onde as necessidades de competências são maiores ou onde existe um 

elevado número de pessoas com poucas competências, atenuando as assimetrias intra-

regionais a nível das competências; 

  

 Uma terceira prioridade, intitulada Aprendizagem para Todos, tem como acções-chave 

essenciais: 
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 - preparar os empregadores e os trabalhadores para as mudanças que podem ocorrer no 

mercado laboral; 

 - inter-relacionar o mercado de trabalho com o sector da educação, para que quem está 

empregado possa adquirir competências, e quem se encontra a estudar possa ter experiências 

profissionais, indo ao encontro das comunidades e fomentando a ligação Empresas-

Universidades. 

 

 Por fim, identificou-se como prioritário o estabelecimento do Diálogo Social, através 

de: 

 

 -  promoção do diálogo entre uniões comerciais, empregadores e trabalhadores a nível 

regional, subregional e local;  

 - encorajamento de formas de trabalho sustentável que contribuam para a igualdade, 

segurança, saúde, aquisição de competências e aumento da produtividade; 

 - realização de programas de educação para que os empregadores, os trabalhadores e 

os parceiros-chave estejam integrados na agenda de desenvolvimento económico regional.  

 

 No que concerne ao terceiro objectivo, intitulado Comunidades Empreendedoras, é 

apresentado inicialmente um retrato social do Sudeste. De acordo com este, a região pode e 

deveria ser de grande progresso social, com fortes comunidades urbana e rural, libertas dos 

elevados níveis de crime e discriminação. Contudo, a prosperidade global da região disfarça a 

desigual distribuição de riqueza no seu interior, que se reflecte na exclusão social, cuja 

erradicação representa um dos maiores desafios para a Região como um todo.  

 

 O renascimento urbano e rural, bem como o estímulo à participação das comunidades, 

constituem elementos fundamentais ao processo de mudança. A meta consiste em reduzir até 

2012, em pelo menos 10%, a discrepância existente entre as partes mais carenciadas e o resto 

da Região. Para alcançar esta meta foram estabelecidas quatro prioridades. 

 

 A primeira consiste em proporcionar a participação da comunidade e liderança local, 

através de: 

 

 - colocação das pessoas no centro do processo de regeneração, evitando a exclusão e a 

segregação social e espacial; 
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 -  envolvimento das comunidades em estruturas de parcerias existentes e novas; 

 - construção das competências da comunidade através de redes regionais e 

organizações comunitárias.  

 - encorajar a participação nas actividades da comunidade. 

 

 A segunda prioridade visa alcançar uma renovação urbana para toda a região, através 

das acções-chave: 

 

 - fazer as cidades funcionar, através da promoção de formas sustentáveis de 

desenvolvimento, quer do meio urbano, quer das pequenas cidades rurais; 

 - promoção das pequenas cidades rurais como elemento-chave para o desenvolvimento 

sustentável; 

 - criação de padrões de design e qualidade urbana. 

 

 A prioridade seguinte pretende conectar diversidade com prosperidade, aproveitando a 

criatividade e inovação das diversas comunidades do Sudeste, através das acções-chave: 

 

 -  estabelecimento de mecanismos e processos para fortalecer o empenhamento e 

envolvimento das diversas comunidades da Região; 

 - identificação e promoção das melhores práticas para demonstrar o contributo da 

diversidade, na identificação dos problemas particulares de cada grupo, e consequentemente, 

na promoção da igualdade de oportunidades. 

 

 A derradeira prioridade tem por intuito suportar o desenvolvimento de infra-estruturas 

e serviços comunitários seguros, através de: 

 

 - reconhecer as ligações entre prosperidade económica, saúde e segurança da 

comunidade, de forma a assegurar uma região saudável; 

 -  reduzir o crime e o medo do crime; 

 -  garantir as infraestruturas da comunidade rural; 

 - assegurar a modernização dos cuidados de saúde; 

 - promover actividades desportivas, culturais e recreativas na comunidade. 

 

 Relativamente ao objectivo das Infraestruturas, afirma-se a necessidade de estarem 

mais adequadas e de terem qualidade para o sucesso da região. Assim, e constituindo um 
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entrave ao desenvolvimento, é realçada a falta de habitação a preços acessíveis e um sistema 

de transportes com algumas carências. Contudo, são apresentadas duas perspectivas de 

abordagem que podem ajudar a definir soluções: o desenvolvimento de infraestruturas de 

comunicação e a reutilização de “brownfield land” (áreas que foram previamente utilizadas 

pela indústria).  

 

 Como tal, foram definidas prioridades para esta área de intervenção. A primeira 

centra-se na habitação e destaca como acções-chave: 

 

 - promover a disponibilidade de habitação e de habitação social; 

 - estabelecer mecanismos para a construção de habitações adequadas aos meios urbano 

e rural; 

 - apoiar o investimento habitacional como parte da renovação dos bairros. 

 

 A segunda prioridade corresponde ao sistema de transportes, em que se pretende: 

 

- desenvolver uma estratégia regional de transportes;  

- estabelecer um sistema regional compacto e sustentado, melhorando os transportes 

intra-regionais; 

- assegurar que os transportes tenham em consideração as prioridades e ligações 

nacionais e internacionais. 

 

 De seguida, é abordada a Banda Larga, que diz respeito aos meios de comunicação 

que utilizam bandas largas de sintonização. O que se pretende é: 

 

 -  estimular a procura da Banda Larga; 

 - promover o desenvolvimento de equipamentos de apoio ao trabalho à distância; 

 - estimular as telecomunicações via rádio; 

 - promover portais locais e regionais; 

 - desenvolver infraestruturas de Banda Larga a nível local e regional.  

 

 Por último, é apresentada a reutilização do solo de “brownfield land” como forma de 

optimizar o uso do solo baseado na sustentabilidade, através de: 

 

 - maximizar a reutilização dos solos degradados; 
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 - assegurar os melhores usos do solo; 

 - assegurar a construção sustentável. 

 

 O objectivo correspondente ao Uso Sustentável dos Recursos Naturais apresenta a 

Economia Ambiental como um elemento importante para a Região. Esta Economia Ambiental 

compreende as indústrias primárias que dependem dos recursos ambientais (agricultura, 

extracção mineral, …), as indústrias que dependem da qualidade ambiental para o seu sucesso 

(turismo, recreação e lazer),  as actividades que contribuem para a qualidade ambiental 

(entidades locais, agências governamentais), e as organizações e negócios envolvidos no 

desenvolvimento de tecnologias ambientais. 

 

 Tendo em consideração as alterações climáticas que se prevêm, e que terão impacto na 

Economia, defende-se a necessidade de adoptar um plano adequado e de ter em consideração 

a contribuição que pode ser dada pela população.  

 

 As prioridades centram-se em três vectores. O primeiro corresponde ao capital 

ambiental e pretende: 

 

 -  promover o conhecimento e a compreensão do ambiente como força motriz da 

Economia da região;  

 - defender o valor ambiental como um aspecto positivo da Economia;  

 - investir na biodiversidade para fomentar o retorno económico, social e ambiental; 

 - promover o turismo sustentável, baseado na qualidade do ambiente natural, 

patrimonial e histórico. 

 

  O segundo vector aborda a gestão sustentável do solo, mais direccionada para o 

interior da Região. Para tal, é necessário: 

 

 - apoiar a agricultura sustentável; 

 -  fomentar a gestão sustentável e a qualidade paisagística; 

 - apoiar os agricultores na obtenção de elevados níveis de diversidade e valor 

acrescentado; 

 - fomentar as energias renováveis na produção das colheitas; 

 - fomentar a gestão nas áreas arborizadas. 
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 Finalmente, é apresentado o problema da água (desequilíbrios territoriais e 

sobreexporação), do lixo (em constante crescimento) e da energia (utilização de energias 

fósseis), procurando uma gestão sustentável da água, lixo e energia. Como acções-chave para 

cada um destes três temas, respectivamente, pretende-se: 

 

 -  fomentar a gestão sustentável dos recursos hídricos; 

 - promover o lixo (resíduos sólidos) como um valor económico e recurso;  

 - fomentar a eficiência energética e utilização das energias renováveis.  

 

 A última parte deste relatório corresponde à monitorização, compreendendo um 

conjunto de indicadores seleccionados, para avaliar o progresso de cada um dos cinco 

objectivos que integram a Estratégia Económica Regional, acompanhados de uma estimativa 

quantitativa da situação de partida, bem como da meta a atingir em 2012.  

 

 Esta metodologia de monitorização serve de base à elaboração do relatório anual de 

avaliação do progresso da implementação da Estratégia. 

 

 

 

 

 2.2.3  O Caso de East Midlands 

 

 A Região East Midlands situa-se no coração de Inglaterra, sendo composta por seis 

divisões administrativas: Derbyshire, Nottinghamshire, Lincolnshire, Leicestershire, 

Northamptonshire e Rutland, sendo esta última recém-formada. 

 

 

 

 



Competitividade e Coesão Regional na União Europeia José Manuel Sequeira Ferreira 

Dissertação de Mestrado em Geografia Humana – Território e Desenvolvimento 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: http://www.emda.org.uk 
 

 

O documento “Destination 2010 – Regional Economic Strategy for the East Midlands 

2003-2010”, elaborado pela East Midlands Development Agency (EMDA), baseia-se numa 

estratégia de Desenvolvimento Regional para a Região de East Midlands para o período 

temporal entre 2003-2010. Trata-se de uma segunda edição (após a primeira de 1999) que tem 

por objectivo colocar East Midlands no “Top 20” das regiões mais desenvolvidas da UE, 

através de um esforço cooperativo entre indivíduos e organizações, nomeadamente a própria 

EMDA (East Midlands Development Agency). 

 

Sendo assim, o “Destination 2010” desenvolveu-se a partir de muitas visões de 

indivíduos e organizações da Região e expõe os planos renovados para se atingir a ambição 

regional do Top 20 na Europa. Esta estratégia desenvolveu-se segundo um limite de alto 

nível, que pode ser usado pelas empresas cooperantes com o sector público, assim como por 

outros negócios e pelo sector voluntário na região, nos seus próprios planos empresariais. 

Desta forma, o esforço colectivo e os recursos implicados irão conjugar-se em função dos 
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mesmos objectivos e dos mesmos alvos. Por outro lado, o “Destination 2010” forma a 

componente económica para a “Estratégia Regional Integrada”, isto é, um Enquadramento 

para o Desenvolvimento Sustentável (ERI) e uma abordagem regional compreensiva 

encabeçada pela Assembleia Regional das East Midlands. As outras três componentes da ERI 

abarcam os temas sociais, ambientais e espaciais. 

 

Neste contexto, perspectiva-se que no final da implementação da estratégia (2010), 

East Midlands seja uma região altamente desenvolvida, com melhorias ao nível dos negócios, 

lazer, turismo, serviços, educação, saúde, entre outros. Como tal, onde agora, por exemplo, 

existem minas de carvão abandonadas, passarão a estar parques empresariais de 

reconhecimento internacional. 

 

Em 2010, pretende-se que East Midlands constitua, como já referi, uma das regiões 

europeias do Top 20, com uma economia empreendedora, comunidades sustentadas e 

inclusivas e qualidade ambiental.  

 

A ambição do Top 20 reconhece a importância da integração económica, social e do 

desenvolvimento ambiental, e é o ponto de partida para medir a prosperidade regional 

 

Para se atingir o Top 20, o desenvolvimento económico da região tem que ser 

sustentável. Por outras palavras, tem que fazer parte de uma abordagem integrada que procura 

a realização do progresso económico, social e ambiental de modo harmonioso. O 

desenvolvimento sustentável consiste em assegurar uma melhor qualidade de vida a todas as 

pessoas da região, no presente e às gerações vindouras. O crescimento económico a qualquer 

preço está totalmente fora de questão. 

 

 O enquadramento de East Midlands para o Desenvolvimento Sustentável baseia-se, 

como já referi, numa “Estratégia Regional Integrada” (ERI), conduzida pela EMDA.  

 

A estratégia económica centra-se na agenda económica, mas procura fazê-lo de uma 

forma que se ligue mais efectivamente com as outras componentes da Estratégia Regional 

Integrada (ERI). 

 

A estratégia tem dois níveis elevados de aspirações com igual importância – promover 

uma Região Competitiva e aos mesmo tempo assegurar que a região tenha Comunidades 
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Sustentáveis. O último aspecto centra-se na inclusão económica e nos aspectos ambientais do 

desenvolvimento económico, ligando-os fortemente aos objectivos sociais e ambientais da 

ERI. 

 

Em síntese, a estratégia encontra-se estruturada em três Factores de Sucesso, com os 

seguintes objectivos: 

 

a) Emprego, aprendizagem e competências: 

Pretende-se criar maior qualidade de oportunidades de emprego e trazer excelência à 

aprendizagem, às competências, capacidades e qualificações; 

b) Empresas e Inovação 

Ambiciona-se desenvolver uma cultura empresarial e inovadora forte, criando um 

clima no qual os empreendedores e empresas de nível mundial possam florescer; 

c) Clima para os Investimentos 

Aspira-se a fornecer as condições físicas para uma estrutura económica moderna, 

incluindo infra-estruturas de apoio para o uso de novas tecnologias. 

 

 O principal objectivo desta estratégia é o aumento dos rendimentos regionais e da 

produtividade. A “East Midlands”, é a região mais rica relativamente ao PIB per capita 

exterior à importante região Sudeste (Londres). 

 

 Virtualmente tudo nesta estratégia é concebido por forma a melhorar os níveis de 

rendimento para a população na região. Os melhoramentos no desempenho económico, irão 

resultar da combinação de todas as actividades descritas na estratégia, e do esforço colectivo 

de todos na região, especialmente do sector privado. 

 

 Com o aumento das trocas comerciais internacionais e com o alargamento europeu, a 

competitividade vai intensificar-se no mercado e East Midlands, sendo por isso importante 

melhorar os níveis produtivos por forma a sobreviverem e expandirem o seu mercado. 

Algumas áreas na região continuam fortemente associadas com o sector tradicional que está 

em declínio, tais como actividades extractivas, têxteis, entre outras. Estas não necessitam de 

mão-de-obra qualificada. O facto de muitas indústrias na região se basearem numa baixa 
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produtividade, baixo rendimento e baixa qualificação, demonstra o pouco incentivo por parte 

das empresas em melhorar a sua tecnologia e as suas capacidades. 

 

 Tendo em conta a dimensão do sector industrial na East Midland, melhorar o 

desempenho deste é fundamental para se aumentar o PIB e produtividade, para tal é 

necessário recorrer a novas tecnologias que exigem por sua vez um maior investimento e 

inovação. A região em questão possui um programa para o desenvolvimento de um cluster 

baseado em: engenharia de alta performance; vestuário e têxteis; alimentação e bebidas; 

cuidados de saúde e industrias criativas. 

 

A estratégia enuncia doze linhas de acção:  

 

– Criação de empresas 

– Comunidades empreendedoras 

– Emprego, aprendizagem e competências 

– Inovação 

– Comercio internacional e investimento interno 

– Crescimento económico e ambiente 

– Provisão local e desenvolvimento 

– Transportes 

– Tecnologias de informação e comunicação 

– Turismo e cultura 

– Desenvolvimento rural 

– Regeneração urbana 

 

 

Em relação à primeira linha de acção – Criação de empresas – as principais questões 

levantadas são: estimular uma cultura empreendedora, aumentar o número de novas empresas, 

modernizar a indústria, assegurar o apoio necessário ao desenvolvimento de negócios e 

melhorar o acesso ao financiamento para a criação de empresas. 

 

 A criação de empresas encontra-se intrinsecamente ligada à disponibilidade e melhoria 

das capacidades e aptidões bem como à existência de infra-estruturas adequadas. É de grande 

importância que haja uma alteração das atitudes a longo prazo relativamente a esta linha de 

acção, e desenvolver uma cultura mais empreendedora que deverá começar no ensino. 
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 Será necessário um esforço em larga escala por forma a encorajar as empresas a 

acrescentarem valor às suas operações, quer pela utilização de novas tecnologias quer por 

uma maior rentabilização das novas oportunidades, para que se possa aumentar o lucro e 

produtividade. É pertinente destacar o papel da mulher na criação de empresas, sendo 

necessário tratar de questões como incentivos fiscais, participação nos custos relacionados 

com o infantário, entre outras. 

 

 Entre as acções-chave necessárias para que se possam atingir os objectivos encontram-

se:  

   

- introduzir actividades que desenvolvam a capacidade empreendedora no ensino; 

- implementar planos de desenvolvimento de clusters; 

- criação de programas que apoiem as empresas; 

- incrementar o desenvolvimento dos sectores de actividade em minoria. 

 

 Quanto à linha de acção dois – Comunidades empreendedoras – esta centra-se nas 

questões económicas da exclusão social e regeneração comunitária, como a inclusão 

económica. Estas questões incluem a criação de oportunidades para indivíduos carenciados e 

respectivas comunidades em que estão inseridos. Contudo, estes aspectos não podem ser 

analisados isoladamente de outros factores, nomeadamente, habitação degradada, transportes, 

criminalidade e saúde precária. 

 

 As comunidades mais carenciadas caracterizam-se pela inexistência de empresas, 

sobretudo fora dos grandes centros, cujas ligações com as grandes cidades e serviços locais 

são insuficientes. É de salientar o papel desempenhado pelo sector do voluntariado entre as 

comunidades mais carenciadas, onde por vezes conseguem satisfazer as suas necessidades e 

oferecer serviços aos que mais necessitam. As minorias étnicas têm também a desvantagem 

de habitar as áreas de maior privação, assim sendo, as iniciativas de desenvolvimento 

económico precisam de estar interligadas de forma a satisfazer as necessidades destes.  

 

 As acções-chave propostas pelo documento de forma a melhorar a situação actual são:  

 

 - apoiar o investimento para renovação urbana; 

- aumentar o nível de actividade económica entre as comunidades carenciadas; 
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- apoiar o desenvolvimento económico do sector do voluntariado; 

- potenciar a criação de micro-empresas e empresas sociais bem como a sua 

sobrevivência. 

 

 Quanto à terceira linha de acção - Emprego, aprendizagem e competências - o ênfase é 

colocado no desenvolvimento de competências, capacidades e qualificações necessárias ao 

apoio a empregos mais especializados. 

 

  Em muitas regiões encontra-se uma relação entre baixa qualificação profissional e  

baixo pagamento salarial a nível das empresas, sendo que muitas não possuem mão-de-obra 

especializada e consideram ser difícil encontrar novos trabalhadores com as capacidades 

necessárias para que possam crescer ou diversificar-se. Os principais empregadores de mão-

de-obra têm um papel importante, uma vez que podem aumentar o nível de especialização e 

qualidade de emprego, como parte do esforço para melhorar a produtividade e 

competitividade.  

 

  As East Midlands possuem um programa designado por FRESA (Framework for 

Regional Learning and Skills Action), que consiste numa parceria de diversos intervenientes 

regionais que se comprometeram a trabalhar conjuntamente na criação de um mercado de 

trabalho mais equilibrado. Este programa consiste em cinco temas prioritários de extrema 

importância para o desenvolvimento da região: aumento das qualificações dos trabalhadores; 

pleno emprego; capacidade para empreendimento e inovação; gestão e liderança; e por último 

conhecimento e TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação). 

 

  Para que seja possível atingir os objectivos propostos, as principais acções-chave são:  

 

  - aumento dos níveis de assiduidade escolar; 

  - aumento do uso de TIC como ferramenta de aprendizagem e suas potencialidades; 

  - aumento do emprego qualificado nas PME; 

  - aumento da procura por parte das empresas de mão-de-obra qualificada; 

  - localizar geograficamente áreas de maior desemprego e dar prioridade a minorias 

étnicas, indivíduos com deficiências entre outros. 

 

  Em relação à quarta linha de acção – Inovação - nas East Midlands, os níveis de 

inovação nas empresas são na generalidade baixos e as infra-estruturas das TIC para apoiar a 
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partilha de conhecimento são insuficientes fora das três cidades centrais: Nottingham, 

Leicester e Derby.  

 

  Empresas inovadoras crescem mais depressa, são mais lucrativas e têm um melhor 

desempenho que as restantes. São empresas que investem em investigação e desenvolvimento, 

mão-de-obra qualificada e utilizam tecnologias de ponta. 

 

  As relações das empresas com as universidades da região são também muito 

importantes, uma vez que estas partilham conhecimento estando a trabalhar em conjunto, por 

forma a melhorar a rentabilização do conhecimento através de diversos intercâmbios. 

 

  As acções-chave propostas para potenciar a inovação são:  

 

  - desenvolver uma cultura de inovação; 

  - explorar os pontos fortes da investigação regional; 

  - aumentar a partilha de informação entre investigação e desenvolvimento e as 

empresas e destas entre si; 

  - disponibilizar apoio às empresas de forma a desenvolverem bases científicas e 

tecnológicas. 

 

  No que respeita à quinta linha de acção - Comércio internacional e investimento 

interno - as trocas comerciais estão cada vez mais complexas à medida que a economia global 

cresce. Um estudo realizado pela universidade de Nottingham, demonstrou que as empresas 

que comercializam com o exterior tornam-se mais competitivas, mais rentáveis, empregam 

mais pessoas e pagam melhores salários. Este ponto é essencial para o desenvolvimento de 

um cluster. 

 

  A região precisa de incentivar as empresas a exportar os seus produtos e a 

expandirem-se no mercado interno. No futuro, a ênfase será colocada na atracção de pequenas 

empresas que empregam menos mão-de-obra, levando-as a criar uma economia regional mais 

sustentada.  

 

  As acções-chave mais importantes a realizar para a concretização desta linha de acção 

são: 
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 - aumentar o número de organizações exportadoras; 

 - melhorar as ligações entre investimento internacional e actividades de desenvolvimento 

do comércio; 

 - aumentar quantitativamente e qualitativamente o investimento directo estrangeiro. 

 

  Quanto à linha de acção seis - Crescimento Económico e Ambiente - tenta-se dar uma 

importância ao impacto que o desenvolvimento económico e o desenvolvimento da economia 

ambiental podem assumir no ambiente circundante. Por outro lado, faz-se também referência 

às relações existentes entre este ponto e outros como “Turismo e cultura” ou “Emprego, 

aprendizagem e competências”. 

 

   Deste modo, torna-se importante mencionar que na estratégia desenvolvida para a 

Região das East Midlands, é dada a possibilidade de intervenção às diversas empresas no 

desenvolvimento ou na implementação de estratégias mais específicas para a gestão da 

utilização das águas, para o tratamento dos resíduos por elas produzidos, entre outros 

aspectos.  

 

  Assim, são desenvolvidas acções-chave no Plano Ambiental para as East Midlands:  

 

- reduzir a contribuição para as alterações climáticas pondo a tónica no que diz 

respeito às emissões de gases que conduzem ao efeito de estufa; 

- a adopção de uma política energética que inclua a utilização de fontes energéticas 

renováveis; 

- reduzir os ineficazes, e por vezes dispendiosos, usos de recursos energéticos por 

parte da Economia da Região visto existir falta de coordenação na sua utilização e uma 

baixa performance empresarial, o que faz com que a produtividade não aumente; 

- encorajamento do crescimento da economia ambiental, visto que esta vertente 

económica encontra-se em claro crescimento na Região, tendo atingido os 71.000 

empregos, isto é, os 3.5% no total de empregos a nível da Região e os 3% no PIB 

regional, procurando atrair um maior número de empresas para este sector numa meta 

de 7 a 10 anos.  
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Na linha de acção sete - Provisão local e desenvolvimento - a principal preocupação é 

a existência, a nível local, de respostas espaciais para a construção de empregos, habitações e 

actividades associadas.  

 

Assim, o objectivo principal é assegurar um Crescimento Económico em conjugação 

com Princípios Sustentáveis de Desenvolvimento, com a aplicação de algumas acções-chave: 

 

- estabelecer um plano de análise de todas as áreas disponíveis na Região; 

- definir as áreas que têm potencial para constituírem espaços verdes, em relação a 

outras mais vocacionadas para a construção de habitações, empregos, entre outros.  

 

Deste modo, esta linha de acção está intimamente relacionada com a dos Transportes 

assim como com o Desenvolvimento Rural e a Regeneração Urbana.  

 

Na linha de acção oito – Transportes – a acessibilidade às oportunidades de emprego e 

aos mercados são de extrema importância, sobretudo para a prosperidade económica da 

Região, e para a sua competitividade a nível europeu e mundial.  

 

Assim, desenvolveu-se uma estratégia de funcionamento para os transportes, que 

funcionam como um factor de atracção de investimentos, que apoiam e impulsionam o 

Crescimento Económico, sendo também um meio para os indivíduos e comunidades 

acederem a oportunidades de emprego. 

 

 São propostas as seguintes principais acções-chave: 

 

 - assegurar que a importância dos investimentos nas infraestruturas de transportes para 

a prosperidade económica da região, está prevista na estratégia regional de transportes; 

 - aplicar as recomendações dos estudos de sistema multi-modal de transportes; 

 - assegurar melhoramentos no sistema de transportes nas áreas rurais. 
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Quanto à linha de acção nove - Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) - 

estas têm potencial para transformarem cada aspecto da economia, e a cada dia que passa 

tornam-se um componente fundamental para aumentar a competitividade regional.. Deste 

modo, existe uma forte aposta no Reino Unido em utilizar as TIC, seja nos serviços públicos, 

no fortalecer da economia, no aumento da produtividade e nas oportunidades para todos.  

 

No relatório apresentado pela “Emda”, chega-se à conclusão de que são três as áreas 

principais das TIC; a impulsionar: 

 

1. As Empresas (e-business) - a cada dia que passa vivemos cada vez mais 

numa economia global, esta está cada vez mais caracterizada pela 

componente digital, assim prevê-se que os negócios/trocas aumentarão 

significativamente se as empresas estiverem ligadas on-line, beneficiando, 

sobretudo, as pequenas empresas; 

2. O Governo (e-government) - com este aspecto pretende-se tornar o 

Governo, e as suas decisões, electronicamente disponíveis, destacando-se 

quatro aspectos do sector público on-line: a criação de serviços para o 

cidadão segundo as suas escolhas, melhorias nos acessos, inclusão social e 

melhorias na utilização da informação, 

3. A Aprendizagem (e-learning) – destacando-se o aspecto de que, hoje em 

dia, a informação on-line é, também, utilizada para a aprendizagem nas 

escolas, colégios, universidades e ao longo da nossa vida. Assim, as East 

Midlands têm como objectivo melhorar o acesso, qualidade e integração 

das TIC de modo a que num futuro próximo haja cidadãos aptos a lidar 

diariamente com estas tecnologias. 

 

Pretende-se pôr em prática as seguintes acções-chave: 

 

- Divulgar as vantagens e benefícios das TIC junto dos sectores de ensino público e 

privado, e do público em geral; 

- Implementar soluções técnicas de modo a permitir um acesso mais fácil às TIC por 

parte das áreas rurais e de locais com mais difícil acesso. 

 

Em relação à linha de acção dez - Turismo e Cultura – estas têm uma relação 

económica de proximidade, isto porque, muitas vezes, é a cultura de uma cidade (ou região) 
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que atrai os turistas. Contudo, na Região das East Midlands, parece haver uma falta de 

qualificações e informação no que diz respeito ao sector cultural e, sobretudo, à promoção de 

turismo.  

 

Assim, uma das propostas para esta Região é a da promoção do desenvolvimento de 

uma economia cultural, sobretudo através do desenvolvimento de indústrias criativas, da 

criação de um ambiente que seja atractivo para os investidores, e do papel da cultura na 

regeneração urbana.  

 

 Assim, segundo a “Emda”, o Turismo na região tem um enorme potencial para se 

tornar viável, contribuindo, deste modo, para o crescimento económico da região, tendo-se 

pensado, cuidadosamente, no impacto que o crescimento da indústria turística poderá vir a ter 

sobre o ambiente e as comunidades locais, sobretudo a nível rural, visto serem estes dois 

últimos a suportar a indústria turística. Menciona-se igualmente a ideia de utilizar as TIC 

como método de desenvolvimento deste sector, visto que, deste modo, poder-se-á fornecer 

uma melhor informação sobre as ofertas, entre outros aspectos. 

 

 No caso da Cultura faz-se uma primeira abordagem às indústrias criativas e à sua 

importância na Região, mencionando-se, também, o facto de que na região das East Midlands 

estão a desenvolver-se quarteirões culturais, que não se encontram exclusivamente nas áreas 

urbanas, mas também nas áreas rurais. 

 

 Por outro lado, acrescentou-se ainda um ponto referente ao Desporto, referindo-se o 

facto de que Cultura e Desporto andam a pas, isto porque, mais de 25.000 pessoas na Região 

encontram-se empregadas em áreas ligadas ao Desporto, e, doutro ponto de vista, as East 

Midlands são internacionalmente reconhecidas como um organizador de eventos desportivos, 

visto terem uma enorme representatividade em vários desportos (desde desportos de gelo, ao 

cricket, sem esquecer o futebol).  

 

 Temos assim algumas acções-chave mais significativas: 

 

 - desenvolver e implementar a estratégia regional de turismo; 

 - aumentar o número de turistas através da divulgação on-line da oferta turística; 

 - estabelecer ligações entre a arte, o desporto e a regeneração económica; 
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 - desenvolver produtos específicos como ecoturismo, turismo cultural e turismo 

empresarial. 

 

A linha de acção onze refere-se ao Desenvolvimento Rural, cujo principal problema é 

a falta de acessibilidade, pois esta facilita a atracção/instalação de empresas, a melhoria das 

qualificações das pessoas, ou mesmo o acesso aos transportes e serviços.  

 

 As áreas rurais compreendem os campos e as comunidades que neles se encontram 

situadas, incluindo também os mercados que as servem.  

 

Nas East Midlands, apesar de se encontrar uma grande diversidade nas características 

das áreas rurais, o facto é que todas elas apresentam os mesmos problemas: distanciamento, 

acessibilidade, impacto da actividade agrícola e de outros aspectos estruturantes, que podem 

contudo variar de grau conforme a área das East Midlands em que nos encontramos.  

 

Há muitos pontos de ligação com a maior das outras linhas de acção apresentadas 

nesta Estratégia Regional, nomeadamente no que se refere ao turismo, é abrangido pela linha 

de acção Turismo e cultura, e quanto às infraestruturas, é abrangido pelas linhas de acção 

Provisão local e desenvolvimento, Transportes, Tecnologias de informação e comunicação. 

 

Os problemas estruturais da maioria destas comunidades encontram-se por resolver, de 

modo que o desafio é encontrar o equilíbrio entre crescimento económico, as necessidades das 

comunidades e o ambiente. Como a qualidade ambiental das áreas rurais é frequentemente 

sacrificada, convém que o desenvolvimento económico não leve à degradação das 

características ambientais locais, mas tenha em conta a sua preservação. 

 

São propostas acções-chave para promover o desenvolvimento rural: 

 

- desenvolver e implementar um plano de acção rural actualizado; 

- diversificar a base agrícola, incentivando as actividades agrícolas mais lucrativas 

e/ou actividades não agrícolas que obtenham maiores lucros; 

- aumentar o perfil da produção alimentar, constituindo um grupo de produção 

alimentar regional; 

- fornecer apoio e informação aos empresários rurais, incluindo os empresários 

agrícolas; 
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- fornecer Tecnologias de informação e comunicação de elevada qualidade; 

- assegurar o acesso à aprendizagem e competências à mão-de-obra rural; 

- incrementar as infraestruturas físicas rurais, incluindo transportes, alojamentos e 

áreas de trabalho; 

- implementar os planos de acção dos mercados locais; 

- assegurar o fornecimento de serviços necessários à população e às empresas 

instaladas nas áreas rurais. 

 

Na linha de acção doze – Regeneração Urbana – as cidades são consideradas como 

motores importantes de crescimento das economias regionais. 

 

As áreas urbanas das East Midlands podem ser divididas em três tipos: 

 

- quatro cidades; 

- cinco vilas, com mais de 50.000 habitantes;  

- doze vilas de pequena dimensão com mais de 25.000 habitantes. 

 

O desafio principal é lidar com as alterações ocorridas no passado e a rápida 

introdução de competitividade no futuro. Assim, a atenção deve centrar-se, por parte das 

indústrias, na economia urbana, na regeneração física, no envolvimento das comunidades 

assegurando à Região que temas como habitação, educação e saúde potenciarão a oferta 

urbana futura. 

 

 As acções-chave são, nomeadamente: 

 

- incrementar a competitividade empresarial nas áreas urbanas;  

- criar uma bolsa sustentável e sequencial de territórios para novos usos residenciais e 

de negócios;  

- remover os obstáculos à fixação da população urbana no interior das cidades; 

- encorajar as comunidades urbanas a promover melhoramentos e a regeneração das 

suas áreas.  
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2.3   Conclusão 

 

 

A região, enquanto unidade territorial, poderá ser a melhor forma de atenuar as 

assimetrias existentes entre os diferentes territórios que compõem a União Europeia, sendo o 

nível regional o mais adequado para garantir uma maior eficiência na aplicação e coordenação 

das diferentes políticas europeias. 

 

Os inúmeros debates acerca desta questão no interior das Instituições Europeias e por 

meio de numerosos Investigadores têm contribuído para diferentes abordagens e pontos de 

vista acerca da questão regional, de modo que, na actualidade, os cientistas sociais 

perspectivam as regiões do ponto de vista de uma integração europeia acelerada, de um 

crescimento e implementação dos fundos estruturais em acções concretas, incluindo os fundos 

da política regional, e da mobilização das regiões dentro de um crescente jogo político que 

abrange a Europa. 

 

De facto, a questão relativa à Centralização versus Descentralização mantém-se actual 

na União Europeia, e é extremamente pertinente, visto que apesar das disparidades regionais 

entre países terem sofrido uma diminuição, em relação a alguns Indicadores essas 

disparidades, consideradas entre regiões, aumentaram, o que leva a que tenha de ser dado um 

grande ênfase à política regional por parte da União Europeia, que se terá de concretizar 

aquando da elaboração das diversas políticas. Além disso, há necessariamente que encontrar 

formas intermédias de governância que permitam ultrapassar o centralismo de alguns dos 

países da União Europeia e permitir que as disparidades regionais sejam mais eficazmente 

reduzidas. 

 

As políticas de desenvolvimento regional ganharam importância nos anos 70 do século 

passado, em consequência do declínio da economia mundial e do agravamento das 

dificuldades estruturais, incluindo o aumento do desemprego e das disparidades regionais na 

maioria dos Estados-Membros, mas o objectivo político inerente à política regional da União 

Europeia, que é o de contribuir para o desenvolvimento regional, já estava incluído nos 

Tratados fundadores das Comunidades Europeias. 

 

Em 1976 foi criado o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e desde 

os anos 80 do século XX a Comunidade tem lançado diferentes e complexos instrumentos 
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para a sua política regional, incluindo três fundos estruturais, o FEDER, o Fundo Social 

Europeu (FSE) e a Secção de Orientação do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 

Agrícola (FEOGA) e a partir de 1993, os instrumentos vocacionados para a promoção do 

desenvolvimento económico foram acrescidos de um novo, que é o Fundo de Coesão, que foi 

introduzido para apoiar o desenvolvimento económico, reforçando o papel da política regional 

europeia, como um instrumento de redistribuição e de inovação, baseado essencialmente nos 

Fundos Estruturais, no Fundo de Coesão e em iniciativas europeias, tendo posto em prática 

uma série de extensas reformas que se reflectiram nos mecanismos de programação, 

implementação, consolidação, monitorização e avaliação. 

 

Existe igualmente o reconhecimento de que com o sistema de governância a vários 

níveis na União Europeia, a programação e implementação do princípio do partenariado 

potencia o papel dos actores sub-nacionais e dos parceiros sociais na criação de redes e na 

construção das instituições, tornando mais eficaz o papel das políticas europeias em rectificar 

as disparidades existentes no território europeu. Por um lado, é necessário procurar 

incrementar o potencial económico da Europa, tendo por objectivo essencial a sua 

competitividade global. Por outro lado, é necessário ter sempre presentes as preocupações em 

termos sociais e ambientais, que devem acompanhar em simultâneo a busca dos objectivos 

económicos, de modo a que a busca dessa competitividade possa ser qualificada, tendo 

continuamente em atenção as preocupações com a sustentabilidade e a qualidade de vida, 

procurando operacionalizar a nível territorial a coesão social e económica, a solidariedade, 

para que os cidadãos europeus possam ter acesso a igualdade de oportunidades e aspirar, no 

quotidiano concreto das suas vidas, a condições que lhes permitam ter bem-estar e qualidade 

de vida. 

 

No interior da União Europeia tem-se intensificado o debate sobre a questão regional e 

a política regional, destacando-se o Reino Unido que tem procurado uma reflexão e um 

programa de acção, com a produção de documentos a nível das Instituições Nacionais e a 

nível das Agências de Desenvolvimento Regional, em que as ideias centrais para o 

desenvolvimento regional são colocadas em destaque: a política regional e o desenvolvimento 

regional não se destinam apenas às áreas mais carenciadas; cada nação e cada região 

constituintes da Grã-Bretanha e da União Europeia devem atingir o seu máximo potencial 

económico e a sua máxima prosperidade económica; a moderna política regional deve ser 

conduzida a nível local; a política regional europeia deve ser modernizada, assegurando que 

as iniciativas estratégicas locais têm a possibilidade de utilizar o leque completo de 
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instrumentos apropriados disponíveis. Estas ideias centrais são reiteradas como sendo 

essenciais para que possa existir e ser aperfeiçoado o crescimento económico e a prosperidade 

a longo prazo. Será necessário colmatar as diversas falhas existentes a nível de mercado e a 

nível social e promover oportunidades para todos. 

 

O Governo da Grã-Bretanha entende que um dos elementos-chave da sua estratégia 

económica e social tem de ser uma condução da política regional a nível local, através dos 

representantes democraticamente eleitos, que são responsabilizados perante as populações 

locais, sendo a sua estratégia de desenvolvimento regional baseada nos seguintes 

pressupostos: estabilidade macroeconómica, provendo uma base estável propícia à 

planificação e ao investimento em áreas que foram sujeitas a décadas de sub-investimento; 

reformas a nível microeconómico, dirigidas aos pontos-chave (key drivers) do crescimento 

económico, a fim de permitir suprir falhas existentes a nível de mercado; uma estrutura de 

trabalho (framework) da política regional, de transmissão (devolution) e descentralização, de 

modo a que as regiões tenham os recursos e a flexibilidade para conduzir as políticas 

regionais, num quadro de transparência e responsabilidade. 

 

Esta estratégia procura integrar-se nos objectivos definidos aquando do Conselho da 

União Europeia, realizado em Lisboa no ano de 2000, a Estratégia de Lisboa, que definiu o 

objectivo estratégico de, no ano de 2010, a União ser a mais dinâmica e competitiva economia 

baseada no conhecimento, em todo o mundo, capaz de um crescimento económico 

sustentável, com mais e melhores empregos e maior coesão social. 

 

No entendimento do Governo da Grã-Bretanha, para atingir este objectivo, serão 

necessárias reformas em quatro dimensões-chave da política da União Europeia: reforma dos 

fundos estruturais e de coesão, de modo a que os Estados-Membros possam perseguir 

políticas efectivas de crescimento regional e de desenvolvimento do capital humano, dentro 

de uma estrutura de trabalho que tenha flexibilidade suficiente para considerar as suas 

diferentes necessidades; reforma do regime de ajudas de cada Estado, de modo a criar  regras 

eficientes, harmoniosas e com capacidade de resposta, capazes de lidar com a diversidade de 

medidas necessárias para conseguir uma política local e regional eficaz; reforma dos 

financiamentos do Banco Europeu de Investimento de modo a conseguir a melhor utilização 

possível destes fundos por toda a União Europeia, em particular relativamente à sua 

concessão aos estados membros menos prósperos; reforma da Política Agrícola Comum de 

modo a assegurar uma política orientada em termos de mercado e sustentável. 
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Os Estados Membros da U.E. deveriam acordar princípios comuns, mas a divulgação 

da política regional deveria ser substancialmente transmitida e descentralizada, e oferecer 

maior flexibilidade aos Estados-Membros e Regiões, devendo o apoio institucional e 

financeiro da U.E. ser reforçado nos Estados-Membros mais pobres, que mais beneficiariam 

do envolvimento directo da União Europeia. Para outros Estados-Membros recorrer-se-ia a 

uma política regional interna com grande liberdade. 

 

A reforma também deveria permitir aos Estados-Membros maior flexibilidade para 

apoiar outras políticas prioritárias como o Plano de Acção Nacional para o Emprego. Um 

regime moderno de ajuda estatal seria a fonte desta liberdade, colmatando as falhas relevantes 

do mercado, onde quer que ocorram, e assegurando que as medidas locais e regionais, com 

pouco impacto na economia da U.E., possam ser aprovadas rapidamente e com mínimos 

custos de submissão, assegurando que as nações e regiões tenham recursos suficientes para se 

manterem aptas a promover a competitividade regional e o emprego, a partir de um gasto 

doméstico crescente, na política regional, tendo como alvo as áreas de elevado grau de 

desemprego e baixo PIB. 

 

A Política Regional está no centro do plano do Governo Britânico para atingir 

elevados níveis de Crescimento e Emprego, ou seja, afigura-se como a principal ferramenta 

governamental para fazer face aos problemas económicos e sociais. É vista como uma forma 

de assegurar a prosperidade para todos, assim como um meio para oferecer a todos a 

oportunidade de maximizarem o seu potencial. Com efeito, tem a intenção de que as suas 

políticas cheguem a todos e produzam resultados positivos. 

 

A Política Regional Moderna pretende, não só desenvolver as áreas mais pobres do 

Reino Unido, como também melhorar a performance de todas as suas nações e regiões, 

aumentar os investimentos em serviços públicos privados, atribuir verdadeiros poderes às 

diferentes regiões, assegurar que as decisões tomadas a nível local sejam decididas pelos seus 

representantes, assim como também aumentar a distribuição de fundos pelas diferentes nações 

e ainda permitir a possibilidade e a capacidade das diferentes regiões acederem às prioridades 

a nível económico das suas populações. 

 

O Alargamento da União Europeia conduziu à necessidade da modernização da sua 

Política Regional. Devido ao facto de se ter tornado o maior mercado económico do mundo, o 
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espaço europeu tornou-se um território de novas oportunidades e novos desafios. As 

diferenças económicas, estruturas institucionais e poder financeiro, reforçaram a necessidade 

da reestruturação da política regional europeia, pois as necessidades e potencialidades 

tornaram-se mais diversificadas. Os fundos estruturais e de coesão têm tido muito sucesso nas 

políticas regionais, nomeadamente no Reino Unido, sendo que a U.E gasta aproximadamente 

£ 1.5 biliões por ano com as regiões mais pobres do Reino Unido. 

 

A política regional está especialmente atenta à performance económica regional, que 

resulta do emprego e da produtividade, tornando-se estas duas áreas as principais 

preocupações das políticas regionais. Verifica-se que a causa principal das disparidades é a 

produtividade, o que aumenta a importância em apostar nesta componente. As políticas 

regionais por parte do Reino Unido passaram também pela estabilidade económica e pela 

reforma na microeconomia. No que diz respeito à reforma microeconómica, esta pretende ser 

um complemento da estabilidade económica, de forma a resolver problemas particulares de 

mercado. Tendo como particularidade a necessidade de integrar politicas nacionais, regionais 

e locais, foram definidas cinco áreas prioritárias para o aumento da produtividade, que são: as 

capacidades, os investimentos, a inovação, as empresas e a competição. 

 

A estratégia baseia-se em dois princípios-chave: não conceder a liderança, para que as 

instituições locais, regionais e nacionais trabalhem em conjunto e a criação de ambientes 

favoráveis aos negócios, de forma a maximizarem o seu potencial e a colmatar falhas de 

mercado, o que contribuirá para o desejado aumento da produtividade. 

 

Existem na Inglaterra as Agências de Desenvolvimento Regional (RDA-Regional 

Development Agencies) que foram estabelecidas pelo Governo com actores fundamentais 

para o desenvolvimento económico. Entre as suas competências destacam-se: 

desenvolvimento económico e regeneração; promoção da eficiência dos negócios, 

investimento e competitividade; promoção do emprego; desenvolvimento e aplicação de 

competências relevantes para o emprego. 

 

As políticas regionais não tratam apenas as áreas mais pobres. As áreas mais bem 

sucedidas também têm margem para melhorar a sua performance, embora os obstáculos a 

ultrapassar sejam diferentes daqueles que atingem áreas que registaram na sua história um 

crescimento diminuto. A Política Regional é para todos, não só para alguns. O Reino Unido 

está comprometido a melhorar a produtividade e empregabilidade da União Europeia. Os 
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líderes europeus, em reunião em Lisboa, em Março de 2000, comprometeram-se a uma 

estratégia de 10 anos para reformar os mercados europeus de bens, capitais e laborais. O 

objectivo é criar uma Europa que será a economia mais competitiva e dinâmica baseado no 

Conhecimento, do Mundo, capaz de um crescimento económico sustentável com mais e 

melhor emprego e uma maior coesão social. As dimensões económicas, sociais e ambientais 

do desenvolvimento sustentável foram inteiramente e explicitamente incluídas nesta agenda 

em Junho de 2001. 

 

A União Europeia apenas pode atingir estes objectivos se cada nação e região da 

União combater as falhas sociais e de mercado. Assim, há uma dimensão europeia importante 

nas políticas regionais, e é correcto que a União Europeia tenha objectivos claros para cada 

região, suportando e contribuindo para alargar os objectivos do desenvolvimento sustentável. 

Em particular, a U.E. tem-se esforçado para o fortalecimento da coesão económico-social e 

esta meta tem uma dimensão regional explícita que a Comunidade procurará atingir reduzindo 

as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das várias regiões e os atrasos das regiões 

ou ilhas menos favorecidas, incluindo as áreas rurais. 

 

Os princípios-chave para uma nova Política Regional europeia: providenciar uma 

política regional efectiva, sustentável e financiável sem que aporte uma sobrecarga ao nível 

dos impostos; suportar e valorizar as políticas dos Estados-Membros para promover 

prosperidade de nações e regiões, enquanto se procuram atingir os objectivos europeus 

comuns de mais e melhores empregos e maior coesão social, em particular através de: 

trabalhar as falhas sociais e de mercado; reconhecer a diversidade profunda entre Estados 

membros; permitir que as decisões sejam tomadas o mais próximo possível das comunidades 

locais. Apoiar activamente a Agenda de Lisboa de uma maior produtividade e 

empregabilidade, encorajando o investimento, quer em capital físico, quer humano, por via de 

um uso mais eficiente de fundos, promovendo assim uma maior abertura e dinamismo dos 

mercados, protegendo o ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável. 

 

Uma política regional focada no atingir destes objectivos beneficiará todos os cidadãos 

da União Europeia. Mas para atingir estes objectivos-chave, uma reforma é necessária. Os 

regulamentos de ajudas estatais precisam de ser reformulados para assegurar a possibilidade 

de acomodar uma política regional efectiva atacando as causas de um sub-desenvolvimento 

regional relativo. É necessário que haja um melhor uso dos financiamentos do Banco de 

Investimento Europeu, em particular dos Estados-Membros menos prósperos. Igualmente, o 
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sistema de fundos estruturais necessita de ser reformulado para que estes Estados possam 

procurar políticas efectivas para o crescimento regional e justiça social dentro de uma 

filosofia de acção que tenha flexibilidade suficiente para abarcar a variedade das suas 

necessidades. 

 

No caso de South East England foi proposta uma estratégia que ambiciona converter o 

Sudeste de Inglaterra numa região próspera, com qualidade de vida elevada e ambiente 

saudável para todos, no presente e no futuro. Tem por base o princípio da sustentabilidade de 

acordo com o qual se preconiza um crescimento económico inteligente, conjugado com uma 

aposta na Economia do Conhecimento e nas parcerias, e com uma abordagem integradora 

entre as questões rurais e urbanas.  

 

Para cada um dos cinco objectivos basilares que estão subjacentes à Estratégia: 

Competitividade Empresarial, Pessoas Bem Sucedidas, Comunidades Empreendedoras, 

Infraestruturas Eficientes, Uso Sustentável dos Recursos Naturais, foram consideradas 

prioridades e para cada uma delas propostas acções-chave, que vão ao encontro dos objectivos 

da modernização das políticas regionais estruturais da UE e da Estratégia de Lisboa. 

 

O mesmo se passa com East Midlands, que possui uma estratégia de Desenvolvimento 

Regional para a sua região, para o período temporal entre 2003-2010, que tem por objectivo 

colocar East Midlands no “Top 20” das regiões mais desenvolvidas da UE, através de um 

esforço cooperativo entre indivíduos e organizações, nomeadamente a própria EMDA (East 

Midlands Development Agency), tornando-a uma região altamente desenvolvida, com 

melhorias ao nível dos negócios, lazer, turismo, serviços, educação, saúde, entre outros.  

 

Para atingir tal desiderato, procura que o desenvolvimento económico da região seja 

sustentável, ou seja, tem que fazer parte de uma abordagem integrada que procura a realização 

do progresso económico, social e ambiental de modo harmonioso. O desenvolvimento 

sustentável consistirá em assegurar uma melhor qualidade de vida a todas as pessoas da 

região, no presente e às gerações vindouras. O crescimento económico a qualquer preço está 

totalmente fora de questão. 

 

Em síntese, a estratégia encontra-se estruturada em três Factores de Sucesso, com os 

objectivos relativos a: Emprego, Aprendizagem e Competências, Empresas e Inovação, Clima 

para os Investimentos, para os quais foram definidas doze linhas de acção e para cada uma 
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delas propostas acções-chave, que vão igualmente ao encontro dos objectivos de 

modernização das políticas regionais estruturais da UE e da Estratégia de Lisboa. 

 

 

3  COMPETITIVIDADE REGIONAL 

 

 

 3.1 Questões acerca da noção de Competitividade 

 

 Para Augusto Mateus (2005), “uma das principais dificuldades na utilização da noção 

de competitividade reside (…) no tratamento da passagem do referencial da concorrência 

entre empresas para o referencial da competição entre países e regiões em matéria de 

localização do investimento internacional, em matéria de tradução da especialização 

comercial em quotas de mercado e em matéria de avaliação dos respectivos resultados na 

sustentação dos níveis de vida da população”. 

 

 Mateus (2005) refere que uma economia competitiva tem de comportar um nível 

elevado de eficiência e de eficácia traduzido “numa capacidade efectiva de criação de 

emprego e de remuneração dos factores produtivos, isto é, numa capacidade de melhorar, de 

forma sustentada, o nível de vida médio da população. (…) É “em torno desta ideia e da 

respectiva tradução em grandes orientações estratégicas para a formulação das grandes 

políticas de desenvolvimento” que foi sendo difundida a visão convencional de 

competitividade. 

 

 Tem-se processado uma evolução nesta noção de competitividade, que tem vindo a 

ganhar relevância, sempre ligada às realidades dos três grandes pólos da economia mundial 

em cada um dos três grandes continentes que marcam o Norte industrializado: Estados Unidos 

na América, Alemanha na Europa, Japão na Ásia.  

 

 Assim, nos anos 80 do século passado, os Estados Unidos da América consideravam a 

sua competitividade como “o grau em que ela consegue, em condições de mercado livres e 

justas, produzir bens e serviços capazes de superar o teste dos mercados internacionais e 

permitir, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento real dos cidadãos. A competitividade, ao 

nível nacional, baseia-se numa performance superior da produtividade” (Report of the 

President´s Comission [Ronald Reagan] on Competitiveness, 1984 in Mateus, 2005). 
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 Esta abordagem de competitividade ressurgirá nos Estados Unidos da América, nos 

anos 90 do século passado, como “a nossa capacidade para produzir bens e serviços que 

passem o teste da concorrência internacional enquanto os nossos cidadãos possam desfrutar 

de níveis de vida que sejam, simultaneamente, crescentes e sustentáveis” (D'Andrea Tyson, 

Laura [Presidente do Council of Economic Advisors] (1992), Who’s Bashing Whom: Trade 

Conflict in High-Technology Industries.Washington: Institute for International Economics 

[Administração do Presidente Bill Clinton] in Mateus, 2005). 

 

 O Secretariado da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico) tem um entendimento da competitividade como a “capacidade de produzir bens e 

serviços que satisfazem as necessidades dos mercados internacionais, enquanto que, ao 

mesmo tempo, mantém níveis elevados e sustentáveis de rendimento” ou, em termos mais 

gerais, “a capacidade que as empresas, as indústrias, as regiões, as nações e as regiões 

supranacionais têm de gerar, de forma sustentada, quando expostas à concorrência 

internacional, níveis de rendimento dos factores e níveis de emprego relativamente elevados”. 

(“Competitiveness Policy: a New Agenda”, DST/IND (95)14, OCDE (1995) in Mateus, 

2005). 

 

 A visão da Comissão Europeia acerca do conceito de competitividade vai no mesmo 

sentido: “A competitividade – a capacidade de uma economia em prover, numa base 

sustentável, a sua população com elevados e crescentes níveis de vida e com elevadas taxas de 

emprego – está no coração dos objectivos ambiciosos estabelecidos para a União Europeia 

pela reunião do Conselho Europeu em Lisboa na primavera de 2000 [Estratégia de Lisboa]” 

(Comissão Europeia, “Industrial Policy in an Enlarged Europe”, COM(2002) 714 final in 

Mateus, 2005). 

 

 A União Europeia realizou também o seu percurso em matéria de competitividade 

industrial, o que foi dando corpo à noção de competitividade, fazendo-a ganhar relevância, 

nomeadamente através da sucessão de questões que foram surgindo em torno deste conceito. 

 

 Segundo Mateus (2005), o primeiro grande passo pode ser identificado com a 

comunicação da Comissão Europeia de 1990, “Industrial Policy in a Competitive and Open 

Environment: Guidelines for a Community Approach”, COM (90) 556 final, que abriu as 

portas às novas abordagens horizontais dirigidas aos chamados factores dinâmicos da 
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competitividade, que vieram a ser consolidadas com o livro branco de 1993, sobre “O 

Crescimento, o Emprego e a Competitividade”, que acolheu as prioridades dirigidas à 

promoção das novas tecnologias e à valorização do papel das PME. 

 

 O conjunto das iniciativas tomadas, desde então, pela Comissão Europeia ilustra bem 

o carácter evolutivo e impreciso da “competitividade” como referência para a política 

industrial, nomeadamente (Mateus, 2005): 

 

 - Na comunicação de 1994, “An Industrial Competitiveness Policy for the European 

Union”, COM (94) 319 final, com o tratamento dos elementos intangíveis e da 

cooperação industrial; 

 

 - Na comunicação de 1999, “The Competitiveness of European Enterprises in the 

face of Globalisation – How it can be encouraged”, COM (98) 718 final, com o tratamento 

das questões associadas à globalização; 

 

 - Na comunicação de 2002, “Productivity: the Key to Competitiveness of European 

Economies and Enterprises”, COM (2002) 262 final, baseada nos dois últimos relatórios sobre 

a competitividade na Europa, que se publicam desde 1996, “European Competitiveness 

Report 2001”, Comission Staff Working Paper, SEC(2001) 1705 e “European 

Competitiveness Report 2002”, Comission Staff Working Document, SEC(2002) 528, que 

alinha na “redescoberta” da produtividade como objectivo relevante e valorizando o papel dos 

serviços e das tecnologias de informação na promoção da competitividade; 

 

 - Na comunicação, adoptada no final de 2002, “Industrial Policy in an Enlarged 

Europe”, COM(2002) 714 final, enquadrando os novos temas da “estratégia de Lisboa”, 

nomeadamente os da “economia baseada no conhecimento”, da inovação e do 

“empreendedorismo”, nos desafios do alargamento; 

 

 - Na comunicação mais recente, “Some Key Issues in Europe’s Competitiveness – 

Towards an Integrated Approach”, COM(2003)704 final, onde se articulam, de novo, 

preocupações defensivas relativas com o insuficiente ritmo de crescimento da produtividade e 

com o fenómeno da “deslocalização industrial”, prolongada nos trabalhos da conferência 

“Challenges to European Competitiveness, Industrial Performance and Policy Responses”, 

realizada em dezembro de 2003 e baseada no “European Competitiveness Report 2003”, 
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Comission Staff Working Document, SEC(2003) 1299, onde se buscam respostas de 

coordenação entre políticas horizontais e sectoriais. 

  

 Mateus (2005) refere ainda a experiência da Irlanda, onde a década de 90 representou 

um muito significativo crescimento sustentado do crescimento da produtividade, apoiado 

numa rápida mudança da sua especialização industrial em direcção a actividades inovadoras 

dinamizada pelo investimento directo estrangeiro, constitui, também, um exemplo útil para 

situar a convergência de abordagens na utilização do conceito de competitividade, 

nomeadamente, na sua relação com a renovação das políticas 

públicas: “A performance da economia irlandesa ao longo dos últimos anos tem sido 

excepcional e o crescimento económico trouxe muitos benefícios à nossa sociedade. É a nossa 

competitividade, isto é, a capacidade de ganhar e manter negócios nos mercados doméstico e 

externo, que tem sustentado este sucesso (…) A competitividade constitui um objectivo 

central da política do governo. Isto envolve o nível de qualificação da população, o capital de 

conhecimento na economia, as infraestruturas físicas, os custos suportados pelas empresas, as 

telecomunicações e outros serviços necessários às empresas, a envolvente regulamentar, a 

eficiência e eficácia da administração pública e outros factores”. (National Competitiveness 

Council (2000), “Annual Competitiveness Report 2000”, Maio, (Foreword) in Mateus, 2005). 

 

 

 3.2  Competitividade entre territórios e meios locais inovadores 

 

Roberto Camagni (2002 a) e b) defende a tese de que a noção de competitividade 

territorial é teoricamente sólida devido ao papel que o território proporciona em termos de 

fornecer às empresas individuais instrumentos competitivos dependentes do meio em que se 

inserem, e sobretudo devido ao papel que o território possui nos processos de construção dos 

conhecimentos, dos códigos interpretativos, dos modelos de cooperação e de decisão sobre os 

quais se fundamentam os percursos inovadores das empresas. 

 

Em particular, Camagni defende que esta tese, referida no parágrafo anterior, faz 

sobressair os processos designados por Aprendizagem Colectiva, que permitem uma 

socialização crescente dos conhecimentos, quer na cultura interna das empresas individuais, 

quer sobretudo no mercado local de trabalho, a que este autor aludiu anteriormente como 

atmosfera industrial local. 
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Estas considerações são sustentadas pelas diferentes dimensões do conceito 

económico de território, que designam: 

 

 quer um sistema de externalidades tecnológicas localizadas, ou seja, um conjunto de 

factores materiais e imateriais, que graças ao elemento de proximidade e à respectiva redução 

de custos associada, podem tornar-se também externalidades patrimoniais; 

 quer um sistema de relações económicas e sociais que contribuem para a constituição 

de um capital relacional ou de um capital social dentro de um determinado espaço geográfico; 

 quer um sistema de governância local, que reúne uma comunidade, um conjunto de 

actores privados e um sistema de administrações públicas locais.  

  

Uma segunda tese que Camagni pretende demonstrar é a de que certas leis que 

regulam a economia das trocas internacionais (comércio internacional) não actuam a um nível 

intranacional, o que vem reforçar a importância do conceito de competitividade territorial. 

Contrariando o princípio ricardiano de vantagem comparativa que destina a cada país um 

papel na divisão internacional do trabalho independentemente da eficácia e da 

competitividade de todos os seus sectores produtivos, Camagni sustenta, pelo contrário, que, a 

um nível territorial mais reduzido, e por conseguinte nas economias abertas isso acontece não 

apenas a nível das trocas comerciais mas também a nível dos movimentos dos factores de 

produção, o princípio que regula a produção, a especialização e o comércio é o princípio da 

vantagem absoluta: se não é assegurado um certo nível ou uma certa taxa de crescimento da 

competitividade, essa economia pode estar destinada à crise, ao despovoamento, à 

desertificação. 

 

Por isso, entende que os territórios se encontram em competição entre si, em termos de 

atracção de investimentos directos exteriores e em termos de definição do seu papel produtivo 

na divisão espacial do trabalho. A atracção e a competitividade locais dependem de factores 

largamente semelhantes e comuns, que não se restringem somente a externalidades físicas, à 

acessibilidade ou a qualidades ambientais, mas igualmente pelo capital relacional e pela 

capacidade de aprendizagem expressa pelo território. 

 

Mateus (2005) entende que a análise da dinâmica da competitividade exige um 

aprofundamento das relações entre os modelos competitivos e os padrões de inovação em 

acção nas trajectórias de evolução de uma determinada empresa, região ou economia. 
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A consideração das articulações entre inovação e competitividade constitui, 

necessariamente, a base para dar ao conceito de competitividade não só uma dimensão 

verdadeiramente dinâmica, como, também, um equilíbrio na análise dos factores ou 

condições, por um lado, e resultados, por outro lado. 

 

Deste modo, Mateus (2005) refere que a inovação pode ser entendida como: 

 

- uma articulação entre os processos de produção, codificação e difusão do 

conhecimento e os processos que conduzem à introdução no mercado (distribuição e 

comercialização) de novos produtos, bens e serviços; 

 

- e/ou à introdução na empresa (desenvolvimento, adopção e adaptação) de novos 

processos produtivos e organizacionais, pressupondo mediações, mais ou menos complexas, 

quer ao nível do desenvolvimento tecnológico, quer ao nível da comunicação de informação, 

quer ao nível da educação e formação dos recursos humanos. 

 

Por isso, entende que “as inovações ao nível dos processos comportam, pelo seu lado, 

uma conjugação complexa entre as realidades técnicas e tecnológicas e as realidades humanas 

e organizacionais. (…) De um modo geral, não é possível melhorar a organização do trabalho 

sem recorrer às alavancas fornecidas pelas alterações tecnológicas nem alcançar efectivos 

progressos tecnológicos sem mudar a organização do trabalho, isto é, importa não dissociar, 

na análise dos processos de inovação, as dimensões tecnológica e organizacional, (…) no que 

respeita às: 

 

- condições de compatibilização da respectiva articulação (…); 

- condições de exploração das suas sinergias em termos de potencial de crescimento da 

produtividade”. 

 

A emergência das referências convergentes a uma economia baseada no conhecimento 

ou a uma economia de aprendizagem corresponde, assim, a uma progressiva integração 

daquelas duas dimensões na consideração das articulações entre inovação e competitividade.  

 

O conceito de capital humano foi sendo, neste quadro, completado com novas 

referências, mais centradas nas lógicas de acção colectiva, como os conceitos de capital 

social, capital organizacional ou capital estrutural (Mateus, 2005). 
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 3.3 Globalização, localismo e carácter cumulativo da produção de 

Conhecimento 

 

 Para Mateus (2005), a noção de competitividade, enquanto referencial de políticas 

públicas e de práticas empresariais, encontra-se associada à globalização, referente à 

aceleração do processo de integração económica mundial. 

 

 O processo de globalização gerou um quadro crescentemente concorrencial, que tem 

como consequência, impor progressivamente a todas as empresas e a todos os espaços de 

localização das actividades económicas, uma competitividade mais selectiva, o que se 

desenvolve através de: 

 

 - “(…) nivelamento dos preços dos bens transaccionáveis (enquanto “commodities”, 

isto é, matérias-primas, bens intermédios e bens e serviços acabados que são objecto de 

comércio e/ou investimento internacional), no domínio da afirmação da competitividade pelos 

custos, embora deixando margem para uma maior dispersão do custo do capital e, sobretudo, 

dos níveis salariais; 

 

 - através da difusão de novas formas de organização da produção e de gestão 

empresarial que, no essencial, assentam numa progressiva valorização de uma adaptação 

“fina” da produção a procuras segmentadas e complexas (isto é, que se expressam não só em 

combinações de quantidade e qualidade, mas também em combinações de suportes tangíveis e 

componentes intangíveis) traduzida, nomeadamente, na expansão e segmentação das gama de 

produtos e serviços, na redução do tempo de percepção e resposta às necessidades 

manifestadas nos mercados (“time to market”) e na expansão acelerada de redes de 

subcontratação e de comercialização, no domínio da afirmação da competitividade pelo valor 

criado”. 

 

 Mateus (2005) considera que a noção de competitividade é uma noção relativa, 

comparativa, dinâmica que remete para um tratamento relativamente exigente do tempo.  

 

 A identificação de uma situação de maior ou menor competitividade corresponde 

sempre ao resultado de uma análise comparativa, isto é, por exemplo, corresponde a uma 
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empresa que ganha ou perde quotas de mercado em relação aos seus concorrentes, a uma 

região que ganha ou perde investimentos em relação a outras regiões integradas no mesmo 

espaço de referência das actividades em causa ou a um país que alcança, de forma sustentada, 

para a sua população, um nível superior ou inferior de rendimento em relação a outro(s) 

país(es) num contexto mais global (a economia mundial) ou mais particularizado (como o 

grupo das economias da União Europeia ou o grupo das economias industrializadas da zona 

da OCDE). 

  

 A dimensão relativa ou comparativa da noção de competitividade obriga, no entanto, a 

uma decisiva articulação dinâmica na medida em que, existindo vários modelos e estratégias 

competitivas, a comparação das condições e dos resultados atingidos num determinado 

momento não se pode fazer tanto por referência a uma determinada norma (identificando 

“avanços” ou “atrasos”) mas antes por referência ao potencial revelado no processo 

competitivo (identificando “vantagens” e “desvantagens”). 

 

 A competitividade refere-se, com efeito, não só, necessariamente, a um período mais 

ou menos longo, isto é, trata-se de um fenómeno muito mais estrutural do que conjuntural, 

como envolve, também necessariamente, nos mesmos processos competitivos, sujeitos 

(pessoas, empresas, indústrias, regiões, países, governos, ...) em momentos temporais 

diferenciados dos respectivos “ciclos de vida”, bem como iniciativas e medidas com 

horizontes temporais de produção de resultados, também eles, diferenciados (curto prazo vs. 

longo prazo, pontual vs. permanente, ...). 

 

Camagni (2002 a) e b) entende que a Globalização não é um estado, mas um processo 

de integração planetária crescente do mercado de bens e serviços, do mercado das 

localizações das actividades económicas, do mercado dos factores produtivos e 

particularmente das tecnologias e da informação. Os sistemas locais de produção tornaram-se 

cada vez mais interdependentes devido às estratégias globais das empresas multinacionais. 

 

Este processo de Globalização poderia, numa primeira análise, aparentar uma 

neutralidade territorial em termos de oportunidades e desafios. Mas a situação muda 

radicalmente devido a certos aspectos qualitativos recentes no quadro internacional actual, e 

que se referem à importância crescente do factor Conhecimento e dos elementos imateriais 

ligados à cultura, às competências, à capacidade inovadora. Estes elementos desenvolvem-se 

e acumulam-se através de lentos processos de aprendizagem, individual ou colectiva, e 
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alimentam-se de informações, de interacções, de investimentos na pesquisa e na formação, e 

em consequência são essencialmente localizados e cumulativos, integrando-se no capital 

humano e nas redes locais de relações, no mercado de trabalho e no meio social, e  afiguram-

se muito selectivos em termos espaciais.   

 

Analisado nesta perspectiva internacional, o progresso técnico perde a sua 

característica de bem público, móvel e acessível, pelo contrário, só circula rapidamente no 

interior de redes seleccionadas, e exige, para conseguir a adopção e apropriação eficazes dos 

proveitos potenciais daí provenientes, a disponibilidade de activos imateriais de alta 

qualidade. Apesar das empresas poderem possuir um stock crescente de conhecimento 

codificado, é-lhes exigido um investimento bastante maior em termos de conhecimentos 

tácitos, como o capital humano, a organização e a gestão, para obterem benefícios concretos 

da mudança tecnológica e da inovação. 

 

Assiste-se então a uma dialéctica complexa entre a hiper-mobilidade de certos factores 

de produção e a ancoragem territorial de outros factores, que agem consequentemente como 

os factores de localização cruciais para os processos de produção mais avançados. O resultado 

provável deste processo será um crescimento das forças centrípetas do desenvolvimento, em 

termos de economias de escala e de envergadura, rendimentos crescentes de todo o género, e 

das forças centrífugas da exclusão territorial e do declínio. As novas tecnologias podem e 

devem ser compradas e utilizadas por todos, pois impõem doravante standards distintos, 

consoante a qualidade dos produtos e dos processos, e as redes de telecomunicações serão 

igualmente doravante portadoras de maior ou menor ubiquidade, mas as competências 

profissionais e o capital relacional que as novas tecnologias exigem para a sua utilização 

optimizada e inovadora não estão disponíveis para todos. 

 

Do que foi expresso atrás Camagni apresenta duas reflexões conclusivas: 

  

Por um lado, certos territórios particulares, como as cidades, e particularmente as 

grandes cidades, muito ricas em capital humano e em capital relacional, e também outros 

territórios particulares que a literatura definiu como distritos industriais ou meios inovadores, 

retirarão as maiores vantagens da globalização; 

 

Por outro lado, todos esses territórios, mas sobretudo os primeiros, rivalizarão 

directamente para atrair os grandes fluxos de capital móvel a nível internacional.  
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 Em termos de articulação entre Competitividade e Conhecimento, Mateus (2005) 

salienta a estratégia global actual de referência para o desenvolvimento económico na União 

Europeia, conhecida como Estratégia de Lisboa, que foi arquitectada na cimeira de Março de 

2000 e aprofundada nas cimeiras de Gotemburgo (ancorando melhor a relação entre 

competitividade e sustentabilidade), Barcelona (definindo metas muito exigentes em matéria 

de reforço do esforço europeu em Investigação e Desenvolvimento – I&D) e Bruxelas 

(avançando no domínio das reformas económicas e da estruturação do mercado interno no 

contexto do alargamento) nos três anos subsequentes. 

 

 A Estratégia de Lisboa apoia-se em três objectivos fundamentais: 

 

 - a adopção do paradigma da economia baseada no conhecimento; 

 - a renovação do modelo social europeu valorizando a aprendizagem ao longo da vida; 

 - a garantia de um ambiente macroeconómico favorável e estimulante. 

 

 A Estratégia de Lisboa apoia-se igualmente numa metodologia de acção baseada em 

formas de coordenação abertas visando uma maior coerência entre as intervenções nacionais e 

comunitárias e entre as intervenções públicas e privadas. 

  

 O grande desígnio da Estratégia de Lisboa é o de “transformar a economia europeia 

na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de 

garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior 

coesão social”. Este desígnio é prosseguido através de “uma transformação radical da 

economia europeia” apoiada na “construção” de infra-estruturas de conhecimento, na 

aceleração do esforço de inovação e do processo de concretização de reformas económicas, na 

modernização dos sistemas de protecção social e dos sistemas de educação e formação 

(Mateus, 2005). 

 

 Esta estratégia foi entretanto revista pela Comissão Europeia que tomou posse em 

2004, apresentando-se agora como Estratégia de Lisboa renovada. 

 

 A nova Comissão pretende que a Agenda de Lisboa funcione para dotar a Europa da 

economia saudável de que necessita para concretizar as suas ambições a nível social e 
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ambiental. A avaliação intercalar da Primavera de 2005 conduziu à criação de uma Estratégia 

de Lisboa renovada para o crescimento e o emprego. 

 

 Os Estados-Membros tiveram de elaborar programas nacionais de reforma, 

apresentando as medidas previstas para atingir os objectivos de Lisboa, com base em 

orientações políticas comuns e integradas. 

 

 A Comissão identificou quatro acções prioritárias: 

 

 - investir mais em conhecimento e inovação; 

 - libertar o potencial das empresas, especialmente das PME (pequenas e médias 

empresas); 

 - dar resposta à globalização e ao envelhecimento da população; 

 - avançar para uma política energética eficiente e integrada à escala da União 

Europeia. 

 

 Segundo Mateus (2005), o paradigma da economia baseada no conhecimento coloca 

no centro do processo de criação de valor económico, isto é, de riqueza e de bem-        -estar, 

não os processos de transformação material das matérias-primas em produtos acabados, mas 

os conhecimentos e as competências que permitem que eles se organizem e desenvolvam. A 

transformação radical visada pela Estratégia de Lisboa obriga, assim, à concretização efectiva 

de uma nova articulação entre as actividades económicas e a uma nova estruturação das 

respectivas cadeias de valor. 

 

 Essa transformação radical envolve três pilares centrais que reconfiguram 

completamente as cadeias de valor em acção nas diferentes actividades económicas:  

 

 - competitividade sistémica; 

 -  eficiência colectiva; 

 -  inovação rápida. 

 

 O desenvolvimento deste paradigma da economia baseada no conhecimento envolve 

de forma privilegiada, nesta sua fase inicial, as actividades produtivas mais intensivas em 

conhecimento, investigação e tecnologia e as actividades de serviços também mais intensivas 

nesses factores avançados, bem como aquelas que suportam ou induzem a formação e 
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consolidação de redes de interactividade entre clientes e fornecedores e entre empresas e 

consumidores (Mateus, 2005). 

 

 3.4 A competitividade territorial: obsessão ou preocupação legítima? 

 

 A Globalização provoca um clima de competição entre as empresas, o que vai 

desencadear importantes processos de selecção e de “destruição criativa”, capazes de 

perturbar os equilíbrios industriais e territoriais existentes, mesmo os que estão mais 

consolidados. Camagni (2002 a) e b) considera então legítimo questionar se esta situação 

permite afirmar que os territórios rivalizam directamente entre si, procurando atrair novas 

empresas ou ajudando as empresas existentes a sobreviver às transformações e a prosperar, e 

se será justo e economicamente correcto encarar um reforço da competitividade dos territórios 

em termos de políticas de desenvolvimento. 

  

 Nos últimos dez anos tem decorrido um debate importante acerca destas questões, e 

que se tem centrado à volta das posições de Paul Krugman. Para Camagni (2002 a) e b) a 

heterogeneidade inerente à formação científica, à lógica e à linguagem próprias dos 

intervenientes neste debate, como é o caso de economistas internacionais, especialistas em 

administração de empresas, geógrafos e economistas regionais, explicam os resultados pouco 

conclusivos deste debate, em que os diferentes argumentos, mais do que serem antagónicos, 

se complementam entre si. 

 

 Este problema está muito ligado às preocupações territoriais respeitantes ao 

desenvolvimento territorial e das respostas que surgirem para todas estas questões e 

inquietações depende a justificação teórica das políticas de desenvolvimento local, tendo em 

vista o reforço da competitividade e do poder de atracção dos territórios e da sua capacidade 

de responder às preocupações dos cidadãos e às necessidades das empresas em termos de 

bem-estar e de eficácia colectiva. Camagni  considera necessário aprofundar este tema 

procurando determinar o que existe de válido nas diferentes posições sobre ele e encarando 

toda esta temática de  modo unitário, coerente e cientificamente sólido. 

 

 Numa perspectiva espacial, alternadamente internacional e intranacional, Camagni 

propõe-se organizar uma série de reflexões segundo uma ordem crescente de importância 

teórica e considerando especialmente os argumentos de Paul Krugman, que considera que só 
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existe competitividade entre empresas, pois considera as empresas como os únicos itens 

passíveis de objectividade na abordagem das questões de competitividade. 

  

 Em primeiro lugar, para Paul Krugman, o verdadeiro objectivo do comércio 

internacional são as importações e não as exportações. Estas são apenas o meio de financiar as 

importações, que serão tanto mais vantajosas, quanto mais o seu custo seja inferior a produzir 

directamente os produtos. Mas para Camagni é necessário considerar um outro aspecto desta 

questão, que se refere aos termos das trocas comerciais, ou seja, os preços  relativos entre 

importações e exportações, que são muito importantes para os parceiros comerciais 

individuais. Aumentando a eficácia dos sectores de exportação é possível importar a mesma 

quantidade de bens empregando uma menor quantidade de recursos locais, principalmente em 

casos de processos inovadores, ou é possível importar uma maior quantidade de bens com a 

mesma utilização dos recursos locais, como é o caso de produtos inovadores, produtos 

diferenciados, que permitem aumentar o preço dos produtos sem que a procura baixe. Como 

tal, a eficácia dos sectores de exportação tem uma certa importância. 

  

Em segundo lugar, Paul Krugman afirma que um dos elementos mais importantes do 

bem-estar local é representado pela eficácia do sector não exposto à concorrência 

internacional, produtor de bens e de serviços para o mercado interno. Para Camagni, contudo, 

a importância da produtividade interna para o bem-estar local depende de modo crucial do 

tamanho do país e do seu grau de abertura . Se considerarmos o exemplo de um pequeno país, 

de uma região minúscula, até mesmo de uma ilha especializada somente na pesca ou no 

turismo, a competitividade desses dois sectores de exportação determinará o emprego, o 

rendimento e o montante do consumo interno real, quase totalmente dependente das 

importações.  

 

Em terceiro lugar, Krugman alerta para a demasiada facilidade em aceitar políticas 

estratégicas industriais em que o Estado assume a responsabilidade da escolha relativa dos 

sectores e produtos que poderão ter sucesso, visto que essa situação traz dificuldades, custos e 

riscos. Mas Camagni expressa a ideia de que, pelo contrário, poderá ser extremamente 

proveitoso correr alguns riscos, sobretudo se o objectivo das políticas públicas não é um 

produto ou sector específicos, mas uma fileira tecnológica, e se a estratégia visa avaliar  os 

efeitos económicos de decisões políticas gerais. Por outro lado, as políticas industriais podem 

ser políticas horizontais, não sectoriais, como as políticas que visam a melhoria da qualidade  

dos factores de produção: o capital humano, as infraestruturas, a acessibilidade regional, as 
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redes de comunicação e de informação, aos quais se podem juntar as políticas de regulação e 

de intervenção sobre as regras  a vigorar. Mas Krugman considera que estas medidas políticas 

referidas só poderão existir e ser levadas à prática a partir de Modelos complexos que 

permitam interpretar a realidade e os factores em causa.  

 

Finalmente, ao contrário de Paul Krugman que é defensor do princípio da vantagem 

comparativa, Camagni considera que este princípio não é pertinente nem utilizável nos casos 

de confrontação entre economias locais e no comércio inter-regional, e que, 

consequentemente, é inaceitável a conclusão segundo a qual cada região terá sempre o seu 

papel e a sua especialização garantidas na divisão inter-regional do trabalho. Com efeito, uma 

região pode perder eficácia económica e competitiva se a eficácia e a competitividade de 

todos os seus sectores é inferior  à de outras regiões, e isso acontece essencialmente porque, 

ao nível inter-regional, os dois mecanismos de ajustamento que permitem teoricamente passar 

de um regime de vantagem absoluta  a um regime de vantagem comparativa, que são a 

flexibilidade dos preços e dos salários em baixar e a desvalorização da moeda, ou não 

funcionam bem ou até nem sequer existem. 

 

Em conclusão, as regiões e os territórios locais, por causa da sua abertura intrínseca 

aos movimentos de bens e aos movimentos dos factores de produção, operam no contexto das 

trocas (comércio) inter-regionais num regime de vantagem absoluta e não de vantagem 

comparativa. 

 

As estratégias possíveis de desenvolvimento ou de sobrevivência dos territórios 

subdesenvolvidos serão: 

Pôr em prática um lobbying político destinado a assegurar transferências públicas, 

estratégia considerada por Camagni como exclusivamente defensiva, dispendiosa, e a rejeitar; 

A melhoria da competitividade do tecido produtivo local ; 

A atracção de investimentos de outras regiões e do estrangeiro. 

 

 3.5 Os princípios da competitividade territorial 

 

 Roberto Camagni (2002 a) e b) reflecte de forma aprofundada acerca da lógica relativa 

ao papel das exportações e dos investimentos estrangeiros no contexto regional e os elementos 

que podem reforçar a competitividade e a atractividade dos territórios, reflectindo sobre cinco 

pontos principais. 
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 No primeiro ponto, começa por referir que toda a literatura científica de 

microeconomia e de economia regional considera as exportações como o desencadeador  de 

efeitos multiplicadores de receitas e de emprego, e portanto, como o motor do 

desenvolvimento local. Numa perspectiva de curto prazo pode aceitar-se esta posição, que vê 

a procura como o elemento motor da economia, mas numa perspectiva de longo prazo, para se 

poder explicar o desenvolvimento territorial, esta óptica já não é suficiente e é necessário 

identificar quais as razões explicativas de um crescimento prolongado das exportações, e para 

isso, é necessário ter em conta os princípios da competitividade, ou seja, os elementos da 

oferta. 

  

Para exportar, as empresas locais e os seus territórios devem oferecer algumas formas 

de vantagem absoluta ou competitiva, ou melhor, esta vantagem local deve ter um carácter 

dinâmico, porque é necessário renovar constantemente a vantagem competitiva através de um 

fluxo ininterrupto de  inovações. Mas nesta altura da reflexão sobre este primeiro ponto, 

Camagni interroga-se sobre que elementos se poderá materializar esta capacidade. Camagni 

responde, referindo-se ao caso dos países avançados, em que a disponibilidade de recursos 

naturais e a disponibilidade relativa dos factores tradicionais, como o trabalho e o capital, têm 

uma importância cada vez menor. O que de facto é importante na actualidade são duas ordens 

de factores e de processos: numa visão agregada, macroeconómica, os rendimentos crescentes 

provenientes de processos de desenvolvimento cumulativos e de aglomeração de actividades, 

e numa visão microeconómica e micro-territorial, mais atenta ao papel das diferentes 

subjectividades territoriais, as vantagens específicas criadas de uma forma selectiva e 

estratégica pelas empresas individuais, as capacidades de cooperação e de sinergia reforçadas 

por uma administração pública pró-activa, as externalidades fornecidas pelos governos locais 

e nacionais, certas especificidades produzidas durante o percurso histórico por uma cultura 

territorial. Neste último caso, que para Camagni é o que tem mais interesse, trata-se de 

vantagens artificiais, criadas pela acção voluntária das comunidades locais e das suas 

administrações. 

 

 No segundo ponto, Camagni aborda o facto de que as empresas locais exigem, cada 

vez mais, não somente externalidades genéricas, mas recursos específicos e selectivos, em 

termos, por exemplo, de competências e de serviços, que podem ser difíceis ou pouco lestos 

em adquirir através do mercado. Por estas razões,  essas empresas empenham-se cada vez 

mais em estabelecer acções de cooperação com outras empresas locais, com actores colectivos 
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locais e com as administrações públicas, tendo em vista a concepção, a produção e a provisão 

desses recursos. 

 

 No terceiro ponto da reflexão, Camagni refere-se a condições territoriais particulares, 

caracterizadas por uma riqueza particular de interacções entre empresas, que podem facilitar a 

cooperação entre as empresas e os actores sociais e gerar  processos cumulativos de 

aprendizagem, que reforçam a capacidade inovadora e competitiva do sistema territorial local. 

Para ilustrar de forma eficaz este processo, Camagni evoca a noção de meio inovador, 

desenvolvido pelo Gremi (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs) . Num 

contexto turbulento, caracterizado pela dificuldade de recolher, elaborar, interpretar a 

informação, por uma grande dependência recíproca das decisões dos actores económicos e por 

uma complexidade crescente do contexto competitivo exterior às empresas, os agentes 

económicos encontram no meio local  o suporte necessário para dominar a incerteza. Com 

efeito, o meio, caracterizado por valores partilhados, representações e códigos de 

comportamento comuns, confiança, fortes sentimentos de pertença, um fundo (background) 

profissional comum e especialização económica, favorece a realização de três funções 

importantes de natureza cognitiva: 

 

 1ª – a troca de códigos de informação e a sua avaliação, uma função central no 

processo de inovação, através de contactos informais, imitação, interpretação recíproca dos 

rumores do mercado, ou seja, através de um processo colectivo e socializado. 

 

 2ª – a pré-coordenação das decisões privadas, de forma a permitir não apenas uma 

decisão mais fácil, mas também a acção colectiva. Esta função é facilitada pela confiança 

entre actores locais e por dispositivos de exclusão e/ou sanção social que castigam os 

comportamentos transgressores ou oportunistas. 

 

 3ª – a Aprendizagem Colectiva, que encontra no meio local, e em particular no 

mercado de trabalho local, o substracto permanente no qual se incorporar.  

  

 Estes efeitos são em parte espontâneos, quando existe, entre os actores locais, uma 

proximidade geográfica e uma proximidade cultural e representam a base dos rendimentos ao 

nível local, e são em parte dependentes de uma cooperação explícita entre actores locais, o 

que exige uma forma de governância local. Em ambos os casos, os elementos de vantagem 
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competitiva residem mais no exterior do que no interior da empresa individual, residem mais 

no meio local do que nas empresas individuais localizadas no seu espaço geográfico. 

 

 Em relação ao quarto ponto, Camagni afirma que os territórios e os meios locais 

rivalizam e cooperam entre si, edificando a sua vantagem competitiva. E esta situação 

beneficia a economia no seu todo se considerarmos uma visão “generativa”  do 

desenvolvimento económico enquanto processo que evolui por baixo e não enquanto processo 

definido do ponto de vista quantitativo ao nível macroeconómico e atribuído em seguida  por 

partes aos territórios individuais numa visão competitiva. 

  

As cidades, em particular, dada a sua natureza de concentrações (clusters) de bens 

públicos e de externalidades, que reforçam a interacção e a sinergia local, e dada também a  

responsabilidade política da sua administração eleita, podem ser consideradas actores em 

competição na cena internacional. 

 

 Finalmente, em relação ao quinto ponto da sua reflexão, Camagni considera que se é 

verdade que as empresas utilizam cada vez mais a localização como instrumento competitivo 

e a mobilidade no território global como instrumento de optimização dos custos de produção e 

de distribuição, não se pode afirmar, por outro lado, que os territórios são apenas objectos 

passivos das decisões de localização das empresas. Com efeito, os territórios são formados 

por colectividades atentas e por sujeitos económicos que agem no seu próprio interesse, 

procurando reter ou atrair actividades económicas. 

 

 Em resumo, a Globalização favorece sem qualquer dúvida o clima de competição em 

que agem as empresas. Para dominar esta situação e o nível de incerteza que daí deriva, as 

empresas confiam cada vez mais num capital humano de nível elevado, na acessibilidade à 

informação, nos dispositivos colectivos de avaliação e de troca de códigos de informação, nas 

várias formas de coordenação e de cooperação. Como consequência, as empresas preferem os 

territórios que fornecem estes novos factores relacionais e isso reflecte-se explicitamente nas 

suas decisões  de localização. 

  

 Mas se as empresas individuais e os indivíduos se empenham em acções colectivas, 

produtoras de confiança ( e favorecidas por essa mesma confiança) e o capital social local, e 

se as suas interacções múltiplas dão lugar a sinergias cognitivas consideráveis, manifestadas 

no meio local, e se finalmente essas acções e esses processos ganham uma vitalidade 
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suplementar através da cooperação com as administrações públicas locais, parece conveniente 

ultrapassar o individualismo metodológico que não considera senão a acção e a competição 

das empresas individuais (como é o caso de Paul Krugman) e de supor a validade de uma 

noção colectiva como a de  território, afirmando que os territórios rivalizam e competem entre 

si utilizando como instrumentos  a  elaboração de estratégias colectivas.  

 

 3.6 – Conclusões estratégicas de Roberto Camagni e de Augusto Mateus 

       

Camagni (2002 a) e b) conclui  referindo que numa economia em vias de 

Globalização, os territórios e não apenas as empresas, rivalizam e competem entre si de uma 

forma cada vez mais directa. De um modo diferente do caso dos países, as regiões e as 

cidades competem, no mercado internacional  de bens e de factores produtivos, tendo por base 

o princípio de vantagem absoluta e não de vantagem comparativa, o que significa que não 

existe nenhum mecanismo automático eficaz que assegure a cada território um papel na 

divisão espacial do trabalho, a não ser o da sua perfomance relativa. 

 

Por essa razão, os territórios que têm um desenvolvimento atrasado, fracos em termos 

de competitividade do tecido produtivo, de acessibilidade, de qualidade do capital humano e 

do ambiente, de capacidade de Aprendizagem Colectiva, correm maiores riscos em termos de 

exclusão e de declínio. De um modo particular, a fase actual do desenvolvimento, em que os 

factores cruciais são os factores de Conhecimento e os factores imateriais ligados à 

criatividade e à capacidade de utilização inovadora do stock existente de tecnologias e de 

conhecimento codificado, exige consideráveis investimentos em conhecimento tácito, capital 

humano, gestão e organização, cooperação e integração em redes. Ou seja, há uma exigência 

de factores raros, que não existem necessariamente por toda a parte, e de factores artificiais, 

que podem ser reforçados por políticas e acções apropriadas. 

 

Camagni defende que uma estratégia de competitividade territorial  e de melhoria da 

capacidade de atracção de empresas exteriores baseada no empenho das administrações locais 

e das colectividades territoriais em fornecer os factores materiais e imateriais citados 

anteriormente, aparece largamente legitimada do ponto de vista económico devido a três 

ordens de razões: 
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1ª- uma competitividade alcançada graças à qualidade do território e à eficácia dos 

serviços locais beneficia todas as actividades económicas locais, tenham elas origem no 

interior ou no exterior. 

 

2ª- uma competitividade alcançada graças à especialização comporta um alargamento 

das possibilidades de especialização complementar em relação a outros territórios.  

 

3ª- uma competitividade alcançada graças às sinergias locais entre actores,  integrando 

no tecido local as empresas exteriores, explorando os efeitos de expansão tecnológica e de 

organização   ( spillover ), assim como os rendimentos crescentes que são a base de todo o 

processo de desenvolvimento económico, no seu significado “generativo”. 

 

Nestas condições, o papel e as responsabilidades das políticas de desenvolvimento 

local e do ordenamento do território alargam-se e lançam novos desafios de carácter cultural e 

político: integrar objectivos espaciais e económicos, integrar diferentes intervenções de 

natureza sectorial, estimular e animar redes de cooperação, garantir a real e efectiva 

participação das populações e dos cidadãos na construção das “visões”  e  estratégias 

territoriais, reforçar a competitividade local através de instrumentos de política apropriados 

dirigidos para a Aprendizagem Colectiva e para o capital relacional local. 

 

 Para Camagni, todas estas novas tarefas representam desafios consideráveis que 

impõem uma evolução rápida dos modelos de governância territorial. Neste sentido, novos 

métodos e práticas de programação negociada, formas diferentes de partenariado 

público/privado e acordos por negociação no domínio dos grandes projectos territoriais e 

urbanos abrem novos caminhos a políticas de desenvolvimento territorial mais eficazes, 

transparentes e participativas.  

 

Para Mateus (2005), a “Competitividade envolve um elemento dinâmico de 

comparação (“benchmarking”) dos desempenhos dos territórios que passam a disputar, de 

forma crescentemente concorrencial, recursos e fluxos com valor económico e que envolvem 

uma articulação entre performance macroeconómica e os fundamentos microeconómicos, 

processo que é objecto de uma mediação, mais ou menos complexa, mais ou menos relevante, 

pelas condições da envolvente mesoeconómica, em que as lógicas de sector, região e cluster 

servem de suporte à avaliação das dinâmicas de especialização e de inovação e ao papel das 
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infra-estruturas, serviços de suporte, processos de aglomeração e cooperação de empresas e 

actividades. 

 

As representações conceptuais avançadas para analisar as novas formas de 

organização produtiva que se desenvolvem a nível territorial, têm sido, neste sentido múltiplas 

(distrito industrial, pólo tecnológico, meio inovador, sistema produtivo local, sistema de 

especialização flexível, cluster, entre muitas outras). 

 

A qualidade das condições envolventes (infraestruturas, recursos humanos, 

conhecimento, ambiente, segurança, mobilidade) e a consistência social, técnica e cultural 

(património, animação, criação, inovação, difusão) do território têm vindo, neste quadro, a 

constituir-se em factores progressivamente determinantes das políticas públicas que, assim, 

tendem a orientar-se preferencialmente para a criação de condições favoráveis à formação e 

promoção do espírito empresarial e à proliferação dos factores imateriais de desenvolvimento, 

isto é, procuram orientar os esforços de crescimento económico no sentido de iniciativas 

sistémicas de inovação no plano regional. 

 

A complementaridade entre as competências globais e o saber fazer local, o 

desenvolvimento de trajectórias e experiências profissionais comuns e a consolidação de 

formas de confiança recíproca geram, na envolvente territorial, um clima adequado à 

colaboração e à circulação da informação, isto é, um contexto apropriado à formação de redes 

de inovação que, por sua vez, contribuem para a revitalização do território, onde se destacam: 

 

- Uma troca de informação estruturada, em redes mais ou menos formais, que favorece 

a exploração de novas oportunidades de negócio; 

- Uma concertação relativamente sistemática, entre empresas com competências 

diversificadas, gerando um espaço de transacções a baixo custo e relações equilibradas de 

cooperação e concorrência; 

- Um desenvolvimento tecnológico, baseado na partilha do conhecimento e do saber, 

criando processos de aprendizagem e inovação colectiva e possibilitando um melhor 

aproveitamento dos recursos. 

 

A economia regional está, deste modo, na origem de um conjunto de activos 

relacionais que constituem o seu património e ajudam a prever a dinâmica da sua 

transformação, isto é, o território que a consubstancia, surge como interacção localizada de 
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um conjunto de agentes que realizam trocas de informação e conhecimento, diminuindo, 

desse modo, o nível de incerteza ligada às decisões empresariais. 

 

A proximidade territorial, constituindo um dos elementos de afirmação dos sistemas 

de produção territorializada (numa visão mais centrada no reconhecimento de vantagens 

competitivas adquiridas) ou dos sistemas regionais de inovação (numa visão mais centrada na 

construção de vantagens competitivas duradouras), tem, no entanto, de ser objecto de uma 

nova interpretação e valorização, na sequência dos movimentos de globalização das 

economias. 

 

A aproximação à competitividade de base territorial pressupõe a consideração dos 

seguintes elementos: 

 

- Numa economia polarizada pelas dinâmicas da procura, o desempenho competitivo 

está necessariamente associado ao nível de bem-estar dos habitantes do território, isto é, as 

vantagens competitivas dinâmicas e duradouras enraízam-se em círculos virtuosos, onde a 

capacidade de criar valor depende da sua difusão para melhorar generalizadamente as 

condições de vida das populações e vice-versa; 

 

- Numa economia mundial globalizada e numa Europa alargada, a competitividade 

territorial pressupõe concorrência entre empresas e territórios no seio de espaços mais vastos, 

ou seja, a competitividade relativa transforma-se numa das principais restrições externas sobre 

os níveis de emprego e sobre as remunerações do trabalho; 

 

- Nesta economia de procura globalizada a concorrência entre territórios não envolve 

necessariamente jogos de soma nula mas, pelo contrário, exige o fortalecimento dos laços de 

cooperação entre os vários actores económicos internos e externos a um dado território. 

 

As novas dimensões territoriais das economias regionais, impulsionadas por um 

modelo competitivo mais exigente, complexo e global, traduz-se, não só, na crescente 

relevância da articulação entre o “como” e o “o quê” para uma especialização produtiva 

indutora de vantagens competitivas duradouras, como na transformação da política 

económica, através da afirmação das novas políticas estruturais e horizontais (centradas na 

busca da eficiência colectiva em mercados de concorrência aberta e leal) sobre a perda de 
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eficácia das tradicionais políticas macroeconómicas e sectoriais (mais ligadas à gestão da 

relação entre oferta e procura)” (Mateus, 2005). 

 

 

 3.7 Outras perspectivas acerca da competitividade regional e territorial    

 

João Ferrão (Antonelli; Ferrão, 2001) refere a importância atribuída, actualmente, aos 

conceitos de Conhecimento e de Inovação, e de como se multiplicam os estudos empíricos e 

teóricos que procuram identificar, descrever e explicar os mecanismos de produção, 

circulação e absorção de novos conhecimentos. Estes dois conceitos são objecto de debates 

frequentes organizados por entidades supranacionais e comissões intergovernamentais e as 

políticas públicas dos mais diversos domínios integram estímulos à Inovação como um dos 

seus ingredientes essenciais. 

 

João Ferrão considera que, de tudo isto, se destaca a importância atribuída à dimensão 

territorial dos processos de Inovação, em que os estudos empíricos revelam que as actividades 

inovadoras apresentam uma tendência muito significativa para se aglomerarem 

geograficamente, e que os estudos teóricos desenvolvidos no âmbito da nova teoria 

económica recuperaram o conceito de externalidade, reavivando o papel das economias de 

proximidade e de aglomeração, há muito salientado por Alfred Marshall. Existe uma 

produção teórica abundante que identificou e estudou diferentes modelos territoriais de 

inovação, propondo e explorando conceitos como novos distritos industriais, meios 

inovadores, sistemas regionais de inovação e regiões inteligentes. 

 

É o caso do estudo exposto em Antonelli, Ferrão, 2001, em que a equipa que 

desenvolveu o trabalho partiu de dois conceitos principais: distritos industriais tecnológicos e 

conhecimento tecnológico localizado, atribuindo à Comunicação um papel essencial de 

articulação entre Conhecimento e Inovação. Os distritos industriais tecnológicos parecem 

constituir contextos de comunicação particularmente favoráveis à produção, disseminação e 

adopção de conhecimento por parte das empresas e das instituições que aí se localizam, 

apresentando por isso, potencialmente, uma forte capacidade de alimentar círculos virtuosos 

de inovação com base em mecanismos interactivos de produção de conhecimento tecnológico 

localizado. 
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Os três casos comparativos portugueses apresentados (sistema industrial de curtumes 

de Alcanena, Taguspark – parque de ciência e tecnologia da Área Metropolitana de Lisboa e o 

sistema AutoEuropa situado na Área Metropolitana de Lisboa) são considerados pelo 

Professor João Ferrão como realidades muito distintas entre si, mas que apresentam em 

comum a importância dos processos de produção de conhecimento localizado baseados na 

partilha de externalidades e de dinâmicas de comunicação que se revelam particularmente 

úteis para melhorar a capacidade de inovação individual de Pequenas e Médias Empresas 

(PME). Diferentes externalidades, formas de comunicação e tipos de proximidade podem 

favorecer, em contextos históricos distintos, a  produção, disseminação e absorção de novos 

conhecimentos, nomeadamente por parte das PME, contribuindo, assim, para um 

posicionamento mais competitivo das regiões e dos países na actual sociedade do 

Conhecimento e da Inovação.  

 

 Por seu lado, Björn Asheim (2001) considera que a economia mundial globalizante é 

caracterizada por duas tendências contraditórias: por um lado, a doutrina de desenvolvimento 

neo-fordista, baseada no princípio da vantagem comparativa, ou seja, o melhor acesso relativo 

e o uso mais eficiente dos factores de produção “naturais” (capital, trabalho), tendo o seu 

crescimento sido possível através do desenvolvimento das tecnologias dos transportes e das 

comunicações e da estimulação dada pela liberalização e desregulação do comércio 

internacional e dos mercados financeiros; por outro lado, existe a doutrina de 

desenvolvimento pós-fordista da economia do conhecimento (learning economy), em que a 

competição é baseada no princípio da vantagem competitiva, em que se pretende conseguir 

um uso mais produtivo dos factores de produção, o que requer Inovação contínua. 

 

 Este entendimento pós-fordista da industrialização como um processo territorial, 

sublinhando a importância da localização, da aglomeração e dos factores não económicos - 

como a história, cultura, instituições, que constituem o capital social de uma sociedade – para 

o desenvolvimento económico e da Inovação como um processo socialmente imbrincado, 

representaram uma contribuição substancial da economia heterodoxa, isto é, da economia 

evolucionária e da geografia económica, para a economia ortodoxa.  

 

 Esta mudança de voltar a introduzir a territorialidade na economia colocando o foco 

principal no Conhecimento como um processo localizado, considera a Inovação como um 

processo interactivo de aprendizagem, criticando o modelo linear de inovação, e considera 
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também as concentrações geográficas (clusters) como os contextos materiais mais eficientes 

para a aprendizagem interactiva. 

 

 Toda a actividade económica é baseada no Conhecimento, que pode ser formal, 

codificado (conhecimento científico) e informal, tácito (personificado nas rotinas pessoais ou 

prática técnica dos peritos) ou a combinação de ambos. As infraestruturas do Conhecimento 

são constituídas por uma variedade de instituições e de organizações, como as Universidades 

e outras instituições de Investigação e Desenvolvimento, cujo papel é a produção, 

manutenção, distribuição, gestão e protecção do Conhecimento.  

 

Para Björn Asheim, um entendimento dinâmico da competitividade  como um 

processo, indica claramente que as empresas, para manterem a sua posição no mercado 

global, têm de centrar a sua atenção em desenvolver as suas próprias competências nucleares, 

que incluem igualmente novas competências, transformando-se elas próprias em organizações 

de aprendizagem. 

 

 Mas para sustentar a competitividade a longo prazo, será importante que exista um 

cluster regional, ou seja, uma concentração geográfica de empresas e de instituições 

interligadas entre si num campo em particular numa determinada região. Os clusters regionais 

são considerados por Asheim como um meio muito importante de coordenação económica no 

âmbito das economias do conhecimento   pós-fordistas, pois fornecem o melhor contexto para 

a Inovação, devido à existência nestes clusters de conhecimento localizado e de 

interdependências não comercializáveis entre os diferentes actores. É possível, assim, numa 

determinada região,  existir  uma cooperação próxima entre as empresas entre si e os 

fornecedores, os clientes e as instituições de apoio, o que vai permitir incrementar o processo 

de aprendizagem interactiva e criar um meio inovador favorável à Inovação e ao constante  

aperfeiçoamento. A competitividade da região fica assim fortemente reforçada. 

 

 Existe, assim, um interesse crescente no papel desempenhado pelos sistemas de 

inovação regional e nacional, no contexto da criação de instrumentos de política, que tenham 

por objectivo a promoção sistemática dos processos de conhecimento localizado, de modo a 

assegurar a Inovação e a vantagem competitiva das economias regionais e nacionais. 
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3.8 Conclusão 

 

 

A noção de competitividade territorial é teoricamente sólida devido ao papel que o 

território proporciona em termos de fornecer às empresas individuais instrumentos 

competitivos dependentes do meio em que se inserem, e sobretudo devido ao papel que o 

território possui nos processos de construção dos conhecimentos, dos códigos interpretativos, 

dos modelos de cooperação e de decisão sobre os quais se fundamentam os percursos 

inovadores das empresas. 

 

Sobressaem os processos designados por Aprendizagem Colectiva, que permitem uma 

socialização crescente dos conhecimentos, quer na cultura interna das empresas individuais, 

quer sobretudo no mercado local de trabalho 

 

Estas considerações são sustentadas pelas diferentes dimensões do conceito 

económico de território, que designam: quer um sistema de externalidades tecnológicas 

localizadas, ou seja, um conjunto de factores materiais e imateriais, que graças ao elemento de 

proximidade e à respectiva redução de custos associada, podem tornar-se também 

externalidades patrimoniais; quer um sistema de relações económicas e sociais que 

contribuem para a constituição de um capital relacional ou de um capital social dentro de um 

determinado espaço geográfico; quer um sistema de governância local, que reúne uma 

comunidade, um conjunto de actores privados e um sistema de administrações públicas locais.  

 

Certas leis que regulam a economia das trocas internacionais (comércio internacional) 

não actuam a um nível intranacional, o que vem reforçar a importância do conceito de 

competitividade territorial, a um nível territorial mais reduzido, e por conseguinte nas 

economias abertas isso acontece não apenas a nível das trocas comerciais mas também a nível 

dos movimentos dos factores de produção. O princípio que regula a produção, a 

especialização e o comércio é o princípio da vantagem absoluta: se não é assegurado um certo 

nível ou uma certa taxa de crescimento da competitividade, essa economia pode estar 

destinada à crise, ao despovoamento, à desertificação. 

 

Os territórios encontram-se em competição entre si, em termos de atracção de 

investimentos directos exteriores e em termos de definição do seu papel produtivo na divisão 
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espacial do trabalho. A atracção e a competitividade locais dependem de factores largamente 

semelhantes e comuns, que não se restringem somente a externalidades físicas, à 

acessibilidade ou a qualidades ambientais, mas igualmente pelo capital relacional e pela 

capacidade de aprendizagem expressa pelo território. 

 

A análise da dinâmica da competitividade exige um aprofundamento das relações 

entre os modelos competitivos e os padrões de inovação em acção nas trajectórias de 

evolução de uma determinada empresa, região ou economia. As inovações ao nível dos 

processos comportam, pelo seu lado, uma conjugação complexa entre as realidades técnicas e 

tecnológicas e as realidades humanas e organizacionais. De um modo geral, não é possível 

melhorar a organização do trabalho sem recorrer às alavancas fornecidas pelas alterações 

tecnológicas nem alcançar efectivos progressos tecnológicos sem mudar a organização do 

trabalho, isto é, importa não dissociar, na análise dos processos de inovação, as dimensões 

tecnológica e organizacional 

 

A emergência das referências convergentes a uma economia baseada no conhecimento 

ou a uma economia de aprendizagem corresponde, assim, a uma progressiva integração 

daquelas duas dimensões na consideração das articulações entre inovação e competitividade.  

 

O conceito de capital humano foi sendo, neste quadro, completado com novas 

referências, mais centradas nas lógicas de acção colectiva, como os conceitos de capital 

social, capital organizacional ou capital estrutural 

 

A noção de competitividade, enquanto referencial de políticas públicas e de práticas 

empresariais, encontra-se associada à globalização, referente à aceleração do processo de 

integração económica mundial. 

 

 O processo de globalização gerou um quadro crescentemente concorrencial, que tem 

como consequência, impor progressivamente a todas as empresas e a todos os espaços de 

localização das actividades económicas, uma competitividade mais selectiva. Globalização 

não é um estado, mas um processo de integração planetária crescente do mercado de bens e 

serviços, do mercado das localizações das actividades económicas, do mercado dos factores 

produtivos e particularmente das tecnologias e da informação. Os sistemas locais de produção 

tornaram-se cada vez mais interdependentes devido às estratégias globais das empresas 

multinacionais. 
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A importância crescente do factor Conhecimento e dos elementos imateriais ligados à 

cultura, às competências, à capacidade inovadora. Estes elementos desenvolvem-se e 

acumulam-se através de lentos processos de aprendizagem, individual ou colectiva, e 

alimentam-se de informações, de interacções, de investimentos na pesquisa e na formação, e 

em consequência são essencialmente localizados e cumulativos, integrando-se no capital 

humano e nas redes locais de relações, no mercado de trabalho e no meio social, e afiguram-

se muito selectivos em termos espaciais.  

 

Por um lado, certos territórios particulares, como as cidades, e particularmente as 

grandes cidades, muito ricas em capital humano e em capital relacional, e também outros 

territórios particulares que a literatura definiu como distritos industriais ou meios inovadores, 

retirarão as maiores vantagens da globalização; 

 

Por outro lado, todos esses territórios, mas sobretudo os primeiros, rivalizarão 

directamente para atrair os grandes fluxos de capital móvel a nível internacional.  

 

Em termos de articulação entre Competitividade e Conhecimento a estratégia global 

actual de referência para o desenvolvimento económico na União Europeia, conhecida como 

Estratégia de Lisboa, foi arquitectada na cimeira de Março de 2000 e apoia-se em três 

objectivos fundamentais: -a adopção do paradigma da economia baseada no conhecimento; -a 

renovação do modelo social europeu valorizando a aprendizagem ao longo da vida; -a 

garantia de um ambiente macroeconómico favorável e estimulante. 

 

 A Estratégia de Lisboa apoia-se igualmente numa metodologia de acção baseada em 

formas de coordenação abertas visando uma maior coerência entre as intervenções nacionais e 

comunitárias e entre as intervenções públicas e privadas. 

  

 O grande desígnio da Estratégia de Lisboa é o de “transformar a economia europeia 

na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de 

garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior 

coesão social”. Este desígnio é prosseguido através de “uma transformação radical da 

economia europeia” apoiada na “construção” de infra-estruturas de conhecimento, na 

aceleração do esforço de inovação e do processo de concretização de reformas económicas, na 
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modernização dos sistemas de protecção social e dos sistemas de educação e formação 

(Mateus, 2005). 

 

Esta estratégia foi entretanto revista pela Comissão Europeia que tomou posse em 

2004, apresentando-se agora como Estratégia de Lisboa renovada. 

 

 A nova Comissão pretende que a Agenda de Lisboa funcione para dotar a Europa da 

economia saudável de que necessita para concretizar as suas ambições a nível social e 

ambiental. A avaliação intercalar da Primavera de 2005 conduziu à criação de uma Estratégia 

de Lisboa renovada para o crescimento e o emprego. 

 

 Os Estados-Membros tiveram de elaborar programas nacionais de reforma, 

apresentando as medidas previstas para atingir os objectivos de Lisboa, com base em 

orientações políticas comuns e integradas. 

 

 A Comissão identificou quatro acções prioritárias: -investir mais em conhecimento e 

inovação; -libertar o potencial das empresas, especialmente das PME (pequenas e médias 

empresas); -dar resposta à globalização e ao envelhecimento da população; -avançar para uma 

política energética eficiente e integrada à escala da União Europeia. 

 

O paradigma da economia baseada no conhecimento coloca no centro do processo de 

criação de valor económico, isto é, de riqueza e de bem-estar, não os processos de 

transformação material das matérias-primas em produtos acabados, mas os conhecimentos e 

as competências que permitem que eles se organizem e desenvolvam. A transformação radical 

visada pela Estratégia de Lisboa obriga, assim, à concretização efectiva de uma nova 

articulação entre as actividades económicas e a uma nova estruturação das respectivas cadeias 

de valor. 

 

 Essa transformação radical envolve três pilares centrais que reconfiguram 

completamente as cadeias de valor em acção nas diferentes actividades económicas: -

competitividade sistémica; -eficiência colectiva; -inovação rápida. 

 

 O desenvolvimento deste paradigma da economia baseada no conhecimento envolve 

de forma privilegiada, na sua fase inicial, as actividades produtivas mais intensivas em 

conhecimento, investigação e tecnologia e as actividades de serviços também mais intensivas 
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nesses factores avançados, bem como aquelas que suportam ou induzem a formação e 

consolidação de redes de interactividade entre clientes e fornecedores e entre empresas e 

consumidores 

 

Numa economia em vias de Globalização, os territórios e não apenas as empresas, 

rivalizam e competem entre si de uma forma cada vez mais directa. De um modo diferente do 

caso dos países, as regiões e as cidades competem, no mercado internacional de bens e de 

factores produtivos, tendo por base o princípio de vantagem absoluta e não de vantagem 

comparativa, o que significa que não existe nenhum mecanismo automático eficaz que 

assegure a cada território um papel na divisão espacial do trabalho, a não ser o da sua 

perfomance relativa. 

 

Os territórios que têm um desenvolvimento atrasado, fracos em termos de 

competitividade do tecido produtivo, de acessibilidade, de qualidade do capital humano e do 

ambiente, de capacidade de Aprendizagem Colectiva, correm maiores riscos em termos de 

exclusão e de declínio. De um modo particular, a fase actual do desenvolvimento, em que os 

factores cruciais são os factores de Conhecimento e os factores imateriais ligados à 

criatividade e à capacidade de utilização inovadora do stock existente de tecnologias e de 

conhecimento codificado, exige consideráveis investimentos em conhecimento tácito, capital 

humano, gestão e organização, cooperação e integração em redes. Ou seja, há uma exigência 

de factores raros, que não existem necessariamente por toda a parte, e de factores artificiais, 

que podem ser reforçados por políticas e acções apropriadas. 

 

O papel e as responsabilidades das políticas de desenvolvimento local e do 

ordenamento do território alargam-se e lançam novos desafios de carácter cultural e político: 

integrar objectivos espaciais e económicos, integrar diferentes intervenções de natureza 

sectorial, estimular e animar redes de cooperação, garantir a real e efectiva participação das 

populações e dos cidadãos na construção das “visões” e estratégias territoriais, reforçar a 

competitividade local através de instrumentos de política apropriados dirigidos para a 

Aprendizagem Colectiva e para o capital relacional local. 

 

Todas estas novas tarefas representam desafios consideráveis que impõem uma 

evolução rápida dos modelos de governância territorial. Neste sentido, novos métodos e 

práticas de programação negociada, formas diferentes de partenariado público/privado e 

acordos por negociação no domínio dos grandes projectos territoriais e urbanos abrem novos 
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caminhos a políticas de desenvolvimento territorial mais eficazes, transparentes e 

participativas.  

 

 

 4. COESÃO REGIONAL 

 

 4.1 Questões acerca da noção de coesão económica e social    

 

 Segundo Mateus (2005), “a referência da coesão económica e social surgiu 

difusamente associada à referência da convergência, nomeadamente na experiência da 

construção europeia e no quadro da formulação dos objectivos das políticas estruturais de 

incidência regional, enquanto objectivo de equilíbrio na distribuição dos resultados obtidos 

em matéria de desenvolvimento das economias e das sociedades, em termos quer das 

populações, quer dos territórios envolvidos. 

 

 A coesão económica e social, enquanto referência agregada e genérica, encontra-se, 

deste modo, intrinsecamente relacionada com a verificação de progressos, seja em termos de 

desempenho económico, seja de melhoria das condições de vida, com expressão real ao nível 

dos agentes económicos, dos cidadãos e do próprio território, quer como espaço geográfico, 

quer como espaço institucional. 

 

 A convergência económica de territórios mais desagregados (regiões e países, 

nomeadamente), que se encontra desejavelmente associada aos objectivos de coesão 

económica e social prosseguidos a um nível territorial mais agregado (países e blocos 

supranacionais, nomeadamente), configura, pelo seu lado, processos com um horizonte 

temporal de longo prazo, estendendo-se ao longo de décadas, até mesmo quando são 

estimulados por expressivos diferenciais de crescimento económico”. 

  

 Para Hen e Léonard (2002), “conceito de coesão económica e social deriva do 

conceito de convergência real, no sentido em que o objectivo da convergência nominal não 

pode ser mantido se as condições de oferta das economias forem demasiado divergentes. Por 

outras palavras, é a partir da passagem à noção de convergência real que nos aproximamos do 

conceito de coesão”. 
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4.2 Os princípios da coesão económica e social  

 

 Mateus (2005) refere que “a coesão económica e social comporta um conjunto 

alargado de dimensões, quer económicas, quer sociais, que se ramificam por múltiplos e 

diferenciados domínios que exercem complexas interacções entre si, onde se destacam, 

nomeadamente, os domínios do desempenho económico, da criação de riqueza, da 

distribuição do rendimento, do acesso aos serviços de educação e de saúde, das condições de 

habitação, bem-estar e conforto, do consumo, cultura e lazer, do acesso ao trabalho e ao 

emprego e dos níveis de protecção social. 

  

 A afirmação das referências da competitividade e da coesão fez-se, também, no quadro 

de uma certa simetria envolvendo diferentes racionalidades implícitas no funcionamento dos 

mercados e na organização das políticas públicas. Com efeito: 

  

 - Podemos notar, por um lado, valorizando a óptica dos resultados, que, se a noção de 

competitividade constitui (…) uma aproximação integrada aos fenómenos que podem garantir 

eficácia nos processos de criação de riqueza, traduzida num elevado poder de compra médio 

alimentado pelo ritmo de criação de riqueza, a noção de coesão constitui (...) uma 

aproximação integrada aos fenómenos que podem induzir equidade nos processos de 

repartição da riqueza e de acesso aos frutos do crescimento económico, traduzida numa 

razoável harmonização das condições de vida da população; 

 

 - Podemos notar, por outro lado, valorizando a óptica das condições, que, se a noção 

de competitividade conduz, como vimos, a uma aproximação onde o potencial de criação de 

riqueza, aproximado pelas condições de suporte à eficiência individual e colectiva, constitui o 

objecto central de análise, a noção de coesão conduz (...) a uma aproximação onde o acesso às 

redes de equipamentos de utilização colectiva e aos bens e serviços públicos, em especial os 

que configuram como bens de mérito, constitui o objecto central de análise”. 

 

 Hen e Léonard (2002) referem que, na União Europeia, até 1988, os diferentes 

instrumentos de intervenção estrutural funcionavam independentemente uns dos outros, sem 

grande coordenação. O reforço da concorrência provocado pela vontade de realizar o mercado 

interno, ao provocar o receio de um aumento das disparidades regionais, relançou o debate 

sobre as políticas estruturais. 
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 O Acto Único de 1986 substituiu o conceito de convergência por outro, mais alargado, 

de coesão económica e social, tendo como objectivo alcançar um crescimento dos níveis de 

vida, geograficamente mais bem repartido. A acção dos fundos estruturais - FEDER -Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, FSE -Fundo Social Europeu, FEOGA-Orientação -

Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, IFOP –Instrumento Financeiro de 

Orientação das Pescas - viu-se então novamente centrada em torno de objectivos prioritários, 

e o método das intervenções foi modificado no sentido de privilegiar três grandes princípios: a 

concentração de meios, a complementaridade com as acções nacionais e a parceria. 

 

 Para além do substancial aumento da dotação dos fundos estruturais, realizado desde 

1992, duas grandes reformas tiveram lugar desde essa altura: em 1993/1994, inicialmente com 

a criação do Fundo de Coesão com o objectivo de permitir aos Estados mais pobres (Irlanda, 

Grécia, Portugal, Espanha) da União participar o mais rapidamente possível na UEM (União 

Económica e Monetária) contribuindo para o reforço da coesão económica e social do 

conjunto, depois através do retrocesso a favor da integração de todas as intervenções de 

carácter estrutural na estratégia global de luta contra o desemprego, bem como a favor do 

desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas.  

 

 Em 1999, com o acréscimo de ajudas, a simplificação e a descentralização do 

funcionamento dos fundos, o reforço da avaliação e do controlo, logo da eficácia. No total, os 

volumes financeiros implicados e as modalidades da sua distribuição induzem transferências 

importantes dos países ricos para os países pobres. O montante das despesas estruturais 

representa, hoje, um terço do orçamento total da Comunidade, tendo-se tornado a segunda 

rubrica depois da agricultura. 

 

 Contudo, os resultados da acção estrutural ainda são, de momento, muito modestos; 

pondo de lado o carácter relativamente recente da reorganização das acções, esta fraqueza 

resulta de três explicações complementares: a insuficiência dos meios financeiros utilizados 

em favor das regiões com atraso de desenvolvimento, a insuficiência dos financiamentos 

relativos à formação profissional, à recic1agem e ao aperfeiçoamento e, finalmente, a 

insuficiente sinergia entre a acção estrutural e as políticas económicas e sociais. Acrescente-se 

que 70% da acção dos fundos estruturais se concentra hoje nas regiões mais pobres da União. 
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(Adaptado de HEN, Christian; LÉONARD, Jacques, 2002) 
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4.3 A coesão territorial 

 

 Mateus (2005) refere-se igualmente à noção de coesão territorial, que corresponde, no 

contexto da construção europeia, a uma série de objectivos: 

 

 - valorização da articulação entre políticas sectoriais e regionais; 

 - dotação de recursos e infraestruturas (ou, em linguagem mais abstracta, reforço do 

capital físico, humano e institucional); 

 - factores territoriais de competitividade, isto é, sistemas e redes de iniciativa, 

inovação e cooperação empresarial (ou, em linguagem mais abstracta, reforço dos factores 

intangíveis associados à geração, difusão e utilização do conhecimento). 

 

 A abordagem de coesão territorial que Mateus (2005) propõe, corresponde a uma 

valorização do território como espaço de integração das dimensões de coesão e 

competitividade, isto é, a uma noção de coesão territorial, que se afasta de uma espécie de 

duplicação da noção de coesão económica e social, para se centrar na identificação da maior 

ou menor capacidade de um território (país, região) conseguir equilibrar o desenvolvimento 

dos processos de construção de um economia competitiva e de uma sociedade coesa.  

 

 A coesão territorial representaria, neste quadro em que surge como articulação entre 

competitividade e coesão dinamizada pela qualidade do território, uma excelente aproximação 

às exigências de avaliação das dimensões de utilidade e sustentabilidade implícitas nas 

políticas estruturais. 

 

 O desenvolvimento dos conceitos de competitividade e de coesão conduz-nos, assim, 

necessariamente, a um passo metodológico adicional onde o território surge como elemento 

central de coerência na respectiva afirmação integrada, isto é, como espaço privilegiado da 

sua compreensão e modificação.  

 

 A noção de território é assim abordada enquanto rede institucional, económica e social 

implantada num espaço físico específico, isto é, uma noção que não seja confundida com 

convenções simplificadas (associadas, por exemplo, a nomenclaturas estatísticas ou mapas 

geográficos). A noção de território adoptada corresponde, assim, a um conjunto, 

espacialmente polarizado, de recursos, pessoas, organizações, infraestruturas, agentes 
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(económicos, sociais, culturais e políticos) e instituições (de representação, concertação e 

decisão), susceptível de se afirmar como protagonista activo de um processo de 

desenvolvimento onde se possam concretizar estratégias de acção relativas à competitividade 

e à coesão económica e social. 

  

 A abordagem integrada da coesão e competitividade numa base territorial,  deve ser 

fundamentada com base numa lógica conceptual na articulação dos conceitos de coesão e 

competitividade, isto é, de tratamento do “complexo” na passagem do “abstracto” ao 

“concreto”, e não com base numa lógica conceptual de depuração “descendente” desses 

mesmos conceitos, isto é, de “simplificação” na passagem do “geral” para o “particular”. 

 

 A abordagem da coesão e da competitividade territorial obedece, neste quadro, a um 

processo de enriquecimento da análise (diagnóstico e avaliação) e de diferenciação da acção 

(concepção e execução) que, no caso das economias regionais, se torna especialmente 

relevante e exigente, na medida em que, para além dos desafios específicos das relações entre 

as dimensões “micro” (óptica do espaço dos agentes da concorrência nos mercados, isto é, a 

“empresa”) e “macro” (óptica do espaço de legitimação das grandes escolhas democráticas, 

isto é, “Nação” ou “Estado”), se colocam, igualmente, os desafios da integração de práticas, 

políticas e estratégias definidas e reguladas, em muitos casos, num contexto de exterioridade 

ou falta de correspondência territorial em relação à própria região. 

 

 A especificidade da abordagem da coesão e da competitividade territorial, no caso das 

economias regionais, prende-se, assim, no que respeita à programação estrutural das políticas 

públicas, com criação de dois tipos de plataformas de intervenção susceptíveis de lhe conferir 

um papel efectivo de reforço mútuo, isto é: 

 

 - Plataformas de integração de acções polarizadas pela ópticas, respectivamente, do 

desenvolvimento regional e da competitividade sectorial, no plano dos objectivos 

prosseguidos, e da acções baseadas em mecanismos, respectivamente, de natureza horizontal 

e vertical, no plano dos instrumentos seleccionados;  

 

 - Plataformas de selecção e diferenciação de projectos e estratégias num quadro de 

procura de formas de especialização (“eficiência dinâmica”) e de concentração de meios 

(“massa crítica”) que permitam valorizar e desenvolver os recursos endógenos em articulação 
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com um aprofundamento positivo da sua inserção “externa” (na economia nacional, europeia 

e mundial). 

 

 A coesão económica e social, enquanto processo de convergência das trajectórias 

regionais num contexto nacional ou supranacional, pressupõe, na sua génese, um 

desenvolvimento coerente e sustentável dos diversos subsistemas regionais, e como tal, 

assume-se, em simultâneo, como um forte condicionador e uma forte condicionante de uma 

realidade sistémica e pluridimensional resultante de processos económicos, sociais e políticos 

complexos, entendida como competitividade e coesão territorial. 

 

 

4.4 Conclusão 

 

 

 A noção de coesão económica e social surgiu difusamente associada à referência da 

convergência, nomeadamente na experiência da construção europeia e no quadro da 

formulação dos objectivos das políticas estruturais de incidência regional, enquanto objectivo 

de equilíbrio na distribuição dos resultados obtidos em matéria de desenvolvimento das 

economias e das sociedades, em termos quer das populações, quer dos territórios envolvidos. 

 

A coesão económica e social encontra-se, deste modo, intrinsecamente relacionada 

com a verificação de progressos, seja em termos de desempenho económico, seja de melhoria 

das condições de vida, com expressão real ao nível dos agentes económicos, dos cidadãos e 

do próprio território, quer como espaço geográfico, quer como espaço institucional. 

 

A convergência económica de territórios mais desagregados (regiões e países), que se 

encontra desejavelmente associada aos objectivos de coesão económica e social prosseguidos 

a um nível territorial mais agregado (países e blocos supranacionais), configura, pelo seu lado, 

processos com um horizonte temporal de longo prazo, estendendo-se ao longo de décadas, até 

mesmo quando são estimulados por expressivos diferenciais de crescimento económico. 

 

Na coesão económica e social destacam-se os domínios do desempenho económico, da 

criação de riqueza, da distribuição do rendimento, do acesso aos serviços de educação e de 

saúde, das condições de habitação, bem-estar e conforto, do consumo, cultura e lazer, do 

acesso ao trabalho e ao emprego e dos níveis de protecção social. 
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Na União Europeia, até 1988, os diferentes instrumentos de intervenção estrutural 

funcionavam independentemente uns dos outros, sem grande coordenação. O reforço da 

concorrência provocado pela vontade de realizar o mercado interno, ao provocar o receio de 

um aumento das disparidades regionais, relançou o debate sobre as políticas estruturais. 

 

O Acto Único de 1986 substituiu o conceito de convergência por outro, mais alargado, 

de coesão económica e social, tendo como objectivo alcançar um crescimento dos níveis de 

vida, geograficamente mais bem repartido. 

 

A acção dos fundos estruturais viu-se então novamente centrada em torno de 

objectivos prioritários, e o método das intervenções foi modificado no sentido de privilegiar 

três grandes princípios: a concentração de meios, a complementaridade com as acções 

nacionais e a parceria. 

 

Para além do substancial aumento da dotação dos fundos estruturais, realizado desde 

1992, duas grandes reformas tiveram lugar desde essa altura: em 1993/1994, inicialmente com 

a criação do Fundo de Coesão, contribuindo para o reforço da coesão económica e social do 

conjunto, depois através do retrocesso a favor da integração de todas as intervenções de 

carácter estrutural na estratégia global de luta contra o desemprego, bem como a favor do 

desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas.  

 

Em 1999, com o acréscimo de ajudas, a simplificação e a descentralização do 

funcionamento dos fundos, o reforço da avaliação e do controlo, logo da eficácia. No total, os 

volumes financeiros implicados e as modalidades da sua distribuição induzem transferências 

importantes dos países ricos para os países pobres. O montante das despesas estruturais 

representa, hoje, um terço do orçamento total da Comunidade, tendo-se tornado a segunda 

rubrica depois da agricultura. 

 

 Contudo, os resultados da acção estrutural ainda são, de momento, muito modestos; 

pondo de lado o carácter relativamente recente da reorganização das acções, esta fraqueza 

resulta de três explicações complementares: a insuficiência dos meios financeiros utilizados 

em favor das regiões com atraso de desenvolvimento, a insuficiência dos financiamentos 

relativos à formação profissional, à recic1agem e ao aperfeiçoamento e, finalmente, a 
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insuficiente sinergia entre a acção estrutural e as políticas económicas e sociais. Acrescente-se 

que 70% da acção dos fundos estruturais se concentra hoje nas regiões mais pobres da União. 

 

A coesão territorial (Mateus, 2005) é entendida como a valorização do território como 

espaço de integração das dimensões de coesão e competitividade, isto é, a uma noção de 

coesão territorial, que se afasta de uma espécie de duplicação da noção de coesão económica 

e social, para se centrar na identificação da maior ou menor capacidade de um território (país, 

região) conseguir equilibrar o desenvolvimento dos processos de construção de um economia 

competitiva e de uma sociedade coesa.  

 

A coesão territorial representaria, neste quadro em que surge como articulação entre 

competitividade e coesão dinamizada pela qualidade do território, uma excelente aproximação 

às exigências de avaliação das dimensões de utilidade e sustentabilidade implícitas nas 

políticas estruturais. 

 

A especificidade da abordagem da coesão e da competitividade territorial, no caso das 

economias regionais, prende-se, assim, no que respeita à programação estrutural das políticas 

públicas, com a criação de dois tipos de plataformas de intervenção susceptíveis de lhe 

conferir um papel efectivo de reforço mútuo, isto é: -Plataformas de integração de acções 

polarizadas pela ópticas, respectivamente, do desenvolvimento regional e da competitividade 

sectorial, no plano dos objectivos prosseguidos, e da acções baseadas em mecanismos, 

respectivamente, de natureza horizontal e vertical, no plano dos instrumentos seleccionados; -

Plataformas de selecção e diferenciação de projectos e estratégias num quadro de procura de 

formas de especialização (“eficiência dinâmica”) e de concentração de meios (“massa 

crítica”) que permitam valorizar e desenvolver os recursos endógenos em articulação com um 

aprofundamento positivo da sua inserção “externa” (na economia nacional, europeia e 

mundial). 

 

 A coesão económica e social, enquanto processo de convergência das trajectórias 

regionais num contexto nacional ou supranacional, pressupõe, na sua génese, um 

desenvolvimento coerente e sustentável dos diversos subsistemas regionais, e como tal, 

assume-se, em simultâneo, como um forte condicionador e uma forte condicionante de uma 

realidade sistémica e pluridimensional resultante de processos económicos, sociais e políticos 

complexos, entendida como competitividade e coesão territorial. 
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 5. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS COMUNITÁRIAS sobre a 

política regional e a sua consecução em Portugal e no Norte de Portugal 

 

 

5.1   Orientações Comunitárias 

 

 

 A União Europeia apresentou recentemente orientações estratégicas tendo em vista a 

elaboração de documentos nacionais e regionais com directrizes quanto à política de 

desenvolvimento regional e aos fundos regionais estruturais. 

 

 O Documento da União Europeia aborda conceitos e estratégias defendidas por 

diversos autores, que apresentei ao longo deste texto, preconizando um desenvolvimento 

regional, segundo a Estratégia de Lisboa renovada, que vai estender-se aos fundos regionais 

estruturais. 

 

O Conselho Europeu tomou decisões, em 06 de Outubro de 2006, relativas às 

orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão (publicadas no Jornal Oficial da 

União Europeia de 21.10.2006). 

 

Estas orientações estratégicas referem-se às matérias de coesão económica, social e 

territorial, no período 2007-2013, para definir um quadro indicativo para a intervenção do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do Fundo Social Europeu e do Fundo de 

Coesão, tendo em conta outras políticas comunitárias pertinentes, com vista à promoção de 

um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável da Comunidade. 

 

Tem em conta, de um modo particular o seu alargamento, que resulta num acentuar 

importante das disparidades regionais, embora algumas das zonas mais pobres dos novos 

Estados-Membros apresentem as taxas de crescimento mais elevadas, pelo que 

consequentemente o Conselho Europeu considera o alargamento como comportando uma 

oportunidade sem precedentes de aumentar o crescimento e a competitividade em toda a 

Comunidade. 
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Segundo este texto, o Conselho Europeu da Primavera de 2005 confirmou que a 

Comunidade devia mobilizar os recursos nacionais e comunitários mais adequados — 

incluindo a política de coesão — na prossecução dos objectivos da Agenda de Lisboa 

renovada, que consiste em orientações integradas, incluindo as orientações políticas gerais 

para a economia e para o emprego adoptadas pelo Conselho. As acções a pôr em prática 

devem concentrar-se na promoção do crescimento sustentável, da competitividade e do 

emprego tendo em conta a Agenda de Lisboa renovada. 

 

O objectivo das presentes orientações estratégicas pretende visar o fomento dos 

conteúdos estratégicos da política de coesão com vista ao reforço das sinergias para ajudar a 

atingir os objectivos da Agenda de Lisboa renovada. 

 

 Este texto toma em conta as conclusões do citado Conselho Europeu de Bruxelas de 

2005, que realçou os seguintes aspectos: 

 

 “- maior apropriação dos objectivos de Lisboa no terreno, para o que será necessário: 

- contar com a participação dos intervenientes regionais e locais e dos parceiros 

sociais para um maior envolvimento com os vários domínios da sociedade; 

- acentuar essa  participação nos domínios em que a proximidade é essencial, 

como a inovação, a economia baseada no conhecimento e as novas tecnologias da 

informação e da comunicação, o emprego, o capital humano, o espírito empresarial, o 

apoio às PME e o acesso ao financiamento de capital de risco”. 

 

As presentes orientações estratégicas pretendem ainda reconhecer que o sucesso da 

implementação da política de coesão depende da estabilidade macroeconómica e das reformas 

estruturais nacionais em conjunto com uma gama de outras condições favoráveis ao 

investimento, como: 

 

“- a implementação com eficácia do mercado interno; 

 - a implementação das reformas administrativas; 

 - a implementação da boa governança; 

 - a implementação de um enquadramento empresarial positivo; 

- a existência de uma força de trabalho altamente qualificada”. 

 

Não devem ser esquecidas as necessidades e as situações nacionais e regionais:  
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“- investimento na inovação; 

- economia do conhecimento; 

- novas tecnologias do conhecimento e da comunicação; 

- emprego; 

- capital humano; 

- espírito empresarial; 

- apoio às PME; 

- acesso ao financiamento de capital de risco”. 

 

“A dimensão territorial da política de coesão é capital e todas as zonas da Comunidade 

devem poder contribuir para o crescimento e o emprego. As orientações estratégicas devem 

ter em conta as necessidades de investimento tanto nas zonas urbanas como rurais, em função 

dos respectivos papéis no desenvolvimento regional e tendo em vista a promoção do 

desenvolvimento equilibrado, de comunidades sustentáveis e da inclusão social. 

 

O objectivo de Cooperação Territorial Europeia tem um papel importante a 

desempenhar para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade do desenvolvimento de todo o 

território comunitário. As orientações estratégicas devem contribuir para o sucesso deste 

objectivo, que depende da partilha das estratégias de desenvolvimento dos territórios 

nacionais, regionais e locais em causa e da criação de redes especialmente adaptadas ao 

intercâmbio de ideias que integrem os programas nacionais e regionais em matéria de coesão. 

 

Para promover o desenvolvimento sustentável, as orientações estratégicas procuram 

reflectir a necessidade de ter em conta a protecção e melhoria do ambiente na preparação das 

estratégias nacionais. 

 

 A boa governança é, também ela, essencial a todos os níveis para o sucesso da 

execução da política de coesão. As presentes orientações estratégicas têm ainda em conta que 

uma colaboração aberta na elaboração e na implementação das estratégias de 

desenvolvimento é importante e necessária para gerir com êxito as complexas estratégias da 

coesão e para obter a qualidade e a eficiência do sector público. 

 

As presentes orientações estratégicas representam um quadro único indicativo que os 

Estados-Membros e as regiões deverão utilizar aquando da elaboração dos programas 
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nacionais e regionais, especialmente para avaliar o seu contributo para os objectivos da 

Comunidade em termos de coesão, crescimento e emprego. Tendo em conta as presentes 

orientações estratégicas, cada Estado-Membro deve preparar o seu quadro nacional de 

referência estratégica e os programas operacionais daí resultantes. 

 

O Conselho Europeu adopta estas orientações estratégicas comunitárias em matéria de 

coesão económica, social e territorial, servindo de quadro indicativo para os Estados-

Membros na preparação dos quadros nacionais de referência estratégicos e para os programas 

operacionais para o período de 2007 a 2013, sendo os Estados-Membros os destinatários 

destas orientações”. 

 

O documento apresenta em seguida três tipos de orientações: a primeira orientação 

refere-se a tornar a Europa e as suas regiões espaços mais atractivos para investir e para 

trabalhar, a segunda orientação aborda a melhoria dos conhecimentos e da inovação em 

prol do crescimento e a terceira debruça-se sobre a criação de mais e melhores empregos. 

 

A primeira orientação vai realçar, logo de início, o papel das infra-estruturas de 

transportes considerando que a existência de infra-estruturas de transportes eficientes, 

flexíveis, seguras e não poluentes constitui uma condição prévia para o desenvolvimento 

económico, dado que fomenta a produtividade e, por conseguinte, aumenta as perspectivas de 

desenvolvimento das regiões em causa, facilitando a circulação das pessoas e das 

mercadorias.  

 

“As redes de transportes promovem as oportunidades comerciais, reforçando 

simultaneamente a eficiência. Além disso, o desenvolvimento de infra-estruturas de 

transportes à escala europeia, sobretudo dos projectos transfronteiras, é essencial para uma 

maior integração dos mercados nacionais, em especial no contexto de uma União alargada. 

 

Os investimentos em infra-estruturas devem ser adaptados às necessidades específicas 

e ao nível de desenvolvimento económico das regiões e dos países interessados. Estas 

necessidades são geralmente maiores nas regiões da Convergência e nos países abrangidos 

pelo Fundo de Coesão. Regra geral, à semelhança de outros investimentos, os investimentos 

em infra-estruturas caracterizam-se por uma menor rendibilidade caso seja ultrapassado um 

certo limiar de financiamento. O seu retorno é elevado quando as infra-estruturas escasseiam 
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e as redes de base não foram concluídas, mas é susceptível de diminuir após ser atingido um 

certo nível. 

 

Por conseguinte, devem ser tidos em conta o nível de desenvolvimento económico 

regional e a existência de importantes financiamentos destinados às infra-estruturas. Nas 

regiões e nos países menos desenvolvidos, as ligações internacionais e inter-regionais podem 

proporcionar melhores resultados a longo prazo, sob a forma de uma maior competitividade 

das empresas, e facilitar a mobilidade dos trabalhadores.  

 

Por outro lado, no tocante às regiões com uma base económica limitada e fragmentada 

e caracterizadas por cidades de pequenas dimensões, poderá ser mais adequada a construção 

de uma infra-estrutura de transportes regional. Nas regiões com redes de transportes 

desadequadas, deve ser disponibilizado financiamento para construir ligações rodoviárias 

economicamente vitais. Os desafios de mobilidade e acessibilidade nas zonas urbanas deviam 

igualmente ser enfrentados, com apoio a sistemas de gestão integrada e soluções de 

transportes não poluentes. 

 

A fim de optimizar os benefícios decorrentes dos investimentos no sector dos 

transportes, a assistência facultada a título dos fundos deve basear-se em determinados 

princípios. 

 

Em primeiro lugar, devem ser utilizados critérios objectivos para determinar o nível e 

a natureza dos investimentos que serão efectuados em infra-estruturas. Por exemplo, as taxas 

de retorno potenciais devem ser avaliadas tendo em conta o nível de desenvolvimento 

económico e a natureza das actividades económicas das regiões em causa, a densidade e a 

qualidade das infra-estruturas existentes ou o grau de congestionamento. Na determinação dos 

benefícios sociais desses investimentos, também devem ser devidamente tidas em conta as 

repercussões ambientais e sociais dos projectos de infra-estruturas previstos. 

 

Em segundo lugar, o princípio da sustentabilidade ambiental deve ser respeitado o 

mais possível, em conformidade com o Livro Branco «A política Europeia de transportes no 

horizonte 2010: a hora das opções» (COM(2001), 370). Deve continuar-se o esforço no 

sentido de encontrar soluções alternativas mais «verdes». Contudo, o desempenho ambiental e 

geral de cada modo de transporte deveria ser globalmente optimizado, em particular quanto à 

utilização de infra-estruturas intermodais e intramodais. 
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Em terceiro lugar, nas regiões abrangidas pelo objectivo da convergência e nos países 

do Fundo de Coesão, deve ser privilegiada a modernização do sistema ferroviário, 

seleccionando cuidadosamente os troços prioritários e garantindo a sua interoperabilidade no 

âmbito do Sistema Europeu de Controlo do Tráfego Ferroviário (ERTMS-European Rail 

Traffic Management System). 

 

Em quarto lugar, os investimentos nas infra-estruturas de transportes devem ser 

acompanhados de uma gestão adequada do tráfego e de uma especial atenção para as questões 

de segurança, em conformidade com as normas nacionais e comunitárias. As estratégias 

nacionais ou regionais devem ter em conta a necessidade de atingir uma repartição modal 

equilibrada (e não poluente), a fim de satisfazer tanto as necessidades económicas como as 

necessidades ambientais. As estratégias devem incluir, por exemplo, sistemas inteligentes de 

transporte, plataformas multimodais e, em especial, a tecnologia utilizada nos sistemas 

ERTMS anteriormente mencionada no programa de investigação ATM para o Céu Único 

Europeu (para um sistema de gestão do tráfego aéreo mais homogéneo na Europa)”. 

 

Este Documento, tendo em conta os princípios acima referidos, apresenta orientações 

recomendadas para as acções a empreender: 

 

“— Os Estados-Membros e as regiões elegíveis para financiamento no âmbito do 

objectivo da convergência ou do Fundo de Coesão, devem dar prioridade adequada aos 30 

projectos de interesse europeu que digam respeito ao respectivo território. Neste grupo de 

projectos, as ligações transfronteiras merecem uma atenção especial. Deve ser concedido 

apoio a outros projectos RTE e ligações estratégicas de transportes quando tal se justifique de 

forma evidente como contributo para o crescimento e a competitividade. 

 

— No contexto de uma estratégia regional integrada dos transportes e das 

telecomunicações que abranja as zonas urbanas e rurais, serão igualmente importantes os 

investimentos complementares nas ligações secundárias, a fim de assegurar que as regiões 

beneficiam das oportunidades criadas pelas redes principais. 

 

— O apoio às infra-estruturas ferroviárias deverá procurar garantir uma melhor 

acessibilidade. As tarifas ferroviárias devem facilitar o acesso aos operadores independentes. 

Reforçar a criação de uma rede interoperacional em toda a União Europeia. A conformidade e 
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as aplicações da interoperabilidade e a utilização do sistema ERTMS no comboio e na via-

férrea devem fazer parte de todos os projectos financiados, se for caso disso. 

 

— A promoção de redes de transportes sustentáveis do ponto de vista ambiental, 

particularmente nas zonas urbanas. Isto inclui instalações de transportes públicos (tais como 

infra-estruturas de estacionamento para os trabalhadores pendulares), planos de mobilidade, 

rotundas, reforço da segurança nos cruzamentos e vias de tráfego não motorizado (pistas para 

velocípedes, percursos pedonais). São igualmente contempladas as medidas que prevêm a 

acessibilidade aos serviços de transportes públicos para determinados grupos (idosos, pessoas 

com deficiência), bem como redes de distribuição de combustíveis alternativos. As vias 

navegáveis interiores também podem contribuir para a sustentabilidade das redes. 

 

— A fim de garantir a máxima eficiência das infra-estruturas de transportes para a 

promoção do desenvolvimento regional, devem ser melhoradas as conexões dos territórios 

sem litoral, insulares ou ultraperiféricos, aos projectos RTE-T. A este respeito, o 

desenvolvimento de ligações secundárias, com especial ênfase para o transporte intermodal e 

o transporte sustentável, será uma ajuda. Nomeadamente, deve ser efectuada a ligação dos 

portos e aeroportos ao interior. 

 

— Deve ser prestada uma maior atenção ao desenvolvimento das «auto-estradas do 

mar» e ao transporte marítimo de curta distância como alternativa viável ao transporte 

rodoviário e ferroviário de longo curso. 

 

 Nos casos em que os Estados-Membros beneficiam simultaneamente de ajuda do 

Fundo de Coesão e dos fundos estruturais, os programas devem fazer uma distinção entre os 

tipos de acções financiadas por cada um dos fundos. No caso das redes transeuropeias de 

transportes, o apoio está essencialmente a cargo do Fundo de Coesão. 

 

Por seu lado, os fundos estruturais devem centrar-se, em geral, no desenvolvimento 

das infra-estruturas ligadas às medidas de incentivo ao crescimento económico (tais como o 

desenvolvimento do turismo e a melhoria das zonas industriais para as tornar mais atractivas).  

 

No que respeita às infra-estruturas rodoviárias, os investimentos devem igualmente 

estar ao serviço do objectivo geral da segurança rodoviária. 
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O co-financiamento dos fundos deve completar as subvenções das redes 

transeuropeias e evitar, assim, a duplicação de ajuda comunitária. Os Estados-Membros 

podem recorrer aos coordenadores como meio de encurtar o período de tempo entre a 

programação da rede e a sua construção efectiva. Cada Estado-Membro deverá determinar 

antecipadamente o instrumento mais adequado aos projectos previstos. O financiamento da 

política de coesão pode ser combinado com a garantia de empréstimo que faz parte dos 

instrumentos RTE-T”. 

 

De seguida, esta primeira orientação refere-se ao reforço das sinergias entre a 

protecção ambiental e o crescimento, salientando que o contributo dos investimentos 

ambientais para a economia pode assumir três formas:  

 

“- assegurar a sustentabilidade, a longo prazo, do crescimento económico; 

- diminuir os custos ambientais externos para a economia (por exemplo, custos com a 

saúde, custos da despoluição ou recuperação dos danos);  

- estimular a inovação e a criação de emprego.  

 

Os futuros programas de coesão devem procurar reforçar as eventuais sinergias entre a 

protecção do ambiente e o crescimento. Neste contexto, devem ser prioritárias a prestação de 

serviços ambientais (abastecimento em água potável, tratamento dos resíduos e das águas 

residuais), a gestão dos recursos naturais, a descontaminação das terras com vista à sua 

preparação para novas actividades económicas e a protecção contra determinados riscos 

ambientais (por exemplo, desertificação, secas, incêndios e cheias). 

 

A fim de optimizar os benefícios económicos e minimizar os custos, deve ser dada 

prioridade à resolução dos problemas de poluição do ambiente na sua origem. No sector da 

gestão dos resíduos, isto implica uma atenção acrescida à prevenção da produção de resíduos, 

à reciclagem e biodegradação de resíduos que são soluções rentáveis e criadoras de emprego. 

 

As estratégias de desenvolvimento devem basear-se numa avaliação prévia das 

necessidades e dos problemas específicos das regiões, sempre que possível através da 

utilização dos indicadores adequados. Devem ser envidados esforços para promover a 

internalização dos custos ambientais externos, apoiando a criação e o desenvolvimento de 

instrumentos de mercado (ver, por exemplo, os instrumentos propostos pelo plano de acção 

das tecnologias ambientais). Neste contexto, chama-se a atenção para a iniciativa 
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Monitorização Global do Ambiente e da Segurança que permitirá obter, a partir de 2008, 

informação actualizada em toda a Europa sobre a cobertura/utilização dos solos e 

características oceânicas, além de mapas pontuais sobre desastres e acidentes”. 

 

Assim, as orientações recomendadas para as acções a empreender são as seguintes: 

 

“— Suprir as necessidades significativas de investimentos em infra-estruturas, em 

especial nas regiões abrangidas pelo objectivo da convergência, nomeadamente nos novos 

Estados-Membros, a fim de cumprir a legislação em matéria de ambiente nos sectores da 

água, dos resíduos, do ar, da protecção da natureza e das espécies e da biodiversidade. 

 

— Assegurar condições atractivas para as empresas e para o seu pessoal altamente 

qualificado. Isto pode ser conseguido promovendo um ordenamento do território que reduza a 

expansão descontrolada das zonas urbanas e a reabilitação do ambiente físico, incluindo o 

desenvolvimento do património natural e cultural. 

 

Os investimentos neste sector devem estar claramente ligados ao desenvolvimento de 

empresas inovadoras e criadoras de emprego nos locais em questão. 

 

— Promover, para além dos investimentos nas fontes de energia sustentáveis e nos 

transportes, os investimentos que contribuam para honrar os compromissos assumidos pela 

UE no âmbito do Protocolo de Quioto. 

 

— Adoptar medidas de prevenção dos riscos através de uma melhor gestão dos 

recursos naturais, de uma investigação mais específica e de uma melhor utilização das TIC, 

bem como de políticas mais inovadoras de gestão pública incluindo, por exemplo, a 

monitorização preventiva. 

 

Nos casos em que os Estados-Membros beneficiam de ajuda do Fundo de Coesão e 

dos fundos estruturais, os programas devem fazer uma distinção clara entre os tipos de acções 

financiadas respectivamente por cada um dos fundos”. 

 

Por último, ainda na primeira orientação, aborda a questão da utilização intensiva das 

fontes de energia tradicionais pela Europa, salientando que uma prioridade relacionada com o 
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atrás exposto é a necessidade de reduzir a dependência em relação às fontes de energia 

tradicionais através da melhoria do rendimento energético e das fontes de energia renováveis.  

 

“Os investimentos nestes domínios contribuem para garantir a segurança do 

abastecimento energético com vista ao crescimento a longo prazo, funcionando 

simultaneamente como fonte de inovação e oferecendo oportunidades de exportação, sendo 

rentáveis especialmente se os preços da energia permanecerem elevados. 

 

São igualmente necessários os investimentos nas fontes de energia tradicionais, por 

forma a garantir a segurança do abastecimento. Nos casos em que o mercado não funciona e 

em que a liberalização do mercado não seja prejudicada, os fundos devem sobretudo 

concentrar-se na realização das interconexões, especialmente na conclusão das redes 

transeuropeias, na melhoria das redes de electricidade e na realização e melhoria das redes de 

transportes e de distribuição de gás, incluindo às regiões insulares e ultraperiféricas, se 

necessário”. 

 

Neste campo, as orientações relativas às acções a empreender são as seguintes: 

 

“— Apoiar os projectos destinados a melhorar o rendimento energético, por exemplo 

nos edifícios, e a divulgar modelos de desenvolvimento de baixa intensidade energética. 

 

— Apoiar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias renováveis e alternativas 

(eólica, solar, biomassa), incluindo para aquecimento e climatização que podem conferir à UE 

uma vantagem comparativa e reforçar desse modo a sua posição competitiva. Tais 

investimentos contribuem igualmente para o objectivo de Lisboa de assegurar que, até 2010, 

21 % da electricidade seja gerada por fontes renováveis. 

 

— No que respeita às fontes de energia tradicionais, concentrar os investimentos no 

desenvolvimento das redes, quando o mercado não funcionar. Os referidos instrumentos 

dizem essencialmente respeito às regiões abrangidas pelo objectivo da convergência”. 

 

A segunda orientação, referente à melhoria dos conhecimentos e da inovação em prol 

do crescimento, aponta para que as estratégias regionais devem:  
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“- privilegiar o investimento em IDT (investigação e desenvolvimento tecnológico), 

inovação e espírito empresarial; 

 

- assegurar que estes investimentos satisfazem as necessidades de desenvolvimento 

económico da região e que existe capacidade para os transformar da investigação em produtos 

comerciais, processos e serviços inovadores;  

 

- reforçar a transferência de tecnologias e o intercâmbio de conhecimentos;  

 

- promover o desenvolvimento, a divulgação e a adopção das TIC (tecnologias de 

informação e comunicação) nas empresas; assegurar que as empresas que estão dispostas a 

investir em bens e serviços de elevado valor acrescentado tenham acesso aos financiamentos.  

 

Tais estratégias deviam prever medidas específicas experimentais destinadas a 

aumentar a capacidade de que devem fazer prova as políticas e as organizações intermediárias 

nas acções de fomento à inovação levadas a cabo junto dos agentes regionais e locais, em 

particular as PME. 

 

Esta orientação foca, em primeiro lugar, o reforço e melhoria do investimento em IDT, 

realçando que a competitividade das empresas europeias depende fundamentalmente da sua 

capacidade para introduzir novos conhecimentos no mercado o mais rapidamente possível.  

 

O apoio público à IDT justifica-se pela existência de falhas de mercado e pode 

também ser justificado pelo carácter público de certos investimentos de IDT. Além disso, a 

questão da apropriação dos resultados da investigação e a necessidade de atingir uma massa 

crítica em determinados sectores de investigação justificam o apoio público à IDT. 

 

A natureza específica da IDT deve ser considerada aquando da execução da política 

regional. A IDT exige, em particular, uma estreita interacção entre os intervenientes, de modo 

a promover a constituição dos pólos de excelência necessários para atingir a massa crítica; a 

proximidade geográfica das PME e os pólos de inovação em torno das instituições públicas de 

investigação, por exemplo, podem desempenhar um papel fundamental.  
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Daí que as actividades de IDT devam necessariamente estar concentradas 

geograficamente e que paralelamente a capacidade de absorção das zonas de baixa 

intensidade de IDT seja promovida. 

 

Nos Estados-Membros e nas regiões menos desenvolvidos a IDT deve ser promovida 

em torno dos pólos de excelência existentes, devendo evitar-se uma dispersão geográfica 

excessiva dos recursos. Também aqui, as plataformas europeias de tecnologia podem 

contribuir para centrar o investimento em áreas prioritárias de investigação. 

 

Os investimentos devem igualmente complementar as prioridades europeias definidas 

no Sétimo Programa-Quadro e apoiar os objectivos da Agenda de Lisboa renovada. Deve ser 

concedida prioridade ao desenvolvimento de produtos, serviços e competências novos e 

comercializáveis. 

 

As acções de IDT devem ser alinhadas pela política da Comunidade neste domínio e 

pelas necessidades das regiões em questão. Em termos de método, essas acções devem basear-

se numa abordagem analítica adequada, tal como: 

 

- a capacidade de antecipação;  

- a utilização de indicadores, como as patentes; recursos humanos em IDT; 

- a localização das instituições de investigação públicas e privadas;  

- a existência de agrupamentos de empresas inovadoras”. 

 

As orientações recomendadas para as acções a empreender no domínio da IDT são as 

seguintes: 

 

“— Reforçar a cooperação entre as empresas, bem como entre estas últimas e as 

instituições públicas de investigação e educação superior, apoiando a criação de clusters 

regionais e transregionais de excelência. 

 

— Apoiar as actividades de IDT nas PME e a transferência de tecnologia (permitindo 

a estas últimas o acesso aos serviços de IDT nas instituições de investigação financiadas com 

dinheiros públicos). 
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— Apoiar as iniciativas regionais de carácter transfronteiriço e transnacional 

destinadas a reforçar a colaboração no sector da investigação e a criação de capacidades nos 

sectores prioritários da política de investigação da Comunidade. 

 

— Reforçar a criação de capacidades de I&D, incluindo as TIC, as infra-estruturas de 

investigação e o capital humano nos sectores que possuem um potencial de crescimento 

significativo. 

 

Particularmente nas regiões elegíveis ao abrigo do objectivo da convergência, os 

programas podem contribuir para desenvolver as infra-estruturas nos domínios da IDT 

(incluindo as redes regionais de transmissão de dados a alta velocidade entre os 

estabelecimentos de investigação e dentro destes últimos), a infra-estrutura da educação, o 

equipamento e os instrumentos tanto nas instituições como nas empresas financiadas com 

verbas públicas, desde que estes investimentos estejam directamente ligados aos objectivos 

regionais de desenvolvimento económico.  

 

Tal poderá incluir as infra-estruturas de investigação cujos estudos de viabilidade 

foram financiados pelos anteriores programas-quadro. O apoio às prioridades do Sétimo 

Programa-Quadro deve procurar desenvolver todo o potencial dos centros de excelência já 

existentes ou que estão a ser criados, bem como reforçar os investimentos no capital humano, 

especialmente através da formação dos investigadores a nível nacional e da criação de 

condições para atrair os investigadores formados no estrangeiro”. 

 

Em segundo lugar esta orientação aborda o tema: facilitar a inovação e promover o 

espírito empresarial, indicando que a inovação resulta de processos complexos e interactivos, 

incluindo a capacidade de as empresas beneficiarem de conhecimentos complementares 

fornecidos por outros intervenientes no mercado, organizações e instituições. 

 

“Os investimentos na inovação representam uma prioridade de topo da política de 

coesão e dos programas a título dos objectivos da convergência e da competitividade regional 

e emprego. O seu co-financiamento deve ser uma prioridade principal nas regiões abrangidas 

por este último objectivo, cujos recursos financeiros limitados devem ser concentrados por 

forma a atingir a massa crítica e a obter um efeito de alavanca. 
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A principal finalidade deve ser a promoção de um ambiente empresarial que favoreça 

a produção, a divulgação e a utilização de novos conhecimentos por parte das empresas.  

 

A fim de criar sistemas de inovação regionais eficazes, os agentes económicos, sociais 

e políticos devem ser postos em contacto com as melhores tecnologias e práticas comerciais 

do mundo, ultrapassando a dimensão nacional ou local. Para o efeito, deve igualmente ser 

estabelecida uma cooperação com os Centros de Ligação para a Inovação e com os 

Euroinfocentres que são financiados pelo programa CIP, em especial no domínio das 

tecnologias transnacionais e da divulgação da informação. 

 

As empresas em fase de arranque, em especial as empresas ligadas à IDT, devem 

beneficiar de apoio, a fim de desenvolver parcerias com instituições de investigação que se 

baseiem numa perspectiva a mais longo prazo e que estejam claramente viradas para o 

mercado.  

 

A política de coesão deve procurar compensar as situações em que o mercado não 

funciona e que prejudicam a inovação e o espírito empresarial. As acções devem procurar 

desenvolver os pólos de actividade existentes, a fim de explorar o potencial regional em 

matéria de IDT e de promover a criação de redes e a cooperação tecnológica dentro das 

regiões e entre estas últimas. 

 

As entidades públicas devem assegurar que as instituições de investigação, o sector 

privado e o sector público explorem plenamente as potenciais sinergias existentes. 

 

Em termos de método, as estratégias de desenvolvimento económico poderiam ser 

melhoradas pela recolha de dados relativos às actividades inovadoras existentes nas regiões 

em causa. Estes dados podem, por exemplo, dizer respeito a patentes privadas ou à natureza, 

âmbito de aplicação e potencial de desenvolvimento, dos clusters e das actividades inovadoras 

existentes, incluindo aquelas em que participam instituições públicas e privadas de 

investigação. 

 

Para o efeito, são igualmente úteis os inquéritos comunitários sobre a inovação e o 

Painel Europeu da Inovação”. 

 

Neste domínio, as orientações relativas às acções a empreender são as seguintes: 
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“— Tornar a oferta regional em matéria de educação, inovação e IDT mais eficaz e 

mais acessível às empresas, nomeadamente às PME, por exemplo através da criação de pólos 

de excelência, do reagrupamento das PME do sector das tecnologias de ponta em torno de 

instituições de investigação e tecnologia ou do desenvolvimento e criação de clusters 

regionais junto das grandes empresas. 

 

— Prestar serviços de apoio às empresas a fim de permitir que estas últimas, em 

especial as PME, reforcem a sua competitividade e se internacionalizem, nomeadamente 

aproveitando as oportunidades criadas pelo mercado interno. Os serviços prestados às 

empresas devem dar prioridade à exploração das sinergias (por exemplo, transferência de 

tecnologias, parques científicos, centros de comunicação TIC, viveiros de empresas e serviços 

conexos, e colaboração com clusters) e prestar um apoio de tipo mais tradicional em matéria 

de gestão, comercialização, assistência técnica, contratação e outros serviços profissionais e 

comerciais. 

 

— Assegurar que os pontos fortes da Europa no domínio das eco-inovações sejam 

plenamente aproveitados. As eco-inovações devem ser promovidas a par da melhoria das 

práticas das PME, mediante a criação de sistemas de gestão ambiental. Se investirem agora 

neste sector, num futuro próximo, quando outras regiões perceberem a necessidade deste tipo 

de tecnologias, as empresas da UE estarão em boa posição. Este domínio está claramente 

ligado ao Programa-Quadro «Competitividade e Inovação». 

 

— Promover o espírito empresarial e facilitar a criação e o desenvolvimento de novas 

empresas. A tónica deverá ser posta em incentivar as empresas inovadoras (spin outs e spin 

offs) a partir das instituições ou das empresas de investigação, utilizando diversas técnicas 

(por exemplo, realização de campanhas de sensibilização; criação de protótipos; orientação e 

apoio tecnológico e gestionário aos potenciais empreendedores). 

 

É importante assegurar que as empresas, incluindo as PME, possam utilizar os 

resultados da investigação para fins comerciais. 

 

Os serviços às empresas devem ser prestados de preferência pelo sector privado ou por 

organismos mistos (públicos-privados). Os serviços em causa devem ser da máxima 

qualidade, estar imediatamente disponíveis, ser facilmente acessíveis e responder às 
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necessidades das PME. Os serviços devem ser de primeira categoria, facilmente disponíveis, 

facilmente acessíveis e prontos a reagir às necessidades das PME. A qualidade dos serviços 

deve ser definida e controlada, devendo existir coerência entre os prestadores de serviços, 

nomeadamente através da criação de parcerias entre o sector público e o sector privado e de 

balcões únicos. 

 

Os procedimentos administrativos são frequentemente demasiado complexos. As 

informações e o apoio inicial devem estar disponíveis a partir de uma rede de balcões únicos, 

que poderia constituir a interface entre o sector público e o candidato à subvenção. Neste 

contexto, deveriam ser igualmente contempladas diversas acções co-financiadas pela política 

de coesão. As competências dos referidos prestadores devem abranger toda a gama de 

auxílios de Estado, independentemente das competências nacionais ou regionais, sendo 

fixados objectivos para garantir a eficácia do seu funcionamento que ficarão sujeitos a um 

controlo periódico. 

 

Quando as circunstâncias o justificarem, pode ser prestado um apoio personalizado a 

determinadas categorias de empresas (por exemplo, empresas em fase de arranque ou 

empresas recentemente transferidas) ou de empresários (por exemplo, jovens, mulheres, 

trabalhadores mais velhos ou membros de minorias étnicas).  

 

O espírito empresarial deve igualmente ser promovido nas escolas”. 

 

Em terceiro lugar, esta orientação pretende promover a sociedade da informação para 

todos, através da divulgação das TIC em toda a economia da União, que representa uma 

alavanca importante para melhorar quer os níveis de produtividade, quer a competitividade 

das regiões.  

 

“A divulgação das TIC fomenta igualmente a reorganização dos métodos de produção 

e o surgimento de novas empresas e de novos serviços privados. A prestação eficaz e efectiva 

de serviços públicos, em particular no que respeita à administração pública em linha e aos 

serviços de saúde em linha, possui um potencial significativo de crescimento económico e de 

desenvolvimento de novos serviços.  

 

A divulgação tecnológica pode contribuir para o desenvolvimento regional, 

favorecendo a criação e o crescimento de pólos de excelência no âmbito das actividades TIC e 
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desenvolvendo as conexões e a criação de redes entre as empresas, em especial as PME. As 

medidas a tomar deverão promover o desenvolvimento de produtos e de serviços destinados a 

facilitar e incentivar os investimentos do sector privado nas TIC, garantindo simultaneamente 

a concorrência neste sector. 

 

As medidas políticas devem, pois, centrar-se na conectividade. Isto inclui a melhoria 

dos serviços de apoio à inovação destinados às PME, com o objectivo específico de promover 

a transferência de tecnologias entre as instituições de investigação e as empresas. Exige ainda 

o desenvolvimento das capacidades necessárias à economia do conhecimento, bem como o de 

conteúdos, através da execução de aplicações e da prestação de serviços (tais como a 

administração pública em linha, o comércio electrónico, a aprendizagem em linha e os 

serviços de saúde em linha) que constituem alternativas válidas a outros modelos de prestação 

de serviços frequentemente mais onerosos.  

 

Este aspecto assume particular importância nas áreas remotas, de fraca densidade 

populacional e nas regiões ultraperiféricas, bem como nas ilhas ou nas áreas naturalmente 

desfavorecidas.  

 

É evidente que a utilização e o desenvolvimento de produtos e de serviços baseados no 

conteúdo só podem funcionar se as infra-estruturas adequadas existirem e tiverem capacidade 

para suportar os serviços de banda larga. Por conseguinte, é importante que existam em toda a 

União infra-estruturas adequadas de comunicação de banda larga a preços acessíveis. 

 

Regra geral, os investimentos nas infra-estruturas relacionadas com as TIC devem ter 

em conta a rapidez da evolução tecnológica, o respeito pelos princípios da neutralidade 

tecnológica e o livre acesso. É essencial respeitar as regras da concorrência, bem como a 

execução do quadro regulamentar relativo às comunicações electrónicas. 

 

As acções devem basear-se em indicadores de contexto relativos à estrutura 

económica existente (incluindo a especialização industrial; o nível de desenvolvimento 

económico; a qualidade das conexões às TIC e as potenciais sinergias entre os pólos regionais 

de actividade económica).  
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A identificação das necessidades regionais deve ter em conta as actuais iniciativas da 

Comunidade a favor das TIC, em especial a iniciativa i2010 — Uma sociedade da informação 

europeia para o crescimento e o emprego. 

 

Tendo em conta que as TIC abrangem todos os sectores da economia e da sociedade, é 

imperativo que os Estados-Membros e as regiões desenvolvam estratégias compatíveis em 

matéria de sociedade da informação que garantam a coerência e a integração entre os sectores, 

através de um equilíbrio entre a oferta e a procura com base nas condições locais, na 

participação das partes interessadas e num forte apoio político do sector público”. 

 

As orientações recomendadas para as acções a empreender são as seguintes: 

 

“— Assegurar a adopção das TIC pelas empresas e pelos agregados familiares e 

promover o desenvolvimento através de um apoio equilibrado da oferta e da procura de 

produtos e serviços públicos e privados neste sector e de maiores investimentos em capital 

humano. Estas acções devem aumentar a produtividade, promover uma economia digital 

aberta e competitiva e uma sociedade inclusiva (por exemplo, melhorando a acessibilidade 

para as pessoas com deficiência e para os idosos), estimulando assim o crescimento e o 

emprego. 

 

— Assegurar a disponibilidade de infra-estruturas relacionadas com as TIC nos casos 

em que o mercado não o faz a um custo comportável e a um nível compatível com o apoio dos 

serviços necessários, em especial nas zonas rurais isoladas e nos novos Estados-Membros”. 

 

Em quarto e último lugar esta segunda orientação aborda o tema da melhoria do acesso 

ao financiamento, considerando-o outro factor essencial para promover o conhecimento e a 

inovação. 

 

“Para fomentar o crescimento e a criação de emprego, é necessário que, para os 

empresários e para as empresas, volte a ser mais interessante investir no desenvolvimento e na 

produção de bens e de serviços do que, por exemplo, concentrar os seus esforços em 

actividades destinadas a maximizar o lucro. 

 

O acesso ao financiamento neste contexto é frequentemente difícil, criando obstáculos 

ao crescimento e à criação de emprego. Importa melhorar o acesso ao capital, tanto no caso 
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das actividades de IDT como das empresas em fase de arranque. É igualmente necessário 

desenvolver os mercados de capital de risco relacionados com actividades inovadoras e 

paralelamente proporcionar um melhor enquadramento regulamentar que favoreça o espírito 

empresarial. 

 

Estes programas podem ser realizados em estreita colaboração com o Fundo Europeu 

de Investimento (FEI) ao abrigo da iniciativa JEREMIE, o que permitirá disponibilizar 

recursos financeiros em domínios em que o espírito empresarial não se desenvolve por causa 

do não funcionamento do mercado devido aos riscos elevados associados às actividades de 

IDT.  

 

O impacto do apoio público à criação de empresas também deve ser tido devidamente 

em conta, a fim de evitar a exclusão dos investimentos do sector privado e as medidas 

prejudiciais para a concorrência. A coordenação entre os fundos tem de ser maior. 

 

O capital próprio e o capital de risco, bem como os fundos rotativos para empresas 

inovadoras em fase de arranque, devem desempenhar um papel fundamental como motor do 

espírito empresarial, da inovação e da criação de emprego; as instituições públicas nem 

sempre são as mais adequadas para assumir riscos.  

 

Nas situações em que o mercado não funciona, deve ser dada prioridade à criação ou à 

expansão de entidades especializadas no fornecimento de capital de risco e de garantias 

bancárias. Regra geral, o apoio será mais eficaz se assumir a forma de um pacote integrado de 

assistência, que comece pela formação antes do arranque ou da expansão da empresa”. 

 

Com base nestes princípios, as orientações recomendadas para as acções a empreender 

são as seguintes: 

 

“— Apoiar instrumentos distintos das subvenções tais como empréstimos, garantias 

para empréstimos subordinados, instrumentos convertíveis (dívida mezzanine) e capital-

investimento (por exemplo, capital semente e capital de risco). As subvenções devem ser 

utilizadas para a criação e a manutenção das infra-estruturas que facilitem o acesso aos 

financiamentos (por exemplo, serviços de transferência de tecnologias, viveiros de empresas, 

redes de investidores privados informais (business angels), programas de investimento 

rápido). Devem igualmente ser promovidos mecanismos de garantia e de garantia mútua para 



Competitividade e Coesão Regional na União Europeia José Manuel Sequeira Ferreira 

Dissertação de Mestrado em Geografia Humana – Território e Desenvolvimento 133

facilitar o acesso das PME ao microcrédito. O BEI e o FEI poderiam dar um valioso 

contributo neste sentido. 

 

— Desenvolver uma abordagem integrada que apoie simultaneamente a inovação, a 

sua transferência para novas actividades comerciais e a disponibilidade de capital de risco. 

 

— Centrar-se em grupos específicos, por exemplo, empresários jovens ou femininos 

ou ainda grupos desfavorecidos.  

 

Tendo em conta as competências especializadas que o FEI adquiriu ao longo dos anos, 

uma estreita colaboração com este fundo assume uma especial importância no que respeita ao 

fornecimento do apoio necessário às PME, bem como ao desenvolvimento paralelo do 

mercado europeu de capital de risco. A participação na iniciativa JEREMIE é uma 

possibilidade neste caso”. 

 

A terceira e última orientação é referente à criação de mais e melhores empregos, que 

está directamente relacionada com o relançamento da Estratégia de Lisboa, em que o 

Conselho Europeu subscreveu um conjunto único de orientações que reúne as orientações 

gerais para as políticas económicas e as orientações para o emprego, integrando deste modo as 

políticas macroeconómica, microeconómica e de emprego em prol do crescimento e do 

emprego. Em conformidade com os regulamentos relativos aos fundos, no domínio dos 

recursos humanos e do emprego, as prioridades das orientações estratégicas comunitárias em 

matéria de coesão serão as prioridades definidas na estratégia europeia para o emprego 

complementada pelas recomendações da UE em matéria de emprego que salientam os 

desafios e as prioridades específicos de cada país. 

 

“A dinâmica para atingir o pleno emprego e aumentar a produtividade depende de uma 

grande diversidade de acções, incluindo as acções acima referidas. Os investimentos em infra-

estruturas, no desenvolvimento das empresas e na investigação melhoram as oportunidades de 

emprego, tanto a curto prazo, enquanto resultado imediato, como a longo prazo, enquanto 

resultado do seu efeito positivo na produtividade e na competitividade. 

 

Para maximizar o emprego e criar empregos permanentes de alta qualidade com estes 

investimentos, o capital humano deve ser mais desenvolvido e incentivado. No que respeita ao 
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desenvolvimento do capital humano, as orientações para o emprego salientam três prioridades 

de acção nas políticas dos Estados-Membros: 

 

- atrair e manter um maior número de pessoas no mercado de trabalho e modernizar os 

sistemas de protecção social; 

- melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e a flexibilidade dos 

mercados de trabalho; 

- aumentar o investimento no capital humano, melhorando a educação e as 

competências. 

 

Além destas prioridades, os investimentos destinados a melhorar a eficiência da 

administração pública, bem como as infra-estruturas nos sectores educativo, social, da saúde e 

cultural, devem merecer a devida atenção. 

 

A política de coesão deve essencialmente procurar enfrentar os desafios específicos da 

estratégia europeia para o emprego em cada Estado-Membro, apoiando as acções realizadas 

no âmbito dos objectivos da convergência, bem como dos objectivos de competitividade 

regional e de emprego, tendo em consideração o âmbito de actividades definido no quadro 

legislativo. A gama das acções elegíveis e dos recursos financeiros é mais importante no caso 

do primeiro objectivo. Em relação ao último objectivo, os recursos da Comunidade deverão 

ser utilizados de um modo muito mais concentrado, por forma a obter um impacto 

significativo. 

 

Os programas para o desenvolvimento do emprego e dos recursos humanos devem ter 

presentes os desafios e as prioridades específicos de cada país como destacaram as 

recomendações para o emprego e os programas de reforma nacionais. Quer sejam geridos 

nacional ou regionalmente, os programas devem efectivamente enfrentar as disparidades 

territoriais e adaptar-se às necessidades das diferentes áreas. 

 

Por fim, um dos aspectos mais visíveis do valor acrescentado pela dimensão europeia 

no período 2000-2006 dos fundos estruturais foi o apoio concedido aos Estados-Membros e às 

regiões no intercâmbio de experiências, na construção de redes e na promoção da inovação. 

Neste contexto, a experiência adquirida com a iniciativa comunitária EQUAL deve ser 

investida nos mesmos princípios em que se baseia — inovação; transnacionalidade; parcerias; 

integração da perspectiva de igualdade entre os sexos”. 
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Esta terceira orientação começa por abordar o tema: Atrair e manter um maior número 

de pessoas no mercado de trabalho e modernizar os sistemas de protecção social. 

 

“O alargamento da base da actividade económica, a subida das taxas de emprego e a 

redução do desemprego são essenciais para apoiar o crescimento económico, promover 

sociedades socialmente inclusivas e combater a pobreza. O reforço da participação no 

emprego é tanto mais necessário quanto se prevê uma diminuição da população em idade 

activa.”  

 

No quadro das orientações para o emprego, as principais directrizes são as seguintes: 

 

“— Executar políticas de emprego que visem atingir o pleno emprego, melhorar a 

qualidade e a produtividade do trabalho e reforçar a coesão social e territorial. 

 

— Promover uma abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida. 

 

— Garantir mercados de trabalho inclusivos, aumentar a capacidade de atracção do 

trabalho e tornar este último compensador para os desempregados, incluindo as pessoas 

desfavorecidas e as pessoas inactivas. 

 

— Melhorar a resposta às necessidades do mercado de trabalho. 

 

As acções devem basear-se na identificação prévia das necessidades, por exemplo, 

através da utilização dos indicadores nacionais e/ou regionais pertinentes, tais como as taxas 

de desemprego e de participação, as taxas de desemprego a longo prazo, as taxas da 

população em risco de pobreza e o nível dos rendimentos. Deve conceder-se atenção ao nível 

local, onde as disparidades mais agudizadas podem não ser registadas pelas estatísticas 

regionais. 

 

A existência de instituições eficientes e eficazes no mercado de trabalho, 

nomeadamente serviços de emprego capazes de responder aos desafios da rápida 

reestruturação económica e social e do envelhecimento demográfico, é essencial para apoiar a 

prestação de serviços aos candidatos a emprego, aos desempregados e às pessoas 

desfavorecidas e poderia beneficiar do apoio dos fundos estruturais.  
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Estas instituições desempenham um papel essencial na execução das políticas de 

activação do mercado de trabalho e na prestação de serviços personalizados tendo em vista a 

promoção da mobilidade profissional e geográfica e a adequação entre a oferta e a procura de 

mão-de-obra, inclusive a nível local. Devem ainda contribuir para prever com antecedência as 

insuficiências e os problemas de congestionamento do mercado de trabalho, bem como as 

exigências em matéria profissional e de competências. 

 

Daí deveria igualmente resultar uma gestão adequada da migração económica. O fácil 

acesso aos serviços e a transparência no seu modo de funcionamento são fundamentais. A 

rede EURES desempenha um papel essencial para aumentar a mobilidade profissional e 

geográfica, tanto a nível europeu, como a nível nacional. A rede de cooperação EURES criada 

em 1993 promove o trabalho entre a Comissão Europeia e os serviços públicos de emprego 

dos Estados-Membros do EEE (Estados-Membros da UE mais a Noruega, a Islândia e o 

Liechtenstein) além de outras organizações parceiras. 

 

O reforço das medidas activas e preventivas do mercado de trabalho deve ser 

considerado altamente prioritário, a fim de ultrapassar os obstáculos à entrada e permanência 

nesse mercado e de promover a mobilidade dos candidatos a emprego, dos desempregados e 

das pessoas inactivas, dos trabalhadores mais velhos e dos trabalhadores em risco de 

desemprego, com particular atenção para os trabalhadores menos qualificados. A acção deve 

focar os serviços personalizados, incluindo a assistência à procura de emprego, colocação e 

formação, por forma a adequar as qualificações dos que procuram trabalho às necessidades 

dos mercados laborais locais.  

 

O potencial proporcionado pela actividade não assalariada e pela criação de empresas, 

pelas competências em matéria de TIC e pela cultura digital deve ser plenamente explorado. 

Em especial, há que: 

 

- aplicar o Pacto Europeu para a Juventude, facilitando o acesso ao emprego dos 

jovens e a transição do sistema de ensino para o mundo do trabalho, nomeadamente através de 

orientação profissional, de assistência na conclusão do percurso educativo e do acesso a 

acções de formação e de aprendizagem adequadas; 

- implementar o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, 

simplificando e realizando acções específicas para reforçar a participação das mulheres no 
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emprego, para reduzir a segregação profissional e eliminar as discrepâncias salariais entre os 

géneros, bem como os estereótipos neste domínio, e para promover ambientes de trabalho 

mais compatíveis com a vida familiar, assim como a conciliação da vida profissional com a 

vida privada. Para o efeito, é essencial facilitar o acesso aos serviços de cuidados infantis e de 

assistência às pessoas dependentes, a par da integração das questões de género nas políticas e 

nas medidas adoptadas, de campanhas de sensibilização e do diálogo entre as partes 

interessadas; 

- realizar acções específicas para reforçar o acesso dos migrantes ao mercado de 

trabalho e para facilitar a sua integração social, através de formação e do reconhecimento das 

competências adquiridas no estrangeiro, de uma orientação personalizada, de formação 

linguística, de apoio efectivo ao espírito empresarial e da sensibilização das entidades 

patronais e dos trabalhadores migrantes para os seus direitos e obrigações, bem como para 

reforçar a aplicação das normas contra a discriminação. 

 

Uma outra prioridade importante deve ser a garantia de mercados de trabalho 

inclusivos para as pessoas desfavorecidas ou em risco de exclusão social, tais como os jovens 

em situação de abandono escolar precoce, os desempregados de longa duração, as minorias e 

as pessoas com deficiência. Estas situações exigem um apoio ainda mais diversificado como 

forma de construir percursos de integração e de lutar contra a discriminação. Neste contexto, 

as acções a desenvolver deverão ter por objectivo: 

 

- melhorar a empregabilidade das pessoas nas situações acima referidas através de uma 

maior participação na formação profissional e na educação, de medidas de reinserção 

profissional e de incentivos e normas laborais adequados, bem como de um melhor acesso aos 

serviços de assistência e de apoio social necessários, nomeadamente 

através do desenvolvimento da economia social; 

- lutar contra a discriminação e promover a aceitação da diversidade no local de 

trabalho através de formação neste domínio e de campanhas de sensibilização que deveriam 

contar com a plena participação das comunidades locais e das empresas”. 

 

O segundo tema abordado por esta orientação refere-se a: Melhorar a adaptabilidade 

dos trabalhadores e das empresas e a flexibilidade do mercado de trabalho. 

 

“Tendo em conta as pressões crescentes resultantes da globalização, incluindo as 

crises comerciais repentinas e inesperadas, bem como a renovação tecnológica constante, a 
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Europa tem de reforçar a sua capacidade de prever, desencadear e absorver as transformações 

económicas e sociais”.  

 

No quadro das orientações para o emprego, as principais directrizes são as seguintes: 

 

“— Promover a flexibilidade em conjugação com a segurança do emprego e a reduzir 

a segmentação do mercado de trabalho, tendo devidamente em conta o papel dos parceiros 

sociais. 

 

— Assegurar uma evolução dos custos salariais e mecanismos de adaptação salarial 

que sejam favoráveis ao emprego. 

 

Devem ser essencialmente privilegiadas as acções destinadas a promover os 

investimentos nos recursos humanos por parte das empresas, especialmente as PME, e dos 

trabalhadores, através da divulgação de estratégias e de sistemas de aprendizagem ao longo da 

vida que dotem os trabalhadores, em especial os trabalhadores pouco qualificados e os 

trabalhadores mais velhos, das competências necessárias para se adaptarem à economia 

baseada no conhecimento e prolongarem a sua vida activa. Deve ser concedida especial 

atenção: 

 

- ao desenvolvimento de estratégias e sistemas de aprendizagem ao longo da vida, 

incluindo mecanismos como os fundos regionais e sectoriais, com o objectivo de aumentar os 

investimentos das empresas e a participação dos trabalhadores na formação; 

- à execução destas estratégias, contribuindo para o financiamento de regimes e 

actividades de formação. Deve ser dada prioridade ao espírito empreendedor às PME, 

incluindo ao facilitar o seu acesso às fontes externas de competência, engenharia financeira, 

como a iniciativa JEREMIE e soluções de formação — com tónica na competência das TIC e 

de gestão. Particularmente deve ainda ser prestada atenção ao fomento da participação dos 

menos qualificados e dos menos novos nas acções de formação e reciclagem. 

 

A melhoria da capacidade de antecipação e a gestão positiva das reestruturações 

económicas, especialmente as que resultam das alterações ligadas à abertura do comércio, 

assumem especial importância. Neste contexto, deve ser ponderada a criação de sistemas de 

controlo que contem com a participação dos parceiros sociais, das empresas e das 

comunidades locais, bem como a análise das alterações socioeconómicas a nível nacional, 



Competitividade e Coesão Regional na União Europeia José Manuel Sequeira Ferreira 

Dissertação de Mestrado em Geografia Humana – Território e Desenvolvimento 139

regional e local e ainda a avaliação das futuras tendências da economia e do mercado de 

trabalho. Para além do apoio aos programas destinados a modernizar os mercados de trabalho 

e a antecipar as alterações progressivas em toda a União em sectores como a agricultura, os 

têxteis, o sector automóvel e o mineiro, devem ao mesmo tempo ser instituídas medidas 

concretas destinadas a reforçar o bem-estar económico das regiões. No contexto da 

reestruturação das empresas e dos sectores, determinados serviços específicos ligados ao 

emprego, à formação e à assistência a favor dos trabalhadores, tais como os sistemas de 

reacção rápida em caso de despedimentos colectivos, também têm um papel a desempenhar. 

 

Devem igualmente ser privilegiados o desenvolvimento e a divulgação de 

conhecimentos sobre as formas inovadoras e adaptáveis da organização do trabalho, a fim de 

tirar partido das novas tecnologias — incluindo o teletrabalho, a melhoria da saúde e da 

segurança no trabalho (segurança industrial, etc.), o aumento da produtividade e a promoção 

de uma melhor conciliação do trabalho com a vida familiar. Pode ainda incluir-se o 

incremento da sensibilização para a responsabilidade empresarial conjunta, no desenvolver da 

consciência para os direitos relacionados com o emprego, as iniciativas para fomentar o 

respeito pelos códigos laborais, a redução da economia «cinzenta» e a transformação do 

trabalho ilegal em emprego legal. 

 

Os parceiros sociais têm um importante desempenho na criação de mecanismos que 

garantam a flexibilidade do mercado laboral. Assim deviam os Estados-Membros encorajar a 

participação dos parceiros sociais em actividades no âmbito desta prioridade. Ainda, a título 

do objectivo da convergência serão afectados montantes do FSE adequados ao sector da 

construção, incluindo formação, formação de redes, reforço do diálogo social e actividades 

conjuntas levadas a cabo pelos parceiros sociais”. 

 

O terceiro tema abordado por esta orientação é: Aumentar o investimento em capital 

humano através de uma melhoria da educação e das competências. 

 

“A Europa tem de investir mais no capital humano. Há demasiadas pessoas que não 

conseguem entrar ou manter-se no mercado de trabalho por não possuírem competências, 

nomeadamente de literacia e numeracia básicas, ou por possuírem competências inadequadas. 

A fim de promover o acesso ao emprego de pessoas de todas as idades, de aumentar os níveis 

de produtividade e de melhorar a qualidade do trabalho, é necessário investir mais no capital 
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humano, bem como desenvolver e executar estratégias nacionais eficazes de aprendizagem ao 

longo da vida a favor dos particulares, das empresas, da economia e da sociedade”.  

 

No quadro das orientações para o emprego, as principais directrizes são as seguintes: 

 

“— Alargar e reforçar o investimento no capital humano. 

 

— Adaptar os sistemas de educação e formação às novas exigências em matéria de 

competências. 

 

As reformas do mercado de trabalho no domínio da formação com a finalidade de 

atrair mais pessoas para o emprego e aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores e das 

empresas devem ser acompanhadas de reformas dos sistemas de educação e formação. Nos 

anteriores períodos de programação, os fundos estruturais investiram consideravelmente nos 

sistemas de educação e formação. No próximo período de programação, o investimento no 

capital humano deve ser reforçado, privilegiando os objectivos de Lisboa em conformidade 

com as orientações integradas para o crescimento e o emprego. Devem igualmente ser 

abordadas as seguintes prioridades gerais: 

 

- aumentar e melhorar o investimento no capital humano, nomeadamente o 

desenvolvimento de incentivos adequados e de mecanismos de repartição dos custos para as 

empresas, as administrações públicas e os particulares; 

- apoiar estratégias coerentes e completas de aprendizagem ao longo da vida, 

privilegiando as competências necessárias à economia baseada no conhecimento, 

nomeadamente o apoio à cooperação e criação de parcerias entre Estados-Membros, regiões e 

cidades no sector da educação e da formação, a fim de facilitar o intercâmbio 

de experiências e de boas práticas, incluindo projectos inovadores. Deve-se procurar, em 

especial, dar resposta às necessidades dos grupos desfavorecidos; 

- apoiar a concepção e a introdução de reformas dos sistemas de educação e formação, 

recorrendo, sempre que adequado, a referências e princípios europeus comuns, em particular 

para aumentar a importância da educação e da formação no mercado de trabalho; 

- reforçar as relações entre as universidades, os centros de investigação e tecnológicos 

e as empresas, em especial através de actividades de criação de redes e de acções conjuntas. 
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A título do objectivo da convergência, muitos Estados-Membros e regiões têm de 

enfrentar desafios muito exigentes em matéria de educação e formação. Os recursos 

financeiros devem contemplar a execução de reformas que deverão abordar as seguintes 

prioridades específicas: 

 

- assegurar uma oferta de educação e de formação adequada, atractiva, acessível e de 

alta qualidade a todos os níveis, incluindo melhoria das competências e qualificações do 

pessoal docente, percursos educativos flexíveis e novas opções desde o ensino pré-primário e 

primário, uma diminuição significativa do abandono escolar precoce e um aumento das taxas 

de conclusão do ensino secundário completo e melhorar o acesso à escolaridade pré-

obrigatória e obrigatória; 

- apoiar a modernização do sistema de ensino superior e o desenvolvimento do 

potencial humano no domínio da investigação e da inovação, quer através de estudos de pós-

graduação, de acções de formação destinadas aos investigadores, quer atraindo um maior 

número de jovens para os estudos científicos e técnicos; 

- promover a qualidade e a atractividade da formação profissional e da educação, 

incluindo acções de formação em sistema de aprendizagem e acções destinadas a promover o 

espírito empresarial; 

- sempre que adequado, assegurar uma maior mobilidade a nível regional, nacional ou 

transnacional e promover enquadramentos e sistemas que favoreçam a transparência e o 

reconhecimento das qualificações, bem como a validação da aprendizagem não formal e 

informal; 

- investir nas infra-estruturas educativas e de formação, incluindo as TIC, nos casos 

em que sejam necessários investimentos para a execução de reformas e/ou em que possam 

contribuir significativamente para melhorar a qualidade e a eficácia do sistema de educação e 

formação”. 

 

O quarto tema abordado refere-se a: Capacidade administrativa. 

 

“Nos anteriores períodos de programação, foi possível reforçar a capacidade de gestão 

dos Estados-Membros e dos seus organismos responsáveis pela gestão no que respeita à 

aplicação da regulamentação graças à assistência técnica facultada pelos fundos. Esta 

abordagem será novamente seguida no período 2007-2013. 
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Para além da gestão dos fundos, a eficácia da capacidade administrativa das 

administrações e dos serviços públicos («smart administration») constitui uma condição 

fundamental para o crescimento económico e o emprego. Por conseguinte, em conformidade 

com a Estratégia de Lisboa revista que preconiza a melhoria da legislação e da concepção e 

execução das políticas, a fim de criar as condições necessárias para o crescimento económico 

e a criação de emprego, os fundos apoiarão os investimentos no capital humano das 

administrações e dos serviços públicos em todos os níveis do território. 

 

Relativamente aos países e às regiões da coesão a título do objectivo da convergência, 

o aumento da produtividade e da qualidade do trabalho no sector público, em especial nos 

domínios da economia, do emprego, da política social, da educação, da saúde, do ambiente e 

da justiça, é essencial para prosseguir e acelerar as reformas, aumentar a produtividade e o 

crescimento no plano macroeconómico e para promover a coesão social e territorial, bem 

como o desenvolvimento sustentável. Os fundos estruturais podem desempenhar um papel 

importante ao apoiarem a concepção e a execução de políticas eficazes num grande número 

de domínios que contem com a participação de todas as partes interessadas. 

 

Assim, a título do objectivo da convergência, os países e as regiões da coesão são 

convidados a reforçar as capacidades das suas administrações e serviços públicos a  nível 

nacional, regional e local. As acções neste domínio devem ter em conta a situação específica 

de cada Estado-Membro. Logo, em conformidade com o princípio da concentração, os 

Estados-Membros são convidados a efectuar uma análise global a fim de identificar os 

domínios de intervenção que exigem maior apoio ao nível das capacidades administrativas. 

Os investimentos concentram-se nos domínios de intervenção em que existem os maiores 

obstáculos ao desenvolvimento socioeconómico, bem como nos elementos essenciais das 

reformas administrativas. 

 

Os Estados-Membros devem garantir que a necessidade de reforçar a eficácia e a 

transparência das administrações públicas e de modernizar os serviços públicos receberá 

igualmente uma resposta adequada”. Neste campo, as orientações relativas às acções a 

empreender são as seguintes: 

 

“— Apoiar a concepção de políticas e de programas adequados e o controlo, a 

avaliação e a avaliação do impacto (através de estudos, estatísticas, peritagens e previsões), 
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bem como a coordenação entre departamentos e o diálogo entre os organismos públicos e 

privados competentes. 

 

— Reforçar as capacidades de execução das políticas e dos programas, nomeadamente 

no que respeita a formas de assegurar a inviolabilidade da legislação (crime proofing) e à 

aplicação da legislação, em especial através da programação das necessidades de formação, 

de relatórios sobre a evolução das carreiras, da avaliação, de procedimentos de auditoria 

social, da aplicação de princípios de governação aberta, da formação dos quadros directivos e 

do restante pessoal e do apoio específico aos principais serviços, organismos de inspecção e 

agentes socioeconómicos”. 

 

Por fim, o quinto e último tema abordado por esta orientação refere-se a: Contribuir 

para manter uma população activa saudável. 

 

“Tendo em conta a estrutura demográfica da UE, o envelhecimento da população e a 

provável diminuição da mão-de-obra futuramente, é essencial que a União adopte medidas 

destinadas a aumentar o número de anos de trabalho em condições de boa saúde da sua 

população activa. Os investimentos em prol da saúde e da prevenção de doenças contribuirão 

para manter a participação activa do maior número possível de trabalhadores na sociedade, 

conservando dessa forma a sua contribuição económica e reduzindo os níveis de dependência. 

Isto tem um impacto directo sobre a competitividade e a produtividade, bem como efeitos 

positivos importantes na qualidade de vida em geral. 

 

Existem grandes disparidades em matéria de saúde e de acesso aos cuidados de saúde 

entre as regiões europeias. Por conseguinte, é importante que a política de coesão contribua 

para as infra-estruturas de cuidados de saúde, ajudando dessa forma a aumentar o número de 

anos de trabalho em condições de boa saúde, sobretudo nos Estados-Membros e nas regiões 

de menor prosperidade. As acções comunitárias em matéria de prevenção e de melhoria da 

saúde desempenham um papel importante na redução das disparidades neste sector. A 

existência de bons cuidados de saúde traduz-se numa maior participação no mercado de 

trabalho, numa vida activa mais longa, numa maior produtividade e numa redução das 

despesas em cuidados de saúde e dos custos sociais. 

 

Para a política de coesão, é importante contribuir, em especial nas regiões menos 

desenvolvidas, para melhorar as infra-estruturas de cuidados continuados e investir na 
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melhoria das infra-estruturas de saúde, nomeadamente quando essas não existem ou estão 

insuficientemente desenvolvidas, entravando significativamente o desenvolvimento 

económico. Os Estados-Membros devem procurar responder à necessidade de reforçar a 

eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, investindo nas TIC, bem como nos domínios do 

conhecimento e da inovação”. 

 

Neste campo, as orientações relativas às acções a empreender são as seguintes: 

 

“— Procurar evitar os riscos de saúde para aumentar os níveis de produtividade 

através de campanhas gerais de informação sanitária, garantindo a transferência de 

conhecimentos e de tecnologias e assegurando que os serviços de saúde possuam as 

competências, os produtos e o equipamento necessários para prevenir os riscos e minimizar os 

danos potenciais. 

 

— Colmatar as deficiências das infra-estruturas de saúde e promover uma prestação de 

serviços eficaz, nos casos em que o desenvolvimento económico dos Estados-Membros e das 

regiões menos prósperos esteja a ser afectado. Esta acção deve ter por base uma análise 

exaustiva do nível óptimo da prestação de serviços e das tecnologias adequadas, tais como os 

serviços de telemedicina, e do potencial de redução dos custos dos serviços de saúde em 

linha”. 

 

 

 Este Documento apresenta ainda, na sua parte final, um capítulo destinado a abordar a 

dimensão territorial da política de coesão. 

 

“Uma das características da política de coesão, contrariamente às políticas sectoriais, é 

a sua capacidade de adaptação às necessidades e características específicas dos desafios e 

oportunidades resultantes da situação geográfica. A geografia é, pois, importante para a 

política de coesão. Da mesma maneira, ao desenvolver os seus programas e ao concentrar os 

recursos em áreas prioritárias, os Estados-Membros e as regiões devem prestar particular 

atenção as estas circunstâncias geográficas especiais. 

 

A dimensão territorial ajudará a desenvolver comunidades sustentáveis e a evitar 

alimentar as desigualdades regionais que travam o potencial global de crescimento. Esta 

abordagem exige que os problemas e as oportunidades específicos das áreas rurais e urbanas 
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possam ser encarados como os dos territórios específicos, zonas fronteiriças e transnacionais, 

ou regiões desfavorecidas insulares, remotas (árcticas, ultraperiféricas, etc.), pouco habitadas 

ou montanhosas. As limitações ambientais e demográficas das áreas costeiras também têm de 

ser tratadas. A boa implementação das acções destinadas a promover a coesão territorial exige 

mecanismos que possam garantir a equidade de tratamento das zonas segundo as suas 

capacidades individuais de competitividade. Assim, a boa governança é importante para a 

dimensão territorial. 

 

De facto, a próxima geração de programas deve encarar a promoção da coesão 

territorial como parte integrante do esforço necessário para conceder a todo o território da 

União a oportunidade de contribuir para a agenda em matéria de crescimento e emprego. Mais 

especificamente, isto quer dizer que devia ser atribuída uma importância diferente à coesão 

territorial, em relação à história, cultura ou situação institucional de cada Estado-Membro. 

 

O desenvolvimento de parcerias de elevada qualidade é igualmente essencial, 

chamando a participar os agentes nacionais, regionais, urbanos, rurais e locais. O êxito em 

matéria de coesão territorial depende de uma estratégia global que fixe o enquadramento dos 

objectivos e das intervenções específicos neste domínio. 

 

No âmbito do novo quadro legislativo, os Estados-Membros podem afectar fundos dos 

novos programas aos problemas urbanos. Para beneficiar cabalmente das parcerias, as cidades 

devem participar em todo este processo. Devem igualmente responsabilizar-se pela concepção 

e implementação das partes dos programas que lhes forem delegadas. 

 

O novo quadro legislativo também prevê a prestação de ajuda especial às regiões 

ultraperiféricas para compensar os custos da distância. Um dos desafios mais difíceis será o de 

garantir que esta ajuda contribui para a realização da Estratégia do programa no seu conjunto, 

em termos de crescimento sustentável e emprego”. 

 

O primeiro tema a abordar é acerca da contribuição das cidades para o crescimento e 

o emprego. 

 

“Tal como destacado na comunicação da Comissão sobre a Política de Coesão e as 

cidades, mais de 60 % da população na União Europeia vive em áreas urbanas com mais de 

50 000 habitantes. As cidades e as áreas urbanas em geral são sede da maior parte dos 
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empregos, empresas e instituições de educação superior, pelo que se tornam fundamentais 

para a coesão social. As cidades e as áreas metropolitanas europeias tendem a chamar a si os 

mais habilitados, criando frequentemente um círculo virtuoso que estimula a inovação e as 

empresas e atrai os novos talentos. 

 

As cidades e áreas urbanas concentram oportunidades e desafios, devendo ter em 

consideração os seus problemas específicos, como o desemprego e a exclusão social 

(lembremos o problema dos «trabalhadores pobres»), taxas de criminalidade elevadas e 

crescentes, congestão crescente e a presença de bolsas de exclusão no seu interior”. 

 

Os programas para as zonas urbanas podem assumir diferentes formas: 

 

“Primeiro, existem acções para promover as cidades como motor do desenvolvimento 

regional. Estas devem centrar-se na melhoria da competitividade, mediante na criação de 

agrupamentos de emprego, por exemplo. As acções apoiadas incluem medidas de promoção 

do espírito empresarial, da inovação e dos serviços, incluindo serviços às empresas. A 

capacidade de atrair e reter pessoal altamente qualificado também é importante (medidas 

relacionadas com acessibilidade, fornecimento de serviços culturais, etc.). 

 

Segundo, existem acções para promover a coesão das zonas urbanas que pretendem 

melhorar a situação de crise existente em certos bairros. Esse benefício não é só directo como 

ainda ajuda a reduzir a expansão descontrolada excessiva das zonas suburbanas resultante da 

procura de melhores condições de vida. 

 

Neste contexto, e especialmente em zonas industriais mais antigas, as medidas de 

reabilitação do ambiente físico, de reconversão de cidades industriais, bem como a 

conservação e o desenvolvimento do património histórico e cultural, com possíveis benefícios 

para o turismo que poderão ajudar a criar cidades mais atraentes onde seja mais agradável 

viver, são medidas muito importantes. A reabilitação dos espaços públicos e industriais 

existentes pode desempenhar um papel importante no combate à expansão descontrolada das 

zonas urbanas e suburbanas, ajudando a criar condições necessárias para um desenvolvimento 

económico sustentável De certa forma, ao melhorar o planeamento, a concepção e a 

manutenção dos espaços públicos, as cidades estão a combater a criminalidade e a ajudar a 

criar ruas atraentes, parques e espaços abertos seguros. Nas zonas urbanas, as dimensões 

ambiental, económica e social estão estreitamente interligadas. Um ambiente urbano de alta 
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qualidade contribui para a prioridade inscrita na agenda renovada de Lisboa que consiste em 

transformar a Europa num continente mais atraente para trabalhar, viver e investir. 

 

Terceiro, existem acções destinadas a promover um desenvolvimento mais equilibrado 

e policêntrico, passando pelas redes urbanas, nacionais e comunitárias e incluindo ligações 

entre as cidades economicamente mais fortes e outras zonas urbanas, como as cidades de 

pequena e média dimensão. Isto exige que se façam escolhas estratégicas na identificação e no 

reforço de pólos de crescimento, sem esquecer a criação de redes de ligação física (infra-

estruturas, tecnologias da informação, etc.) e humanas (acções de promoção da cooperação, 

etc.) igualmente importantes. Uma vez que estes pólos servem territórios mais vastos, 

incluindo o interior rural imediato, contribuem para um crescimento sustentável e equilibrado 

do Estado-Membro em questão e da Comunidade no seu conjunto. Da mesma maneira, as 

áreas rurais prestam serviços a toda a sociedade, por exemplo, sob forma de oportunidade de 

recreio e paisagens valiosas. A tónica deve também colocar-se, pois, na ligação entre os 

mundos rural e urbano. 

 

Sabemos da experiência anterior que existem alguns princípios básicos de acção nas 

zonas urbanas. 

 

 O primeiro, saber que os principais parceiros nas cidades, assim como as autoridades 

locais, têm um papel importante a desempenhar para atingir estes objectivos. Como referido, 

os Estados-Membros podem delegar responsabilidades às cidades no domínio do 

desenvolvimento urbano. Este aspecto é particularmente importante quando articulado com o 

factor de proximidade, por exemplo, para poder dar resposta aos desafios de cariz mais local 

como a exclusão social ou a falta de acesso a serviços fundamentais. 

 

O segundo, a elaboração de um plano de desenvolvimento urbano sustentável a médio 

e longo prazo constitui geralmente uma condição prévia para o êxito, na medida em que 

garante a coerência dos investimentos e a sua qualidade ambienta. Contribui igualmente para 

garantir o empenhamento e a participação do sector privado na reabilitação das zonas urbanas. 

Por norma, é necessário adoptar uma abordagem multidisciplinar ou integrada. No que toca a 

acções delimitadas a zonas específicas, por exemplo, para promover a inclusão social, é 

necessário que as que se destinam a melhorar a qualidade de vida (incluindo ambiente e 

habitação) ou o nível dos serviços prestados aos cidadãos sejam combinadas com acções para 

fomentar o desenvolvimento de novas actividades e a criação de emprego, por forma a 
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garantir o futuro das áreas em questão a longo prazo. A nova iniciativa JESSICA foi 

concebida para promover e facilitar o desenvolvimento de produtos de engenharia financeira 

para apoiar projectos incluídos em planos de desenvolvimento urbano integrado. 

 

Em geral, os programas e serviços de apoio integrados devem centrar-se nesses grupos 

mais necessitados, como imigrantes, jovens e mulheres. Todos os cidadãos devem ser 

encorajados a participar na planificação e na produção de serviços”. 

 

Em segundo lugar debruça-se sobre a questão do apoio à diversificação económica 

das zonas rurais, pesqueiras e com desvantagens naturais. 

 

“A política de coesão pode igualmente desempenhar um papel fundamental de apoio à 

recuperação económica das zonas rurais, complementando as acções apoiadas pelo novo 

fundo de desenvolvimento rural (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural- 

FEADER). Esta abordagem complementar deve procurar apoiar a reestruturação e a 

diversificação da economia nas zonas rurais europeias.  

 

É necessário incentivar as sinergias entre as políticas estruturais, as políticas de 

emprego e as políticas de desenvolvimento rural. Neste contexto, os Estados-Membros devem 

velar pela sinergia e coerência das acções a financiar pelo FEDER, pelo Fundo de Coesão, 

pelo FSE, pelo FEP e pelo FEADER num determinado território e num determinado domínio 

de actividade. Os princípios directores essenciais no que respeita à linha de demarcação e aos 

mecanismos de coordenação entre as acções apoiadas pelos diferentes fundos devem ser 

definidos ao nível do Quadro Estratégico Nacional de Referência ou do Plano Estratégico 

Nacional. 

 

Quanto à política de coesão, a acção a favor das zonas rurais ou com desvantagens 

naturais, incluindo regiões insulares, deve contribuir para a criação de novas oportunidades 

através da diversificação da economia rural. Incluem-se esforços para ajudar a garantir um 

acesso mínimo aos serviços de interesse económico geral a fim de melhorar as condições nas 

zonas rurais, e para atrair empresas e pessoal qualificado e limitar a migração das suas 

populações. Neste contexto, a conexão às principais redes nacionais e europeias é igualmente 

necessária. Além do mais, a política de coesão deve apoiar a capacidade endógena dos 

territórios rurais, promovendo, por exemplo, a comercialização de produtos a nível nacional e 
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mundial e favorecendo a inovação de processos e produtos no âmbito das actividades 

económicas existentes. 

 

Por exemplo, o objectivo de atingir a massa crítica necessária para uma prestação de 

serviços eficaz, incluindo os serviços acima referidos destinados a manter a saúde da 

população activa, constitui um enorme desafio. A garantia do acesso universal a todos os 

serviços, em particular nas zonas pouco povoadas, pode ser obtida através de investimentos 

em pólos de desenvolvimento nas zonas rurais (por exemplo, em cidades de pequena e média 

dimensão) e do desenvolvimento de clusters económicos que explorem os recursos locais e 

utilizem as novas tecnologias da informação. 

 

Muitas regiões rurais dependem, em grande medida, do turismo. Estas regiões 

necessitam de uma abordagem integrada orientada para a qualidade, centrada na satisfação 

dos consumidores e baseada nas dimensões económica, social e ambiental do 

desenvolvimento sustentável. As acções neste contexto devem tirar partido e procurar 

preservar e desenvolver os recursos naturais e culturais que podem ter efeitos positivos 

importantes, protegendo os habitats e apoiando o investimento na biodiversidade. A 

abordagem integrada deve ter um impacto positivo no sector do turismo, na economia local, 

nas pessoas que trabalham no sector do turismo, nos visitantes e na população local, bem 

como no património natural e cultural. 

 

No sector das pescas, a reestruturação das zonas costeiras dependentes da pesca e das 

ilhas de pequena dimensão é com frequência um desafio particular por razões geográficas, 

pelo que a política de coesão pode desempenhar um papel importante de complemento das 

acções apoiadas pelo novo Fundo Europeu para as Pescas (FEP)”. 

 

Em terceiro lugar aborda a Cooperação, considerando que “as três orientações 

referidas atrás devem ser complementadas com medidas destinadas a promover a cooperação 

transfronteiriça, transnacional e inter-regional, incluindo a cooperação marítima quando 

apropriado. Consequentemente, uma cooperação mais estreita entre as regiões da União 

Europeia deve contribuir para acelerar o desenvolvimento económico e para alcançar um 

maior crescimento. As fronteiras nacionais constituem frequentemente um obstáculo ao 

desenvolvimento do território europeu no seu conjunto, podendo limitar o pleno 

desenvolvimento do seu potencial de competitividade. No contexto transfronteiriço e 

transnacional, os transportes, a gestão dos recursos hídricos e a protecção do ambiente 
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constituem exemplos claros dos desafios que exigem uma abordagem centrada e integrada 

que ultrapasse as fronteiras nacionais. Em termos de implementação, os Estados-Membros 

podem desejar examinar as possibilidades de criação de um Agrupamento Territorial Europeu 

de Cooperação para desempenhar o papel de autoridade de gestão de certos programas de 

cooperação”. 

 

Em relação à cooperação transfronteiriça na Europa o seu objectivo é “integrar as 

zonas divididas por fronteiras nacionais que se defrontam com problemas comuns que exigem 

soluções comuns. Tais desafios são enfrentados pelas regiões de fronteira na União em 

resultado da fragmentação dos mercados do trabalho e de capitais, das redes de infra-

estruturas, da capacidade fiscal e das instituições. 

 

Embora os programas de cooperação devam ser adaptados à situação específica de 

cada região fronteiriça, é importante concentrar a assistência nas principais prioridades a fim 

de apoiar o crescimento e a criação de emprego. 

 

As recomendações de âmbito geral no que respeita à futura cooperação transfronteiriça 

nem sempre são pertinentes devido à grande diversidade de situações. Simultaneamente, 

tendo em conta os obstáculos criados pelas fronteiras, a melhoria das infra-estruturas de 

transportes e de comunicações existentes, bem como, se for caso disso, o desenvolvimento de 

novas ligações, constituem um ponto de partida útil que permite reunir as condições prévias 

necessárias para criar ou desenvolver contactos transfronteiriços. 

 

A cooperação transfronteiriça deve centrar-se no reforço da competitividade das 

regiões fronteiriças. Além disso, deve contribuir para a integração económica e social, em 

especial nos casos em que existem grandes disparidades económicas entre os dois lados da 

fronteira. As acções incluem a promoção do conhecimento e da transferência de saber-fazer, o 

desenvolvimento das actividades empresariais transfronteiriças, a exploração do potencial em 

matéria de educação/formação e de cuidados de saúde nos dois lados da fronteira, bem como 

a integração do mercado de trabalho transfronteiriço e a gestão conjunta do ambiente e das 

ameaças comuns. Nos casos em que já existem as condições essenciais para a cooperação 

transfronteiriça, o apoio no âmbito da política de coesão deve centrar-se nas acções que 

proporcionem valor acrescentado para as actividades transfronteiriças: nomeadamente, 

reforçando a competitividade através da inovação e de iniciativas de investigação e 

desenvolvimento, permitindo a conexão de redes não físicas (serviços) ou físicas (transportes) 
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a fim de reforçar a identidade transfronteiriça enquanto característica da cidadania europeia, 

promovendo a integração do mercado de trabalho e fomentando a gestão dos recursos hídricos 

e o controlo dos riscos de inundações e a gestão conjunta dos riscos naturais e tecnológicos. 

 

Deve ser prestada particular atenção aos desafios e às oportunidades colocados pelas 

alterações das fronteiras externas da União após o alargamento. Neste caso, é necessário 

promover acções coerentes transfronteiras que encorajem a actividade económica de ambos os 

lados e removam as barreiras ao desenvolvimento. Para tal, a política de coesão e o novo 

Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) e, se necessário, o novo Instrumento de 

Pré-Adesão, precisam de criar um quadro coerente de acção”. 

 

Quanto à Cooperação transnacional, nas áreas transnacionais “é necessário aumentar 

a integração e a coesão económica e social. Os programas de cooperação transnacional 

procuram aumentar a cooperação entre os Estados-Membros em domínios de importância 

estratégica. 

 

Por conseguinte, as acções que procuram melhorar a interconexão física (por exemplo, 

os investimentos em transportes sustentáveis) e não física (redes, intercâmbios entre regiões e 

entre as partes envolvidas) entre os territórios devem beneficiar de apoio. 

 

As acções previstas incluem a realização de corredores de transporte europeus (em 

especial as secções transfronteiriças) e acções para a prevenção dos riscos naturais (por 

exemplo, incêndios, seca e cheias), uma gestão dos recursos hídricos a nível das bacias 

fluviais, uma cooperação marítima integrada, a promoção do desenvolvimento urbano 

sustentável e redes de I&D e de inovação. 

 

O mapa das zonas que beneficiam actualmente das medidas de cooperação 

transnacional foi modificado para garantir condições de implementação das acções estruturais 

de base. Para o efeito, foram tidos em conta a coerência territorial e os critérios funcionais de 

natureza geográfica, nomeadamente a partilha da mesma bacia fluvial ou zona costeira, a 

localização na mesma zona montanhosa ou o facto de serem atravessadas por um importante 

corredor de transporte. São igualmente pertinentes outros critérios como os factores históricos 

ou as estruturas institucionais, bem como a cooperação ou as convenções existentes”. 
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Finalmente, em relação à Cooperação inter-regional, “os programas de cooperação 

inter-regional devem centrar-se na Estratégia de Lisboa renovada: reforçando a inovação, as 

PME e o espírito empresarial, a protecção do ambiente e a prevenção dos riscos. Além disso, 

serão incentivados o intercâmbio de experiências e de melhores práticas no que respeita ao 

desenvolvimento das zonas urbanas, à modernização dos serviços do sector público (como a 

utilização das TIC pelos sectores da saúde e da administração pública) e à execução dos 

programas de cooperação, bem como à realização de estudos e à recolha de dados. A 

cooperação inter-regional será igualmente apoiada no âmbito de programas em prol da 

convergência, da competitividade regional e do emprego. Ademais, será promovido o 

intercâmbio de experiências e de melhores práticas no que respeita ao desenvolvimento 

urbano, à inclusão social, à relação entre as zonas urbanas e as zonas rurais e à execução de 

programas de cooperação”. 

 

 

5.2   QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) 

 

 

Estas orientações estratégicas comunitárias são consubstanciadas num Plano Nacional 

que é o Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013, que procura aplicar a 

Portugal as estratégias de desenvolvimento propostas pela União Europeia. 

 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) constitui o enquadramento 

para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal no 

período 2007-2013. 

 

“É um documento tributário das orientações políticas definidas pelo Governo e 

tomando em consideração as orientações estratégicas e as determinações regulamentares 

comunitárias, tendo a sua elaboração sido coordenada pelo Grupo de Trabalho QREN e 

beneficiou dos resultados de um significativo processo de interacção com representantes 

ministeriais e regionais (que prosseguirá com vista ao estabelecimento dos Programas 

Operacionais- PO), de inúmeras reuniões com responsáveis e protagonistas públicos e 

privados do processo de desenvolvimento nacional e, bem assim, dos relevantes estudos 

de enquadramento e de preparação do próximo período de programação da intervenção 

estrutural comunitária (designadamente os realizados por iniciativa do Observatório do 
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QCA (Quadro Comunitário de Apoio) III, com o apoio da Comissão de Gestão do QCA 

III). 

 

Importa consequentemente assinalar que a concepção, a elaboração e a 

implementação do QREN exigem uma forte concentração e articulação de esforços por 

parte do Estado, dos Parceiros Económicos, Sociais e Institucionais e da Sociedade Civil. 

 

O reforço desta articulação e a mobilização mais intensa e eficaz dos serviços 

públicos responsáveis pela gestão das intervenções estruturais, dos beneficiários e dos 

destinatários finais dessas intervenções são apostas nucleares para a eficácia da 

concretização dos objectivos propostos neste QREN”. 

 

Em seguida são abordadas as etapas seguidas: “O processo de elaboração do 

QREN foi marcado por uma primeira fase de reflexão prospectiva que, subordinada à 

convicção de que a identificação das necessárias e desejáveis trajectórias de 

desenvolvimento de Portugal requer a mobilização das competências disponíveis e a 

divulgação e debate públicos. 

 

Os esforços de mobilização e participação dos actores mais relevantes 

incorporaram naturalmente no processo de elaboração do QREN desde o seu momento 

inicial, tendo sido criado um dispositivo institucional de natureza interministerial e 

interregional de envolvimento e para acompanhamento da respectiva preparação, bem 

como da relativa aos Programas Operacionais. 

 

Salienta-se, ao longo das várias fases do processo de elaboração do QREN e dos 

PO, a participação activa da Associação Nacional de Municípios Portugueses, cujo 

empenhamento na definição da arquitectura do futuro período de programação, 

estabelecida na Resolução de Conselho de Ministros nº25/2006, contribuiu de forma 

muito expressiva para o processo de programação. 

 

Destaca-se necessariamente, por outro lado, o envolvimento e a audição do 

Parlamento, tendo o projecto de QREN sido objecto de análise e discussão com os 

Deputados da Assembleia da República, designadamente em sede de Comissão 

Especializada Permanente com competências nesta matéria. 
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O QREN beneficiou igualmente de um diálogo de grande proximidade com o 

Conselho Económico e Social (CES), órgão de grande relevância enquanto sede de 

exercício efectivo da parceria económica, social e institucional, dotado de competências 

privilegiadas de consulta e concertação no domínio das políticas de desenvolvimento 

económico, social e territorial. No mesmo contexto, a elaboração do QREN foi tributária 

da apreciação realizada em sede de Comissão Permanente de Concertação Social. 

 

A finalização do Quadro de Referência Estratégico Nacional procurou, 

consequentemente, integrar os múltiplos contributos dos diversos actores referenciados. 

 

Estas referências não esgotam todavia a elencagem das acções de debate, de 

participação e de interacção concretizadas – seja porque envolveram muitas outras 

entidades e instituições (designadamente no contexto das complementaridades também 

neste domínio desenvolvidas com o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e 

Emprego e, bem assim, das realizadas por iniciativa das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, dos Conselhos Regionais e das Associações Empresariais), 

seja porque o processo de participação da Sociedade Civil é dinâmico e continuará a ser 

prosseguido durante o debate público dos Programas Operacionais”. 

 

São depois abordados os grandes objectivos, sendo que o “Quadro de Referência 

Estratégico Nacional assume como grande desígnio estratégico a qualificação dos 

portugueses e das portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a 

inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento 

económico e sócio-cultural e de qualificação territorial, num quadro de valorização da 

igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das 

instituições públicas.  

 

A prossecução deste grande desígnio estratégico, indispensável para assegurar a 

superação dos mais significativos constrangimentos à consolidação de uma dinâmica 

sustentada de sucesso no processo de desenvolvimento económico, social e territorial de 

Portugal, é assegurada pela concretização, com o apoio dos Fundos Estruturais e do 

Fundo de Coesão, por todos os Programas Operacionais, no período 2007-2013, de três 

grandes Agendas Temáticas: 
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- Agenda para o Potencial Humano, que congrega o conjunto das intervenções 

visando a promoção das qualificações escolares e profissionais dos portugueses e a 

promoção do emprego e da inclusão social, bem como as condições para a valorização da 

igualdade de género e da cidadania plena”. 

 

Esta Agenda para o Potencial Humano integra “enquanto principais dimensões de 

intervenção: Qualificação Inicial, Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida, 

Gestão e Aperfeiçoamento Profissional, Formação Avançada para a Competitividade, 

Apoio ao Empreendedorismo e à Transição para a Vida Activa, Cidadania, Inclusão e 

Desenvolvimento Social, Promoção da Igualdade de Género”. 

 

“- Agenda para os Factores de Competitividade, que abrange as intervenções que 

visam estimular a qualificação do tecido produtivo, por via da inovação, do 

desenvolvimento tecnológico e do estímulo do empreendedorismo, bem como da 

melhoria das diversas componentes da envolvente da actividade empresarial, com relevo 

para a redução dos custos públicos de contexto”. 

 

Em relação à Agenda para os Factores de Competitividade, esta “compreende, 

como principais vectores de intervenção, Estímulos à Produção do Conhecimento e 

Desenvolvimento Tecnológico, Incentivos à Inovação e Renovação do Modelo 

Empresarial e do Padrão de Especialização, Instrumentos de Engenharia Financeira para o 

Financiamento e Partilha de Risco na Inovação, Intervenções Integradas para a Redução 

dos Custos Públicos de Contexto, Acções Colectivas de Desenvolvimento Empresarial, 

Estímulos ao Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Redes e Infra-estruturas de 

Apoio à Competitividade Regional e Acções Integradas de Valorização Económica dos 

Territórios menos Competitivos”. 

 

“- Agenda para a Valorização do Território que, visando dotar o país e as suas 

regiões e sub-regiões de melhores condições de atractividade para o investimento 

produtivo e de condições de vida para as populações, abrange as intervenções de natureza 

infra-estrutural e de dotação de equipamentos essenciais à qualificação dos territórios e ao 

reforço da coesão económica, social e territorial”. 

 

A Agenda para a Valorização do Território “acolhe como principais domínios de 

intervenção: Reforço da Conectividade Internacional, das Acessibilidades e da 
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Mobilidade, Protecção e Valorização do Ambiente, Política de Cidades e Redes, Infra-

estruturas e Equipamentos para a Coesão Territorial e Social”. 

 

A concretização destas três Agendas Temáticas é “operacionalizada, no respeito 

pelos princípios orientadores da concentração, da selectividade, da viabilidade económica 

e sustentabilidade financeira, da coesão e valorização territoriais e da gestão e 

monitorização estratégica, pelos seguintes Programas Operacionais: 

 

- Programas Operacionais Temáticos Potencial Humano, Factores de 

Competitividade e Valorização do Território, co-financiados respectivamente pelo Fundo 

Social Europeu, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo FEDER e 

Fundo de Coesão. 

 

- Programas Operacionais Regionais do Continente - Norte, Centro, Lisboa, 

Alentejo e Algarve - co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 

- Programas Operacionais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, co-

financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo Social 

Europeu. 

 

- Programas Operacionais de Cooperação Territorial – Transfronteiriça (Portugal – 

Espanha e Bacia do Mediterrâneo), Transnacional (Espaço Atlântico, Sudoeste Europeu, 

Mediterrâneo e Madeira – Açores – Canárias), Inter-regional e de Redes de Cooperação 

Inter-regional, co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 

- Programas Operacionais de Assistência Técnica, co-financiados pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo Social Europeu.  

 

Em coerência com as prioridades estratégicas e operacionais, a execução do 

QREN e dos respectivos Programas Operacionais é viabilizada pela mobilização de 

significativos recursos comunitários – cerca de 21.5 mil milhões de Euros, que 

assegurarão a concretização de investimentos na economia, na sociedade e no território 

nacionais da ordem dos 44 mil milhões de Euros -, cuja utilização respeitará três 

orientações principais: 
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- Reforço das dotações destinadas à Qualificação dos Recursos Humanos, 

passando o FSE a representar cerca de 37% do conjunto dos Fundos Estruturais no 

Continente, aumentando em 10 pontos percentuais a sua posição relativa face ao QCA III 

– correspondentes a um montante superior a 6 mil milhões de Euros. 

 

- Reforço dos financiamentos dirigidos à Promoção do Crescimento Sustentado da 

Economia Portuguesa, que recebe uma dotação superior a 5,5 mil milhões de Euros, 

envolvendo o PO Temático Factores de Competitividade e os PO Regionais; as 

correspondentes intervenções, co-financiadas pelo FEDER, passam a representar cerca de 

66% deste Fundo Estrutural (aumentando 12 pontos percentuais face a valores 

equivalentes no QCA III). 

 

- Reforço da relevância financeira dos Programas Operacionais Regionais do 

Continente, exclusivamente co-financiados pelo FEDER, que passam a representar 55% 

do total de FEDER a mobilizar no Continente (aumentando em 9 pontos percentuais a sua 

importância relativa face aos valores equivalentes no QCA III), assinalando-se que a 

dotação financeira dos PO Regionais das regiões Convergência do Continente (Norte, 

Centro e Alentejo) aumentará 10% em termos reais face ao valor equivalente do QCA III. 

 

A governação do QREN, cuja eficácia é indispensável para assegurar a 

prossecução eficiente das prioridades estratégicas e operacionais estabelecidas, tem por 

base a seguinte estrutura orgânica: 

 

- Um órgão de direcção política – a Comissão Ministerial de Coordenação do 

QREN. 

 

- Um órgão técnico responsável pela respectiva coordenação e monitorização 

estratégica. 

 

- Dois órgãos técnicos de coordenação e monitorização financeira do Fundo de 

Coesão e dos Fundos Estruturais (FSE e FEDER) que, com a Inspecção-Geral de 

Finanças, exercem também responsabilidades de controlo e auditoria”. 

 

Em relação à Coesão Social, o QREN salienta que “a afirmação de um novo 

paradigma competitivo para a economia portuguesa, cuja gestação está implícita às 
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dinâmicas de ajustamento estrutural que se desenrolaram na vigência do actual Quadro 

Comunitário de Apoio e cuja consolidação se espera alcançar com o QREN, comporta 

riscos de aprofundamento dos fenómenos da pobreza e exclusão social. Ao mesmo tempo, 

as fragilidades sociais susceptíveis de dar origem a situações de pobreza e exclusão 

constrangem, também, o ritmo de migração para um contexto económico assente em 

novos factores de competitividade. 

 

Assim, importa que as políticas sociais assegurem, simultaneamente, a remoção 

dos factores responsáveis pela geração de situações de exclusão social e atenuem de 

forma efectiva os riscos de pobreza e de exclusão social que a rápida transformação da 

actividade económica comporta. Para tal, importa valorizar o desenvolvimento de 

abordagens multidisciplinares e territorializadas que dêem expressão à perspectiva de 

coordenação e integração de políticas sublinhada pelo Plano Nacional de Acção para a 

Inclusão e pelo Plano Nacional para a Igualdade. Também as questões relacionadas com a 

Violência de Género, nomeadamente a violência doméstica e o tráfico para exploração, 

constituem ameaças significativas à Coesão Social – salientando-se consequentemente a 

relevância do Plano Nacional Contra a Violência. 

 

As políticas de qualificação, sobretudo as que contemplam a população adulta e as 

que procuram prevenir fenómenos de reprodução do desinvestimento em educação na 

população jovem, constituem o principal campo de resposta no domínio da prevenção de 

trajectórias de exclusão. Neste plano, distingue-se, para além do objectivo da 

diversificação de respostas de educação e formação, a necessidade de promover 

abordagens integradas que actuando ao nível da minimização da pobreza ou do apoio à 

(re)inserção no mercado de trabalho contribuam para viabilizar e tornar instrumental a 

aquisição de competências. 

 

A revalorização dos instrumentos de apoio à inserção no mercado de trabalho, 

compreendendo abordagens precoces e individualizadas e a actuação sobre os 

constrangimentos de contextos que dificultam a inserção no mercado, sobretudo das 

mulheres e de grupos desfavorecidos, constitui um elemento de resposta chave neste 

domínio. Soluções dirigidas a responder a custos sociais suscitados por contextos de 

reestruturação empresarial ganham significativa prioridade, envolvendo a procura de 

soluções no quadro das políticas micro-económicas. O apoio à expansão do emprego e a 
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promoção do empreendedorismo, contemplando aqui abordagens da “família do 

microcrédito”, constituem áreas de intervenção a desenvolver. 

 

O combate à pobreza, nas suas diferentes “facetas geracionais” e de género, 

constitui uma vertente indispensável de aposta na construção de uma sociedade mais 

coesa. Promover uma maior eficiência na aplicação das transferências sociais e consolidar 

a rede de equipamentos sociais que suporta a prestação de serviços sociais básicos 

constituem opções imprescindíveis para a consolidação de um modelo de 

desenvolvimento social simultaneamente mais competitivo e coeso”. 

 

Quanto à Coesão Territorial o QREN defende que “as políticas públicas de 

desenvolvimento concretizadas em Portugal nas últimas décadas com o apoio estrutural 

da União Europeia asseguraram que o país se tornasse, de forma generalizada, mais coeso, 

com um interior menos estigmatizado (mesmo que sem alteração das dinâmicas de 

despovoamento). 

 

O esforço de convergência realizado em matéria de condições e qualidade de vida 

confronta-se, contudo, com novos desafios. A modernização da sociedade portuguesa e a 

progressiva exposição da sua economia a formas mais intensas de concorrência 

internacional gerou a manifestação de novos factores indutores de assimetrias que têm 

conhecido agravamentos. Concorre por outro lado para a fragilidade competitiva das 

regiões portuguesas e do conjunto do território nacional a insuficiente valorização da 

posição geoestratégica de Portugal. A superação dos défices de conectividade 

internacional do País que ainda persistem é consequentemente crucial para assegurar a 

elevação dos níveis de competitividade da economia e da atractividade dos territórios. 

 

O reforço das redes de estruturação do território - melhorando a eficiência, a 

eficácia e a funcionalidade dos sistemas de transportes, de telecomunicações e de energia 

- é determinante para reduzir custos internos de contexto e a situação de perifericidade do 

país no contexto europeu e para valorizar a sua posição competitiva e geo-estratégica no 

contexto mundial. O subdesenvolvimento de infra-estruturas e sistemas de apoio à 

competitividade, conectividade e projecção internacional da economia nacional é 

particularmente preocupante no domínio da logística, relativamente ao qual ainda se 

verifica a ausência de um sistema global que tenha em conta os requisitos de 
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intermodalidade das grandes cadeias logísticas, facilitando a inserção dos territórios nos 

mercados globais. 

 

Os desafios em matéria de acessibilidades e de mobilidade não se circunscrevem 

apenas aos défices de conectividade internacional. A aposta num modelo de melhoria da 

qualidade dos transportes e de elevação dos níveis de mobilidade sobretudo assente na 

expansão da rede rodoviária conduziu a uma deficiente intermodalidade dos transportes, 

com excessiva dependência da rodovia e do uso dos veículos automóveis privados e 

insuficiente atractividade dos outros modos de transporte, nomeadamente no meio urbano 

e, ainda, o ferroviário nas ligações interurbanas de elevada procura e nos serviços de 

mercadorias entre os grandes pólos geradores de tráfego. 

 

Os sistemas urbanos evidenciam um papel central no processo e no ritmo das 

dinâmicas de coesão e competitividade das regiões portuguesas, reclamando a atenção que 

lhes é atribuída no modelo territorial proposto para Portugal no Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território (PNPOT). Num contexto em que a aglomeração 

territorial se acentuou – tendo como cenário uma desigualdade significativa na 

distribuição da população -, nomeadamente com o reforço da concentração urbana nas 

zonas de menor densidade populacional, Portugal continua a ter na estruturação do 

sistema urbano um dos maiores obstáculos à competitividade do seu território. Por outro 

lado, em muitas áreas, o crescimento urbano verificado traduz mais o esvaziamento rural 

do que padrões sustentados de crescimento regional. 

 

Na verdade, a circunstância de metade da população portuguesa residir em áreas 

urbanas (cerca de 55% em 2001) reflecte, sobretudo, a forte concentração nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e do Porto (cerca de 40% da população reside em 

aproximadamente 4% território nacional). A essas aglomerações contrapõem-se as áreas 

do interior de escassa urbanização, onde a ausência de massa crítica urbana inibe o 

dinamismo económico e o acesso a serviços avançados, comprometendo mesmo, nalguns 

casos, a capacidade de inverter a tendência para o esvaziamento populacional”. 

 

Assumindo a forte ligação existente entre sistemas urbanos e níveis de 

competitividade territorial, emergem como questões relevantes: 
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“- A insuficiente projecção internacional das principais aglomerações urbanas, 

dificultando a participação de Portugal nos fluxos e redes internacionais; 

- A ausência fora das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto - onde apenas 

existem três cidades com dimensão superior a 100 mil habitantes (Braga, Funchal e 

Coimbra) e duas outras rondando os 50 mil habitantes (Aveiro e Guimarães) - de centros 

com dimensão populacional e funcional favorável ao desenvolvimento de dinâmicas de 

competitividade e inovação; 

- A elevada indiferenciação dos centros urbanos, implicando dispersão das infra-

estruturas económicas e dos equipamentos terciários mais qualificantes, com perdas de 

escala e atrofia de relações de especialização e complementaridade geradoras de maior 

rendibilidade social e económica; 

- A grande dependência do dinamismo recente de alguns centros urbanos de 

funções dependentes do orçamento do Estado e de procuras sociais de incerta 

sustentabilidade a médio e longo prazo”. 

 

Colocando-se nas cidades os principais desafios da coesão social, as grandes 

preocupações centram-se: 

 

“- Na persistência de áreas urbanas críticas do ponto de vista social, físico e 

ambiental e na degradação da qualidade de muitas áreas residenciais, sobretudo nas 

periferias e nos centros históricos das cidades; 

- Na persistência de importantes segmentos de população em situação de pobreza e 

sem acesso condigno à habitação, agravando as disparidades sociais intra-urbanas; 

- Nos problemas relacionados com a integração dos imigrantes, acentuando a 

segregação territorial e a exclusão social nas áreas urbanas; 

- Na elevada vulnerabilidade do emprego em relação aos movimentos de 

reestruturação da economia e dos processos de deslocalização empresarial”. 

 

Sendo ainda nas cidades que se colocam os grandes problemas de sustentabilidade, 

destacam-se como desafios a enfrentar: 

 

“- A expansão urbana desordenada e consequente fragmentação e desqualificação 

do tecido urbano e dos espaços envolventes; 
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- A ineficiência energética e insustentabilidade ambiental e económica no domínio 

da construção de edifícios e da mobilidade, sobretudo nas Áreas Metropolitanas e nas 

áreas de urbanização difusa do litoral, pela excessiva dependência do automóvel privado; 

- A degradação da qualidade de vida e da paisagem urbana associada à escassez de 

espaços verdes, à poluição atmosférica e ao ruído, como resultado da dinâmica de 

construção e de taxas crescentes de motorização”. 

 

A estes desafios especificamente urbanos “adicionam-se ainda um conjunto de 

problemáticas territoriais relevantes, claramente identificadas nos trabalhos preparatórios 

do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, de que se destacam: 

 

- Insuficiente salvaguarda e valorização dos recursos naturais e ineficiente gestão 

de riscos; 

- Elevada intensidade (reduzida eficiência) energética e carbónica das actividades 

económicas e dos modelos de mobilidade, com fraco recurso a energias renováveis, num 

contexto de baixos níveis relativos de consumo energético e de emissão de GEE (gases de 

efeito de estufa); 

- Insuficiência das infra-estruturas e sistemas de apoio à competitividade, 

conectividade e projecção internacional da economia do país e ausência de um sistema 

logístico global, que tenha em conta os requisitos dos diferentes sectores de actividade e a 

inserção dos territórios nos mercados globais; 

- Inadequação da distribuição territorial de infra-estruturas e de equipamentos 

colectivos face às dinâmicas de alteração do povoamento e das necessidades sociais; 

 Incipiente desenvolvimento da cooperação territorial de âmbito supramunicipal na 

programação e gestão de infra-estruturas e equipamentos colectivos, nomeadamente os 

que são geradores de respostas à conciliação da entre a vida profissional, familiar e 

pessoal; 

- Ausência de uma cultura cívica e de práticas eficazes de ordenamento do 

território e ineficiência dos sistemas de informação, planeamento e gestão territorial. 

 

Muito embora subsistam diferenciações assinaláveis entre regiões, a melhoria 

significativa que o país conheceu relativamente à cobertura de abastecimento de água, de 

drenagem e tratamento de efluentes e de tratamento de resíduos situa hoje o conjunto das 

regiões portuguesas num patamar superior à mera satisfação de necessidades básicas de 

ligação à rede pública. Os investimentos realizados em matéria de abastecimento de água 
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encontram expressão na percentagem da população residente com água potável no 

domicílio: 92% em 2003. Persistem, contudo, assimetrias significativas deste indicador 

por região, salientando-se que enquanto os Açores, a Madeira e Lisboa apresentavam 

valores mais elevados do que a média nacional, o Norte revela a dotação mais baixa do 

país (83%). No mesmo ano cerca de 74% da população era servida por sistemas de 

drenagem de águas residuais e 60% tinha as águas residuais ligadas a sistemas de 

tratamento; as regiões do Norte e Centro e as Regiões Autónomas da Madeira e Açores 

registam os valores mais baixos nestes indicadores. 

 

Num contexto de elevada dependência da gestão dos recursos hídricos em relação 

a Espanha - 64% do território continental de Portugal está integrado nas bacias 

hidrográficas dos rios internacionais – a pressão exercida sobre este recurso fundamental 

torna imperativo assegurar uma maior eficiência do seu uso. Em matéria de recursos 

hídricos é igualmente relevante assinalar que, em Portugal, no que respeita às águas de 

superfície e às águas subterrâneas, se verificam problemas de qualidade com intensidade 

diversa mas significativamente generalizados, e que as restantes águas interiores ainda 

revelam uma qualidade deficiente, devido sobretudo à presença de matéria orgânica e 

microbiológica. 

 

Com um património natural muito relevante, evidenciado pela percentagem do 

território abrangida por estatuto de protecção – cerca de 22% -, o declínio da 

biodiversidade em Portugal assume expressão preocupante. No quadro das debilidades 

verificadas em matéria de política da conservação da natureza destacam-se a integração 

com outros sectores, nomeadamente a compatibilidade do desenvolvimento de actividades 

dirigidas à manutenção dos ecossistemas e a existência de lacunas graves na 

caracterização e monitorização de algumas áreas, especialmente no que diz respeito às 

áreas marinhas. 

 

Apresentando umas das mais baixas produções de resíduos sólidos urbanos da 

União Europeia, o incremento significativo da capitação destes resíduos nos últimos anos 

coloca uma pressão significativa sobre a necessidade de alcançar resultados mais 

expressivos em termos de redução, reutilização e reciclagem. Em 2004 cerca de 66% dos 

resíduos urbanos produzidos tiveram como destino final o aterro sanitário, 20% a 

incineração, 7% a compostagem e 7% a recolha selectiva. Apesar do progresso verificado 

no tratamento e destino final de resíduos urbanos, as metas definidas a nível nacional para 
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2005 encontram-se ainda longe de serem alcançadas, nomeadamente nas vertentes da 

compostagem e reciclagem (25% de compostagem e 25% de recolha selectiva).  

 

Os riscos para a saúde pública e para o ambiente decorrentes de uma percentagem 

significativa de solos contaminados em Portugal exigem a resolução dos passivos 

existentes, nomeadamente no que respeita à recuperação ambiental de áreas mineiras e 

industriais degradadas. 

 

Portugal manifesta ainda fragilidades face a diversos tipos de riscos naturais. Os 

fenómenos de erosão da costa portuguesa têm-se agravado no último século colocando em 

risco pessoas e bens, assim como o património natural – encontrando-se os troços de costa 

arenosa particularmente vulneráveis a fenómenos de erosão. No centro e norte do País os 

principais problemas de risco de erosão costeira localizam-se entre a foz do rio Douro e a 

Nazaré, destacando-se em particular os troços Espinho - Ovar e Aveiro – Areão, bem 

como o troço entre Caminha e a foz do Douro. No sul do país destaca-se o troço entre 

Vilamoura e a foz do Guadiana, no qual se verificam recuos das arribas e galgamentos do 

mar. 

 

Cerca de 35% de Portugal Continental encontra-se em risco de desertificação. As 

áreas mais susceptíveis à desertificação situam-se no Alentejo (particularmente na 

bacia do Guadiana, devido à elevada erodibilidade dos solos e erosividade da 

precipitação), no Litoral Algarvio, no Vale do Douro, em Trás-os-Montes e na Zona da 

raia da Beira Baixa.  

 

Em Portugal Continental, as cheias e inundações constituem igualmente riscos 

naturais a merecer atenção, que se verificam sobretudo nas planícies aluviais dos 

principais rios do país e, também, em bacias hidrográficas de menores dimensões sujeitas 

a cheias rápidas ou repentinas. 

 

As situações de seca são frequentes em Portugal continental, tratando-se de 

fenómenos naturais temporários que se distinguem das restantes catástrofes por o seu 

desencadeamento se processar da forma mais imperceptível, a sua progressão verificar-se 

de forma mais lenta, a ocorrência arrastar-se por um maior período de tempo, poder 

atingir extensões superficiais de muito maiores proporções e a sua recuperação processar-

se de um modo mais lento, acarretando por vezes impactes socio-económicos 
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significativos, nomeadamente na agricultura e na agropecuária e, ainda, na produção de 

energia. 

 

Os incêndios florestais constituem o maior risco das florestas portuguesas e deles 

tem resultado um número elevado de acidentes pessoais e significativos prejuízos 

económicos. A área ardida anualmente em Portugal tem sido superior à área florestada, 

sendo este um importante contributo para a desertificação. As zonas mais susceptíveis aos 

incêndios localizam-se maioritariamente a norte do rio Tejo, em terrenos declivosos e 

onde predominam resinosas associadas a elevadas densidades do coberto vegetal”. 

 

 

5.3   Norte 2015 

 

 

O Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 é o programa de 

desenvolvimento regional para a Região Norte, que apresenta as estratégias de 

desenvolvimento propostas pela União Europeia e pelo QREN. 

 

“O período de programação à escala europeia (2007-2013) constitui uma 

oportunidade e uma exigência para a Região Norte, ao requerer a actualização de um 

diagnóstico prospectivo, o delineamento de uma visão de futuro e a selecção das 

prioridades estratégicas para o seu desenvolvimento. Foi este um trabalho essencial para a 

preparação das intervenções operacionais e para a definição dos correspondentes 

dispositivos institucionais, administrativos e financeiros. 

 

Este exercício de prolongada reflexão jamais esteve divorciado da evolução 

económica e social do país bem como do contexto europeu e mundial em que a Região 

Norte se insere e participa. Pelo contrário, teve sempre como pano de fundo as 

dificuldades persistentes do país, verificadas durante a vigência do actual Quadro 

Comunitário de Apoio (2000-2006), a anemia da economia nacional, o recuo sem 

precedentes na trajectória de convergência com a média do PIB per capita da União 

Europeia. Por isso, não deixou de estar por detrás da elaboração do documento, implícita 

ou explicitamente, a avaliação do efeito dos fundos e das ajudas estruturais da União 

Europeia quer no espaço nacional, quer no regional. Esteve também presente na 
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preparação deste trabalho a análise comparativa com o êxito de regiões europeias que nos 

estão próximas física e culturalmente, como é o caso flagrante da Galiza. 

 

As estatísticas são sintomáticas para a Região Norte, seja na economia, na 

educação, no emprego, ou no rendimento per capita dos seus habitantes. O 

empobrecimento da região nos últimos anos é alarmante. Sabe-se que, somente em 2002 e 

2003, o PIB regional teve uma quebra acentuada, registando um crescimento negativo de 

2 pontos. 

 

Tendo a economia nacional registado um crescimento fraco em 2004 (crescimento 

de 1,2 %) e em 2005 (crescimento de 0.4%) é de admitir, atendendo aos sinais 

conhecidos, que a Região Norte tenha continuado a tendência para a quebra da sua 

actividade económica. É urgente inverter essa tendência. Tal preocupação perpassa por 

todo o texto de diagnóstico e pelo rumo estratégico que se propõe à região e ao país. 

 

Parece assim inevitável e desejável incorporar uma maior selectividade e coerência 

nas intervenções e apoios públicos que serão formatados para o próximo período de 

programação: menos projectos apoiados e menos complexidade ao nível dos instrumentos 

mas, ao mesmo tempo, projectos mais integrados e com um maior conteúdo estratégico. 

Quer isto dizer que os critérios de selectividade terão de incorporar uma avaliação dos 

impactos do projecto no promotor mas também critérios relacionados com um conjunto de 

efeitos externos (por exemplo, efeitos estruturantes sobre a consolidação de novos clusters 

de empresas). 

 

Tratar-se-á, sobretudo, de redireccionar os apoios a projectos isolados com boas 

perspectivas de retorno privado, a estratégias empresariais consubstanciáveis em vários 

projectos, integrados ou não, de investimento, no contexto de políticas públicas orientadas 

para o apoio a cadeias de valor específicas – pela articulação efectiva entre retorno 

privado, eficiência colectiva e lógica de rede. 

 

A maior selectividade surge também como um elemento favorável para contrariar 

a já referida fragmentação institucional que caracteriza a Região do Norte, privilegiando 

inequivocamente projectos e promotores com uma escala adequada para actuar nos 

diferentes domínios da competitividade – poderá gerar um quadro institucional com 

maiores níveis de eficácia e de eficiência. 
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O desafio que se coloca à CCDR-N (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte) e a todas as instituições e actores regionais é, de 

grande amplitude e exigência. Trata-se de implementar com sucesso a estratégia e a visão 

para a Região Norte – que representa a decantação de um vasto debate intelectual que 

envolveu personalidades do mundo académico, científico, cultural e empresarial - 

apoiados no PO (Plano Operacional) Regional e na virtuosa conexão entre este e os 

Planos Temáticos de iniciativa do estado central. 

 

A estratégia que enforma o PO Regional que aqui se apresenta não se circunscreve 

apenas a um plano ou a uma bateria de eixos, medidas e acções. A estratégia que se 

apresenta deve ser lida como um conjunto de propostas e um fio condutor que apoie o 

ressurgimento económico da região como um todo: litoral e interior, regiões mais 

densamente povoadas e mais rarefeitas, mais pobres e mais ricas. Fixam-se prioridades 

para se atingir esse desígnio. O dinheiro deve ser posto não no efémero, mas no que 

prevalece, não no subsídio, mas no investimento, não no material, mas sim no imaterial. 

 

A região terá que se especializar naquilo que melhor sabe fazer, inovar, descobrir 

novos modelos de negócios e, partindo da sua base produtiva tradicional e das actividades 

emergentes recuperar o seu dinamismo económico e alcançar uma maior coesão social e 

territorial. 

 

Os chamados sectores mais tradicionais do tecido económico regional não estão 

condenados ao colapso que tantos e reputados analistas previram ao longo das últimas 

décadas. Estão, pelo contrário, a resistir à ameaça da globalização, a reestruturar-se sob 

pressão, é certo, mas deles podem esperar-se algumas e boas surpresas nos próximos 

tempos. 

 

Por outro lado, os "clusters" emergentes mais inseridos na economia do 

conhecimento e da inovação podem levantar voo se bem encorajados; uma oferta turística 

de qualidade está ao alcance da região − com um destaque especial para o Vale do Douro 

− desde que saiba captar novas correntes turísticas e corresponder a novos gostos e 

preferências neste domínio; a investigação científica e tecnológica produzida nas suas 

universidades e institutos pode irrigar a economia regional desde que se consiga fazer a 

conexão com as empresas, e há aqui um mundo de potencialidades a explorar; o espaço 
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rural do Norte e o fenómeno emergente das suas pequenas e médias cidades acompanhado 

de uma defesa do ambiente, da paisagem natural e cultural representam um tesouro de 

riquezas e de actividades ainda por explorar. 

 

A escolha dos temas do diagnóstico prospectivo que integram o texto do Programa 

Regional - a trilogia pessoas, actividades económicas e território – foram seleccionados 

em função do seu papel estruturante no futuro da região. 

 

Por último, sem uma retoma vigorosa e persistente da economia nacional nada será 

possível. Porém, é legítimo pensar que a confiança está a regressar paulatinamente e que o 

próximo período de programação se vai inserir já num ciclo económico ascendente da 

economia portuguesa. 

 

A Região Norte impulsionada pelos fundos estruturais reúne todos os ingredientes 

para crescer nos próximos anos a ritmos iguais ou superiores à média nacional e 

convergir, novamente, com a média de riqueza da União Europeia. 

 

Existe um elevado nível de coerência entre as Prioridades Estratégicas do Programa 

Operacional Regional e as orientações estratégicas nacionais e comunitárias. Por outro lado, 

há um elevado grau de articulação entre as Prioridades Estratégicas Norte 2015 e a Matriz de 

Programação. 

 

Deste modo, o Programa Regional, sendo um dos instrumentos financeiros dessa 

matriz de Programação, contribui também ele, de forma muito relevante, para a prossecução 

das referidas orientações estratégicas nacionais e comunitárias, designadamente, nos seguintes 

domínios: 

 

a) Orientações Estratégicas Comunitárias (OEC) 2007-2013. Saliente-se, neste âmbito, 

o contributo significativo de:  

 

(i) EP1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento, para a OEC 2 – 

“Melhorar os conhecimentos e a inovação em prol do crescimento”;  

(ii) EP2 – Qualificação Ambiental e Valorização Económica de Recursos 

Específicos para os objectivos ligados ao “reforço das sinergias entre a 
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protecção ambiental e o crescimento” e, na dimensão territorial, ao “apoio à 

diversificação económica das zonas rurais”;  

(iii) EP3 – Qualificação do sistema urbano para a melhoria do contributo das 

cidades para o crescimento e o emprego;  

(iv) EP4 – Valorização do território para a coesão para o reforço da capacidade 

administrativa e para a manutenção da população saudável; 

(v) EP5 – Governação e capacitação institucional, também para o reforço da 

capacidade administrativa e para a promoção da sociedade de informação 

para todos. 

 

b) Prioridades QREN 2007-2013. Refira-se, neste caso, o contributo relevante de:  

 

(i)  EP1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento, para a PN2 - Promover o 

crescimento sustentado;  

(ii) EP2 – Qualificação Ambiental e Valorização Económica de Recursos 

Específicos, de forma equilibrada, para a PN2 - Promover o crescimento 

sustentado e, simultaneamente, para a PN3 – Garantir a coesão social;  

(iii) EP3 – Qualificação do sistema urbano sobretudo para a PN4 . Assegurar a 

qualificação do território e das cidades;  

(iv) EP4 – Valorização do território para a coesão para quatro das cinco Prioridades 

Nacionais, como destaque para a PN 3 – Garantir a Coesão Social;  

(v) EP5 – Governação e capacitação institucional para a PN5 – Aumentar a 

eficiência da governação”. 
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5.4   Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo, cuja grelha se encontra em anexo, a que foram sujeitos 

estes três Documentos, permite verificar a existência de coerência entre eles. 

 

Trata-se da tabela de resultados das frequências, medida em número de caracteres 

dedicados a cada categoria de análise, por documento, e respectiva percentagem em relação 

ao número total de caracteres do documento. 

 

Encontram-se assinaladas a cores as diferenças mais acentuadas, entre documentos, da 

proporção dedicada a cada categoria: azul quando a proporção é baixa comparando com os 

outros documentos; rosa quando a proporção é elevada comparando com os outros 

documentos e amarelo quando as diferenças não são significativas. 

 

A interpretação dos dados a partir da grelha de análise de conteúdo, que se encontra 

em anexo, permite concluir que no Documento das Orientações Comunitárias é dado relevo 

especial à acessibilidade, à inovação e espírito empresarial e ao aumento do mercado de 

trabalho, quando comparados com os restantes itens do mesmo Documento. 

 

Por sua vez, o QREN valoriza os itens da investigação e desenvolvimento tecnológico 

(IDT), da inovação e espírito empresarial, da sociedade da informação, e de modo particular, 

como o grande desígnio do QREN, os investimentos no capital humano. 

 

O Documento Norte 2015 valoriza de modo particular os itens da investigação e 

desenvolvimento tecnológico, da inovação e espírito empresarial, do acesso ao financiamento 

e do ambiente e crescimento. 

 

As orientações específicas para a acção ou acções-chave propostas pelas Orientações 

Comunitárias, quanto à prioridade 1 – Coesão, vão realçar na orientação geral 1.1 que se 

refere à atractividade, o item 1.1.1 da acessibilidade. O QREN valoriza igualmente este item, 

mas dá igualmente bastante realce ao item 1.1.2 do ambiente e crescimento. O Norte 2015 

apenas valoriza o item 1.1.2 referente ao ambiente e crescimento. 
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Quanto à orientação geral seguinte da Coesão, que é o ponto 1.2 – Inovação, espírito 

empresarial e economia baseada no conhecimento/Capacidades de investigação e inovação, 

incluindo as TIC, as acções-chave propostas pelas Orientações Comunitárias realçam a 

inovação e espírito empresarial e a investigação e desenvolvimento tecnológico. O QREN 

valoriza os itens da sociedade da informação, da inovação e espírito empresarial e da 

investigação e desenvolvimento tecnológico. Por sua vez, o Norte 2015 valoriza em primeiro 

lugar a investigação e desenvolvimento tecnológico, depois a inovação e espírito empresarial, 

em terceiro lugar o acesso ao financiamento e ainda o item sociedade da informação. 

 

Em relação ao último ponto da Coesão, orientação geral 1.3 – Emprego, as 

Orientações Comunitárias valorizam de forma destacada o item aumento do mercado de 

trabalho, só depois aparece o item investimentos no capital humano. O QREN destaca, 

conforme referi atrás, como o seu grande desígnio, o item investimentos no capital humano, 

seguindo-se depois os itens adaptabilidade dos trabalhadores e empresas e aumento do 

mercado de trabalho. Quanto à Região Norte, o Norte 2015 coloca a seu ênfase também no 

item investimentos no capital humano, só depois, a uma distância significativa, surge aumento 

do mercado de trabalho. 

 

As orientações específicas para a acção ou acções-chave propostas pelas Orientações 

Comunitárias, quanto à prioridade 2 – Dimensão territorial da política de Coesão, vão realçar 

na orientação geral 2.1 que se refere à contribuição das cidades para o crescimento e o 

emprego os itens 2.1.4 - Delegação de responsabilidades/plano de desenvolvimento 

sustentável/grupos necessitados/participação dos cidadãos e 2.1.2 – situações de crise: 

reabilitação/ambiente urbano. O QREN, por sua vez, valoriza outros itens: 2.1.1 – motor de 

desenvolvimento regional e 2.1.3 – desenvolvimento equilibrado e policêntrico. O Norte 2015 

valoriza os dois itens anteriores, especialmente o desenvolvimento equilibrado e policêntrico, 

mas igualmente os itens 2.1.2 e 2.1.4 referidos atrás. 

 

Quanto à orientação geral seguinte da Dimensão territorial da política de Coesão, que 

é o ponto 2.2 – Diversificação económica das zonas rurais, pesqueiras e com desvantagens 

naturais, as Orientações Comunitárias dão algum realce a este item recomendando acções-

chave tendo em vista o item 2.2.1 – reestruturação e diversificação da economia/prestação de 

serviços eficaz. O QREN valoriza pouco este item. Por sua vez, para a Região Norte, o Norte 

2015 valoriza bastante este item. 
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Em relação à última orientação geral da Dimensão territorial da política de Coesão, 

ponto 2.3 – Cooperação, as Orientações Comunitárias valorizam essencialmente a cooperação 

transnacional – item 2.5. O QREN destaca, além deste item, mais ainda a cooperação inter-

regional – item 2.6. Quanto à Região Norte, o Norte 2015 coloca a seu ênfase de forma 

destacada no item 2.6 – cooperação inter-regional. 
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CONCLUSÃO FINAL 

 

O EDEC contribuiu para um debate a nível dos Estados-Membros e das instituições da 

União Europeia sobre a questão do ordenamento do território e procurou definir um ponto de 

partida comum e instrumentos comuns para levar a cabo essa política. Por outro lado, a 

política de ordenamento do território está em estreita correlação com a política regional e 

estrutural da União Europeia, sendo o EDEC uma visão estratégica, prospectiva e integrada 

do território comunitário que passa a ser assumida em colectivo. 

 

Esta é uma estratégia de desenvolvimento espacial para o território comunitário, que 

possibilita associar essa estratégia à reforma dos fundos regionais estruturais comunitários, o 

que tem levado muitos Estados-Membros a formularem políticas de ordenamento do território 

em estreita cooperação com a política regional e estrutural, sendo que a interdependência 

entre a política regional e estrutural e o ordenamento do território revela o carácter horizontal 

desta política, que perpassa domínios políticos da União Europeia claramente definidos. 

 

Um dos objectivos principais de existir na União Europeia um sistema urbano 

policêntrico, o mais equilibrado possível, que desencoraje a excessiva concentração ao redor 

de certas áreas centrais, marginalizando as áreas periféricas, deverá ser uma das principais 

motivações para que Portugal, Estado regionalizado, dada a existência dos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira, que constituem duas Regiões Autónomas, com os seus próprios 

governos e assembleias legislativas, dotados de poderes consideráveis, evolua para a criação 

de regiões administrativas, previstas na Constituição da República Portuguesa desde 1976, 

mas que nunca foram concretizadas.  

 

Essas regiões administrativas poderiam passar a ser as entidades territoriais mais 

importantes de Portugal, desempenhando funções administrativas importantes, que são 

actualmente atribuídas pelo governo nacional aos municípios, especialmente nos domínios do 

fornecimento de energia e eliminação de resíduos, habitação pública e construção rodoviária, 

transportes públicos, desporto e cultura, protecção da paisagem local e saúde pública, sendo 

constituídas por uma rede urbana mais equilibrada, que pudesse beneficiar as populações, 

através da formulação de políticas de ordenamento do território em estreita cooperação com a 

política regional e estrutural, consolidando a coesão económica e social do país. 
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A região, enquanto unidade territorial, poderá ser a melhor forma de atenuar as 

assimetrias existentes entre os diferentes territórios que compõem a União Europeia, sendo o 

nível regional o mais adequado para garantir uma maior eficiência na aplicação e coordenação 

das diferentes políticas europeias. 

 

Os inúmeros debates acerca desta questão no interior das Instituições Europeias e por 

meio de numerosos Investigadores têm contribuído para diferentes abordagens e pontos de 

vista acerca da questão regional, de modo que, na actualidade, os cientistas sociais 

perspectivam as regiões do ponto de vista de uma integração europeia acelerada, de um 

crescimento e implementação dos fundos estruturais em acções concretas, incluindo os fundos 

da política regional, e da mobilização das regiões dentro de um crescente jogo político que 

abrange a Europa. 

 

De facto, a questão relativa à Centralização versus Descentralização mantém-se actual 

na União Europeia, e é extremamente pertinente, visto que apesar das disparidades regionais 

entre países terem sofrido uma diminuição, em relação a alguns Indicadores essas 

disparidades, consideradas entre regiões, aumentaram, o que leva a que tenha de ser dado um 

grande ênfase à política regional por parte da União Europeia, que se terá de concretizar 

aquando da elaboração das diversas políticas. Além disso, há necessariamente que encontrar 

formas intermédias de governância que permitam ultrapassar o centralismo de alguns dos 

países da União Europeia e permitir que as disparidades regionais sejam mais eficazmente 

reduzidas. 

 

Existe igualmente o reconhecimento de que com o sistema de governância a vários 

níveis na União Europeia, a programação e implementação do princípio do partenariado 

potencia o papel dos actores sub-nacionais e dos parceiros sociais na criação de redes e na 

construção das instituições, tornando mais eficaz o papel das políticas europeias em rectificar 

as disparidades existentes no território europeu. Por um lado, é necessário procurar 

incrementar o potencial económico da Europa, tendo por objectivo essencial a sua 

competitividade global. Por outro lado, é necessário ter sempre presentes as preocupações em 

termos sociais e ambientais, que devem acompanhar em simultâneo a busca dos objectivos 

económicos, de modo a que a busca dessa competitividade possa ser qualificada, tendo 

continuamente em atenção as preocupações com a sustentabilidade e a qualidade de vida, 

procurando operacionalizar a nível territorial a coesão social e económica, a solidariedade,  
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para que os cidadãos europeus possam ter acesso a igualdade de oportunidades e aspirar, no 

quotidiano concreto das suas vidas, a condições que lhes permitam ter bem-estar e qualidade 

de vida. 

 

No interior da União Europeia tem-se intensificado o debate sobre a questão regional e 

a política regional, destacando-se o Reino Unido que tem procurado uma reflexão e um 

programa de acção, com a produção de documentos a nível das Instituições Nacionais e a 

nível das Agências de Desenvolvimento Regional. O Governo da Grã-Bretanha entende que 

um dos elementos-chave da sua estratégia económica e social tem de ser uma condução da 

política regional a nível local, através dos representantes democraticamente eleitos, que são 

responsabilizados perante as populações locais, sendo a sua estratégia de desenvolvimento 

regional baseada nos seguintes pressupostos: estabilidade macroeconómica, provendo uma 

base estável propícia à planificação e ao investimento em áreas que foram sujeitas a décadas 

de sub-investimento; reformas a nível microeconómico, dirigidas aos pontos-chave (key 

drivers) do crescimento económico, a fim de permitir suprir falhas existentes a nível de 

mercado; uma estrutura de trabalho (framework) da política regional, de transmissão 

(devolution) e descentralização, de modo a que as regiões tenham os recursos e a flexibilidade 

para conduzir as políticas regionais, num quadro de transparência e responsabilidade. 

 

Esta estratégia procura integrar-se nos objectivos definidos aquando do Conselho da 

União Europeia, realizado em Lisboa no ano de 2000, a Estratégia de Lisboa, que definiu o 

objectivo estratégico de, no ano de 2010, a União ser a mais dinâmica e competitiva economia 

baseada no conhecimento, em todo o mundo, capaz de um crescimento económico 

sustentável, com mais e melhores empregos e maior coesão social. 

 

A Política Regional está no centro do plano do Governo Britânico para atingir 

elevados níveis de Crescimento e Emprego, ou seja, afigura-se como a principal ferramenta 

governamental para fazer face aos problemas económicos e sociais. É vista como uma forma 

de assegurar a prosperidade para todos, assim como um meio para oferecer a todos a 

oportunidade de maximizarem o seu potencial. Com efeito, tem a intenção de que as suas 

políticas cheguem a todos e produzam resultados positivos. 

 

A Política Regional Moderna pretende, não só desenvolver as áreas mais pobres do 

Reino Unido, como também melhorar a performance de todas as suas nações e regiões, 
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aumentar os investimentos em serviços públicos privados, atribuir verdadeiros poderes às 

diferentes regiões, assegurar que as decisões tomadas a nível local sejam decididas pelos seus 

representantes, assim como também aumentar a distribuição de fundos pelas diferentes nações 

e ainda permitir a possibilidade e a capacidade das diferentes regiões acederem às prioridades 

a nível económico das suas populações. 

 

O Alargamento da União Europeia conduziu à necessidade da modernização da sua 

Política Regional. Devido ao facto de se ter tornado o maior mercado económico do mundo, o 

espaço europeu tornou-se um território de novas oportunidades e novos desafios. As 

diferenças económicas, estruturas institucionais e poder financeiro, reforçaram a necessidade 

da reestruturação da política regional europeia, pois as necessidades e potencialidades 

tornaram-se mais diversificadas. Os fundos estruturais e de coesão têm tido muito sucesso nas 

políticas regionais, nomeadamente no Reino Unido, sendo que a U.E gasta aproximadamente 

£ 1.5 biliões por ano com as regiões mais pobres do Reino Unido. 

 

A política regional está especialmente atenta à performance económica regional, que 

resulta do emprego e da produtividade, tornando-se estas duas áreas as principais 

preocupações das políticas regionais. Verifica-se que a causa principal das disparidades é a 

produtividade, o que aumenta a importância em apostar nesta componente. As políticas 

regionais por parte do Reino Unido passaram também pela estabilidade económica e pela 

reforma na microeconomia. No que diz respeito à reforma microeconómica, esta pretende ser 

um complemento da estabilidade económica, de forma a resolver problemas particulares de 

mercado. Tendo como particularidade a necessidade de integrar politicas nacionais, regionais 

e locais, foram definidas cinco áreas prioritárias para o aumento da produtividade, que são: as 

capacidades, os investimentos, a inovação, as empresas e a competição. 

 

A União Europeia apenas pode atingir estes objectivos se cada nação e região da 

União combater as falhas sociais e de mercado. Assim, há uma dimensão europeia importante 

nas políticas regionais, e é correcto que a União Europeia tenha objectivos claros para cada 

região, suportando e contribuindo para alargar os objectivos do desenvolvimento sustentável. 

Em particular, a U.E. tem-se esforçado para o fortalecimento da coesão económico-social e 

esta meta tem uma dimensão regional explícita que a Comunidade procurará atingir reduzindo 

as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das várias regiões e os atrasos das regiões 

ou ilhas menos favorecidas, incluindo as áreas rurais. 
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Os princípios-chave para uma nova Política Regional europeia: providenciar uma 

política regional efectiva, sustentável e financiável sem que aporte uma sobrecarga ao nível 

dos impostos; suportar e valorizar as políticas dos Estados-Membros para promover 

prosperidade de nações e regiões, enquanto se procuram atingir os objectivos europeus 

comuns de mais e melhores empregos e maior coesão social, em particular através de: 

trabalhar as falhas sociais e de mercado; reconhecer a diversidade profunda entre Estados 

membros; permitir que as decisões sejam tomadas o mais próximo possível das comunidades 

locais. Apoiar activamente a Agenda de Lisboa de uma maior produtividade e 

empregabilidade, encorajando o investimento, quer em capital físico, quer humano, por via de 

um uso mais eficiente de fundos, promovendo assim uma maior abertura e dinamismo dos 

mercados, protegendo o ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável. 

 

Uma política regional focada no atingir destes objectivos beneficiará todos os cidadãos 

da União Europeia. Mas para atingir estes objectivos-chave, uma reforma é necessária. Os 

regulamentos de ajudas estatais precisam de ser reformulados para assegurar a possibilidade 

de acomodar uma política regional efectiva atacando as causas de um sub-desenvolvimento 

regional relativo. É necessário que haja um melhor uso dos financiamentos do Banco de 

Investimento Europeu, em particular dos Estados-Membros menos prósperos. Igualmente, o 

sistema de fundos estruturais necessita de ser reformulado para que estes Estados possam 

procurar políticas efectivas para o crescimento regional e justiça social dentro de uma 

filosofia de acção que tenha flexibilidade suficiente para abarcar a variedade das suas 

necessidades. 

 

No caso de South East England foi proposta uma estratégia que ambiciona converter o 

Sudeste de Inglaterra numa região próspera, com qualidade de vida elevada e ambiente 

saudável para todos, no presente e no futuro. Tem por base o princípio da sustentabilidade de 

acordo com o qual se preconiza um crescimento económico inteligente, conjugado com uma 

aposta na Economia do Conhecimento e nas parcerias, e com uma abordagem integradora 

entre as questões rurais e urbanas.  

 

Para cada um dos cinco objectivos basilares que estão subjacentes à Estratégia: 

Competitividade Empresarial, Pessoas Bem Sucedidas, Comunidades Empreendedoras, 

Infraestruturas Eficientes, Uso Sustentável dos Recursos Naturais, foram consideradas 
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prioridades e para cada uma delas propostas acções-chave, que vão ao encontro dos objectivos 

da modernização das políticas regionais estruturais da UE e da Estratégia de Lisboa. 

 

O mesmo se passa com East Midlands, que possui uma estratégia de Desenvolvimento 

Regional para a sua região, para o período temporal entre 2003-2010, que tem por objectivo 

colocar East Midlands no “Top 20” das regiões mais desenvolvidas da UE, através de um 

esforço cooperativo entre indivíduos e organizações, nomeadamente a própria EMDA (East 

Midlands Development Agency), tornando-a uma região altamente desenvolvida, com 

melhorias ao nível dos negócios, lazer, turismo, serviços, educação, saúde, entre outros.  

 

Para atingir tal desiderato, procura que o desenvolvimento económico da região seja 

sustentável, ou seja, tem que fazer parte de uma abordagem integrada que procura a realização 

do progresso económico, social e ambiental de modo harmonioso. O desenvolvimento 

sustentável consistirá em assegurar uma melhor qualidade de vida a todas as pessoas da 

região, no presente e às gerações vindouras. O crescimento económico a qualquer preço está 

totalmente fora de questão. 

 

Em síntese, a estratégia encontra-se estruturada em três Factores de Sucesso, com os 

objectivos relativos a: Emprego, Aprendizagem e Competências, Empresas e Inovação, Clima 

para os Investimentos, para os quais foram definidas doze linhas de acção e para cada uma 

delas propostas acções-chave, que vão igualmente ao encontro dos objectivos de 

modernização das políticas regionais estruturais da UE e da Estratégia de Lisboa. 

 

A noção de competitividade territorial é teoricamente sólida devido ao papel que o 

território proporciona em termos de fornecer às empresas individuais instrumentos 

competitivos dependentes do meio em que se inserem, e sobretudo devido ao papel que o 

território possui nos processos de construção dos conhecimentos, dos códigos interpretativos, 

dos modelos de cooperação e de decisão sobre os quais se fundamentam os percursos 

inovadores das empresas. 

 

Sobressaem os processos designados por Aprendizagem Colectiva, que permitem uma 

socialização crescente dos conhecimentos, quer na cultura interna das empresas individuais, 

quer sobretudo no mercado local de trabalho 
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Estas considerações são sustentadas pelas diferentes dimensões do conceito 

económico de território, que designam: quer um sistema de externalidades tecnológicas 

localizadas, ou seja, um conjunto de factores materiais e imateriais, que graças ao elemento de 

proximidade e à respectiva redução de custos associada, podem tornar-se também 

externalidades patrimoniais; quer um sistema de relações económicas e sociais que 

contribuem para a constituição de um capital relacional ou de um capital social dentro de um 

determinado espaço geográfico; quer um sistema de governância local, que reúne uma 

comunidade, um conjunto de actores privados e um sistema de administrações públicas locais.  

 

Certas leis que regulam a economia das trocas internacionais (comércio internacional) 

não actuam a um nível intranacional, o que vem reforçar a importância do conceito de 

competitividade territorial, a um nível territorial mais reduzido, e por conseguinte nas 

economias abertas isso acontece não apenas a nível das trocas comerciais mas também a nível 

dos movimentos dos factores de produção. O princípio que regula a produção, a 

especialização e o comércio é o princípio da vantagem absoluta: se não é assegurado um certo 

nível ou uma certa taxa de crescimento da competitividade, essa economia pode estar 

destinada à crise, ao despovoamento, à desertificação. 

 

Os territórios encontram-se em competição entre si, em termos de atracção de 

investimentos directos exteriores e em termos de definição do seu papel produtivo na divisão 

espacial do trabalho. A atracção e a competitividade locais dependem de factores largamente 

semelhantes e comuns, que não se restringem somente a externalidades físicas, à 

acessibilidade ou a qualidades ambientais, mas igualmente pelo capital relacional e pela 

capacidade de aprendizagem expressa pelo território. 

 

A análise da dinâmica da competitividade exige um aprofundamento das relações 

entre os modelos competitivos e os padrões de inovação em acção nas trajectórias de 

evolução de uma determinada empresa, região ou economia. As inovações ao nível dos 

processos comportam, pelo seu lado, uma conjugação complexa entre as realidades técnicas e 

tecnológicas e as realidades humanas e organizacionais. De um modo geral, não é possível 

melhorar a organização do trabalho sem recorrer às alavancas fornecidas pelas alterações 

tecnológicas nem alcançar efectivos progressos tecnológicos sem mudar a organização do 

trabalho, isto é, importa não dissociar, na análise dos processos de inovação, as dimensões 

tecnológica e organizacional. 
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A emergência das referências convergentes a uma economia baseada no conhecimento 

ou a uma economia de aprendizagem corresponde, assim, a uma progressiva integração 

daquelas duas dimensões na consideração das articulações entre inovação e competitividade.  

 

O conceito de capital humano foi sendo, neste quadro, completado com novas 

referências, mais centradas nas lógicas de acção colectiva, como os conceitos de capital 

social, capital organizacional ou capital estrutural. 

 

A noção de competitividade, enquanto referencial de políticas públicas e de práticas 

empresariais, encontra-se associada à globalização, referente à aceleração do processo de 

integração económica mundial. 

 

 O processo de globalização gerou um quadro crescentemente concorrencial, que tem 

como consequência, impor progressivamente a todas as empresas e a todos os espaços de 

localização das actividades económicas, uma competitividade mais selectiva. Globalização 

não é um estado, mas um processo de integração planetária crescente do mercado de bens e 

serviços, do mercado das localizações das actividades económicas, do mercado dos factores 

produtivos e particularmente das tecnologias e da informação. Os sistemas locais de produção 

tornaram-se cada vez mais interdependentes devido às estratégias globais das empresas 

multinacionais. 

 

A importância crescente do factor Conhecimento e dos elementos imateriais ligados à 

cultura, às competências, à capacidade inovadora. Estes elementos desenvolvem-se e 

acumulam-se através de lentos processos de aprendizagem, individual ou colectiva, e 

alimentam-se de informações, de interacções, de investimentos na pesquisa e na formação, e 

em consequência são essencialmente localizados e cumulativos, integrando-se no capital 

humano e nas redes locais de relações, no mercado de trabalho e no meio social, e afiguram-

se muito selectivos em termos espaciais.  

 

Por um lado, certos territórios particulares, como as cidades, e particularmente as 

grandes cidades, muito ricas em capital humano e em capital relacional, e também outros 

territórios particulares que a literatura definiu como distritos industriais ou meios inovadores, 

retirarão as maiores vantagens da globalização. 
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Por outro lado, todos esses territórios, mas sobretudo os primeiros, rivalizarão 

directamente para atrair os grandes fluxos de capital móvel a nível internacional.  

 

Em termos de articulação entre Competitividade e Conhecimento a estratégia global 

actual de referência para o desenvolvimento económico na União Europeia, conhecida como 

Estratégia de Lisboa, foi arquitectada na cimeira de Março de 2000 e apoia-se em três 

objectivos fundamentais: -a adopção do paradigma da economia baseada no conhecimento; -a 

renovação do modelo social europeu valorizando a aprendizagem ao longo da vida; -a 

garantia de um ambiente macroeconómico favorável e estimulante. 

 

 A Estratégia de Lisboa apoia-se igualmente numa metodologia de acção baseada em 

formas de coordenação abertas visando uma maior coerência entre as intervenções nacionais e 

comunitárias e entre as intervenções públicas e privadas. 

  

 O grande desígnio da Estratégia de Lisboa é o de “transformar a economia europeia 

na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de 

garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior 

coesão social”. Este desígnio é prosseguido através de “uma transformação radical da 

economia europeia” apoiada na “construção” de infra-estruturas de conhecimento, na 

aceleração do esforço de inovação e do processo de concretização de reformas económicas, na 

modernização dos sistemas de protecção social e dos sistemas de educação e formação 

(Mateus, 2005). 

 

Esta estratégia foi entretanto revista pela Comissão Europeia que tomou posse em 

2004, apresentando-se agora como Estratégia de Lisboa renovada. 

 

 A nova Comissão pretende que a Agenda de Lisboa funcione para dotar a Europa da 

economia saudável de que necessita para concretizar as suas ambições a nível social e 

ambiental. A avaliação intercalar da Primavera de 2005 conduziu à criação de uma Estratégia 

de Lisboa renovada para o crescimento e o emprego. 

 

 Os Estados-Membros tiveram de elaborar programas nacionais de reforma, 

apresentando as medidas previstas para atingir os objectivos de Lisboa, com base em 

orientações políticas comuns e integradas. 
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 A Comissão identificou quatro acções prioritárias: -investir mais em conhecimento e 

inovação; -libertar o potencial das empresas, especialmente das PME (pequenas e médias 

empresas); -dar resposta à globalização e ao envelhecimento da população; -avançar para uma 

política energética eficiente e integrada à escala da União Europeia. 

 

O paradigma da economia baseada no conhecimento coloca no centro do processo de 

criação de valor económico, isto é, de riqueza e de bem-estar, não os processos de 

transformação material das matérias-primas em produtos acabados, mas os conhecimentos e 

as competências que permitem que eles se organizem e desenvolvam. A transformação radical 

visada pela Estratégia de Lisboa obriga, assim, à concretização efectiva de uma nova 

articulação entre as actividades económicas e a uma nova estruturação das respectivas cadeias 

de valor. 

 

 Essa transformação radical envolve três pilares centrais que reconfiguram 

completamente as cadeias de valor em acção nas diferentes actividades económicas: -

competitividade sistémica; -eficiência colectiva; -inovação rápida. 

 

 O desenvolvimento deste paradigma da economia baseada no conhecimento envolve 

de forma privilegiada, na sua fase inicial, as actividades produtivas mais intensivas em 

conhecimento, investigação e tecnologia e as actividades de serviços também mais intensivas 

nesses factores avançados, bem como aquelas que suportam ou induzem a formação e 

consolidação de redes de interactividade entre clientes e fornecedores e entre empresas e 

consumidores. 

 

Numa economia em vias de Globalização, os territórios e não apenas as empresas, 

rivalizam e competem entre si de uma forma cada vez mais directa. De um modo diferente do 

caso dos países, as regiões e as cidades competem, no mercado internacional de bens e de 

factores produtivos, tendo por base o princípio de vantagem absoluta e não de vantagem 

comparativa, o que significa que não existe nenhum mecanismo automático eficaz que 

assegure a cada território um papel na divisão espacial do trabalho, a não ser o da sua 

perfomance relativa. 

 

Os territórios que têm um desenvolvimento atrasado, fracos em termos de 

competitividade do tecido produtivo, de acessibilidade, de qualidade do capital humano e do 

ambiente, de capacidade de Aprendizagem Colectiva, correm maiores riscos em termos de 
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exclusão e de declínio. De um modo particular, a fase actual do desenvolvimento, em que os 

factores cruciais são os factores de Conhecimento e os factores imateriais ligados à 

criatividade e à capacidade de utilização inovadora do stock existente de tecnologias e de 

conhecimento codificado, exige consideráveis investimentos em conhecimento tácito, capital 

humano, gestão e organização, cooperação e integração em redes. Ou seja, há uma exigência 

de factores raros, que não existem necessariamente por toda a parte, e de factores artificiais, 

que podem ser reforçados por políticas e acções apropriadas. 

 

O papel e as responsabilidades das políticas de desenvolvimento local e do 

ordenamento do território alargam-se e lançam novos desafios de carácter cultural e político: 

integrar objectivos espaciais e económicos, integrar diferentes intervenções de natureza 

sectorial, estimular e animar redes de cooperação, garantir a real e efectiva participação das 

populações e dos cidadãos na construção das “visões” e estratégias territoriais, reforçar a 

competitividade local através de instrumentos de política apropriados dirigidos para a 

Aprendizagem Colectiva e para o capital relacional local. 

 

Todas estas novas tarefas representam desafios consideráveis que impõem uma 

evolução rápida dos modelos de governância territorial. Neste sentido, novos métodos e 

práticas de programação negociada, formas diferentes de partenariado público/privado e 

acordos por negociação no domínio dos grandes projectos territoriais e urbanos abrem novos 

caminhos a políticas de desenvolvimento territorial mais eficazes, transparentes e 

participativas.  

 

 A noção de coesão económica e social surgiu difusamente associada à referência da 

convergência, nomeadamente na experiência da construção europeia e no quadro da 

formulação dos objectivos das políticas estruturais de incidência regional, enquanto objectivo 

de equilíbrio na distribuição dos resultados obtidos em matéria de desenvolvimento das 

economias e das sociedades, em termos quer das populações, quer dos territórios envolvidos. 

 

A coesão económica e social encontra-se, deste modo, intrinsecamente relacionada 

com a verificação de progressos, seja em termos de desempenho económico, seja de melhoria 

das condições de vida, com expressão real ao nível dos agentes económicos, dos cidadãos e 

do próprio território, quer como espaço geográfico, quer como espaço institucional. 
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A convergência económica de territórios mais desagregados (regiões e países), que se 

encontra desejavelmente associada aos objectivos de coesão económica e social prosseguidos 

a um nível territorial mais agregado (países e blocos supranacionais), configura, pelo seu lado, 

processos com um horizonte temporal de longo prazo, estendendo-se ao longo de décadas, até 

mesmo quando são estimulados por expressivos diferenciais de crescimento económico. 

 

Na coesão económica e social destacam-se os domínios do desempenho económico, da 

criação de riqueza, da distribuição do rendimento, do acesso aos serviços de educação e de 

saúde, das condições de habitação, bem-estar e conforto, do consumo, cultura e lazer, do 

acesso ao trabalho e ao emprego e dos níveis de protecção social. 

 

Na União Europeia, até 1988, os diferentes instrumentos de intervenção estrutural 

funcionavam independentemente uns dos outros, sem grande coordenação. O reforço da 

concorrência provocado pela vontade de realizar o mercado interno, ao provocar o receio de 

um aumento das disparidades regionais, relançou o debate sobre as políticas estruturais. 

 

O Acto Único de 1986 substituiu o conceito de convergência por outro, mais alargado, 

de coesão económica e social, tendo como objectivo alcançar um crescimento dos níveis de 

vida, geograficamente mais bem repartido. 

 

A acção dos fundos estruturais viu-se então novamente centrada em torno de 

objectivos prioritários, e o método das intervenções foi modificado no sentido de privilegiar 

três grandes princípios: a concentração de meios, a complementaridade com as acções 

nacionais e a parceria. 

 

Para além do substancial aumento da dotação dos fundos estruturais, realizado desde 

1992, duas grandes reformas tiveram lugar desde essa altura: em 1993/1994, inicialmente com 

a criação do Fundo de Coesão, contribuindo para o reforço da coesão económica e social do 

conjunto, depois através do retrocesso a favor da integração de todas as intervenções de 

carácter estrutural na estratégia global de luta contra o desemprego, bem como a favor do 

desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas.  

 

Em 1999, com o acréscimo de ajudas, a simplificação e a descentralização do 

funcionamento dos fundos, o reforço da avaliação e do controlo, logo da eficácia. No total, os 
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volumes financeiros implicados e as modalidades da sua distribuição induzem transferências 

importantes dos países ricos para os países pobres. O montante das despesas estruturais 

representa, hoje, um terço do orçamento total da Comunidade, tendo-se tornado a segunda 

rubrica depois da agricultura. 

 

 Contudo, os resultados da acção estrutural ainda são, de momento, muito modestos; 

pondo de lado o carácter relativamente recente da reorganização das acções, esta fraqueza 

resulta de três explicações complementares: a insuficiência dos meios financeiros utilizados 

em favor das regiões com atraso de desenvolvimento, a insuficiência dos financiamentos 

relativos à formação profissional, à recic1agem e ao aperfeiçoamento e, finalmente, a 

insuficiente sinergia entre a acção estrutural e as políticas económicas e sociais. Acrescente-se 

que 70% da acção dos fundos estruturais se concentra hoje nas regiões mais pobres da União. 

 

A coesão territorial (Mateus, 2005) é entendida como a valorização do território como 

espaço de integração das dimensões de coesão e competitividade, isto é, a uma noção de 

coesão territorial, que se afasta de uma espécie de duplicação da noção de coesão económica 

e social, para se centrar na identificação da maior ou menor capacidade de um território (país, 

região) conseguir equilibrar o desenvolvimento dos processos de construção de um economia 

competitiva e de uma sociedade coesa.  

 

A coesão territorial representaria, neste quadro em que surge como articulação entre 

competitividade e coesão dinamizada pela qualidade do território, uma excelente aproximação 

às exigências de avaliação das dimensões de utilidade e sustentabilidade implícitas nas 

políticas estruturais. 

 

A especificidade da abordagem da coesão e da competitividade territorial, no caso das 

economias regionais, prende-se, assim, no que respeita à programação estrutural das políticas 

públicas, com a criação de dois tipos de plataformas de intervenção susceptíveis de lhe 

conferir um papel efectivo de reforço mútuo, isto é: -Plataformas de integração de acções 

polarizadas pela ópticas, respectivamente, do desenvolvimento regional e da competitividade 

sectorial, no plano dos objectivos prosseguidos, e da acções baseadas em mecanismos, 

respectivamente, de natureza horizontal e vertical, no plano dos instrumentos seleccionados; -

Plataformas de selecção e diferenciação de projectos e estratégias num quadro de procura de 

formas de especialização (“eficiência dinâmica”) e de concentração de meios (“massa 

crítica”) que permitam valorizar e desenvolver os recursos endógenos em articulação com um 
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aprofundamento positivo da sua inserção “externa” (na economia nacional, europeia e 

mundial). 

 

 A coesão económica e social, enquanto processo de convergência das trajectórias 

regionais num contexto nacional ou supranacional, pressupõe, na sua génese, um 

desenvolvimento coerente e sustentável dos diversos subsistemas regionais, e como tal, 

assume-se, em simultâneo, como um forte condicionador e uma forte condicionante de uma 

realidade sistémica e pluridimensional resultante de processos económicos, sociais e políticos 

complexos, entendida como competitividade e coesão territorial. 

 

A União Europeia apresentou recentemente orientações estratégicas tendo em vista a 

elaboração de documentos nacionais e regionais com directrizes quanto à política de 

desenvolvimento regional e aos fundos regionais estruturais. 

 

 O Documento da União Europeia aborda conceitos e estratégias defendidas por 

diversos autores, que apresentei ao longo deste texto, preconizando um desenvolvimento 

regional, segundo a Estratégia de Lisboa renovada, que vai estender-se aos fundos regionais 

estruturais. 

 

Estas orientações estratégicas referem-se às matérias de coesão económica, social e 

territorial, no período 2007-2013, para definir um quadro indicativo para a intervenção do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do Fundo Social Europeu e do Fundo de 

Coesão, tendo em conta outras políticas comunitárias pertinentes, com vista à promoção de 

um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável da Comunidade. 

 

Tem em conta, de um modo particular o seu alargamento, que resulta num acentuar 

importante das disparidades regionais, embora algumas das zonas mais pobres dos novos 

Estados-Membros apresentem as taxas de crescimento mais elevadas, pelo que 

consequentemente o Conselho Europeu considera o alargamento como comportando uma 

oportunidade sem precedentes de aumentar o crescimento e a competitividade em toda a 

Comunidade. 

 

O objectivo destas orientações estratégicas pretende visar o fomento dos conteúdos 

estratégicos da política de coesão com vista ao reforço das sinergias para ajudar a atingir os 

objectivos da Agenda de Lisboa renovada. 
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Estas orientações estratégicas comunitárias são consubstanciadas num Plano Nacional 

que é o Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013, que procura aplicar a 

Portugal as estratégias de desenvolvimento propostas pela União Europeia. 

 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) constitui o enquadramento 

para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal no 

período 2007-2013. 

 

O Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 é o programa de 

desenvolvimento regional para a Região Norte, que apresenta as estratégias de 

desenvolvimento propostas pela União Europeia e pelo QREN. 

 

A análise de conteúdo a que foram sujeitos estes três Documentos, permite 

verificar a existência de coerência entre eles. 
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Orientações específicas para a acção, por casos, Acções-chave N % N % N %

Palavras 15.038 66.630 48.994

Caracteres (incluindo espaços) 98.663 472.987 335.783

1. Coesão

1.1.1 Acessibilidade 11.462 11,62 64.140 13,56 11.699 3,48
Infraestruturas de transportes
Ligações transfronteiras
Ligações secundárias
Infraestruturas ferroviárias / interoperabilidade
Transportes sustentáveis ambientalmente
Conexões dos territórios sem litoral, insulares ou ultraperiféricos
«Auto-estradas do mar» e transporte marítimo de curta distância

1.1.2 Ambiente e Crescimento 7.618 7,72 68.431 14,47 54.854 16,34
Água, resíduos, ar, protecção da natureza e da espécies e da biodiversidade
Condições atractivas para as empresas e seu pessoal
Fontes de energia sustentáveis / Quioto
Prevenção dos riscos

1.1.3 Energia 115 0,12 28.468 6,02 1.657 0,49
Rendimento energético
Tecnologias renováveis e alternativas
Desenvolvimento das redes das fontes de energia tradicionais

1.2.1 Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (IDT) 7.152 7,25 111.232 23,52 75.659 22,53
Criação de clusters regionais e transregionais de excelência
IDT nas PME e transferência de tecnologia
Iniciativas regionais transfronteiriças e transnacionais
Capacidades de I&D

1.2.2 Inovação e espírito empresarial 10.562 10,71 111.448 23,56 75.368 22,45
Oferta regional de educação, inovação e IDT eficaz e acessível às empresas
Serviços de apoio às empresas
Eco-inovações
Espírito empresarial e novas empresas

1.2.3 Sociedade da informação 5.720 5,80 127.586 26,97 44.719 13,32
Adopção das TIC por empresas e famílias
Infraestruturas relacionada com TIC disponíveis

1.2.4 Acesso ao financiamento 4.830 4,90 30.279 6,40 55.008 16,38
Instrumentos distintos das subvenções
Abordagem integrada
Grupos específicos

EU PT

Inovação, 
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1.3.1 Aumento do mercado de trabalho 13.320 13,50 56.540 11,95 15.783 4,70
Aumento do mercado de trabalho e modernizar a protecção social
Pleno emprego, qualidade e produtividade do trabalho, coesão social e territorial
Abordagem do trabalho baseada no ciclo de vida
Mercados de trabalho inclusivos
Resposta às necessidades do mercado de trabalho

1.3.2 Adaptabilidade dos trabalhadores e empresas 4.811 4,88 57.195 12,09 7.225 2,15
Adaptabilidade dos trabalhadores e empresas e flexibilidade do mercado de trabalho
Flexibilidade
Adaptação salarial

1.3.3 Investimentos no capital humano 7.079 7,17 137.420 29,05 38.629 11,50
Melhoria da educação e das competências
Investimento no capital humano
Adaptação dos sistemas de educação e formação

1.3.4 Capacidade administrativa 3.914 3,97 1.142 0,24 8.134 2,42
Administração pública
Concepção de políticas, programas, controlo, avaliação e avaliação de impactos e coordenação
Capacidades de execução das políticas e programas

1.3.5 População activa saudável 3.932 3,99 22.109 4,67 3.124 0,93
Evitar os riscos de saúde
Infraestruturas de saúde e prestação de serviços

2. Dimensão territorial da política de coesão

2.1.1 Motor de desenvolvimento regional 1.793 1,82 30.695 6,49 32.722 9,74
Competitividade
Inovação e espírito empresarial

2.1.2 Situações de crise 2.359 2,39 9.616 2,03 28.351 8,44
Reabilitação / ambiente urbano

2.1.3 Desenvolvimento equilibrado e policêntrico 1.235 1,25 28.461 6,02 39.608 11,80
Ligação mundo rural e urbano

2.1.4 Delegação responsabilidades/plano desenvolvimento sustentável/grupos necessitados/participação cidadãos 2.624 2,66 12.822 2,71 29.900 8,90

2.2

Diversificação 
económica das 
zonas rurais, 
pesqueiras e c/ 
desvantagens 
naturais

2.2.1 Reestruturação e diversificação da economia / prestação de serviços eficaz

4.783 4,85 5.533 1,17 20.886 6,22

2.1

Contribuição das 
cidades para o 
crescimento e o 
emprego

Emprego1.3
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2.3 Cooperação
2.4.1 Infraestruturas de transportes e comunicações
2.4.2 Competitividade das regiões fronteiriças 2.345 2,38 16.701 3,53 10.450 3,11

2.5 Cooperação 
transnacional

2.5.1 Interconexão física e não física
6.241 6,33 29.677 6,27 10.240 3,05

2.6 Cooperação inter-
regional

2.6.1 Inovação, PME, espírito empresarial, protecção do ambiente, prevenção dos riscos
3.042 3,08 46.746 9,88 26.153 7,79

Cooperação 
transfronteiriça2.4
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