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PANORAMA
Nesta edição… 

A edição de outono da revista Panorama abrange um vasto 
leque de temas, desde questões urbanas até à cooperação 
internacional, passando pela política energética.

Nesta edição, centramo-nos na Lituânia. Na nossa entrevista, 
Vilius Šapoka, ministro das Finanças, explica de que modo 
a Lituânia utilizou o financiamento da UE para reforçar a com-
petitividade e a produtividade do país através de investimento 
no desenvolvimento empresarial. Esta conquista é ilustrada 
pelos perfis pormenorizados de cinco novos projetos. A secção 
«Sob o olhar fotográfico» explora projetos financiados na região 
alemã da Renânia-Palatinado.

Analisamos o modo como a política de coesão apoia uma socie-
dade sustentável do ponto de vista energético e hipocarbónica, 
apresentamos as nossas parcerias estratégicas com municípios 
de todo o mundo através do programa de Cooperação Urbana 

Internacional e destacamos os resultados de um relatório 
recente sobre a condução de negócios na Croácia, na República 
Checa, em Portugal e na Eslováquia.

Revelamos os vencedores deste ano dos concursos de fotografia 
e de blogues EUinmyregion e recapitulamos o recém-concluído 
projeto «Road Trip», indo ao encontro dos oito jovens participantes 
em Berlim no final das suas aventuras. A secção dedicada aos 
projetos faz uma visita a Gibraltar, à Roménia e à Alemanha.

AGNÈS MONFRET
Chefe da Unidade de Comunicação, Direção-Geral da Política 

Regional e Urbana, Comissão Europeia
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Foi com estas palavras que, no seu discurso sobre o Estado 
da União deste ano, o Presidente Jean-Claude Junker reafir-
mou uma vez mais a absoluta validade de um compromisso 
essencial de longa data da União: cumprir as promessas de 
promoção da paz e da prosperidade a longo prazo para todos 
os cidadãos da UE, independentemente do seu local de resi-
dência ou da sua origem.

Na qualidade de comissária europeia para a Política Regional, 
sinto orgulho em estar à frente da política da UE que, dia após 
dia, torna isto possível, juntamente com milhões de profissionais 
da política de coesão de toda a União. A presente edição da 
Panorama apresenta uma série de exemplos valiosos de como 
o seu importante trabalho está a fazer a diferença. 

Dentro de alguns dias, muitos destes profis-
sionais de toda a UE irão reunir-se uma 
vez mais em Bruxelas para participar na 
Semana Europeia das Regiões e dos 
Municípios, contribuindo com a sua 
experiência e os seus conhecimentos, 
bem como o seu empenho, para alcançar 
uma Europa melhor e mais próspera.

No entanto, a Semana Europeia deste ano será 
certamente especial. Como o Presidente Junker 
explicou, existe atualmente «uma forte procura de Europa» 
à qual a UE tem de dar resposta. A UE tem de estar à altura. 
As propostas da Comissão Europeia para 2021-2027, que defi-
nem as nossas ambições comuns para o novo período, são 
o primeiro passo neste sentido. Chegou, contudo, a hora de 
seguir em frente e alimentar estas propostas com as ideias 
e os projetos que darão forma a esta política para a próxima 
década. É aqui que o contributo dos participantes na Semana 
Europeia das Regiões e dos Municípios pode ser tão valioso.

Os participantes serão convidados a partilhar os seus pontos 
de vista, experiências e ideias sobre três temas principais: 

kk  A necessidade de uma política de coesão sólida após 2020, 
que ultrapasse barreiras estruturais, impulsione o capital 
humano e melhore a qualidade de vida dos cidadãos da UE; 

kk  O crescimento e o desenvolvimento regional; a compreen-
são e gestão da dimensão regional da globalização, da 
transformação digital, das alterações climáticas e da tran-
sição energética; e

kk  O desenvolvimento territorial integrado, incluindo estra-
tégias nos domínios da juventude, da integração dos 

migrantes e da exclusão social. 

Estou realmente expectante quanto aos 
debates que se aproximam e à enorme 
quantidade de novas ideias que surgirão 
durante o evento. Irão certamente lançar 
as sementes para uma nova ronda de 
programas da política de coesão e, por 

conseguinte, para as árvores que darão 
a sua sombra protetora às próximas gera-

ções de europeus. É esta a nossa responsabi-
lidade, e estou certa de que, com o tempo, eles 

irão orgulhar-se das nossas escolhas e da nossa deter-
minação em mantermos o nosso rumo, independentemente 
dos desafios, dos lugares e dos tempos. 

CORINA CREŢU 
Comissária Europeia para a Política Regional

EDITORIAL

 Plantemos hoje as árvores a cuja sombra os nossos netos, venham eles 
do Leste, do Oeste, do Sul ou do Norte, poderão crescer e viver em paz.
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Uma transição energética 
limpa e justa para todos
A transição da Europa para uma sociedade 
hipocarbónica é cada vez mais uma realidade. 
As propostas para a política de coesão 2021-2027 
não só aceleram os progressos rumo à consecução 
dos objetivos em matéria de clima e energia, 
mas também apoiam o crescimento económico, 
a criação de emprego e de empresas, as 
oportunidades de investimento e um acesso 
mais equitativo à energia sustentável.

É necessário mobilizar toda a sociedade para desenvolver 
soluções para uma União da Energia limpa e justa. 
Todas as partes interessadas têm um papel a desem-

penhar no cumprimento dos objetivos mutuamente acordados 
pela UE em matéria de clima e energia para 2020 e para 
2030, bem como dos compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Paris para limitar as alterações climáticas.

A transição energética também contribui para a modernização 
da economia europeia. Pode alimentar o crescimento económico, 
o investimento e a liderança tecnológica, promover o desenvol-

vimento regional, assegurar um ambiente mais limpo e saudável 
e melhorar o acesso a uma energia mais limpa e segura.

ESTRATÉGIA PARA A UNIÃO 
DA ENERGIA

Uma União da Energia europeia garantirá à Europa uma 
energia segura, a preços acessíveis e protetora do clima. 
A Estratégia para a União da Energia da UE, proposta 
em 2015, é composta por cinco vertentes estreitamente 
interligadas e que se reforçam mutuamente:

kk Segurança, solidariedade e confiança

kk Um mercado interno da energia plenamente integrado

kk Eficiência energética

kk Ação climática — descarbonização da economia

kk Investigação, inovação e competitividade
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O setor da energia requer, por si só, um investimento signi-
ficativo de cerca de 400 mil milhões de euros no período de 
2021-2030, sobretudo em eficiência energética, fontes de 
energia renováveis e infraestruturas, além de que o afasta-
mento de setores tradicionais como o do carvão também 
implicará custos sociais. A política de coesão da UE pode 
ajudar as regiões e os municípios a desenvolverem soluções 
eficazes para uma transição justa e eficiente para as ener-
gias limpas, que reflita a diversidade de condições existentes 
na Europa. 

A política de coesão no atual período de 2014-2020 já apoia 
parcerias, soluções ascendentes e especializações inteligentes 
no domínio das tecnologias e dos serviços hipocarbónicos. 
Estas promoveram uma utilização mais sustentável da energia 
em todos os setores, incluindo o setor dos transportes, junta-
mente com um maior acesso a redes inteligentes. No final de 
2017, cerca de 34,5 mil milhões de euros de financiamento 
da política de coesão — metade do financiamento previsto 
para 2014-2020, de 69 mil milhões de euros — tinham sido 
autorizados para projetos de apoio à União da Energia.

CASAS ENERGICAMENTE EFICIENTES 
NA LITUÂNIA

Na Lituânia, cerca de 314 milhões de euros dos recursos do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para o período 
de 2014-2020 estão a ser investidos na renovação de ve-
lhos edifícios e blocos de apartamentos, a fim de aumentar 
a sua eficiência energética. A modernização deverá redu-
zir o consumo de energia até 60 % para 30 000 famílias. 
No final de 2017, tinham sido renovados 750 edifícios, com 
impacto em 19 000 famílias, cerca de 400 edifícios estavam 
a ser renovados e outras 700 renovações estavam na forja.

Acelerar a transição

As propostas para a política de coesão 2021-2027 oferecem 
um menor, mas mais moderno, conjunto de prioridades cen-
tradas numa Europa inteligente, ecológica, hipocarbónica, mais 
social, mais interligada e mais próxima dos cidadãos. Flexibi-
lizam e facilitam o desenvolvimento de abordagens integradas 
transversais a diversos domínios de intervenção e regiões 
e capazes de acelerar a transição energética.

Ao concentrar o investimento num menor número de temas, 
a política de coesão mantém a sua atenção nos aspetos cru-
ciais para a competitividade e para os ajustamentos estrutu-
rais aos desafios da globalização e à evolução tecnológica. 
Ao mesmo tempo, evita a fragmentação dos recursos, cen-
trando-se na transformação económica inteligente e inovadora 
das regiões e numa Europa mais ecológica e hipocarbónica.

A nível nacional, a Governação da União da Energia obriga os 
Estados-Membros a elaborarem um plano nacional integrado 
em matéria de energia e clima para o período entre 2021 
e 2030. À semelhança de várias outras medidas ligadas à 
eficiência energética e às energias renováveis, este plano faz 
agora parte das condições favoráveis modernizadas propostas 
pela Comissão para a política de coesão.

Na verdade, os aspetos de governação e reforma são cruciais 
para o sucesso. As recomendações pertinentes formuladas no 
âmbito da Governação da União da Energia e do Semestre 
Europeu têm de ser tidas em conta durante as fases de pro-
gramação e de execução.

A Iniciativa Urbana Europeia proposta reforça igualmente as 
ações em curso, com base na Agenda Urbana para a UE. Promove 
investimentos inovadores, unindo, simultaneamente, diferentes 
instrumentos de financiamento para uma nova abordagem coe-
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2020

2030

-20 % 
emissões de 

gases com efeito 
de estufa

≤-40 % 
emissões de 

gases com efeito 
de estufa

20 % 
energias 

renováveis

≥32 % 
energias 

renováveis

20 % 
eficiência 
energética

=32,5 % 
eficiência 
energética

OBJETIVOS EM MATÉRIA DE CLIMA E ENERGIA



rente que os municípios podem utilizar para desenvolver mais 
facilmente sistemas inteligentes e hipocarbónicos. Entretanto, 
no âmbito do Interreg, os programas transfronteiriços poderão 
centrar-se mais na cooperação institucional, resolvendo questões 
fronteiriças e investindo em serviços conjuntos, importantes para 
um sistema energético mais sustentável. 

Complementar o investimento privado

O objetivo político final consiste em criar mercados de energia 
viáveis. As fontes de financiamento privadas devem assegurar 
a maior parte do investimento neste domínio, uma vez que 
os projetos no domínio das energias renováveis e das infraes-
truturas geram receitas e os investimentos em eficiência 
energética levam à redução das faturas de energia. 

As fontes públicas devem intervir quando surgirem falhas de 
mercado que resultem em lacunas de financiamento. Os Esta-
dos-Membros e as regiões têm de garantir que o financia-
mento público não substitui, mas sim complementa e mobiliza, 
o investimento privado, sempre que necessário, em conformi-
dade com as regras relativas aos auxílios estatais.

Uma vez que se prevê uma maior escassez dos recursos da 
política de coesão no período de programação de 2021-2027, 
a importância global dos instrumentos financeiros deverá 
aumentar. Este aumento é consentâneo com o objetivo geral 
de desencadear investimentos no terreno, maximizando, 
simultaneamente, o investimento privado. Ao mesmo tempo, 
mantém a flexibilidade necessária para alcançar os objetivos 
políticos globais de coesão económica, social e territorial. 

Nos casos em que partes das atividades não permitam obter 
receitas nem poupanças, podem ser apoiadas por uma com-
binação de subvenções com instrumentos financeiros, por 
exemplo para ajudar a aperfeiçoar tecnologias inovadoras ou 
a abordar questões sociais como a pobreza energética. 

Criar novos sistemas

São necessárias mudanças substanciais nas nossas economias 
e sociedades para alcançar os objetivos a longo prazo da UE. 
A transição para uma energia limpa e justa exige soluções sis-
témicas, mais do que a otimização dos sistemas existentes. 

É importante desenvolver conhecimentos e saber-fazer per-
tinentes entre os intervenientes a todos os níveis. É necessária 
uma boa coordenação entre todos os tipos de partes interes-
sadas, tanto públicas como privadas, inclusive na conceção 
de diferentes instrumentos de apoio.

As medidas complementares devem incluir apoio ao reforço 
das capacidades a nível regional e local para gerir a transição 
para as energias limpas. Devem ser envolvidos todos os inter-
venientes relevantes, como ONG, empresas, investigadores 
e autoridades. 

Mais concretamente, a troca de experiências entre países pode 
melhorar a capacidade das partes interessadas públicas e pri-
vadas. A nível da UE, a rede de autoridades de gestão e ener-
gia desempenha um papel útil. 

SAIBA MAIS:
https://europa.eu/!jN48TP
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«Nas suas próprias palavras» é a secção da 
Panorama na qual as partes interessadas aos 
níveis local, regional, nacional e europeu 
resumem as suas realizações no período de 
2014-2020 e partilham os seus pontos de 

vista sobre os debates cruciais que estão 

a decorrer sobre a política de coesão pós-2020. A Panorama 
agradece contributos no seu idioma, que poderão ser incluídos 
em futuras edições. Contacte-nos através do endereço regio-
panorama@ec.europa.eu para obter mais informações 
sobre orientações e prazos.

A PANORAMA 

agradece o seu 

contributo!

NAS SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS

A política de coesão 
impulsiona o desenvolvimento 
na Baixa Áustria
A Baixa Áustria é a maior zona do 
país em termos de superfície 
e a segunda maior em termos de 
população, com 1,67 milhões de 
habitantes. Os desafios relaciona-
dos com o dinamismo económico, 
as infraestruturas, a população em 
crescimento e a proximidade de 
Viena são significativos, à seme-
lhança dos resultantes do facto de 
a região ser vizinha da República 
Checa e da Eslováquia.

Os fundos de coesão permitem à 
Baixa Áustria enfrentar muitos 
destes desafios e executar 

numerosos projetos de desenvolvimento 
espacial, proteção e preservação do 
ambiente, investigação, desenvolvi-
mento e novas tecnologias. A economia 
da região também beneficia de apoio da 
política de coesão para a modernização 
das empresas e de novos centros 
empresariais. O desenvolvimento eco-
nómico daí  resultante melhorou 
o emprego na Baixa Áustria. A taxa de 
desemprego regista atualmente o valor 
mais baixo dos últimos 18 anos. 

O investimento regional em projetos 
transfronteiriços permite-nos transmitir 
aos cidadãos a ideia de uma Europa 
comum. Um destes projetos, intitulado 
«Ofensiva Linguística da Baixa Áustria», 
prepara os jovens em termos linguísticos 
e interculturais para o mercado econó-
mico e de emprego comum com a Repú-
blica Checa, a Eslováquia e a vizinha 
Hungria. Outro projeto, a iniciativa 
«Saúde Além-Fronteiras», está a melho-
rar a prestação de cuidados de saúde 
nas regiões fronteiriças. 

«Os nossos vários projetos regionais 
estimulam a cooperação transfronteiriça 
que molda a nossa identidade europeia», 
afirma Martin Eichtinger, membro 
suplente do Comité das Regiões Europeu 
e membro do Governo da Baixa Áustria 
responsável pela Habitação, Trabalho 
e Relações Internacionais. 

A Baixa Áustria tem sido e será no futuro 
uma força impulsionadora para as 
regiões europeias. O bater do coração da 
Europa vem das regiões, que são as mais 
bem posicionadas para transmitir aos 
cidadãos a ideia de uma Europa comum.

Johanna Mikl-Leitner
Membro do Comité 
das Regiões Europeu 

Governadora da Baixa Áustria

Martin Eichtinger
Especialista em política 

regional da UE
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Investir nos municípios para esti-
mular o desenvolvimento local
Tendo em conta o facto de a polí-
tica de coesão ser a maior fonte de 
apoio financeiro para investimen-
tos no crescimento económico 
e no emprego, os municípios da 
Roménia são a favor de uma polí-
tica de coesão simplificada que 
adote uma abordagem coerente 
em relação aos municípios. 

A dotação  o rçamenta l  para 
o desenvolvimento urbano sus-
tentável deve ser proporcional à 

importância vital dos municípios para 
o crescimento e o desenvolvimento dos 
países. Os órgãos de poder local podem 
utilizar os recursos disponíveis de forma 
eficiente para obter os resultados dese-
jados, adaptando-se, antecipando e res-
pondendo prontamente às necessidades 
cada vez mais diversificadas dos cida-

dãos, e sendo acessíveis aos beneficiá-
rios e responsáveis perante os mesmos. 
Os órgãos de poder local são quem 
toma a iniciativa de transformar os seus 
municípios em centros competitivos 
e atrativos para os habitantes.

O quadro regulamentar único e a intro-
dução de novos critérios para a atribuição 
dos fundos europeus contribuirá para 
uma melhor adaptação às realidades, 
necessidades e prioridades atuais das 
regiões e dos municípios. A consolidação 
do princípio da parceria e o papel dos 
órgãos de poder local e regional na exe-
cução da política de coesão através da 
sua participação ativa e da promoção de 
instrumentos destinados a estimular 
e apoiar o desenvolvimento local por 
meio de estratégias integradas podem 
contribuir ainda mais para atenuar o risco 
de maiores disparidades regionais.

Para o futuro após 2020, acreditamos na 
simplificação da política de coesão, 
centrando os recursos em programas 
bem-sucedidos com um historial positivo 
e um impacto positivo nos cidadãos, bem 
como na consolidação das atividades de 
informação e divulgação.  

Robert Sorin Negoiţă
Presidente da Associação de 

Municípios da Roménia
Presidente do Setor 3 do 
Município de Bucareste

Em 2010/2011, juntamente com outras 
regiões e organizações, a Baixa Áustria 
iniciou o trabalho a ser continuado pela 
política de coesão da UE para todas as 
regiões da UE no período de financia-
mento de 2014-2020. Em 2016, 342 
parceiros regionais e provinciais, represen-
tando 83 % da população da UE-27, res-
ponderam ao nosso convite para continuar 
a «Política Regional da UE» após 2020. 

Em janeiro de 2018, apresentei as exi-
gências da rede ao presidente da Comis-
são, Jean-Claude Juncker. Juntamente 

com a #CohesionAlliance do Comité das 
Regiões, também participámos ativa-
mente nas negociações para o próximo 
quadro financeiro plurianual.

Muitas das nossas exigências foram incluí-
das nas novas propostas da Comissão 
Europeia para a política de coesão 2021-
2027. Estas incluem a disponibilização de 
fundos de coesão para todas as regiões, 
o foco contínuo na cooperação transfron-
teiriça, a concentração dos fundos da UE 
em domínios com valor acrescentado 
e uma administração mais simples. 

Na 10.ª Cimeira Europeia sobre Inova-
ção, no Parlamento Europeu, em 28 de 
novembro, será dado mais um passo 
neste sentido. As regiões europeias irão 
demonstrar que a inovação, como prio-
ridade para o crescimento, o emprego 
e o progresso, não pode ser isolada da 
política de coesão. Ambas melhoram as 
regiões e os municípios, para garantir 
uma Europa comum forte e segura para 
todos os cidadãos. 
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Política de financiamento da 
UE 2021-2027 — uma 
perspetiva alemã
Os órgãos de poder local 
alemães acolhem com agrado as 
reformas do quadro financeiro 
plurianual (QFP) que visam 
simplificá-lo e torná-lo mais 
transparente, abordar novos 
desafios e colmatar o défice de 
financiamento criado pela saída 
do Reino Unido da UE.

O QFP e a regulamentação relativa 
aos programas de financiamento 
individuais são particularmente 

importantes para os órgãos de poder 
local. Determinam a direção e a quali-
dade do financiamento da UE durante 
sete anos. A Comissão demonstrou cora-
gem ao propor um orçamento que está 
efetivamente a crescer em termos abso-
lutos, apesar dos apelos à poupança vin-
dos de todos os setores.

A política de financiamento da UE tem 
impacto em quase todas as facetas das 
políticas locais, quer sejam a promoção 
de soluções de mobilidade local inovado-
ras, o apoio a serviços básicos em comu-
nidades fronteiriças esparsamente 
povoadas ou o financiamento de medidas 
de integração para os segmentos mais 
desfavorecidos da população. Os fundos 
da UE podem sempre fazer a diferença 
na execução ou não de um projeto. 

A participação em decisões sobre 
o futuro das políticas de financiamento 
é, por isso, da máxima importância para 
os órgãos de poder local. As organizações 
de cúpula dos órgãos de poder local da 
Baviera pensaram, desde cedo, no for-
mato que deveria assumir o financia-
mento futuro. Integraram ativamente 
esta reflexão no seu processo de traba-
lho e partilharam os seus pontos de vista 
com a Comissão. 

Com propostas atualmente em discussão, 
a Comissão tentou abordar muitos dos 
principais pedidos. Têm sido envidados 
esforços para reduzir a burocracia, para 
conferir maior flexibilidade à definição 
e ao cumprimento dos objetivos e para 
harmonizar melhor os objetivos temáticos 

com as necessidades reais no terreno. 
Os órgãos de poder local também promo-
vem continuamente estes objetivos.

No entanto, o pedido mais importante foi 
o de que continue a ser disponibilizado 
apoio em todas as regiões da Europa, 
sobretudo através dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento. 

A Comissão respeitou plenamente este 
pedido. Os órgãos de poder local tam-
bém obtiveram o apoio do Parlamento 
Europeu por vasta maioria. O financia-
mento da UE não só trouxe mais-valias 
para os países da coesão, mas também 
garante uma maior coesão entre todos 
os Estados-Membros e uma população 
que se identifica mais prontamente com 
a UE e com a ideia de Europa.

Agora, é importante que os Estados-
-Membros, por um lado, e o Parlamento 
Europeu, por outro, cheguem a um acordo 
o mais rapidamente possível. O que há 
que evitar a todo o custo é uma fase pro-
longada sem qualquer possibilidade de 
candidatura a financiamento da UE. 

Maximilian Klein
Chefe de gabinete, Europabüro 

der Bayerischen Kommunen



Melhores negócios locais 
reforçam a competitividade 
mundial 
O segundo relatório «Doing Business na União 
Europeia 2018» analisa o ambiente regulamentar 
e administrativo em cinco domínios essenciais em 
25 municípios na Croácia, na Republica Checa, 
em Portugal e na Eslováquia. 

Os municípios da UE 
podem desempe-
n h a r  u m  p a p e l 

importante na criação das 
condições certas para as 
empresas locais poderem 
crescer e criar postos de 
trabalho. Contudo, o tama-
nho nem sempre importa. 
Seguem-se alguns desta-
ques da segunda série 
de relatórios, publicados 
pela Comissão e pelo 

Banco Mundial, que forne-
cem um contributo valioso sobre os apoios e os 

obstáculos com que os empresários se confrontam ao criar 
e expandir negócios na UE. 

Em termos globais, a análise — que se centrou na abertura 
de empresas, na obtenção de alvarás de construção, na exe-
cução de contratos, na obtenção de eletricidade e no registo 

de propriedades — revela um desempenho desigual, não só 
entre os Estados-Membros da UE, mas também dentro de 
cada um dos países analisados. 

Por exemplo, na Croácia, os empresários das pequenas cida-
des de Varaždin e Osijek enfrentam menos obstáculos do que 
os seus homólogos das grandes cidades do país. É mais fácil 
abrir uma empresa em Split, a obtenção de alvarás de cons-
trução e de eletricidade é mais simples em Varaždin, e Osijek 
destaca-se pelo seu desempenho em termos de registo de 
propriedades e execução de contratos. 

Nas três grandes cidades da República Checa — Praga, Brno 
e Ostrava — fazer negócios é muito mais fácil do que no resto 
do país. A capital, Praga, foi classificada em primeiro lugar em 
termos de acesso à eletricidade e execução de contratos, ao 
passo que Brno, a segunda maior cidade do país, se destaca 
das suas homólogas na obtenção de alvarás de construção. 
Uma outra grande cidade checa, Ostrava, é a campeã nacional 
em termos de registo de propriedades. 

Em Portugal, a cidade do Porto surge em primeiro lugar na 
obtenção de alvarás de construção. A obtenção de eletricidade 
e a execução de contratos são mais fáceis para as empresas 
de Coimbra, ao passo que o registo de propriedades exige 
menos burocracia em Faro, no Funchal e em Ponta Delgada. Ao 
contrário do que acontece nos outros três Estados-Membros 
analisados no estudo, os municípios portugueses tendem a des-
tacar-se a título individual em diferentes setores.

Comparing Business Regulation for  Domestic Firms in  

25 Cities in Croatia, the Czech Republic, Portugal  

and Slovakia  with 186 Other Economies

Doing Business in the 

European Union 2018: 

Croatia, the Czech Republic,  

Portugal and Slovakia
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Darko Horvat, ministro da Economia da Croácia  Vittoria Alliata Di Villafranca,  
Comissão Europeia

 Elisabetta Capannelli, Banco Mundial



No que diz respeito à Eslováquia, Prešov e Žilina 
são os municípios que mais se destacam em maté-
ria de abertura de empresas. A obtenção de alvarás 
de construção é mais eficiente em Prešov, ao passo 
que a obtenção de eletricidade é mais fácil em 
Žilina. Trnava destaca-se pelo seu desempenho no 
registo de propriedades e Kosice na execução de 
contratos. Tal como na Croácia, as pequenas cidades 
são frequentemente mais favoráveis às empresas, uma vez que 
enfrentam a concorrência da capital eslovaca, Bratislava.

Identificar boas práticas

De especial importância é o facto de as diferenças mais mar-
cantes de cada país surgirem nos domínios em que os órgãos 
de poder local têm maior autonomia para elaborar e aplicar 
regulamentos, como os alvarás de construção, o acesso à ele-
tricidade e a execução de contratos. O relatório tece um forte 
argumento a favor das intervenções específicas destinadas 
a tirar partido das oportunidades existentes para promover 
a eficiência e a qualidade regulamentar aproveitando as eco-
nomias de escala e investindo na modernização administrativa. 
Para o efeito, a análise ajuda também os decisores nacionais 
e locais identificando soluções baseadas nas boas práticas em 
vigor para melhorar os ambientes empresariais locais e garantir 
economias de tempo e de dinheiro às empresas. 

O relatório «Doing Business na UE» desempenha um importante 
papel na criação das condições certas para a elaboração de polí-
ticas públicas bem-sucedidas e na atração de investimento para 
as regiões da UE. A política de coesão investe a maior parte do 
seu financiamento em regiões e países menos desenvolvidos, 
que tendem a ter um ambiente empresarial menos favorável. 
Por conseguinte, a redução dos atrasos e dos custos com que as 
empresas se confrontam será essencial para ajudar estas regiões 
e países a recuperar o atraso face ao resto da UE. 

Tanto o Sétimo Relatório sobre a Coesão como o relatório da 
Comissão sobre a competitividade em regiões com baixos 
rendimentos e baixo crescimento salientaram a necessidade 
de melhorar a administração pública e tornar os procedimen-
tos mais transparentes e eficientes. Por exemplo, a introdução 

de plataformas em linha para registo, serviços e orientação 
é particularmente importante para ajudar as pequenas 
e médias empresas a lidar com as exigências administrativas 
e a identificar as fontes e o acesso ao financiamento. A redu-
ção do tempo necessário para a obtenção de alvarás de cons-
trução é crucial para as infraestruturas essenciais. 

Uma mão amiga 

A Comissão coopera ativamente com os Estados-Membros 
e as regiões da UE para melhorar a eficácia do investimento 
público no terreno e para explorar todo o seu potencial de 
criação de crescimento e emprego. Juntamente com o Banco 
Mundial, foram realizadas várias ações conjuntas para ajudar 
as regiões a recuperar o atraso, sobretudo na Polónia, na Eslo-
váquia e na Croácia. 

Sobre estas conclusões, Corina Creţu, comissária para a Polí-
tica Regional, afirmou o seguinte: «A futura política de coesão 
para 2021-2027 continuará a apoiar os esforços dos Esta-
dos-Membros no sentido de tornar as regiões da UE locais 
mais atrativos para trabalhar e investir.» 

Este relatório é o segundo de uma série de relatórios subna-
cionais sobre fazer negócios («doing business») financiados 
pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão. 
A primeira série, publicada em 2017, abrangeu os municípios 
da Bulgária, da Hungria e da Roménia (edição n.º 62 da revista 
Panorama, p. 28). 

SAIBA MAIS
https://bit.ly/2pQSN8S
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 o relatório «Doing Business na UE» 
desempenha um importante papel na criação 

das condições certas para a elaboração de 
políticas públicas bem-sucedidas e na atração 
de investimento para as regiões da UE. 

https://bit.ly/2pQSN8S
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Projeto «Road Trip» – 
que viagem!
Oito jovens terminaram a viagem das suas vidas. 
Viajaram por toda a Europa no âmbito do projeto 
«Road Trip» para explorar projetos e iniciativas 
apoiados pela UE. Descobriram que a Europa é 
mais do que tinham imaginado, e que temos mais 
em comum do que pensavam.

Durante quatro meses, os viajantes atravessaram a Europa 
em equipas de dois, seguindo quatro rotas: pelo Medi-
terrâneo, ao longo da costa Atlântica, através dos Esta-

dos Bálticos e ao longo do Danúbio. O ritmo foi constante. 

Provenientes de oito países e de diferentes meios, os viajantes 
trouxeram perspetivas únicas para a sua viagem de um mês. 
Atravessaram mais de 20 países, visitaram mais de 50 pro-

jetos, provaram iguarias locais maravilhosas, viveram novas 
experiências e fizeram inúmeros novos amigos. 

Numa reunião final em Berlim, tiveram a oportunidade de 
partilhar e comparar as suas experiências, quer de limpeza 
de lixo no Mediterrâneo, de visita a um centro de arte que 
atravessa dois fusos horários e de passear por entre as copas 
das árvores na Lituânia.

Sente-se inspirado para explorar a Europa por si próprio? Para 
mais informações, visite o sítio do projeto «Road Trip» na Inter-
net e explore os registos dos viajantes nos respetivos blogues 
e vídeos.  

SAIBA MAIS
https://roadtriproject.eu/

https://roadtriproject.eu/
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«Quando penso na Europa, penso numa bandeira azul 
com estrelas amarelas, mas, na realidade, a Europa 

não é mais do que um conjunto de países. Um mosaico 
de pessoas diferentes, mas, ainda assim, pessoas.»

Louis (21, Bélgica, rota do Mediterrâneo)

«A mudança 
constante de 

paisagem, a estrada, 
cada novo dia, cada 

novo amigo, são as coisas 
que mais valorizo... Tenho orgulho em ser 
do Equador, tenho orgulho em viver na 
Lituânia e agora tenho orgulho em ser um 
residente da UE.»
Fabian (25, um equatoriano que vive em 
Vílnius, Lituânia, rota do Atlântico)

«O essencial que se retira do 
projeto "Road Trip" é a forma 

como as pessoas podem 
trabalhar em conjunto, como 

diferentes países podem cooperar 
entre si. Podemos todos cooperar entre 

nós e fazer com que as coisas funcionem.»
Achilleas (22, Grécia, rota do Báltico)

«Aprendi muito: sobre a Europa 
e sobre o ambiente, a natureza e as 

pessoas. Deixei-me inspirar e tocar, 
e espero que os vídeos tenham 

o mesmo efeito em vocês.» 
Yldau (24, Países Baixos,  

rota do Atlântico)

«Aprendi tanto sobre mim, sobre 
quem sou, sobre diferentes países 

e culturas, a sua história, as 
coisas por que passaram e o que 

querem para o futuro.»
Susann (21, Estónia,  

rota do Danúbio)

«Para mim, o projeto 
"Road Trip" é a ligação às 
pessoas que conhecemos no 
percurso. É viajar e descobrir 
coisas novas.»
Luna (23, Espanha, 
rota do Báltico)

«Nunca devemos 
esquecer todos os projetos 

que visitámos; são 
realizados por pessoas que 

querem mudar a sociedade.» 
Luisa (26, Alemanha, rota do Mediterrâneo)

«Não tenham medo 
de falar com as 

pessoas. É só isso: 
falem com toda 

a gente!»
Kenneth (20, Irlanda, 

rota do Danúbio)

k
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Ponte Rio-Antirio,  
Golfo de Corinto, Grécia

Como verdadeiros pescadores fin-landeses, Tornio, Finlândia

Gabarage: a melhor loja de design  

em Viena, Áustria

PlantCult, Salónica, Grécia
Vinovert: prova de vinhos  
em Bordéus, França

Nova sala de concertos em Szczecin, Polónia

Enlatamento artesanal de peixe em 

Burela, Espanha
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14 de abril – 12 de maio

28 de julho –  
25 de agosto

23 de junho – 21 de julho

19 de maio –  
16 de junho

PANORAMA / OUTONO 2018 / N.º 66
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Andere Baustelle, a encontrar uma car-
reira alternativa em Ulm, Alemanha

Yldau e Fabian

Louis e Luisa

Kenneth e Susann

Achilleas e Luna
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O programa #EUinmyRegion permitiu que os 
cidadãos descobrissem milhares de projetos 
financiados pela UE e partilhassem histórias 
sobre esses projetos através de concursos de 
blogues e de fotografia.

A melhor forma de divulgar informações sobre o impacto 
dos projetos e programas da UE é deixar que os cida-
dãos os descubram na sua vizinhança. É essa a essên-

cia do programa #EuinmyRegion: uma oportunidade para 
aprender, envolver-se, participar e ganhar.

A campanha é organizada em torno de quatro iniciativas: as 
jornadas de portas abertas de projetos da UE, um concurso 
de blogues, um concurso de fotografia e um teste em linha. 
Estas atividades incentivam os cidadãos a visitar e descobrir 
projetos financiados pela UE e a partilhar imagens, publica-
ções em blogues, vídeos e experiências sobre esses projetos 
através das redes sociais.

Jornadas de portas abertas e blogues

As jornadas de portas abertas de projetos da UE deste ano 
foram realizadas sobretudo durante o mês de maio. Os bene-
ficiários de fundos da UE acolheram centenas de milhares de 
cidadãos nas instalações dos seus projetos, em mais de 
2 000 locais em toda a União Europeia. 

O concurso de blogues encorajou a partilha de histórias — tex-
tos ou vídeos — em qualquer língua da UE, sobre projetos 
cofinanciados pela UE. Das 120 entradas a concurso, o júri 
escolheu três vencedores: Radu Dumitrescu, da Roménia, pela 
sua descrição pessoal do projeto Semanas Europeias da Juven-
tude do Erasmus+; Amaury Bisiaux, de França, que viajou de 
comboio pela Europa e descreveu a nova iniciativa #DiscoverEU; 
e Maria Giner Soler, de Espanha, que fez uma reportagem sobre 
PME inovadoras apoiadas por fundos regionais. 

Os vencedores vão usufruir, em outubro de 2018, de um curso 
de três semanas na área da comunicação da UE, em Bruxelas.

Teste e fotografias

Por último, os oito vencedores do 
teste em linha sobre cultura e tradi-
ções europeias receberão, cada um, 
um cabaz de iguarias europeias. 

O concurso de fotografia dá visibi-
lidade a investimentos cruciais rea-
lizados nas regiões da Europa 
graças à União Europeia. Para par-

ticipar no concurso, os cidadãos tinham de tirar e enviar uma 
fotografia de um projeto cofinanciado pela UE. Das 530 foto-
grafias enviadas, o júri selecionou as 30 fotografias vence-
doras com base na sua qualidade estética, criatividade 
e pertinência para o tema do concurso. 

A história dos projetos 
financiados pela UE

Hospital em Kalisz, Polónia: efeitos das obras de modernização térmica – Andrzej Kurzynski
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Os vencedores são: 

kk Florian Juritsch

kk Fabrice Serodes

kk Lyubomila Dimitrova

kk Sophie Pedroso

kk Emmanuel Lemaignen

kk Marjorie Baque

kk Adrien Staquet e Sophie Balzing

kk Michael Lamla

kk Michail Amoiridis

kk Carmela Gioia

kk Filippo Cioffi

kk Giovanni Sogari

kk Giuseppe Pignotti e Margherita Maggi

kk Aigars Ievins 

kk Alex Kaousche

kk Bram Gesink 

kk Adrian Krać

kk Andrzej Kurzynski

kk  Karolina Nawrot e Michał Szkudlarek 

kk  Eduardo Ventura e Hugo Alexandre dos Santos Couto

kk Maria Gabriela Riglea e Vasile Stoica 

kk Marek Vcelka

kk Susanna Včelková e Patrik Vaclavik

kk Zane Sime 

As fotografias vão ser agora reunidas numa exposição que 
percorrerá a Europa. A mostra inaugural terá lugar em Bru-
xelas durante a Semana Europeia das Regiões e dos Municí-
pios, em outubro de 2018. 

SAIBA MAIS
www.euinmyregion.eu 

Rastos de estrelas por detrás de silos de  
armazenamento de lamas desidratadas  

na Estação de Tratamento de Águas Residuais do Barreiro/Moita, 
Portugal – Eduardo Ventura

Port de Vilanova i la Geltrù, Espanha: pescador a limpar o barco e as  
nassas para apanhar lagostas – Sophie Pedroso

Altos-fornos, Belval, Luxemburgo – Alex Kaousche 

http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/communication/euinmyregion


YOUTH4MEDIA

O programa mediático Youth4Regions apoia 
o desenvolvimento da próxima geração de 
jornalistas especializados em política regional. 
Encoraja estes jovens europeus a comunicarem 
sobre projetos financiados pela UE.

Uma grande oportunidade  
para a geração mais jovem
Em seguida, apresentamos o primeiro de quatro textos vencedores do concurso  
de blogues YOUTH4MEDIA para jovens jornalistas.

Com uma população de 437 000 habitantes, Kirklees, 
no West Yorkshire, Norte de Inglaterra, tem a 11.ª maior 
autarquia do Reino Unido. A região recebeu pelo menos 

20 milhões de libras (cerca de 22 milhões de euros) nos últi-
mos dez anos, sobretudo do Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (FEDER), para apoiar a criação de emprego, 
a inovação e projetos para jovens empresários. 

O FEDER investiu 1,8 milhões de libras para transformar uma 
antiga fábrica de gás no Bretton Business Park, em Dewsbury, 
que, por sua vez, criou cerca de 130 novos postos de trabalho 
e muitas novas empresas prósperas. 

O projeto mais popular e bem-sucedido envolveu o Kirklees 
Youth Enterprise Centre (KYEC), que é parcialmente finan-
ciado através do programa FEDER 2007-2013. Instalado na 
Creative and Media Studio School, em Huddersfield, o centro 
recebeu mais de 4,9 milhões de libras para facultar, a estu-
dantes de idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos, 
as competências e o apoio necessários para abrirem as suas 
próprias empresas. 

18



Os estudantes aprenderam a redigir um plano de negócios 
e a criar uma empresa. Além disso, a escola realizou várias 
simulações de negociação para dar aos alunos a oportunidade 
de lidar com clientes reais e problemas genuínos. O objetivo 
consistia em criar um plano de negócios 
sólido para ser apresentado a um painel 
de especialistas em negócios. Se os planos 
estivessem bem elaborados, os estudan-
tes teriam a oportunidade de garantir uma 
subvenção de 5 000 libras para criarem 
e gerirem a sua própria empresa, apoiados 
por um consultor e um mentor. 

Até à data, este programa ajudou 
67 jovens empresários a abrir a sua pró-
pria empresa na região de Kirklees. Zoe 
Ann é uma destas empresárias. Estudou 
fotografia na Universidade de Hudders-
field para concretizar o seu sonho de ser 
fotógrafa de casamentos. Aos 18 anos, quando ainda estava 
na universidade, abriu a sua própria empresa com a ajuda do 
KYEC. Diplomou-se em 2017 e desde então trabalha a tempo 
inteiro na sua empresa, utilizando os conhecimentos e a sub-
venção que adquiriu com o programa. 

Max Lockwood foi manchete nos jornais de Yorkshire em 2015, 
quando o seu plano de negócios recebeu uma subvenção. 
O jovem empresário com síndrome de Down laçou a OUR 
T-SHIRT, com o objetivo de sensibilizar o público para a sua 
doença genética. Alguns dos desenhos estampados nas 
t-shirts baseiam-se na imagem do cromossoma 21 e um deles 

Maria Ward-Brennan tem 21 anos e vem de Carrickmac-
ross, County Monaghan, na República da Irlanda. Está 
atualmente no último ano de um curso de jornalismo na 

Universidade de Huddersfield, no West 
Yorkshire, Reino Unido. Gosta de viajar, 
de ler e de política e espera mudar-se 
para França no futuro.

 o FEDER ajudou a criar postos de trabalho e empresas 
na zona de Kirklees... Contudo, com a iminência do Brexit, não 

sabemos o que o futuro guarda. 
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representa um teclado com 20 teclas pre-
tas e uma vermelha. Além disso, o jovem 
imprime t-shirts com desenhos ou ima-
gens pedidos pelos clientes. 

O FEDER ajudou a criar postos de trabalho e empresas na zona 
de Kirklees e em todo o Reino Unido, oferecendo uma oportuni-
dade única à geração mais jovem. No entanto, com a iminência 
do Brexit, não sabemos o que o futuro guarda. O financiamento 
da UE deverá acabar em março de 2019, não sendo claro de 
onde virá o financiamento para novas empresas. 

Quem financiará oportunidades de inovação como as asse-
guradas pelo programa KYEC? Ninguém parece saber o que 
o futuro trará às empresas locais da região de Kirklees, que 
terão em breve de viver sem financiamento europeu. 
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Conheça a Agenda  
Urbana da UE!

1 Ver a edição n.º 58 da revista Panorama, p. 4: http://ec.europa.eu/!xN38Yu
2 https://ec.europa.eu/futurium/en/content/pact-amsterdam
3 https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

A Agenda Urbana da UE é uma abordagem 
integrada e coordenada europeia para questões 
urbanas que envolvam intervenientes aos níveis 
da UE, nacional, regional e local. 

A Agenda Urbana1 surgiu em maio de 2016 através do 
Pacto de Amesterdão2. Neste documento fundador, os 
ministros da UE responsáveis pelos assuntos urbanos 

decidiram concentrar-se em três pilares da elaboração e da 
implementação da política europeia: melhor regulação, melhor 
financiamento e melhor conhecimento. 

A iniciativa, baseada nos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, reuniu órgãos de poder urbano, regional, 
nacional e europeu e organizações de partes interessadas 
de toda a Europa com um único objetivo: encontrar respostas 
comuns para o número crescente de desafios urbanos.

Desde o lançamento da Agenda Urbana, foram criadas 12 par-
cerias3: a iniciativa arrancou em 2016 com parcerias sobre 
a inclusão de migrantes e refugiados, a qualidade do ar, 
a habitação e a pobreza urbana. A maior parte está atual-
mente a executar os respetivos planos de ação. As parcerias 
estabelecidas em 2017, no domínio da transição digital, da 
economia circular, da mobilidade urbana e do emprego e com-
petências na economia local, também apresentaram propostas 
concretas sob a forma de (projetos de) planos de ação, que 
estão agora a ser executados ou aperfeiçoados. 

As parcerias mais recentes, dedicadas à transição energética, 
à adaptação às alterações climáticas, aos contratos públicos 
inovadores e responsáveis e à utilização sustentável dos solos 
e soluções baseadas na natureza, juntaram-se à comunidade 
da Agenda Urbana no verão de 2017 e estão atualmente 
a trabalhar nos seus projetos de planos de ação, que deverão 
ser concluídos no próximo ano. Todas as parcerias 
consultaram o público durante a elaboração dos planos de 
ação, disponibilizando-os na Internet para obter opiniões antes 
da respetiva finalização e do reconhecimento pelos 
Estados-Membros.

A Agenda Urbana para a UE está ciente da importância da 
aproximação ao público. Assim, a comunicação com o grande 
público é efetuada, não só através de inquéritos públicos, mas 
também de um sítio específico, do Twitter, de correio ele-
trónico, de um boletim informativo e de eventos no âmbito 
das parcerias. 

A próxima Semana Europeia das Regiões e dos Municípios é 
um outro exemplo da aproximação da Agenda Urbana ao 
público: no evento deste ano, os visitantes podem saber mais 
sobre a Urban Corner, organizada em colaboração com a Euro-
cidades, o Centro Comum de Investigação (JRC), a URBACT, as 
Ações Urbanas Inovadoras e a URBIS. Jogos, apresentações, 
trabalho em rede e experiências de realidade virtual exibirão 
algumas das muitas ideias sobre como melhorar a qualidade 
de vida nas zonas urbanas.  

SAIBA MAIS
http://www.urbanagendaforthe.eu
Twitter: @EUUrbanAgenda
Correio eletrónico: UA.communication@ecorys.com

HISTÓRIAS URBANAS

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag58/mag58_pt.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/pact-amsterdam
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://twitter.com/EUUrbanAgenda
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A ACADEMIA URBANA PARA A INTEGRAÇÃO 

A Academia Urbana para a Integração4 é uma das primeiras 
ações a ser executada. Desenvolvida pela parceria para a in-
clusão de migrantes e refugiados, procura servir de ambiente 
europeu de aprendizagem estratégica para os profissionais 
e decisores políticos que trabalham na integração aos níveis 
local, regional e nacional, bem como dar azo à criação de redes 
de pares dedicadas a questões semelhantes relacionadas com 
a integração em toda a Europa. A primeira edição, realizada 
entre 16 e 18 de abril de 2018 em Bruxelas, foi um êxito. 
Na primavera de 2019, será realizada uma segunda edição.

4 https://europa.eu/!qM49GV

«A Agenda Urbana é um instru-
mento inclusivo e participativo 
que visa alcançar uma Europa 
melhor. Funciona a partir das 
bases, dando voz aos municí-
pios para que possam estabe-
lecer um diálogo direto com os 
Estados-Membros e com 

a Comissão Europeia (…) manifestando as suas necessi-
dades com liberdade e conscientes de fazerem parte de 
um novo processo experimental. Isto é simultaneamente 
interessante e complexo, uma vez que é pouco provável 
que os municípios de pequena e média dimensão estejam 
habituados a trabalhar para a UE (...), mas é uma excelente 
oportunidade para (...) fazer parte deste novo mecanismo, 
para levar a cabo iniciativas de desenvolvimento de uma 
visão comum para uma nova estratégia de conceção con-
junta de um novo espaço urbano, capaz de enfrentar os 
temas prioritários de forma mais consciente.»

Stefania Manca

Coordenadora da parceria 
sobre adaptação às alterações climáticas

«Aproximamo-nos dos municí-
pios fora da nossa parceria 
através da participação em 
reuniões de coordenadores, de 
sessões de trabalho em rede 
e de eventos externos, como 
o seminário Procura+ em Oslo, 
realizado no início deste ano, ou 

a SERM, que decorrerá em outubro em Bruxelas.»

Valentina Schippers-Opejko

Coordenadora da parceria sobre contratos públicos 
inovadores e responsáveis

«As ações que apresentamos 
são ações concretas que visam 
a materialização de um municí-
p i o  e m  q u e  r e s i d e n t e s 
e empresários não pensem em 
termos de resíduos, mas sim 
em termos de recursos com 
um valor económico e social 
permanente. Um município em que os centros de recursos 
urbanos sejam polos sociais e económicos onde residentes 
e empresas se reúnem e colaboram na gestão circular dos 
recursos. A legislação europeia incentiva os órgãos de poder 
local, as empresas e os investidores a tirarem o máximo 
partido de todos os tipos de resíduos, bem como da água. 
(...) Além disso, existem instrumentos acessíveis capazes 
de orientar o município entre as diferentes possibilidades 
de financiamento e de prestar assistência aos financiadores 
que estão interessados em orientar os seus fundos para 
investimentos na transição circular.»

Håkon Jentoft

Coordenador da parceria sobre a economia circular

CRONOLOGIA DE UMA PARCERIA (CERCA DE TRÊS ANOS)

1.
Inventário 

(identificação do 
trabalho já realizado 

e das fontes 
existentes de 
financiamento 

e conhecimentos 
especializados)

2.
Identificação de 

constrangimentos 
e possibilidades

3.
Elaboração de um 

plano de ação 
(um conjunto de 
ações concretas 

e um roteiro para 
a sua execução)

4.
Execução do 

plano de ação

5.
Avaliação da 

parceria

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/urban-academy-integration
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Está envolvido em várias parcerias no 
âmbito da Agenda Urbana. Quais dos 
próximos passos são importantes para 
envolver mais os municípios na conceção 
e na execução da política urbana?

A Eurocidades está empenhada em 
apoiar a Agenda Urbana para a UE. Tra-
ta-se de um marco crucial rumo a uma 
abordagem mais prática e abrangente 
das questões urbanas na Europa. 

Pela primeira vez, os municípios estão 
em diálogo com as administrações 
nacionais e os serviços da Comissão 
Europeia para tornar as políticas e os 
programas mais úteis para os desafios 
urbanos. As parcerias estão a apresentar 
propostas práticas para melhorar 
a regulamentação, o financiamento 
e o conhecimento sobre prioridades 
comuns da UE, como a qualidade do ar, 

a reutilização de resíduos, a ação climá-
tica e a integração dos refugiados. 

Na conferência Habitat III, a UE compro-
meteu-se a executar a Agenda como 
forma de contribuir para a Nova Agenda 
Urbana das Nações Unidas. Acreditamos 
que os Estados-Membros e as institui-
ções da UE têm a responsabilidade 
comum de se envolver mais e de apoiar 
a iniciativa para obter resultados úteis 
e palpáveis. 

Numa próxima etapa, poderia replicar-
-se o método de trabalho num con-
texto nacional ou regional. Alguns 
EstadosMembros e regiões estão 
a testar estas iniciativas, embora 
o método de trabalho também possa 
ser aplicado de forma mais abran-
gente, por exemplo na programação 
da política de coesão.

Quais são as principais melhorias 
no novo quadro da política de coesão 
em termos de promoção de uma 
 abordagem verdadeiramente 
 integrada e de base local?

Reconhecemos que as propostas da 
Comissão para o novo quadro da política 
de coesão refletem muitas das recomen-
dações do grupo de alto nível para a sim-
plificação dos Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento. Para além de reduzi-
rem os encargos para os beneficiários, as 
propostas simplificam consideravelmente 
a gestão dos fundos, o que deverá acele-
rar o arranque e a execução. 

Além disso, congratulamo-nos com 
a ideia de uma reprogramação intercalar, 
que nos permitirá responder melhor aos 
desafios emergentes. Esperamos igual-
mente que os Estados-Membros apre-

Integrar para inovar
A rede Eurocidades inclui mais de 140 das maiores cidades da 
Europa e mais de 40 cidades parceiras. Marton Matko, conselheiro 
político da Eurocidades, avalia a ação mais recente da Comissão 
em matéria de política urbana. 
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ciem a flexibilidade oferecida pelo novo 
objetivo político de desenvolvimento ter-
ritorial integrado. No entanto, gostaría-
mos de ter garantias mais sólidas no que 
diz respeito à participação dos municípios 
e dos órgãos de poder local na definição 
das prioridades dos programas.

O que faz mais falta à dimensão 
urbana da proposta de política de 
coesão pós-2020?

Estamos realmente preocupados com 
algumas mudanças que são incompatí-
veis com uma abordagem integrada 
e de base local. Para além do fim do 
fundo de desenvolvimento rural, esta-
mos muito desiludidos com o facto de 
o Fundo Social Europeu Mais parecer ter 
abandonado completamente a aborda-
gem territorial integrada. 

Isto dificultaria tremendamente para os 
municípios a criação de programas com-
plexos que envolvam instalações físicas 
e serviços de apoio, como a promoção 
da inclusão social e da integração em 
bairros carenciados. A Eurocidades pro-
põe mudanças nas disposições comuns 
e na regulamentação do FSE+ que faci-
litem a combinação de fundos, apoiando 
as estratégias urbanas e territoriais 
integradas.

Em segundo lugar, gostaríamos de regras 
de concentração temáticas para melhor 
ajudar os municípios a fazer face aos 
desafios urbanos através de uma aborda-
gem integrada. Propomos aumentar 
a concentração no clima e nos investimen-
tos ecológicos, incluindo, nomeadamente, 
a mobilidade urbana sustentável. 

Ao mesmo tempo, solicitamos uma 
maior flexibilidade na seleção dos 
outros objetivos políticos, bem como 

uma ligeira redução nos limiares globais. 
Os municípios utilizam a política de coe-
são para inovar em todos os objetivos 
políticos, por exemplo recorrendo às tec-
nologias digitais para melhorar o acesso 
à mobilidade e aos serviços sociais.

Na realidade, gostaríamos de ver uma 
maior ambição em inovar no domínio da 
governação urbana. Uma grande parte 
da política de coesão foi investida nas 
cidades e nos subúrbios. No entanto, 
cerca de 8 % do FEDER é investido utili-
zando um método de trabalho inovador 
baseado em estratégias abrangentes 
desenvolvidas e executadas pelas auto-
ridades urbanas, juntamente com um 
amplo espetro de partes interessadas 
locais. Este método já está a dar frutos. 
Os funcionários municipais já começa-
ram a trabalhar em equipas interdepar-
tamentais, envolvendo as comunidades 
locais, enquanto as principais cidades 
e as cidades vizinhas colaboram em 
benefício da região mais alargada. 

Esta é provavelmente uma das inova-
ções sistémicas mais importantes da 
política de coesão. Propomos, por isso, 
o aumento da dotação para o desenvol-
vimento urbano sustentável de 6 % para 
10 % do FEDER, bem como o seu alar-
gamento ao FSE+.

A Comissão propõe prestar apoio coe-
rente aos municípios a partir de 2020. 
De que forma a Eurocidades planeia 
contribuir para a Iniciativa Urbana 
Europeia? Porque é que é tão importante 
que os municípios enfrentem os seus 
desafios de forma integrada?

A abordagem integrada não é um con-
ceito abstrato. Na realidade, as pessoas 
vivem em locais como bairros urbanos, 
cidades rurais ou aldeias isoladas, e não 

em silos políticos. Ajudar bairros caren-
ciados a tornarem-se mais habitáveis 
requer o trabalho conjunto de departa-
mentos municipais diferentes, nomea-
damente da habitação, serviços sociais, 
infraestruturas, mobilidade e ambiente. 

Os municípios estão constantemente 
a testar novas formas de colaborar e de 
envolver os residentes na procura con-
junta de soluções. Devemos dotar os 
funcionários locais das competências 
certas e apoiar a experimentação para 
desenvolver este potencial de inovação. 
A URBACT e as Ações Urbanas Inovado-
ras fizeram muitas conquistas neste 
domínio e devem ser apoiadas. A Inicia-
tiva Urbana Europeia poderá reforçar as 
sinergias entre estes programas e criar 
a tão necessária ligação à programação 
principal da política de coesão. 

Importa recordar que a melhor coorde-
nação dos instrumentos da UE é um dos 
principais objetivos da Agenda Urbana 
para a UE. A Eurocidades está muito 
interessada em explorar com a DG REGIO 
a melhor forma de contribuir para tornar 
a Iniciativa Urbana Europeia mais útil 
para os municípios. Apoiamos todas as 
melhorias práticas que ajudem a política 
de coesão a aproximar a Europa dos 
seus cidadãos.  

SAIBA MAIS
www.eurocities.eu

 a abordagem integrada não é um conceito abstrato. 
Na realidade, as pessoas vivem em locais como bairros urbanos, 
cidades rurais ou aldeias isoladas, e não em silos políticos. 
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Ronald Hall, perito externo de alto nível 
e ex-conselheiro principal para a DG REGIO, 
apresenta a sua perspetiva pessoal sobre o programa 
Cooperação Urbana Internacional da UE. 

Atualmente, mais de metade da população mundial vive 
em cidades. Os centros urbanos são fonte de cresci-
mento e de desenvolvimento. Como tal, atraem os 

habitantes das zonas rurais que procuram oportunidades para 
obter maiores rendimentos, aceder a serviços de alta quali-
dade, como a educação e os cuidados de saúde, e garantir 
um futuro melhor para os seus filhos. 

Esta transição de atividades de baixa produção nas zonas 
rurais, principalmente da agricultura tradicional, para ativida-
des de maior valor acrescentado nas zonas urbanas, na indús-
tria transformadora e em muitos setores dos serviços, é 
a chave do crescimento das economias. É o caminho percor-
rido historicamente por todos os países mais desenvolvidos 
do mundo e, como tal, o modelo que está a ser efetivamente 
adotado por países emergentes em todo o mundo. 

Os benefícios da urbanização resultantes, em particular, do 
modelo de desenvolvimento urbano intensivo na utilização de 
recursos que caracterizou o crescimento das nações industriais 

no século XX tiveram um custo. Levaram ao esgotamento dos 
recursos naturais – incluindo da própria natureza – e à polui-
ção do ar, dos rios e dos oceanos, que agora ameaçam a qua-
lidade de vida nas metrópoles do mundo desenvolvido. 

Relativamente aos países desenvolvidos e emergentes – onde 
a urbanização e o crescimento económico andam de mãos 
dadas – é importante que se compreendam completamente 
as lições aprendidas pelo mundo industrial. Assim, as boas 
práticas que têm sido desenvolvidas pelos órgãos de poder 
nacionais e municipais nas últimas décadas e os erros que 
têm sido cometidos ao longo da história podem ser tidos em 
conta na política urbana dos países emergentes. 

Em busca de vantagens mútuas

Este tipo de cooperação cria situações mutuamente vanta-
josas. Enquanto as nações industriais têm muito a demons-
trar após um século ou mais de urbanização, é igualmente 
verdade que as economias emergentes, talvez menos entra-
vadas pela tradição, têm muitas soluções inovadoras para 
partilhar com as economias industriais. De facto, alguns dos 
maiores centros urbanos do mundo encontram-se em eco-
nomias emergentes, em países como a China e a Índia, bem 
como na América Latina.

Construir relações entre 
municípios para um futuro 
mais sustentável

Yokohama, Japão
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A Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão 
Europeia formalizou 14 diálogos de política regional 
e urbana, incluindo seis «parceiros estratégicos» da UE 
(China, Rússia, Brasil, México, Japão e Índia), bem como 
países da Parceria Oriental (Ucrânia, Moldávia, Geórgia), 
países da América Latina (Argentina, Chile, Peru, Colômbia) 
e o Sistema de Integração Centro-Americano (SICA). 

Mesmo na ausência destes acordos, desenvolveram-se coo-
perações com outros parceiros estratégicos, como o Canadá 
e a África do Sul, e com agrupamentos regionais como 
a CARICOM (Comunidade do Caribe), a ASEAN (Ásia), a SACU 
(África do Sul) e a UEMOA (África Ocidental).

Contudo, a grande necessidade de cooperação e de partilha de 
conhecimento resulta provavelmente do interesse comum, que 
atravessa países e continentes, e que se prende com a preser-
vação do próprio planeta. É urgente desenvolver em conjunto um 
modelo de urbanização que seja sustentável, preserve a natureza 
e os recursos naturais e reduza as emissões que poluem as 
nossas cidades, prejudicam a saúde das nossas crianças e con-
tribuem para o aquecimento global. É por esta razão que a urba-
nização sustentável é fundamental para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável adotados pelas Nações Unidas, 
tendo levado, entre outros aspetos, à Nova Agenda Urbana (NAU) 
adotada por mais de 170 países no Quito, Equador, em 2016. 

A UE assume de forma muito séria o desafio da urbanização 
sustentável. A comissária responsável pela Política Regional, 
Corina Creţu, em representação da UE no Quito, em 2016, 
comprometeu a UE a dedicar conhecimento e recursos para 
promover a NAU. Este compromisso tem uma dimensão 
interna no interior da UE, onde desenvolveu a Agenda Urbana 
da UE para orientar os seus programas de desenvolvimento 
urbano nos 28 Estados-Membros e, tal como mencionado mais 
abaixo, uma dimensão externa através das suas relações 
diplomáticas com países não pertencentes à UE. 

Uma força para o desenvolvimento 
urbano sustentável

O veículo principal para fazer avançar a dimensão externa 
atualmente é o programa de Cooperação Urbana Inter-
nacional (CUI, 2017-2019) que tem uma componente 
essencial de apoio aos órgãos de poder municipal da UE e de 
fora da UE para trabalharem em conjunto em temas de desen-
volvimento urbano sustentável. O programa CUI baseia-se em 

cinco anos de ações-piloto, nomeadamente no âmbito do 
projeto Cidades do Mundo da UE e do projeto URBELAC.

O programa CUI está a estabelecer plataformas de cooperação 
urbana com a China, a Índia, o Japão, a América Latina e a Amé-
rica do Norte. O seu programa marca o amadurecer da política 
da UE para promover a cooperação internacional entre muni-
cípios. No âmbito da cooperação entre municípios do CUI, cerca 
de 70 municípios participantes de cada um dos lados, estabe-
leceram novos acordos de cooperação entre municípios para 
o desenvolvimento urbano sustentável. Tal envolve a elaboração 
de planos de ação locais para o desenvolvimento urbano inte-
grado. Fundamentalmente, estes planos dão prioridade à coo-
peração nos setores da Agenda Urbana da UE e da NAU. 

Sob a égide das Cidades do Mundo (2015-2018), os 
municípios da UE cooperaram num acordo de parceria 
com municípios homólogos no Canadá, na China, na Índia, 
no Japão, na Coreia do Sul, na Indonésia, no Vietname, 
na Austrália e na África do Sul. As parcerias permitiram 
a troca de experiências sobre temas como o desenvolvi-
mento de cidades inteligentes, a eficiência energética, 
a gestão de resíduos, a mobilidade sustentável, etc. No 
âmbito da URBELAC (2011-2019), que está agora a entrar 
na sua quarta edição, a Comissão Europeia e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento têm apoiado municí-
pios da UE e de países da América Latina e das Caraíbas 
(ALC). Criou uma rede UE-ALC para promover a troca de 
experiências, a avaliação comparativa e a elaboração de 
planos de ação. Tanto as Cidades do Mundo como a URBE-
LAC são o resultado tangível do apoio do Parlamento 
Europeu à diplomacia internacional ao nível municipal.

PANORAMA / OUTONO 2018 / N.º 66
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Comissária para a Política Regional, Corina Creţu, a falar 
durante uma visita recente à China
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Aproveitando a experiência do projeto Cidades do Mundo, os 
municípios utilizam uma abordagem com várias partes inte-
ressadas, aplicando o conhecimento e a experiência dos 
órgãos de poder público, das empresas, da comunidade de 
investigação e da sociedade civil. O próprio programa URBACT 
da UE para a criação de redes urbanas está a ser utilizado 
como principal fonte de conhecimento e experiência para 
apoiar o planeamento de ações locais.

O programa CUI entre municípios levou ao desenvolvimento de 
projetos-piloto conjuntos, enquanto foram assinados memo-
randos de entendimento que garantem o seu futuro a longo 
prazo entre órgãos do poder público, agências de investigação 
e representantes de empresas de ambos os lados.

Dar um bom exemplo

Por exemplo, no âmbito do programa CUI, a cidade de Parma 
(Itália) foi emparelhada com Fredericton (Canadá). O Depar-
tamento de Património e Planeamento Urbano, Crescimento 

e Serviços Comunitários da cidade canadiana está a cooperar 
com o Gabinete da Igualdade de Oportunidades e com o Gabi-
nete de Projetos Europeus de Parma. Com o objetivo de inten-
sificar a democracia local, os dois lados estão a trabalhar para 
identificar as barreiras que prejudicam a participação política 
de grupos marginalizados e as suas causas principais, e sobre 
possíveis políticas e mecanismos para os eliminar e criar um 
ambiente urbano mais inclusivo.

A cidade italiana de Bolonha (Itália) está a colaborar com Austin 
(Estados Unidos) em diversos assuntos que vão desde o desen-
volvimento de um sistema alimentar mais saudável e melhoria 
da eficácia na utilização dos recursos até ao aumento da resis-
tência às alterações climáticas. Os assuntos relacionados com 
a governação urbana estão no topo da agenda e, por exemplo, 
Austin chegou à conclusão de que o seu Gabinete de Susten-
tabilidade e o Gabinete para o Desenvolvimento Económico têm 
de desenvolver uma coordenação mais próxima.

Roterdão (Países Baixos) está a trabalhar com Surat (Índia). Os 
municípios estão a concentrar-se em assuntos relacionados com 
a gestão das águas, tais como a garantia da qualidade da água 
potável, a atenuação da poluição marítima causada por resíduos 
industriais, a proteção contra as cheias e o tratamento adequado 
dos esgotos. Em Roterdão, Surat encontrou um parceiro informado 
com uma vasta experiência em gestão das águas. Em Surat, 
Roterdão encontrou uma cidade que lida com assuntos a uma 
escala muito maior, o que já inspirou a cidade neerlandesa a pen-
sar de forma diferente acerca dos desafios que enfrenta. 

SAIBA MAIS
http://europa.eu/!Pr79bv
http://www.iuc.eu/
http://world-cities.eu/

 É urgente desenvolver em 
conjunto um modelo de 

urbanização que seja sustentável, 
preserve a natureza e os recursos 

naturais e reduza as emissões que 
poluem as nossas cidades, 

prejudicam a saúde das nossas 
crianças e contribuem para 
o aquecimento global. 

Medellín, Colômbia Udaipur, Índia Zhengzhou, China Montreal, Canadá

http://www.iuc.eu/
http://world-cities.eu/
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Mannheim, aliada a Chongqing no 
âmbito do programa CUI 
Quais foram as vantagens da 
participação de Mannheim no 
programa CUI? Quais foram, na sua 
opinião, os seus principais resultados?

Através do apoio contínuo da equipa do 
programa CUI e da Comissão Europeia, 
e trabalhando em conjunto com 
a Comissão Nacional de Desenvolvi-
mento e Reforma (CNDR) da República 
Popular da China, a cooperação eficaz, 
incluindo vistas de intercâmbio de 
ambas as partes, permitiu realizar pro-
gressos rápidos na nossa relação com 
Chongqing. Além disso, o programa CUI 
gerou muito interesse nas nossas ações 
com a China junto dos meios de comu-
nicação social, o que chamou a atenção 
para Mannheim a nível internacional. Os 
resultados iniciais, como a inauguração 
prevista da ligação ferroviária direta 
entre Mannheim e Chongqing em outu-
bro de 2018, bem como a conferência 
internacional de alto nível com o jornal 
de negócios alemão Handelsblatt em 
2019, são importantes realizações da 
cooperação, após apenas 16 meses de 
execução do projeto.

Qual a posição da cidade em termos 
cooperação internacional? Acredita na 
ideia de «diplomacia municipal»? 

Os municípios são atores principais no 
que se refere à execução de novas solu-
ções e, por conseguinte, à melhoria da 
qualidade de vida dos seus cidadãos. 
O intercâmbio internacional entre esses 
atores permite o desenvolvimento de 
ideias inovadoras e funciona como mul-
tiplicador de conhecimentos. Quando as 
cidades participam em estratégias inter-
nacionais, as ações empreendidas ten-
dem a tornar-se mais prát icas , 
pragmáticas e orientadas para as solu-
ções, sendo menos provável a prosse-
cução de interesses puramente políticos. 
Em especial num momento de cresci-
mento do sentimento antieuropeu e do 
aumento das tendências nacionalistas, 
talvez os líderes dos municípios e das 
regiões possam desempenhar um papel 
de destaque ajudando a construir pontes 
e a superar o descontentamento. Assim, 
na minha opinião, a diplomacia munici-
pal deve tornar-se parte integrante das 
políticas externas da União Europeia, 
nomeadamente no que diz respeito à 
realização dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável das Nações Unidas.

Que conselhos daria ao presidente de 
um município europeu sobre 
a entrada, pela primeira vez, no 
programa CUI?  

O programa CUI espera uma execução 
rápida e, para o conseguir, oferece assis-
tência técnica regular, orientação 
e apoio financeiro. Além disso, no caso 
de Mannheim, o apoio de alto nível, 
tanto poe parte da Comissão Europeia 
como da CNDR chinesa, concedeu-nos 
acesso direto aos principais decisores 
e representantes de empresas, que são 
muito mais difíceis de contactar quando 
o município atua por iniciativa própria. 
Por conseguinte, recomendo vivamente 
a participação no programa CUI a qual-
quer município que planeie envolver-se 
mais na economia mundial através do 
reforço da cooperação internacional, de 
forma a produzir resultados rápidos 
e mensuráveis. Além disso, recomendo 
o envolvimento das empresas e dos par-
ceiros de investigação locais logo desde 
o início do processo, uma vez que 
a maior parte das ações e dos objetivos 
no âmbito do nosso projeto CUI surgi-
ram numa mesa redonda com empresas 
locais e parceiros chineses, na qual se 
procurou fazer corresponder os respeti-
vos objetivos e interesses.

Christian Specht, vice-presidente do município de Mannheim
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Com uma superfície de 65 300 quilómetros quadrados 
e quase 3 milhões de habitantes, a Lituânia é a maior 
e mais meridional das três repúblicas do Báltico. Situada 

na Europa Oriental ao longo do mar Báltico, faz fronteira com 
a Letónia a Norte, com a Bielorrússia a Sul e a Leste, com a Poló-
nia a Sul e com a Rússia (enclave de Kalininegrado) a Sudoeste.

Repleta de pequenos lagos e solos férteis nas terras baixas, 
os seus recursos naturais incluem terras aráveis, turfas 
e âmbar de resina fossilizada. Desde que aderiu à UE, a Lituâ-
nia transferiu uma enorme parte das suas exportações para 
os mercados da UE — até 70 % em 2017 para produtos de 
origem lituana. Apesar disso, o seu governo está a levar a cabo 
uma campanha com elevada visibilidade para atrair investi-
mento estrangeiro para o país e continuar a desenvolver os 
mercados da exportação.

Em 2017, o produto interno bruto (PIB) cresceu 3,9 %, preven-
do-se um crescimento de 3,2 % para 2018. Graças à sua loca-
lização geográfica vantajosa, possui ligações de transportes 
altamente desenvolvidas, um porto marítimo moderno, uma 
rede informática pujante e uma população ativa altamente 
qualificada, mas barata.

A economia empresarial privada bem desenvolvida da Lituânia 
está voltada para as indústrias transformadora e de serviços, 
nomeadamente nos setores alimentar, petrolífero e químico, 
informático, dos serviços financeiros, dos transportes, da cons-
trução, da biotecnologia, da investigação e desenvolvimento 
e do turismo.

Curva de aprendizagem

Com uma taxa de desemprego de 7 % em 2017 e uma popu-
lação ativa de 1,467 milhões, as condições do mercado de 
trabalho continuam a melhorar. O país tem uma das popula-
ções mais instruídas do continente, com a maior percentagem 
de diplomados na faixa etária dos 30 aos 34 anos, de acordo 
com o Eurostat. A formação pela Internet é muito popular 
e quase todos os jovens profissionais falam inglês.

As infraestruturas, a mentalidade empresarial, o número cres-
cente de talentos e alguns dos salários mais baixos da Europa 
são muito atrativos, sobretudo para o investimento estran-
geiro. No entanto, a Lituânia tem de se concentrar em tornar 
as empresas mais dinâmicas e competitivas e em adaptar 
o sistema de ensino e formação às necessidades do mercado 
de trabalho.

Em 2016, os setores mais importantes da economia lituana 
eram: o comércio grossista e retalhista, os transportes, os 
serviços de alojamento e alimentares (32,2 %); a indústria 
(22,1 %); e a administração pública, a defesa, a educação, 
a saúde humana e a assistência social (14,5 %).

O seu principal produto de exportação é o petróleo refinado, 
seguido pelos fertilizantes, trigo, maquinaria e equipamentos, 
produtos químicos, plásticos, têxteis e géneros alimentícios. 
Em comparação com a média da UE, a Lituânia tem um 
grande setor transformador baseado sobretudo em indústrias 
de baixa a média tecnologia. 

Lituânia: alcançar 
o crescimento regional de 
forma mais inteligente
Desde a adesão à UE em 2004, a Lituânia realizou melhorias significativas nos seus setores comerciais 
e empresariais para cumprir as normas exigentes da União. Embora os investimentos da UE tenham 
contribuído para estimular o crescimento e o emprego, este país em transição deve agora centrar-se nas 
empresas e na educação para impulsionar a sua competitividade, tanto a nível interno como externo. 
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O setor das TIC, em forte crescimento, já atraiu algumas das 
maiores empresas tecnológicas dos Estados Bálticos, sendo 
que a informática, as tecnologias de laser, a biotecnologia, 
a nanotecnologia e a ciência dos materiais desempenham um 
papel crescente na economia do país.

Ao longo da história, a agricultura desempenhou um papel 
social e económico importante na Lituânia, representando 
o segundo maior setor da economia do país. As terras agríco-
las ocupam 60 % da superfície total do país, sendo outros 
32 % ocupados por florestas. As zonas rurais albergam 42 % 
da população. 

Após a adesão à UE, em 2004, este setor sofreu uma reforma 
radical para assegurar o cumprimento das exigentes normas 
de segurança alimentar da União. Em 2016, os produtos agrí-
colas e alimentares, incluindo cereais, batatas, beterraba 
sacarina, linho, hortícolas, carne de bovino, leite, ovos, carne 
de suíno, queijo e peixe, representavam 19,4 % das exporta-
ções da Lituânia. A agricultura biológica também está a cres-
cer; o país possui agora a segunda maior superfície dedicada 
a esta atividade de todos os Estados Bálticos.  k

Fontes dos dados geográficos: 
Demarcações NUTS: EuroGeographics Association 
Cobertura terrestre: Agência Europeia do Ambiente 
Cidades/grandes cidades: REGIO-GIS 
Rede de estradas: TomTom
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IMPACTO DOS INVESTIMENTOS DA POLÍTICA DE 
COESÃO NA LITUÂNIA

CONVERGÊNCIA RÁPIDA PARA A MÉDIA DA UE: ao longo do período de 2004-2016, a Lituânia 
subiu a escada da convergência em 25 pontos percentuais, de aproximadamente 50 % da média 
da UE em relação ao PIB per capita em 2004 para 75 % em 2016. Estes valores demonstram que 
o país alcançou o limiar entre as regiões menos desenvolvidas e as regiões em transição. Sem os 
investimentos da UE, o PIB per capita seria quase quatro pontos percentuais inferior.

ATENUAÇÃO DO IMPACTO NEGATIVO DA CRISE ECONÓMICA E FINANCEIRA: Os fundos da 
UE não só contribuíram para o crescimento do PIB e do emprego, mas também ajudaram a reduzir 
o impacto negativo da recente crise económica. Nesse período, ajudaram a manter os investimentos 
públicos a um nível razoável (durante o período de 2010-2012, os fundos da UE representaram 
quase 80 % do investimento público total na Lituânia). 

MAIS E MELHORES POSTOS DE TRABALHO: em 2015, a taxa de emprego na faixa etária dos 
15 aos 64 anos cresceu cerca de 1,4 pontos percentuais, enquanto a taxa de desemprego baixou, 
em média, 2,3 pontos percentuais. Além disso, 61 % dos postos de trabalho criados são con-
siderados de qualidade elevada ou muito elevada (ou seja, postos de trabalho que exigem qualifi-
cações superiores e criam mais valor acrescentado). Quase metade (47 %) dos postos de trabalho 
criados são considerados permanentes.

ACESSO SUBSTANCIALMENTE MELHORADO AO FINANCIAMENTO PARA AS PME: Os fundos 
da UE desempenharam um papel crucial na concessão de financiamento às PME durante a crise do 
crédito, no decurso da crise económica, ajudando muitas empresas a manterem-se em atividade. 
Aproximadamente 60 % dos empréstimos foram utilizados para apoiar fundos de maneio, a fim de 
manter as empresas em funcionamento. O financiamento da UE também ajudou a manter inves-
timentos em novas tecnologias e a melhorar os processos de produção. No período de programação 
de 2007-2013, 11 000 PME obtiveram acesso a investimentos sob a forma de financiamento 
e 2 400 empresas privadas utilizaram fundos da UE para inovar.

MELHORES NORMAS AMBIENTAIS: foi encerrado um número substancial de aterros sanitários 
que não cumpriam as normas da UE, enquanto o volume de resíduos reciclados aumentou mais de 
10 pontos percentuais. No período de 2011-2015, como resultado do desenvolvimento das infraestru-
turas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais, a percentagem de pessoas 
sem acesso à rede de tratamento de águas residuais diminuiu 24 %, enquanto a percentagem de 
pessoas sem acesso à rede de abastecimento de água baixou 15 %.

CONTRIBUTO PARA OS OBJETIVOS CLIMÁTICOS, SOBRETUDO NO DOMÍNIO DA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA: os fundos da UE são a principal fonte de financiamento de medidas de eficiência 
energética em edifícios de apartamentos. No final de 2015, 4,4 % dos edifícios construídos antes de 
1993 tinham sido renovados. No final de 2014, as medidas de eficiência energética aplicadas em 
5,4 % dos edifícios públicos tinham reduzido o consumo de energia anual global em quase 3 %. 

ACESSO GARANTIDO A INTERNET DE BANDA LARGA ULTRARRÁPIDA: o financiamento da 
UE contribuiu para criar a infraestrutura de Internet de banda larga da Lituânia. Em 2012, a Internet 
de banda larga abrangia 97 % do território do país, enquanto 35 % dos serviços eletrónicos foram 
criados utilizando fundos da UE.



31

PANORAMA / OUTONO 2018 / N.º 66

SOLUÇÃO INOVADORA REFORÇA 
O POTENCIAL DE VISAGINAS

Visaginas ainda é um município com muito para oferecer, 
apesar de a Central Nuclear de Ignalina, outrora o seu 
principal empregador, já não estar em funcionamento. 
A transição de uma típica cidade monoindustrial para um 
centro regional moderno com um ambiente favorável às 
empresas é essencial para a economia do município. 

No âmbito deste processo, está a ser criado um novo parque 
industrial, que visa gerar soluções tecnológicas inovado-
ras e inovação a nível do fabrico. O projeto «Smart Park 
Visaginas» visa adaptar uma antiga base militar transfor-
mando-a num centro de inovação industrial. 

O local está a ser limpo e os edifícios e infraestruturas 
degradados estão a ser removidos ou reorganizados. O local 
renovado albergará pequenas e médias empresas, a par de 
projetos de investigação e desenvolvimento experimental. 
Além disso, visa atrair grandes investimentos para a região.

Por exemplo, o principal fabricante europeu de dispositivos 
médicos para suporte respiratório está a investir 10 mi-
lhões de euros para construir a sua segunda instalação de 
produção na Lituânia. A empresa tenciona recrutar cerca de 
200 especialistas em engenharia, produção e investigação 
e desenvolvimento na primeira fase do desenvolvimento. 

A sucursal de Visaginas da empresa, que já está a desen-
volver parcerias no interior do município, prevê aumentar 
o número de trabalhadores para 1 000 nos próximos dez 
anos. Desde 2016, oferece estágios a estudantes de me-
catrónica da escola profissional local.

Foram afetados mais de 2,9 milhões de euros para a exe-
cução do projeto, sendo quase 1,3 milhões de euros con-
cedidos pela UE. 

JOGADAS INTELIGENTES NA 
UNIVERSIDADE DE KLAIPĖDA
O projeto «Development of the Marine Valley Nucleus 
and Renewal of Study Infrastructure (JURA), Stage II» 
foi levado a cabo no campus da Universidade de 
Klaipėda. Estão a ser desenvolvidas infraestruturas de 
investigação e desenvolvimento e de inovação gerais 
e tecnológicas num novo edifício de laboratórios científi-
cos, apoiadas por equipamentos de I&D, contribuindo 
para a renovação e o desenvolvimento da infraestrutura 
de I&D no setor da especialização inteligente. 

A mais recente infraestrutura de I&D foi designada 
para investigação científica, comercialização de I&D 
e investigação no domínio do meio marinho e da tec-
nologia marinha no âmbito do desenvolvimento (tec-
nológico) experimental nas áreas da biomedicina, 
ciências físicas e engenharia, tirando proveito dos 
laboratórios recém-equipados.

Os resultados do projeto incluem a criação de 80 pos-
tos de trabalho gerais em investigação científica na 
nova infraestrutura de I&D e a montagem de quatro 
laboratórios científicos, três dos quais totalmente 
equipados. Em termos gerais, o projeto reforçou as 
atividades de investigação, estimulando novos acor-
dos de cooperação no domínio da ciência e da inves-
tigação com outras entidades económicas, como 
instituições de investigação e empresas, impulsion-
ando os processos de comercialização de I&D.

O projeto foi financiado pelos fundos estruturais da 
UE e pelo orçamento do Estado.

k



COMBINAR COMPETÊNCIAS NO CENTRO COMUM DE CIÊNCIAS DA VIDA DE VÍLNIUS

Na capital lituana, foi criado um centro moderno para apoiar a inves-
tigação, os estudos e o desenvolvimento tecnológico nas áreas da 
biotecnologia e da medicina molecular. Todos os anos, o centro dis-
ponibiliza instalações de investigação a mais de 200 investigadores, 
mais de 160 doutorandos, cerca de 80 técnicos e aproximadamente 
300 estudantes de licenciatura ou de mestrado. Além disso, integra 
uma «bioincubadora» de empresas em fase de arranque nas quais 
participam estudantes e investigadores.

Estas instalações tornaram-se um exemplo de um novo tipo de cola-
boração a vários níveis entre estabelecimento de ensino e empresas. 
Com um custo de 41 075 805 euros, dos quais 37 757 019 euros foram 
concedidos pelo FEDER, o centro pretende atrair mais estudantes para 
as áreas emergentes da biotecnologia e da medicina molecular e de-
senvolver as suas competências práticas, no âmbito das prioridades 
da especialização inteligente. 

O centro acolhe igualmente cientistas proeminentes: o Professor 
S. Klimašauskas recebeu recentemente a prestigiada subvenção do 
Centro Europeu de Investigação para Investigadores Avançados e, em 
2016, o Professor V. Šikšnys foi nomeado para o Prémio Nobel da Química. 

SAIBA MAIS
www.gmc.vu.lt

A BANDA LARGA CHEGA ÀS ZONAS RURAIS
Durante a execução dos projetos RAIN e RAIN-2, foram instalados cabos de fibra ótica ao longo de uma distância de 
9 132 quilómetros. Hoje, 98,7 % da população da Lituânia tem acesso a serviços de banda larga. As oportunidades 
criadas por estes projetos já estão disponíveis aos operadores das redes para que possam prestar serviços aos uti-
lizadores finais: escolas, bibliotecas e centros públicos de Internet das zonas rurais, administrações locais e residentes 
e empresas das zonas rurais.

A banda larga chegou a cerca de um milhão de habitantes das zonas rurais, graças à infraestrutura RAIN, que foi 
construída com uma linha temporal de 20 anos. O FEDER cobriu 72 857 822 euros da despesa total de 81 696 552 euros 
afetados à rede de banda larga e tecnologia da informação para as zonas rurais RAIN.

Esta infraestrutura expandiu as possibilidades de acesso, em função das necessidades, não só a texto, mas também 
a sons e imagens, através de um serviço contínuo, fiável e seguro. A rede de banda larga foi concebida de modo a que 
a sua velocidade possa ser aumentada sem que tal implique custos significativos.

O projeto RAIN-2 foi um dos cinco vencedores dos Prémios da Internet de Banda Larga de 2015 da Comissão Europeia, 
tendo sido considerado, por um painel de peritos internacionais, como o melhor na categoria «Impacto social e económ-
ico e disponibilidade».

SAIBA MAIS
www.placiajuostis.lt/en
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NA PISTA RÁPIDA PARA O OURO 
OLÍMPICO EM KLAIPĖDA
A moderna piscina de Klaipėda é outro importante marco do 
desenvolvimento das atividades ao ar livre e de saúde nas 
zonas urbanas. Integrada na visão ambiciosa do município, 
a construção da piscina olímpica teve início há cerca de uma 
década, contando com forte apoio dos desportistas profis-
sionais da região em resposta às conquistas dos nadadores 
lituanos nas competições internacionais. 

A administração municipal adotou uma abordagem mais 
abrangente e decidiu construir um centro polivalente para 
servir os profissionais e os residentes da cidade desportiva.

Pela primeira vez nos Estados Bálticos, a piscina foi pro-
jetada utilizando soluções tecnológicas avançadas. Foi dada alta prioridade às soluções ecológicas na conceção da 
piscina: o edifício de classificação energética A+ integra instalações solares que produzem eletricidade para o centro 
polivalente, bem como uma estação de carregamento de veículos elétricos, etc.

A piscina cumpre a norma da FINA: tem 50 metros de comprimento, 10 pistas, blocos de partida, um sistema de 
cronometragem e uma zona elevada com assentos para os espetadores.

Mais do que uma piscina
No entanto, a missão básica do centro consiste em oferecer atividades de educação não formal, de saúde e de lazer. 
Uma das soluções tecnológicas utilizadas é a possibilidade de alterar a profundidade e a temperatura da água, de modo 
a adaptar facilmente a piscina para as aulas de natação infantis ou para atividades desportivas para grávidas, 

hidroginástica, pessoas com deficiência e idosos.

Outra característica distintiva é uma piscina de mergulho 
com nove metros de profundidade, que será utilizada 
como centro especial de formação. Nesta piscina, mem-
bros da força naval lituana, especialistas nacionais em 
arqueologia subaquática conhecidos pela sua investi-
gação no mar Báltico e mergulhadores socorristas 
poderão desenvolver as suas competências. 

O valor do contrato para as obras de construção foi de 
16,6 milhões de euros, sendo 11,6 milhões de euros afe-
tados pelos fundos estruturais da UE para a execução 
do projeto, 4 milhões de euros designados pelo Município 
de Klaipėda e um milhão de euros provenientes do orça-
mento do Estado.  

PANORAMA / OUTONO 2018 / N.º 66
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Voar rápido e alto, 
em conjunto

Vilius Šapoka, ministro das Finanças da Lituânia,  
discute o modo como o país está a usar investimentos da 
UE para apoiar a competitividade e a produtividade.

A Lituânia está a fazer uma boa 
utilização dos fundos da UE para 
2014-2020. Quais são os principais 
destaques e benefícios para os lituanos?

Atualmente, a nossa principal prioridade 
é aumentar a competitividade e a produ-
tividade nacionais. Estamos a investir 
mais em I&D, inovação, PME e desenvol-
vimento informático. Para além dos inves-
timentos da UE, conseguimos atrair 
463,8 milhões de euros de investimento 
privado para apoiar empresas nacionais. 

Como resultado dos investimentos em 
infraestruturas informáticas, contamos 
também com uma das velocidades de 
Internet mais rápidas do mundo. 

A minha visão para a Lituânia, para 
alguns já conhecida como a «Li-tech-
-nia», é a que seja o ambiente fiscal 
mais favorável para investimentos 
e desenvolvimento de alta tecnologia. 
Isto significa trabalhos bem pagos e um 
papel de destaque para o nosso país em 
tecnologias financeiras, lasers, energias 

renováveis, biotecnologias, e o desenvol-
vimento de empresas Fintech. 

A Lituânia seguramente não será dema-
siado pequena para ser este tipo de líder 
— a dimensão não é tão importante 
como as pessoas talentosas, a abertura 
a novas ideias e uma visão clara. Neste 
contexto, recordo uma história sobre uma 
mãe atenciosa, que quer que o seu filho 
voe de forma segura — baixo e devagar. 
Nem o jovem piloto nem a Lituânia que-
rem isto. Se queremos realmente voar, 
temos de voar alto e rápido!

É esta a Lituânia que eu vejo no futuro 
— um país corajoso, com pessoas inte-
ligentes e instruídas, a voar depressa 
e alto, e capazes de partilhar.

De que forma a política de coesão 
a chega à economia real da Lituânia, 
reforça a competitividade das 
empresas e a cria emprego?

Entre 2014 e 2020, estamos a afetar 
mil milhões de euros para a promoção 

do empreendedorismo e do desenvolvi-
mento das empresas; a produtividade 
das empresas, a inovação e a investiga-
ção; a transnacionalidade; a exportação 
e o desenvolvimento de negócios nas 
regiões; o baixo consumo de energia na 
indústria e a competitividade dos recur-
sos humanos. Estamos também a aju-
dar empresas a investirem em novas 
tecnologias de produção e em inovação 
e digitalização de processos, na transi-
ção para a «Indústria 4.0».

Apesar dos coinvestimentos significativos 
do FEDER em investigação e inovação, 
a Lituânia está atrasada em termos de 
crescimento da produtividade. Que 
medidas está o governo a tomar para 
inverter esta tendência?

De acordo com os dados iniciais de 2017, 
a produção nominal da Lituânia por cada 
hora de trabalho real registou o ritmo 
mais rápido de todos os Estados-Mem-
bros da UE (11 %). Ocupamos a 16.ª posi-
ção entre 190 países na classificação 
«Doing Business 2018» do Banco Mundial. 
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A reforma que efetuámos em 2016-2017 
melhorou as condições empresariais. 
O novo sistema de impostos que terá iní-
cio em 2019 será muito positivo para 
o crescimento económico e para atrair 
empresas estrangeiras para a Lituânia. 
Até 2021, a tributação da força de traba-
lho na Lituânia será das mais competiti-
vas entre os Estados do Báltico. Para 
o desenvolvimento de tecnologias finan-
ceiras, criámos um ambiente regulamen-
tar aliciante e flexível.

Os investimentos da UE são afetados 
a cada fase do ciclo de inovação. Esta-
mos também a usar investimentos da 
UE para uma cooperação mais ativa do 
setor público com as empresas. 

Uma abordagem inovadora aos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento resultou no uso de 
fundos rotativos e outros instrumentos 
de engenharia financeira. Pode dar-
nos um exemplo de financiamento 
misto na Lituânia? Por exemplo, 
a utilização de diversos fundos 
e formas de financiamento para fazer 
face a uma determinada questão?

Continuamos a desenvolver os nossos 
instrumentos financeiros. Afetámos 
224 milhões de euros de fundos da UE 
para ajudar empresas a aceder a finan-
ciamento, sobretudo para investimentos 
em capital social. As medidas destina-
das a criar um melhor ambiente regula-
mentar incluem a assistência financiada 
pelo governo a investidores estrangei-

ros, o regime do Cartão Azul, a iniciativa 
Visa Start-up e o mais recente Código 
do Trabalho da Lituânia, que confere 
maior flexibilidade, tanto às empresas 
como aos trabalhadores. Para moderni-
zar a habitação rumo a uma maior efi-
ciência energética, emitimos títulos do 
Tesouro (obrigações ecológicas) e afe-
támos 500 milhões de euros de assis-
tência da UE através de instrumentos 
financeiros.

A Lituânia alcançou uma 
impressionante convergência 
relativamente ao PIB médio per capita 
da UE, ao mesmo tempo que as 
disparidades entre as regiões da 
Lituânia se mantiveram inalteradas 
ou até aumentaram, em comparação 
com a sua situação antes da adesão à 
UE. O que pensa deste fenómeno? Que 
medidas está o governo a tomar para 
inverter esta tendência?

Estamos a desenvolver estratégias de 
especialização regional, com base na 
análise de pontos fortes e insuficiências, 
para atrair empresas e pessoas para as 
regiões. Os investimentos da UE ajuda-
ram-nos a criar uma infraestrutura de 
boa qualidade. Queremos encorajar os 
municípios a usarem esses fundos de 
forma tão eficaz quanto possível para 
criar novos empregos e atrair novos 
investimentos. Deste modo, estamos 
a planear introduzir um novo sistema de 
incentivos financeiros para os municí-
pios, bem como uma nova metodologia 
de planeamento dos investimentos.

Como pode a administração da 
Lituânia contribuir para o objetivo 
comum de simplificar a política de 
coesão para autoridades 
e beneficiários?

Em primeiro lugar, é necessário rever os 
regulamentos ao nível da UE. Ao nível 
nacional, procedemos à revisão, simpli-
ficação e otimização dos processos 
administrativos para instituições e bene-
ficiários. Usamos também soluções 
informáticas avançadas que reduzem 
a carga administrativa e simplificam 
a execução dos projetos. 

Olhando para o próximo período de 
financiamento dos FEEI de 2021-
2027, de que modo considera que as 
prioridades da política de coesão e os 
mecanismos de execução estão 
a evoluir na Lituânia?

É necessário continuar a investir no 
capital humano — na educação e com-
petências, na inovação e I&D, na saúde, 
na colaboração entre os setores empre-
sariais e de investigação e noutras áreas 
— de forma a alcançar um crescimento 
inclusivo para o nosso país e atingir 
a média da UE. Para alcançar estes 
objetivos, é crucial uma política de coe-
são com dotações financeiras adequa-
das e uma obrigação de cofinanciamento 
que reflita a realidade económica do 
país. É necessário reforçar ainda mais 
orientação para os resultados, a flexibi-
lidade, a proporcionalidade e a simplifi-
cação da política de coesão. 

 É esta a Lituânia que eu vejo no futuro — um país corajoso, 
com pessoas inteligentes e instruídas, a voar depressa e alto, 

e capazes de partilhar. 
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O acesso às universidades varia entre 
regiões e territórios 

O acesso adequado ao ensino superior pode ser um 
trunfo importante para o desenvolvimento regional 
e a atratividade. Em geral, as universidades estão 

bem distribuídas pelo território europeu. Com base no critério 
de um máximo de 45 minutos de carro, 82 % da população 
da UE+EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre) vive 
perto do campus principal de uma ou mais universidades. 

Não obstante, mais de 22 % das regiões NUTS-3, que acolhem 
14 % da população, têm um acesso relativamente reduzido às 
universidades (menos de metade da respetiva população). 
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As universidades também podem desempenhar um papel 
importante nas funções sociais e económicas asseguradas 
pelos municípios. Em média, os estudantes inscritos nas 

universidades em cidades representa mais de 6 % da população 
dessas cidades. As percentagens mais elevadas são encontradas 
sobretudo nas cidades de dimensão média (entre 250 000 e um 
milhão de habitantes). Em 38 cidades, o número de estudantes 
universitários dividido pela população da cidade é superior a 20 %. 
Muitas destas cidades – como Bolonha (IT), Oxford (UK), Cracóvia 
(PL) e Lovaina (BE) – têm universidades há vários séculos. 

Esta análise combina dados do Registo Europeu do Ensino 
Superior (ETER) com a distribuição espacial da população ao 
nível de células de 1 km² com tempos de condução estimados 
na rede de estradas completa. 

SAIBA MAIS
ETER: https://www.eter-project.com
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SOB O OLHAR FOTOGRÁFICO NA 
RENÂNIA-PALATINADO 

Graças ao FEDER, no período de 2014-2020, 
a região da Renânia-Palatinado ajuda projetos no 
terreno através de financiamento para 
a investigação e desenvolvimento, de apoio às 
PME, bem como de medidas para melhorar 
a proteção do clima e projetos transfronteiriços. 
O FEDER é um pilar importante da promoção da 
economia regional por parte da Renânia-
Palatinado, incluindo a inovação, permitindo que 
empresas, municípios, instalações de investigação 
e cidadãos beneficiem da política de coesão da UE. 
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01    A empresa Dr. Boy desenvolveu uma ferramenta de indexação 
modular que permite a produção universal de peças moldadas 
por injeção e diversos corpos ocos.

02  
 No distrito de Eifel de Bitburg-Prüm, foram assinalados 14 
trilhos de caminhada ao longo de 220 quilómetros de paisagem 
rochosa, floresta densa e prados floridos.

03
  A empresa EWM desenvolveu soluções eficazes de soldadura 
compatível com a indústria 4.0, contribuindo para a criação de 
postos de trabalho e para o aumento das vendas.

04   A Fischer produziu um sistema para reduzir o consumo de 
energia e de água doce e para utilizar calor dissipado de 
circuitos de aquecimento que permite poupar mais de 
80 toneladas de CO2 por ano. 

05   A Gründungsbüros desenvolveu e criou serviços de 
financiamento conjunto para universidades em Kaiserslautern, 
Koblenz, Landau, Mainz e Trier.

06   Um novo dispositivo médico de radioterapia, desenvolvido pela 
iRT Systems GmbH, pode verificar a distribuição da dose 
prescrita para um doente em «tempo real» durante a radiação.

07  
 A Schreinerei Gerlach desenvolveu o centro de maquinagem 
CNC (controlo numérico computorizado) para aumentar 
a competitividade e criar um local de trabalho permanente.

08  
 A SD Blechtechnologie investiu nas suas instalações de 
produção e aumentou a eficiência energética, permitindo 
poupar, no mínimo, 40 toneladas de CO2 por ano.

09  
 O projeto Wanderwunder Moselsteig Weinbergspfad construiu 
um percurso de 365 quilómetros ao longo do rio Mosela, desde 
Perl até Koblenz, que liga sítios culturais e rurais.

10  
 Na Robotix, a cooperação transfronteiriça está a permitir criar 
sinergias no ensino e investigação na área da robótica, criando 
um polo de investigação permanente para a robótica industrial.

11  
 Os parceiros da SESAM da Lorena, do Sarre, do Luxemburgo, da 
Renânia-Palatinado e da Bélgica estão a criar oportunidades 
para adquirir competências essenciais num mercado de 
trabalho transfronteiriço.

12  
 O projeto SeRaMCO está a realizar uma análise da química de 
agregados reciclados para a produção de cimento resistente, 
duradouro e estável.

SAIBA MAIS

FEDER Renânia-Palatinado: www.efre.rlp.de 
Interreg:  https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-

innovationspolitik/interreg/
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PONTO DE DADOS

Compreender a execução das dotações 
do FEDER e do FC no período de 
2007-2013 

No final do verão de 2018, a Comissão publicou 
a síntese financeira atualizada da execução das 
dotações do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão (FC) no 
período de 2007-2013.

Apesar dos desafios enfrentados pela União Europeia 
durante o período de programação de 2007-2013, 
a execução financeira das dotações do FEDER e do FC 

encontrava-se nos 97,7 % no final do verão de 2018, com 
o processo de encerramento a velocidade de cruzeiro. 

Foram disponibilizados 270,9 mil milhões de euros aos Esta-
dos-Membros (EM) no início do quadro financeiro plurianual 
(QFP) 2007-2013 através do FEDER e do FC para cofinanciar 
projetos com elevado valor acrescentado para a redução dos 
desequilíbrios entre as regiões da UE. Esta dotação significativa 
foi canalizada através de dois objetivos principais: a conver-
gência, por um lado, e a competitividade regional e o emprego, 
por outro. Foi, além disso, definido um terceiro objetivo para 
reforçar a cooperação transfronteiriça (CT) entre os EM.

Quanto foi pago e quanto se perdeu?

Nos primeiros três anos do ciclo orçamental, foram adiantados 
23,9 mil milhões de euros para garantir que os programas 
poderiam arrancar sem sofrerem atrasos devido a dificuldades 
de liquidez. Além disso, o reembolso, pela Comissão, de pedi-
dos recebidos entre 1 de janeiro de 2007 e 31 de março de 
2017 (2018 para o novo EM: Croácia) foi de 231 mil milhões 
de euros, sujeito a um limite máximo de 95 % (exceto no caso 
da Grécia), o que limitou os restantes 5 % da dotação para 
tratamento no momento do encerramento. 

Esta reserva protege os interesses dos contribuintes da UE 
garantindo que eventuais montantes irregulares pagos aos 

EM são devidamente recuperados. Destes 5 % restringidos (ou 
mais, no caso de o EM não ter pedido o reembolso até ao 
limite máximo), foram pagos 6,1 mil milhões de euros a 19 
EM+CT até ao final do verão de 2018 e 2,6 mil milhões de 
euros anulados (perdidos) para 14 EM+CT relativos a progra-
mas que já estavam encerrados ou pré-encerrados. 

Esta perda deveu-se ao facto de o EM em questão não ter 
reivindicado os restantes 5 % no seu pedido final ou a irregu-
laridades detetadas pelos auditores da Comissão. Nos casos 
em que a reserva de 5 % não foi suficiente para cobrir os 
montantes irregulares pagos, foram efetuadas cobranças adi-
cionais de 12,3 milhões de euros no final do verão relativa-
mente a dois EM+CT.

Execução das dotações do FEDER e do FC 
por tipo de transação

Milhões de euros FC FEDER Montante 
total

Dotação inicial 70 075,0 200 822,2 270 897,2

Pré-financiamento 7 478,9 16 413,4 23 892,3

Pagamentos interca-
lares

58 730,0 172 221,9 230 951,9

Pagamentos finais 2 204,6 3 926,4 6 131,0

Anulações (n+2/n+3) 209,7 809,0 1 018,6

Anulações 
no momento do encer-
ramento

790,1 1 786,7 2 576,9

Cobranças no 
momento do encerra-
mento (31/08/2018)

– 12,3 12,3

Dotação ainda em 
aberto (31/08/2018)

661,6 5 664,8 6 326,4
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Dada a dimensão esperada dos investimentos e a ênfase na 
apresentação de resultados eficazes, a Comissão garantiu a dis-
ciplina orçamental e incentivou uma execução orçamental mais 
célere através da regra de anulação «n+2/n+3». De acordo com 
esta regra, o prazo para o consumo de uma autorização anual 
«n» era 31 de dezembro do segundo ano, exceto para os EM 
cujo PIB de 2001 a 2003 fosse inferior a 85 % da média da 
UE-25, cujo prazo seria 31 de dezembro do terceiro ano.

Para contrabalançar o impacto da crise financeira, a Comissão 
permitiu a isenção da regra supracitada para a autorização de 
2007 dividindo-a em seis e acrescentando um sexto da auto-
rização orçamental de 2007 a cada uma das autorizações 

orçamentais de 2008 a 2013. Foi demonstrada maior flexibi-
lidade através do pagamento suplementar de 10 % sobre os 
pedidos reembolsados aos EM mais afetados pela crise finan-
ceira, permitindo o faseamento dos projetos entre períodos 
financeiros plurianuais e a introdução de alterações nos pro-
gramas de modo a adaptá-los aos novos desafios sem afetar 
os objetivos políticos. Ainda assim, 12 EM+CT perderam mil 
milhões de euros ao abrigo da regras de anulações «n+2/n+3». 

Segue-se uma síntese global, por EM e por tipo de transação, 
com os montantes totais disponíveis na plataforma de dados 
abertos dos FEEI: http://europa.eu/!Pv48jv. 

Existe algum tema que gostaria de ver discutido em futuras 
edições do PONTO DE DADOS da Panorama?

Existe algum conjunto de dados financeiros que gostaria que 
incluíssemos na Plataforma de Dados Abertos dos FEEI?

Se sim, escreva para: REGIO-A3-BUDGET-TEAM@ec.europa.eu

AT BE BG CB CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
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A cooperação inter-regional 
funciona!
No início de 2018, o Interreg Europa decidiu 
analisar os efeitos e as alterações políticas 
resultantes dos projetos de cooperação inter-
regional. Num relatório recente, foram publicadas 
amplas provas dos benefícios.

Trabalhar com parceiros é benéfico — e mais ainda 
quando partilham possíveis soluções e boas práticas. 
As soluções testadas numa parte da Europa podem 

tornar-se aceleradores da mudança noutras regiões envolvidas 
em projetos de cooperação inter-regional.

O Interreg Europa é um programa pan-europeu para a coo-
peração inter-regional, cofinanciado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. Nos projetos do Interreg Europa, 
organizações públicas e privadas sem fins lucrativos de toda 
a Europa trabalham em conjunto em políticas de desenvolvi-
mento regional. 

A sua cooperação é «suave». Partilham experiência e boas 
práticas com parceiros de projeto e partes interessadas rele-
vantes para a política, procurando soluções em conjunto para 
desafios regionais. 

Dado o tempo necessário para que os resultados se materia-
lizem, as provas foram retiradas do antecessor do programa, 
INTERREG IVC, que cofinanciou projetos de cooperação inter-
-regional entre 2008 e 2014.

Uma sondagem feita entre os parceiros e entrevistas com um 
grupo selecionado produziram provas de cooperação suave 
que se concretizou numa mudança real. Vinte histórias no 
relatório mostram como a inspiração partilhada entre projetos 
pode resultar em mudança e melhorias. 

Exemplos de cooperação benéfica

O projeto PROSESC ajudou um centro de apoio a incubadoras 
no condado de Norfolk, no Reino Unido, a desenvolver a sua 
visão sobre a inovação, a transferir boas práticas na inovação 
no domínio das cadeias de abastecimento na Alemanha 
e a tornar-se no centro de inovação do condado.

 Sem a Hybrid Parks, não haveria projetos 
para estes parques. A criação de espaços verdes 

não era uma atividade comum em Malta. 
A Hybrid Parks foi essencial para obter 

a competência necessária. 

Malcom Borg, Heritage Enterprise, Hybrid Parks
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No âmbito do FIN-EN, a instituição financeira da região ita-
liana da Lombardia desenvolveu um novo conjunto de instru-
mentos financeiros e sistemas informáticos para a sua 
aplicação, divulgação e monitorização, graças a boas práticas 
transferidas do Reino Unido.

Através do projeto MOG, a Agência de Inovação Regional do 
Transdanúbio Central da Hungria desenvolveu um programa 
de mobilidade para ligar pessoas, bens e serviços das zonas 
rurais às cidades circundantes. Esta boa prática transferida 
da Alemanha ajudou a reduzir a desertificação rural da região 
e a poluição ambiental.

No âmbito do projeto VITOUR LANDSCAPE, as boas práticas 
da Itália e da Áustria ajudaram a Associação do Património 
Mundial do Vale Superior do Médio Reno, na Alemanha, 
a desenvolver atividades e iniciativas para uma melhor pro-
teção e preservação da paisagem e do património.  

SAIBA MAIS 
https://www.interregeurope.eu/projectresults
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 a boa prática foi o iniciador da marca, um 
catalisador, demonstrando que era possível. 

A população austríaca explicou presencialmente 
de que modo pode funcionar. Sem o intercâmbio, 

não teríamos chegado tão longe. 

Nico Melchior, Associação do Património Mundial do Vale 
Superior do Médio Reno, VITOUR LANDSCAPE 
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PARTILHANDO BOAS PRÁTICAS ... E O SUCESSO
k  Na Roménia, os agrupamentos utilizam um novo regime de apoio para melhorar a sua gestão, criado em torno de boas 

práticas de parceiros da França, da Áustria e da Hungria (CLUSTERIX); 

k  Linz, na Áustria, tem um novo espaço de co-work para indústrias culturais e criativas, inspirado nas boas práticas da 
Finlândia (CREA.RE);

k  Oakenshaw, no Reino Unido, apoiou a construção de um moinho de vento para dar à comunidade as receitas de outros 
projetos energeticamente eficientes, graças à experiência partilhada pelo parceiro dinamarquês (RENERGY);

k  Linköping, na Suécia, desenvolveu uma abordagem de jardinagem urbana e aprendizagem ao ar livre para impulsionar 
a coesão social na sua comunidade, com a ajuda de um parceiro italiano (Hybrid Parks).

EFEITOS DA COOPERAÇÃO INTER-REGIONAL

150 
projetos 

INTERREG IVC

200 
respostas 

a inquéritos

20 
histórias sobre 
os resultados 
dos projetos

80 % 
mencionam 
mudanças 
políticas na 
sua região

71 % das mudanças levaram 
a novos projetos ou iniciativas

https://www.interregeurope.eu/projectresults/


O projeto da Central de Energia das Ondas tirou par-
tido da sua localização marinha no Rochedo de 
Gibraltar, um território britânico ultramarino, para 
produzir e fornecer eletricidade à rede local. Para além 
de contribuir para a comercialização de energia das 
ondas a nível mundial, o projeto também criou opor-
tunidades de emprego para várias indústrias locais.

O Energy Globe Award é atribuído a projetos que pre-
servam e protegem o ambiente e os recursos ou dedi-
cados às energias renováveis e às boas práticas 

sustentáveis. Com financiamento do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional, o projeto-piloto ECOWAVE demonstrou 
que a energia das ondas é uma solução eficiente e económica 
para locais que sejam demasiado pequenos para a instalação 
de painéis solares e parques eólicos.

A central ECOWAVE foi instalada num antigo pontão da 
Segunda Guerra Mundial no Rochedo de Gibraltar. «Braços» 
robustos ligam flutuadores com formatos singulares ao pon-
tão: à medida que os flutuadores sobem e descem com 
o movimento das ondas, são transmitidos fluidos biodegra-
dáveis para uma central em terra, onde são convertidos em 
pressão fluídica. Esta pressão faz girar um gerador que produz 
eletricidade limpa e a transmite à rede de Gibraltar.

Ligações comerciais

Numa outra estreia para o projeto, a central-piloto de energia 
das ondas foi ligada com êxito à rede de Gibraltar sem criar 
quaisquer danos ou flutuações no abastecimento. Após ter 
superado vários obstáculos à comercialização na indústria da 
energia das ondas, a ECOWAVE decidiu dar uso à sua tecnologia 
inovadora e à localização em terra para desenvolver uma cen-
tral de energias renováveis a um custo significativamente infe-
rior às tentativas anteriores no domínio da energia das ondas.

O projeto-piloto também reduziu os efeitos das condições 
meteorológicas extremas no mar construindo a maior parte da 
central em terra, onde permite um mais fácil acesso e manu-
tenção. Além disso, o sistema responde a dados em tempo real 
dos flutuadores, e quando a altura das ondas é demasiado 
extrema para as capacidades do sistema, este eleva os flutua-
dores automaticamente acima do nível da água antes de reini-
ciar as operações depois do fim da tempestade.

Energia verde

Foi igualmente investida uma quantidade significativa de 
energia para garantir que a ECOWAVE respeitava as exigências 
ambientais e turísticas da região. Instalada num molhe aban-
donado, a central não implica qualquer risco de navegação 
para os navios, é menos visível da costa e dos principais pon-
tos em frente à praia e não produz poluição sonora.

O sistema não perturba a vida marinha local porque flutua à 
superfície e apenas está ligado ao pontão (uma estrutura de 
construção humana) e não ao fundo do mar. Além disso, o fluido 
hidráulico biodegradável utilizado na central não é poluente.

O turismo e o comércio de Gibraltar também beneficiaram da 
renovação do pontão, anteriormente encerrado, que está agora 
aberto a visitantes.

Tendo registado 13 novas patentes e batido o recorde mundial 
de horas de ligação à rede, a empresa Eco Wave Power está 
atualmente a planear uma central de energia das ondas em 
terra de 5 megawatts que fornecerá 15 % da eletricidade do 
território ultramarino britânico.  

SAIBA MAIS
http://www.ecowavepower.com/

INVESTIMENTO TOTAL  
224 497 EUR 

CONTRIBUIÇÃO DA UE  
67 349 EUR

PROJETOS

ECOWAVE VENCE O ENERGY 
GLOBE AWARD 2018 
PARA GIBRALTAR
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Um antigo aterro sanitário foi transformado num 
novo marco para Hamburgo. A Georgswerder 
Energy Hill fornece aos residentes e visitantes da 
cidade alemã energias renováveis, um centro de 
informação e um espaço verde.

A International Building Exhibition em Hamburgo conce-
beu e executou inúmeros projetos de desenvolvimento 
sustentável ecológico e socialmente equilibrado das 

zonas urbanas internas. Estes incluíram um concurso de revi-
talização de um antigo aterro sanitário no distrito de Geor-
gswerder, na maior ilha fluvial da Europa, no rio Elba. O projeto 
foi concluído em 2013 utilizando o projeto vencedor.

De pilha de resíduos tóxicos a símbolo 
das energias renováveis 

Durante décadas, o aterro sanitário de Georgswerder foi um 
local de depósito de resíduos domésticos e resíduos industriais 
tóxicos. No final da década de 1970, a operação de deposição 
em aterro tinha sido descontinuada, mas descobriu-se que 
havia fuga de dioxinas para as águas subterrâneas. A pilha 
de 40 metros de altura e o subsolo tiveram de ser extensa-
mente protegidos com uma membrana de plástico impermeá-
vel. Foram realizados trabalhos técnicos durante vários anos 
para proteger o local e as águas subterrâneas.

O local foi depois coberto com terra e é agora uma colina 
verde com relvados e arbustos. Tirando partido das excelentes 
condições de vento, foram erigidas as primeiras turbinas eóli-
cas na coluna na década de 1990. Hoje, as turbinas eólicas 
de elevado desempenho e os painéis solares fornecem eletri-
cidade a milhares de agregados familiares. 

A Energy Hill está aberta ao público desde 2013. Os mais 
curiosos podem visitar um centro de informação com apre-
sentações multimédia interativas para saber mais sobre a his-
tória do local e o modo como foi transformado. 

Os visitantes também podem aprender sobre os métodos 
modernos de gestão de resíduos e de reciclagem, sobretudo 
porque o edifício permite uma visão aproximada do equipa-
mento técnico e das instalações de tratamento das águas 
subterrâneas e das energias renováveis. O centro é eficiente 
do ponto de vista energético.

A Energy Hill é mais um espaço verde no distrito de Georgswer-
der. As pessoas podem subir a colina e passear num passadiço 
circular no topo, usufruindo do ar puro e da surpreendente vista 
sobre o porto e o centro da cidade. O percurso inclui um espaço 
contemporâneo para diversas atividades.

Este «Horizon Path» é concebido para se assemelhar a um 
anel branco que circunda a colina e que pode ser visto de 
longe — um símbolo de Hamburgo. À noite, é iluminado por 
luzes LED. O anel é construído em materiais recicláveis e a sua 
forma sem-fim simboliza a importância da reciclagem e da 
economia circular. 

SAIBA MAIS
https://www.facebook.com/energieberggeorgswerder/

INVESTIMENTO TOTAL  
9 140 000 EUR 

CONTRIBUIÇÃO DA UE  
4 435 703 EUR

PROJETOS

A «ENERGY HILL» 
DE HAMBURGO 
ABRE HORIZONTES

45

PANORAMA / OUTONO 2018 / N.º 66

https://www.facebook.com/energieberggeorgswerder/


Uma instalação de ponta para investigação de 
física fotonuclear e das suas aplicações à utilização 
de tecnologias laser vai entrar em funcionamento 
na cidade romena de Măgurele em 2019. vai 

Criada pelo projeto Extreme Light Infrastructure-Nuclear 
Physics (ELI-NP), faz parte de uma empresa europeia 
mais ampla que também inclui instalações na Hungria 

(ELI Attosecond Light Pulse Source) e na República Checa 
(ELI-Beamlines). 

Foram instalados os equipamentos para os dois braços do 
sistema laser de elevada potência da instalação e iniciaram-se 
os ensaios de três feixes de laser, que têm níveis de produção 
potenciais de 100 terawatts, 1 petawatt e 10 petawatts. 
A construção de um sistema de transporte de feixes de laser 
também está em curso. 

Ligações comerciais

Alguns dos laboratórios da instalação, nomeadamente os da 
ótica e da produção experimental, já estão em funciona-
mento. O laboratório alvo tem um conjunto de equipamentos 
para produção de micro e nanoestruturas, incluindo um sis-
tema de fabrico de nanoestruturas em alvos sólidos para 
melhor absorção dos pulsos de laser, e está a ser continua-
mente melhorado.

Os investigadores deste laboratório começaram a preparar 
alvos para experiências iniciais com os lasers de elevada 
potência. Além disso, o laboratório participa em programas 
educativos de nível de mestrado e doutoramento no domínio 
das micro e nanotecnologias.

A instalação do sistema de feixes gama e a construção de 
instrumentos para experiências com feixes gama também 
estão em curso, com alguns dos instrumentos já prontos para 
utilização. Uma das principais prioridades nesta área é fazer 
experiências com feixes gama de baixa e alta energia. Os 
investigadores do ELI-NP estão agora a trabalhar com um 
comité científico internacional neste domínio e realizaram uma 
experiência preparatória com êxito na Universidade de Duke, 
nos EUA. Estes estudos continuarão no âmbito do ELI-NP.

As experiências em fluorescência de ressonância nuclear (FRN) — 
um processo através do qual um núcleo absorve e emite raios 
gama — são um nicho de investigação específico da instalação. 
Os seus equipamentos poderão detetar raios gama de modo 
eficaz na presença de elevados níveis de radiação, e a técnica 
de FRN será utilizada para tomografia e radiografia 3D de pre-
cisão, permitindo ver a forma interna ou secções transversais 
de objetos. Trata-se de uma técnica atrativa para a análise não 
destrutiva de uma vasta variedade de materiais.

Além disso, está a ser desenvolvido um dispositivo conhecido 
como um conjunto de faixas de silicone («silicon strip array») 
para medir reações relevantes para acontecimentos astronó-
micos, como o Big Bang ou explosões de supernovas.

Mais de 150 investigadores de 26 países trabalham agora no 
ELI-NP e está a ser efetuado recrutamento a nível internacio-
nal com vista a alcançar os 300 trabalhadores até 2020. Um 
regime de acesso livre disponibilizará as novas instalações 
a pessoas provenientes de outros pilares do ELI, bem como 
a utilizadores científicos externos. 

SAIBA MAIS
http://www.eli-np.ro/

INVESTIMENTO TOTAL  
310 946 691 EUR 

CONTRIBUIÇÃO DA UE  
255 933 558 EUR

PROJETOS

ABERTURA DE INSTALAÇÃO 
DE LASER E FÍSICA 
NUCLEAR DE PONTA 
NA ROMÉNIA 
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