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ORGANISMOS DE INFORMAÇÃO EUROPEIA NA MADEIRA 

CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO EUROPEIA (CDE): apoiam as Universidades a que estão adstritos; prestam 
também informação genérica ao público. 

Centro de Documentação Europeia 
Universidade da Madeira 
Serviços de Documentação 
Polo Universitário da Penteada 
P-9000-390 FUNCHAL 
Tel: (091) 70 50 71 
Fax: (091) 23 23 90 
E-mail: cdeuma@uma.pt 

CASAS DA EUROPA (CSE): são Associações culturais sem fins lucrativos, membros da FIME-Féderation 
Internationale des Maisons de l'Europe, que foram criadas com o fim de divulgar os ideais europeus e 
esclarecerem o público em geral sobre a União Europeia. 

Casa da Europa da Madeira - CERNE 
Rua Latino Coelho, 57-3° 
P-9050-043 FUNCHAL 
Tel: (091) 23 55 45 
Fax: (091) 23 53 82 
E-mail:cerne.madeira@mail.telepac.pt 
Web-Site: http://www.madinfo.pt/europa 

EURO INFO CENTRES (EIC)ÆUROGABINETES: criados para apoiar pequenas e médias empresas. 

Euro Info Centre da Madeira (Eurogabinete) 
Associação Comercial e Industrial do Funchal 
Câmara de Comércio e Indústria da Madeira 
Av. Arriaga,41 
P-9000-507 FUNCHAL 
Tel: (091) 20 68 00 
Fax: (091) 20 68 68 
E-mail: acif.euro@mail.telepac.pt 

CENTROS DE EMPRESA E IN0VAÇA0/( BIC - Business Innovation Center): apoiam Empresas em matérias de 
reorganização e modernização. 

CEIM-Centro de Empresas e Inovação da Madeira, Lda 
Caminho da Penteada 
P-9000-390 FUNCHAL 
Tel: (091) 72 30 00 
Fax: (091) 72 00 30 
E-mail: ceim@madinfo.pt 
Web-Site: http://www.madinfo.pt/ceim 



D ia após dia, a União Europeia estä presente nas 
regiões. As ajudas ao desenvolvimento regional, 
mas também o apoio à formação profissional e 

outros meios de luta contra o desemprego, o apoio às 
actividades rurais, o financiamento da investigação ou 
de programas de intercâmbio de jovens e a definição 
dos grandes eixos de comunicação do futuro são exemplos 
dos múltiplos domínios de acção da União em cada 
uma das suas regiões, mais perto dos cidadãos e para 
os cidadãos. 

Ao apresentar não só dados quantificados, mas igualmente 
focando os instrumentos de apoio ao desenvolvimento, 
esta brochura faz sucintamente um balanço da acção 
da União na vossa região. 

As políticas regionais e estruturais da União Europeia 
inserem-se num quadro político global proposto, após 
amplas consultas, pela Comissão Europeia e decidido 
no âmbito de um debate democrático realizado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. 

A intervenção da União Europeia nas regiões processa-se 
de forma concertada e em estreita colaboração com as 
autoridades nacionais e locais, no respeito pelas 
competências de cada instância. Com efeito, o 
desenvolvimento regional exige a mobilização de todos 
os intervenientes e deve concretizar-se com o contributo 
e o empenho dos cidadãos. 

As eleições europeias são o momento privilegiado para os 
cidadãos europeus escolherem os seus representantes 
no Parlamento Europeu, exercendo assim uma influência 
directa nas políticas que traduzem a solidariedade 
económica e social na União Europeia. 



A União Europeia e as suas Regiões 

A25 de Março de 1957, em Roma, 
representantes da Belgica, da França, 
da Italia, do Luxemburgo, dos 

Países Baixos e da República Federal da 
Alemanha, assinaram o Tratado que instituiu a 
Comunidade Económica Europeia - CEE. 0 
Tratado da CEE estabelece, no seu preâmbu
lo, objectivos muito ambiciosos tendo 
todos eles como finalidade estabelecer a 
união entre os povos europeus, contribuir 
para o seu progresso económico e social e 
consolidar a defesa da paz e da liberdade, 
entre outros. Cumpriam-se assim as aspi
rações de Jean Monnet que dizia: "Apenas 
há comunidade entre os povos que se 
empenham sem limite de tempo e sem 
espírito de retorno". 

Actualmente com 15 Estados-membros e 
assegurando a paz e prosperidade dos 
cerca de 380 milhões de cidadãos, pode 
dizer-se que a União Europeia atingiu os seus 
principais objectivos. Ao longo destes 
40 anos conseguiu-se a criação de um 
Mercado Único onde bens, serviços, pessoas 
e capitais podem circular livremente e 
estabeleceram-se novos padrões de soli

dariedade entre todos os cidadãos e entre 
todas as regiões. 

A União Económica e Monetária, instituída 
pelo Tratado da União Europeia (TUE) 
em 1 de Novembro de 1993, entrou no dia 
1 de Janeiro de 1999 na 3a fase, com a 
introdução de uma moeda única, o EURO. 
Actualmente (1999) 11 países da União 
(incluindo Portugal) fazem parte da Zona 
EURO. A cotação desta nova moeda foi 
fixada a 31 de Dezembro de 1998 (para 
Portugal, 1 Euro = 200,482 Escudos). 

0 TUE, também designado por Tratado de 
Maastricht, é o culminar de um processo de 
transformação da CEE, entidade económica, 
numa união que dispõe de competências 
políticas, ou seja, numa verdadeira União 
Política. Foi acordado que, desde então, se 
desenvolveria gradualmente uma política 
externa e de segurança comum, passando por 
vários pressupostos tais como a salvaguarda 
dos interesses fundamentais e da indepen
dência da União, o reforço da segurança da 
União e dos seus Estados-membros e o 
fomento da cooperação internacional, 
entre outros, bem como uma política de 
justiça e assuntos internos. Por outro lado, 
o TUE prevê ainda uma ampla cooperação 
no domínio da política externa e de segu
rança, através da cooperação intergoverna
mental, sem recurso aos processos de 
decisão da CEE. 

Entretanto, a Europa dos 15 decidiu abrir 
as suas portas, numa primeira fase, a cinco 
países do leste: Hungria, Polónia, 
República Checa, Eslovénia e Estónia. Esta 
decisão surgiu na sequência de um longo 
processo de negociações com os países da 
Europa Central e Oriental e com Chipre, que 
se iniciou com a queda do muro de Berlim 



e com a desintegração da URSS. 0 Conselho 

Europeu do Luxemburgo, realizado a 12 e 13 

de Dezembro de 1997, lançou o processo 

de alargamento da União, que deverá ser 

feito por "etapas, de acordo com os ritmos 

específicos de cada Estado candidato em 

função do seu grau de preparação", com o 

objectivo de "colocar os Estados candidatos 

em condições de aderirem à União e de 

preparar esta última para que o alargamento 

se faça em boas condições". 

No âmbito do processo que caracteriza a 

construção de uma União entre os povos 

europeus, foi recentemente aprovado o 

Tratado de Amesterdão que, encontrandose 

em fase de ratificação pelos diferentes 

Estadosmembros até final de 1999, visa 

criar condições para o alargamento da 

União Europeia acabado de referir. 

Simultaneamente e no sentido de responder 

às preocupações dos europeus, este Tratado 

elege o emprego e os direitos do cidadão 

como prioridades da União, ao mesmo 

tempo que melhora a livre circulação e reforça 

a segurança. 

Paralelamente reafirma o papel da politica 

externa, de modo a que a Europa faça valer 

a sua voz na cena internacional de uma 

forma mais eficaz. 

Consolidar a união e respeitar a diferença 

Ao mesmo tempo que aprofunda o processo 

de integração, a União Europeia continua 

a respeitar plenamente a diversidade cultural 

e linguística dos seus povos e regiões. 

Os cidadãos europeus continuam a ser, 

antes de mais, cidadãos de um Estado

membro e a identificaremse com as 

regiões a que pertencem. Mas a União 

Europeia conferelhes um sentimento suple

mentar de identidade e um quadro de 

acção comum, tendo em vista o reforço da 

sua solidariedade. 

Cada vez mais, cidadãos e regiões, estão 

envolvidos nos assuntos comunitários: os 

deputados ao Parlamento Europeu são 

eleitos directamente pelos cidadãos, que 

podem igualmente apresentar queixa contra 

qualquer Instituição da União Europeia; os 

representantes das autoridades regionais 

(Presidentes de Câmaras  e no caso das 

Regiões Autónomas, os respectivos 

Presidentes dos Governos Regionais) têm 

assento no Comité das Regiões, criado 

também pelo Tratado de Maastricht. 

Por outro lado, ao tentar diminuir as 

assimetrias existentes e proporcionar aos 

cidadãos um melhor nível de vida, no 

espírito da coesão económica e social, a 

União Europeia tem vindo a promover o 

desenvolvimento económico e social e a 

melhoria do acesso das regiões menos prós

peras aos mercados mais ricos da Europa 

comunitária, ao mesmo tempo que tem 

procurado tornar essas regiões mais atrac

tivas para os investidores. 
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Presentemente, a União Europeia está igual

mente empenhada num vasto programa des

tinado a desenvolver as redes transeuropeias 

e a apoiar os países menos ricos  Espanha, 

Portugal, Irlanda e Grécia  no que se refere 



ao financiamento de projectos nos domínios 
das infra-estruturas de transportes e do 
ambiente. Para este fim, foi criado o Fundo 
de Coesão com a dotação de cerca de 3 mil 
milhões de contos, a utilizar num período 
de 5 anos, o qual termina no fim de 1999. 

0 funcionamento da União Europeia 

A União Europeia caracteriza-se por um 
sistema institucional, único no seu modo 
de funcionamento e diferente de todas as 
outras organizações internacionais. Os 
Estados - membros, ao assinarem os 
Tratados, passaram a autorizar diversos 
actos de delegação de soberania em benefício 
de órgãos independentes que representam 
ao mesmo tempo os interesses nacionais e 
o interesse comunitário, estando interligados 
entre si por relações de complementa
ridade de que decorre o processo de 
decisão. 

0 funcionamento da União Europeia é 
assegurado pelas seguintes Instituições: 

0 Conselho da União Europeia - é por 
excelência, o órgão de decisão da União 
Europeia, reunindo os ministros dos 15 
países de acordo com o assunto da respec
tiva reunião (por exemplo, agricultura, 
negócios estrangeiros, transportes, etc.). 
Cada país exerce a presidência rotativamente 
e por um período de 6 meses, cabendo a 
Portugal o exercício da presidência do 
Conselho da União Europeia no 1 o semestre 
do ano 2000. 

0 Parlamento Europeu é o órgão de 
expressão democrática e de controlo político 
das Comunidades Europeias e participa 
igualmente no processo legislativo. Eleito 
por sufrágio directo e universal a partir de 
1979, é constituído actualmente por 626 
deputados, com mandatos de cinco anos. 0 

Parlamento partilha o seu poder legislativo 
com o Conselho e tem vindo a adquirir 
mais poder na sequência nomeadamente 
dos Tratados da União Europeia (Maastricht) 
e de Amesterdão. Pode censurar a Comissão 
e, a par do Conselho, assume também o 
direito de co-decisâo em certos domínios. 

A Comissão Europeia, guardiã dos tratados 
da União Europeia, é a única Instituição 
que pode fazer propostas legislativas, 
velando simultaneamente pela correcta 
aplicação de toda a legislação pelos 
Estados-membros. Como órgão executivo 
da União, a Comissão é responsável pela 
aplicação e condução da sua política. A 
gestão do orçamento, incluindo os Fundos 
Estruturais, constituí uma das responsa
bilidades dos Membros da Comissão. 

0 Tribunal de Justiça é composto por 15 
juízes, nomeados de comum acordo pelos 
Estados-membros por um período de seis 
anos, que exercem as suas funções com 
plena independência. Arbitro supremo em 
matéria de legislação europeia, para além 
de julgar as infracções cometidas no 
âmbito da União Europeia, a esta 
Instituição compete a interpretação do 
direito comunitário. 

Existe ainda uma quinta Instituição, o 
Tribunal de Contas, que controla a gestão 
adequada do orçamento da União Europeia, 
tanto pela Comissão como pelos Estados-
membros, no que se refere às suas respon
sabilidades específicas, nomeadamente 
nos domínios da Política Agrícola Comum 
(PAC) e dos Fundos Estruturais. 

Finalmente, a União compreende ainda dois 
Comités consultivos, o Comité Económico 
e Social - constituído por representantes 
do patronato, dos trabalhadores e de outros 
interesses económicos, e o Comité das 



Regiões, o mais recente órgão da União 
Europeia, que permite a participação de 
representantes dos poderes local e regional 
nas decisões que lhes dizem directamente 
respeito. 0 Comité das Regiões, tal como o 
Comité Económico e Social, é composto por 

222 membros, nomeados por um período 
de quatro anos pelo Conselho, sob proposta 
dos Estados-membros. Portugal está repre
sentado por 12 membros em cada um destes 
Comités. 



A Região Autónoma da Madeira na União Europeia 

CCom uma superfície total de 91.967 
Km2, o território de Portugal é consti
tuído por uma parte continental e pelos 

arquipélagos dos Açores e da Madeira 
(Regiões Autónomas). 

0 arquipélago da Madeira situa-se no Oceano 
Atlântico, a 978 Kms a sudoeste de Lisboa. 
De origem vulcânica, é formado pelas ilhas da 
Madeira (736 Km2), Porto Santo (43 Km2), 
Desertas (14 Km2) e Selvagens (4 Km2). Só as 
duas primeiras ilhas são habitadas, constituindo 
as outras reservas naturais. 

A ilha da Madeira possui uma orografia 
bastante acidentada, sendo os pontos mais 
altos o Pico Ruivo (1.862 m) e o Pico do 
Areeiro (1.818 m). 0 relevo, bem como a 
exposição aos ventos predominantes, fazem 
com que na ilha existam diversos micro-climas 
o que, aliado ao exotismo da vegetação, 
constitui um importante factor de atracção 
para o turismo, principal actividade da 
região. Não existem grandes variações térmicas 
durante todo o ano mantendo-se o clima 
ameno com temperaturas médias a rondar os 
22°C (máxima) e os 16°C (mínima). A tem
peratura da água do mar, devido à influência 
da corrente quente do Golfo, mantém-se nos 
22°C no Verão, arrefecendo gradualmente até 
atingir os 17°C no fim do Inverno. 

A ilha do Porto Santo, por outro lado, tem 
uma constituição geo-morfologi ca completa
mente oposta à da ilha da Madeira. Muito 
plana e com 9 Km de praia de areia fina e 
dourada constitui uma estância de turismo 
ainda pouco explorada. 

Apesar de possuir uma densidade popula
cional superior à média do país e mesmo da 
UE, 75% da população da ilha da Madeira 
habita em apenas 35% do território, sobretudo 
na costa sul, onde se encontra a cidade do 
Funchal, capital da Região Autónoma da 
Madeira, que concentra 45% da população, 
com uma densidade populacional de 1.500 
h/Km2. É também nesta zona que se localiza 
a maior parte das unidades hoteleiras. 

A economia da região assenta fundamental
mente na agricultura e no sector terciário, 
constituindo o turismo a maior fonte de 
receitas da economia madeirense. No sector 
agrícola, a produção de banana dirigida 
fundamentalmente ao consumo local e conti
nente português, as flores e o afamado vinho 
da Madeira, constituem também um impor
tante contributo para a economia regional. A 
indústria é pouco diversificada e consiste fun
damentalmente em actividades de carácter 
artesanal: bordados, tapeçaria e artigos de 
vime. Contribuindo de forma muito positiva 
para o desenvolvimento económico da 
Madeira, não podemos deixar de referir a 



actividade desenvolvida pela Zona Franca da 

Madeira a qual integra as actividades finan

ceira, industrial e comercial e é constituída 

por um conjunto de incentivos fiscais e 

financeiros de que podem beneficiar todas as 

empresas que ali se instalem. 

Politicamente a Madeira é, desde 1976, uma 

região autónoma, dotada de um estatuto 

políticoadministrativo e de órgãos de governo 

próprios: a Assembleia Regional e o Governo 

Regional. 0 Estado Português é representado 

na região por um Ministro da República. 

Tendo como fundamento os condicionalismos 

geográficos e sociais, desde a integração da 

Região na União Europeia em 1986, as 

autoridades regionais têm procurado defender 

as suas especificidades de insularidade e 

afastamento relativamente ao espaço comu

nitário. 0 reconhecimento desta realidade foi 

consagrado desde logo na Declaração Comum 

relativa ao desenvolvimento económico e 

social da Madeira e Açores, no Tratado de 

Adesão de Portugal à CEE e, recentemente, no 

Tratado de Amsterdão através do n.° 2 do 

artigo 299°, o qual constitui a basejurídica 

para todas as disposições relativas às 

Regiões Ultraperiféricas (RUP), onde se inclui 

a Madeira. Este novo enquadramento jurídico 

vai permitir às RUP apresentarem um conjunto 

de medidas específicas, modelar as políticas 

comunitárias e solicitar derrogações de 

âmbito estrutural. 

Durante os últimos anos e em resultado, 

sobretudo, do aumento do investimento e 

das exportações que se seguiu à adesão de 

Portugal à Comunidade em 1986, o país temse 

aproximado dos padrões de desenvolvimento 

económico dos seus parceiros europeus. Por 

outro lado, Portugal continua, quando com

parado com a média dos restantes países da 

União europeia, com um certo atraso de 

desenvolvimento. Neste contexto, o PIB/hab. 

da Madeira representa 52% da média da 

Europa dos 15. 

A evolução favorável registada nos últimos 

anos, fundamentalmente baseada no aumento 

do investimento público, permitiu reduzir ou 

atenuar o impacto dos atrasos estruturais que 

caracterizam a economia da Região. No entan

to subsistem ainda importantes estrangula

mentos e factores limitativos que, no quadro 

duma economia cada vez mais globalizante, 

poderão pôr em causa o esforço em curso e dos 

quais se salientam: 

• insuficiente qualificação dos recursos 

humanos; 

• fraca estrutura produtiva; 

• subsistência de problemas de acessibili

dade e comunicações; 

• nível insuficiente de infraestruturas e de 

cobertura de serviços básicos para a 

qualidade de vida; 

• vulnerabilidade em termos de equilíbrio 

ambiental; 

• manutenção de assimetrias intraregionais. 
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A Política Regional e de Coesão da União Europeia 

Oaprofundamento da integração das 
economias europeias ocidentais e a 
aproximação dos níveis de desenvolvi

mento entre os Estados-membros, são os 
resultados mais visíveis da intervenção da 
Política Regional Comunitária ao longo dos 
quase 25 anos da sua existência. 

0 surgimento da Política Regional em 1975 
está ligado à necessidade de reforçar o espíri
to comunitário face ao agravamento dos 
desequilíbrios de desenvolvimento que o 
forte crescimento económico registado na 
Europa Ocidental a partir do início dos anos 
60 não conseguiu atenuar, tendo-se mesmo 
agravado nalguns casos. 

Associado a esta Política e com vista à 
consecução dos seus objectivos, foi criado, 
no mesmo ano, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), cujas 
formas de aplicação se descreverão à frente. 
Este instrumento destinava-se a apoiar finan
ceiramente as acções tendentes a corrigir as 
assimetrias inter-regionais. A persistência 
destes desequilíbrios, agravados com os 
alargamentos ocorridos na década de 80, e a 
necessidade de os combater de forma mais 
eficaz, justificaram os diversos ajustamentos 
introduzidos neste instrumento financeiro. 

A Solidariedade e a Coesão 

Em resultado das múltiplas acções visando 
um crescimento mais equilibrado, a Política 
Regional afirmou-se gradualmente no contexto 
comunitário como um factor de solidariedade 
europeia em favor dos Estados-membros e 
das regiões mais desfavorecidas. Esta inter
venção adquiriu maior visibilidade a partir de 
meados da década de 80, altura em que se 

perspectivou a criação do Mercado Único 
Europeu. 

A criação deste grande mercado a partir de 
1993 e a consequente abertura das fronteiras 
não se apresentava fácil devido sobretudo 
aos grandes desníveis de desenvolvimento 
entre os Estados-membros. 

A fim de obstar a essa situação e de reduzir 
as assimetrias entre países e regiões comu
nitárias, foi introduzido em 1986, no âmbito 
do Acto Único Europeu, o conceito de coesão 
económica e social. A aplicação deste principio 
esteve na origem da reforma dos Fundos 
Estruturais em 1988, de onde resultou nos 
anos seguintes um aumento significativo dos 
meios financeiros a favor dos países e regiões 
mais débeis da Comunidade Europeia. 

Neste quadro foi particularmente relevante a 
intervenção do FEDER no apoio a acções em 
favor das regiões menos desenvolvidas da 
Comunidade, regiões objectivo 1 (PIB/habi-

• Zonas da Comunidade Europeia para o objectivo n°1 



tante inferior a 75% da média Comunitária), 
onde são notórias a fragilidade das qualifica
ções dos recursos humanos, o atraso tecno
lógico e a insuficiência de infra-estruturas 
em áreas como os transportes, comunicações, 
ambiente, energia, entre outras. 

A afirmação da Política Regional 
e de Coesão 

0 aprofundamento da integração europeia e 
as transformações ocorridas no seio da Europa 
nos finais da década de 80, impulsionaram a 
decisão de instituir a União Económica e 
Monetária e de criar uma Moeda Única como 
complemento eficaz do Mercado Único. 

Estas decisões, pelas exigências de rigor que 
colocavam na condução das políticas económi
cas por parte dos Governos, representavam um 
desafio suplementar para os países e regiões 
europeias com maior atraso estrutural. 

Foi por esse motivo que o Tratado da União 
Europeia de 1991, a par das disposições 
sobre a União Económica e Monetária e a 
Moeda Única, conferiu especial significado à 
Política Regional e de Coesão. Assim, além de 
reiterar a importância do princípio da coesão 
económica e social, instituiu o Comité das 
Regiões e criou o Fundo de Coesão. 

Este Fundo foi criado com o objectivo de 
facilitar a preparação para a União 
Económica e Monetária dos quatro países da 
União Europeia cujo PIB/habitante não 
atingia em 1992, 90% da média comu
nitária (Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia). 
0 Fundo de Coesão, que inicialmente fun
cionou como Instrumento Financeiro de 
Coesão, apoia o financiamento de projectos 
nas áreas do ambiente e dos transportes. 

Por outro lado, a globalização crescente 
das economias e o aprofundamento da inte
gração que a Moeda Única representa, con

tribuíram também para a afirmação da 
Política Regional e de Coesão no quadro 
europeu, tornando-a num dos pilares da 
política de desenvolvimento. 

Por estas razões os meios financeiros atribuídos 
aos Fundos Estruturais não pararam de 
crescer como se poderá observar mais adiante. 

0 desempenho da Política Regional conjugado 
com o aumento de recursos financeiros que 
lhe foram atribuídos contribuiu para a 
redução das diferenças de rendimento por 
habitante entre os Estados-membros no 
período entre 1986-1993. Esta redução foi 
notória nos quatro países da coesão, tendo o 
rendimento por habitante naquele período 
passado de 64% para 70% da média comu
nitária. Sucede, porém, que a nível regional 
esta tendência não se confirmou inteira
mente, porquanto as disparidades de rendi
mento entre as regiões permaneceram quase 
inalteradas no mesmo período. 

Assim, enquanto em 1991 as 10 regiões mais 
ricas tiveram um rendimento médio per capi
ta cerca de 3,5 vezes superior à das 10 
regiões mais pobres, em 1995 aquele valor 
desceu apenas para 3,2 vezes. 

PIB Per Capita por Estado-membro 
e Extremos Regionais, 1995 

Fonte: EUROSTAT 

Por outro lado, no que respeita ao emprego e 
apesar da criação de cerca de 7 milhões de 



postos de trabalho em termos líquidos desde 

1983, o número de desempregados pratica

mente não diminuiu na União, tendose 

tornado ainda mais vasta a amplitude das 

diferenças regionais em matéria de taxas 

de desemprego. Esta situação resultou do 

desfasamento registado entre o crescimento 

económico, ligeiramente acima dos 2% ao 

ano, e a evolução do emprego, na ordem dos 

0,5% ao ano. 

0 Emprego e a Política Regional 

e de Coesão 

Apesar dos esforços feitos pelas autoridades 

nacionais e comunitárias e dos recursos 

financeiros atribuídos às políticas de 

emprego, as soluções encontradas não se têm 

revelado suficientemente eficazes, persistin

do por isso elevadas taxas de desemprego no 

seio da União Europeia. 

0 desemprego tende a afectar com maior 

intensidade os grupos sociais mais vul

neráveis: os jovens  onde um em cada cinco 

se encontra sem trabalho, as mulheres  para 

TAXA DE DESEMPREGO POR ESTADO MEMBRO (JUtHO 1998,%) 
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Fonte: EUROSTAT 

as quais a taxa média de desemprego é mais 

elevada do que a dos homens, e os activos 

sem qualificação  onde predomina o desem

prego de longa duração. 

A situação a que se chegou mostra que o cresci

mento económico não constitui, por si só, a 

solução para a problemática do desemprego. 

Nas duas últimas décadas a situação económi

ca global modificouse profundamente. A 

mundialização da produção e dos mercados 

financeiros, bem como o rápido progresso 

tecnológico, provocaram alterações significa

tivas nas condições de emprego e na organi

zação do trabalho. Porém, os avanços regista

dos no nível de conhecimentos científicos e 

técnicos que permitiriam melhorar o fun

cionamento da sociedade, não foram corres

pondidos pela criação de um número sufi

ciente de postos de trabalho, impedindo 

assim a diminuição do desemprego. 

Por estas razões o Tratado de Amesterdão 

(1997) não poderia ficar alheio a este fenó

meno, tendo consagrado na sua estrutura um 

titulo específico alusivo ao emprego. 

Paralelamente, a Comissão Europeia nos termos 

do artigo 130°D do Tratado, e com vista a 
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contribuir para a diminuição do desemprego, 
tem vindo a suscitar nos diversos Estados-
membros o fomento de Iniciativas de 
Desenvolvimento Local onde se incluem, 
entre outras medidas, o lançamento de 
Pactos Territoriais para o Emprego. 

0 objectivo é suscitar em determinadas zonas 
de cada país uma ampla parceria regional 
e/ou local, envolvendo entidades públicas e 
privadas, com vista a mobilizar capacidades 

disponíveis que nesses espaços do território 
possam contribuir para a integração e coor
denação de acções e medidas a favor do 
emprego. 

Simultaneamente, e considerando as 
mutações operadas nos sistemas produtivos 
em resultado do forte desenvolvimento tec
nológico, a "Sociedade de Informação" tem 
sido também indicada como um instrumento 
adequado às exigências do mercado. Trata-se 
de utilizar as tecnologias da informação com 
vista à criação de conhecimento e à satis
fação das necessidades das empresas e dos 
cidadãos. Neste âmbito, o recurso crescente 
às redes digitais de informação tem permiti
do às empresas explorar novas oportunidades 
de mercado e de negócio até hã pouco ine

xistentes. De facto, o aumento do mercado 
das comunicações móveis, a utilização quase 
generalizada da Internet, a emergência do 
comércio electrónico, o desenvolvimento das 
actividades multimédia e a confluência dos 
sectores das telecomunicações, dos com
putadores e do audiovisual, evidenciam o 
potencial das tecnologias da informação e o 
que isso pode significar em termos, quer de 
oportunidades de emprego e de investimento 
em novos sectores da economia, quer de 
redução das assimetrias regionais. 

A persistência de elevadas taxas de desemprego 
nos diversos países da União Europeia e as 
diferenças significativas de rendimento ainda 
existentes justificam que, a par dos aspectos 
estruturais, a política de desenvolvimento se 
oriente também no sentido de promover a cria
ção de postos de trabalho, passando o 
emprego a assumir maior relevância no âmbito 
da intervenção dos Fundos Estruturais. 

Um novo ciclo 

A par da complexidade que estas questões 
revestem, a União Europeia vê-se também 
confrontada com outros importantes desafios 
dos quais se salienta a União Económica e 
Monetária, a Moeda Única e o alargamento a 
Leste, que, pela complexidade que revestem, 
requerem soluções ajustadas que passam por 
reformas nas áreas económica e social e no 
modelo de organização política. 

Estas reformas políticas, económicas e sociais, 
cuja aplicação coincidirá com a viragem do 
século, abrirão um novo ciclo de mudanças 
marcado pela renovação e desenvolvimento 
da União Europeia, onde a Política Regional e 
de Coesão terá uma participação acrescida, 

justificando-se por isso a prioridade que lhe 
foi conferida no Tratado de Amesterdão. 
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As Formas de Apoio 

Para o desenvolvimento da Política 
Regional e de Coesão, a União Europeia 
tem tido à sua disposição diversos 

instrumentos, sendo por certo o mais conhecido 
ou, pelo menos, o mais visível, o conjunto 
dos Fundos Estruturais Europeus. 

Certo é porém que esta não é a única forma 
de promoção da coesão económica e social 
no seio da Europa, utilizada pelas institu
ições comunitárias. Outras existem, igual
mente eficazes e sem as quais se tornaria 
difícil contribuir para a diminuição das 
assimetrias regionais existentes. É o caso, 
por exemplo, da facilitação do acesso à 
informação, sem a qual o desenvolvimento 
da competitividade de algumas regiões seria 
dificultado, bem como o caso dos trabalhos 
no âmbito do fomento e utilização da 
Sociedade da Informação considerada, hoje 
em dia, como um bom contributo para a 
redução das assimetrias regionais. 

Na presente publicação procura-se sintetizar 
os principais instrumentos que a União 
Europeia tem utilizado na implementação da 
sua Política Regional e de Coesão, separando 
os Fundos Estruturais das outras Intervenções. 

Fundos Estruturais Comunitários 

Para o desenvolvimento da sua Política 
Regional e de Coesão, a União Europeia tem 
utilizado, tal como j á referido, meios finan
ceiros disponíveis nos chamados Fundos 
Estruturais: 

• Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional - FEDER 

• Fundo Social Europeu - FSE 

• Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola - FEOGA - secção Orientação 

• Instrumento Financeiro de Orientação das 
Pescas - IFOP 

Em conformidade com as orientações do 
"Livro Branco" sobre o Crescimento, 
Competitividade e Emprego, o principal 
objectivo das intervenções dos Fundos 
Estruturais tem consistido em contribuir para 
criar condições para um desenvolvimento 
económico, um crescimento e uma com-
petividade sustentáveis na Europa, desem
penhando, desta forma, um papel fundamental 
para o aumento da coesão económica e social 
e para a melhoria da situação do emprego 
registado na Europa1. 

É importante chamar a atenção para o facto 
de a intervenção de âmbito estrutural da 
União Europeia, contar ainda com a 
complementaridade resultante da actuação 
do Banco Europeu de Investimentos - BEI. 
Este banco, fundado em 1958, concede 
empréstimos a projectos que se desenvolvam 
preferencialmente nas regiões menos favorecidas 
da União ou que apresentem problemas con
cretos de reconversão, bem como a acções 
que contribuam para a implementação e 
desenvolvimento das políticas comunitárias 
(política regional e outras políticas de 
construção do Mercado Único). 

1 - Esta prioridade do Emprego foi desenhada pela 
Comissão Europeia na sua Comunicação do mês de Março 
de 1996, Com (96) 109 final de 20 de Março de 1996, 
sobre as intervenções estruturais e o emprego 
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Por outro lado, quatro países da União 

Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, têm conta

do ainda, tal como j á referido, com o apoio 

do Fundo de Coesão que, não sendo propria

mente um fundo estrutural, tem um papel 

preponderante no fomento da coesão da 

Europa Comunitária. Este fundo, criado em 

1994, visa contribuir, através do apoio a 

investimentos nas áreas dos transportes e do 

ambiente, para que se processe, de uma 

forma adequada e equilibrada, mais uma das 

etapas da construção europeia  a criação de 

uma União Económica e Monetária  que irá 

contribuir para a prossecução dos objectivos 

subjacentes à criação do Mercado Único. 

Após diversas reformas referentes ao seu 

funcionamento, que tiverem em vista a 

sucessiva adequação às realidades decor

rentes do processo de construção do Mercado 

Único Europeu e das evoluções socio

económicas registadas no conjunto dos 

Estadosmembros, foram definidos, para o 

período 19941999, como objectivos de apli

cação dos Fundos Estruturais os seguintes: 

Objectivo 1 - Adaptação económica das regiões 

com fraco desenvolvimento. 

Objectivo 2 - Reconversão económica e social 
das zonas em declínio industrial. 

Objectivo 3 - Luta contra o desemprego de longa 

duração, inserção dejovens e inte

gração de pessoas ameaçadas de 

exclusão do mercado de trabalho. 

Objectivo 4 - Adaptação dos trabalhadores às 

mutações industriais através de 

medidas preventivas contra o 

desemprego. 

Objectivo 5 a - Adaptação das estruturas agrí

colas e das pescas no quadro da 

reforma da política agrícola 

comum. 

Objectivo 5 b - Diversificação económica das 

zonas rurais vulneráveis 

Objectivo 6 - Adaptação económica das regiões 

com baixa densidade populacional. 

Também para este período, a União Europeia 

afectou aos Fundos Estruturais cerca de 178 000 

MECUS (mais 17 000 para o Fundo de 

Coesão), dos quais cerca de 70 % se destinam 

às regiões abrangidas pelo Objectivo 1, isto 

é, às regiões que apresentam um PIB per 

capita inferior a 75 % da média comunitária. 

A actuação dos Fundos Estruturais processase 

de três formas complementares: 

• através dos Quadros comunitários de apoio 

• através dos programas de In i c ia t i va 

Comunitária 

• através dos chamados projectos Piloto 

A criação da "figura" dos Quadros Comu

nitários de Apoio  QCA, resultante de uma das 

grandes reformas efectuadas ao funcionamento 

dos Fundos Estruturais (em 1988), visou, para 

além de outras questões relacionadas com a 

melhoria da eficiência e eficácia do funciona

mento e controlo destes fundos, melhorar a 

adequabilidade da intervenção estrutural da 

Comunidade à realidade concreta das regiões e 

às suas necessidades em termos de desenvolvi

mento regional equilibrado e sustentado. 

/ Kundos Kstruturais- Distribuição por \^ 

mecanismo 

1994-1999 

90% 

V ■ QCA ■ Inic. Comunit. Π Proj. Piloto ) 

Desta forma, a aplicação dos Fundos 

Estruturais em cada região (através dos QCA) 

passou a ser negociada entre cada Estado

membro e a Comissão Europeia  processo 

que se inicia com a apresentação pelo 

Estadomembro, após consulta às autoridades 
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regionais e locais e a outros 

parceiros económicos e soci

ais, de um Plano de 

Desenvolv imento Regional 

que apresenta a estratégia 

que se pretende implementar 

para o desenvolvimento da 

região por ele abrangida e as 

formas do seu f inanciamento 

(verbas nacionais e verbas 

comunitárias de acordo com 

os regulamentos dos Fundos 

Estruturais vigentes). 

Contudo, porque existem 

problemas concretos que se 

colocam a um salutar desen

volvimento regional da União 

Europeia como um todo, a 

Comissão reservou cerca de 9 % das verbas 

disponíveis nos Fundos Estruturais para a 

implementação de Programas de Iniciativa 
Comunitária. Estes programas visam ajudar a 

solucionar problemas existentes ao nível da 

Europa Comunitária (e não apenas de uma ou 

outra região) que di f icu l tam o processo de 

melhoria da coesão económica e social na 

União Europeia. São, por isso, também 

chamados Programas de Interesse Comunitário. 

A sua criação assenta numa iniciat iva da 

Comissão Europeia, ao contrário dos programas 

incorporados nos QCA que, como já se referiu, 

partem de propostas elaboradas pelos Estados-

membros, expressas em Planos de 

Desenvolvimento Regional, que deverão ter 

em conta os objectivos e formas de fun 

cionamento estabelecidos para os Fundos 

Estruturais. São, assim, regra geral, programas 

destinados a apoiar regiões que apresentem 

problemas associados a questões sectoriais, 

seja qual for a sua localização. 

Para aplicação no período 1994-1999 foram 

criados os seguintes Programas de Iniciat iva 

Comunitária: 

PROGRAMA 

Interreg II 
Leader M 
Regis II 

Emprego 

Adapt 
Mutações industriais 

Rechar II 

Resider II 
Konver II 

Retex II 

PME 

Urban 

Pesca 

Peace 

OBJECTIVOS 
Cooperação interregional 
Desenvolvimento rural 
Desenvolvimento das regiões ultra
periféricas 
Emprego e desenvolvimento dos recur
sos humanos 
Adaptação da mão-de-obra 

Reconversão das zonas afectadas pelo 
declínio da indústria carbonífera 
Reconversão das bacias siderúrgicas 
Reconversão das zonas afectadas pelo 
declínio das indústrias militares 
Reconversão das zonas fortemente 
dependentes do sector têxtil 

Apoio às PME 

Apoio ao desenvolvimento das politicas 
urbanas 

Apoio ao sector da pesca 

Desenvolvimento económico da Irlanda 
do Norte 

Das verbas destinadas aos Fundos Estruturais, 

a Comissão reserva-se ainda a possibil idade 

de uti l izar 1 % nos chamados Projectos 
Piloto. Pretende-se, com a sua ut i l ização, 

fomentar o desenvolvimento de projectos que 

cont r ibuam para a melhoria da coesão 

económica e social na Europa dos quinze e 

que, pelo seu carácter inovador, possam vir a 

const i tu i r -se como futuros programas a 

inserir nos Quadros Comunitários de Apoio ou 

de Iniciat iva Comunitária. 

As áreas onde estes projectos se puderam 

desenvolver no período 1995-1999 são as 

seguintes: 

Cooperação regional e inovação 

• Desenvolvimento Urbano 

Ordenamento do Território 

E como beneficiar ainda do apoio destes 

Fundos Estruturais? 

No que se refere aos Programas Operacionais 

do QCA, os destinatários finais poderão candi-
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datarse a este apoio através dos mecanismos 

previstos na legislação/regulamentação 

estabelecida por cada Estadomembro para o 

funcionamento do programa em causa. Esta 

regulamentação, previamente discutida e 

aceite pela Comissão Europeia por forma a 

inserirse na regulamentação comunitária 

sobre o funcionamento dos Fundos Estruturais, 

permite nomeadamente que cada Estado

membro possa gerir de uma forma mais ade

quada não só à sua estrutura interna, mas 

também à sua realidade concreta, os progra

mas do QCA. Os destinatários finais deverão, 

assim, conhecer a regulamentação dos progra

mas a que se pretendem candidatar, que tem 

sido publicitada pelos órgãos competentes. 

Nos Programas de Iniciativa Comunitária o 

processo é sensivelmente o mesmo. A grande 

diferença assenta no processo de criação dos 

programas em si, comojá se referiu. 

Pelo contrário, no caso dos Projectos Piloto, 

os seus promotores deverão apresentar as suas 

candidaturas ao apoio dos Fundos Estruturais 

directamente à Comissão Europeia. 

Outras intervenções 

Tal como referido anteriormente, o contributo 

da União Europeia para o processo de melho

ria da coesão económica e social das suas 

regiões, não se limita à intervenção dos 

Fundos Estruturais. De facto, o papel que esta 

coesão assume para o correcto desenvolvi

mento do Mercado Único, bem como para 

todo o processo de construção europeia nas 

suas diferentes etapas, leva a que as difer

entes políticas europeias tenham também 

presente na sua implementação esta questão. 

De um modo especial salientase o papel 

desempenhado pelas políticas desenvolvidas 

no âmbito das Telecomunicações e do fomen

to da utilização da Sociedade da Informação, 

da Educação e da Formação, da Investigação 

e Desenvolvimento, do Emprego e a própria 

política empresarial e, em particular, de 

apoio às Pequenas e Médias Empresas, 

nomeadamente através da melhoria do aces

so destas empresas à informação. 

0 apoio dos Fundos Estruturais 

em Portugal 

A totalidade do território português insere

se, até finais de 1999, nas regiões abrangidas 

pelo Objectivo n°1, que, tal como se viu, 

absorvem cerca de 70 % das verbas dos 

Fundos Estruturais. 
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Para o período 19941999 esta estimado que 

o apoio comunitário a Portugal em termos de 

Fundos Estruturais tenha ascendido a cerca 

de 3 000 milhões de contos (a que corres

ponderá um valor global de investimento de 

cerca de 5 500 milhões de contos, tendo em 

conta a comparticipação do Estado português 

e o investimento privado que lhe está asso

ciado). A este montante acrescerão cerca de 

500 milhões de contos do Fundo de Coesão. 

0 Quadro Comunitário de Apoio  QCA para o 

período 19941999 estabeleceu quatro eixos 

prioritários de intervenção, nos quais se inte

gram diferentes programas: 
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1 - Qualificar os recursos humanos e pro-

mover o emprego - através da manutenção 

do esforço financeiro em benefício do sis

tema educativo e formativo, do reforço das 

políticas activas de formação profissional e 

ajudas ao emprego e do aumento do investi

mento nos domínios da investigação, ciência 

e tecnologia: 

2 - Reforçar os factores de competitividade 

da economia, através da criação de inf re

estruturas de transportes, telecomunicações 

e energia e da modernização do tecido 

económico orientado para o ajustamento 

estrutural da economia portuguesa e o 

reforço da competitividade nas pescas, agri

cultura, indústria, turismo e património 

cultural, comércio e serviços: 

3 - Promover a qualidade de vida e a coesão 

social, apoiando acções de renovação 

urbana, intervindo de forma integrada no 

domínio do ambiente, melhorando o sistema 

de saúde e lançando acções de apoio à in

tegração económica e social dos grupos sociais 

desfavorecidos; 

4 - Promover a base económica regional, 

promovendo o potencial de desenvolvimento 

das regiões através, nomeadamente, do apoio 

ao desenvolvimento local e rural, criando 

uma iniciativa de apoio ao investimento 

municipal e lançando programas específicos 

para cada uma das sete regiões em que se 

divide o território português. 

A figura seguinte demonstra o peso financeiro 

assumido pelo eixo 2  reforçar os factores de 

competitividade da economia portuguesa. É 

neste eixo que se insere o Programa Estratégico 

de Dinamização e Modernização da Indústria 

Portuguesa  PEDIP, entre outros. Nesta repar

tição não estão incluídas as verbas do Fundo 

de Coesão. 

O Programa Operacional Plurifundos (POP

RAM) para a Madeira, inserese no eixo 4. 

Constituiu no período 19941999, o instru

mento principal da estratégia de desenvolví

Fundos Estruturais - Distribuição pelos 

Eixos do QCA-1994-1999 

■ Eixo I ■ Eixo 2 □ Eixo 3 G Eixo 4 ■ Ass. Τιχ. 

y 
mento do Arquipélago, não só pelo volume 

de recursos financeiros que envolve, mas 

também por ser a melhor forma de potenciar 

energias capazes de maximizar os efeitos 

multiplicadores gerados e possibilitar a 

implementação de politicas de investimento, 

compensando simultaneamente a acção dos 

sectores público e privado. 

Das acções incluídas neste Programa, que repre

senta um investimento cerca de 665 MECUS 

de ECU, dos quais 55,5% representam um co

financiamento comunitário, a principal apli

cação, no valor cerca de 481 MECUS (1 MECU: 

cerca de 200 mil contos), destinase ao sub

programa "Desenvolvimento de Factores de 

Competitividade e de Factores Endógenos" o 

qual engloba as seguintes medidas: 

• Infraestruturas de apoio ao desenvolvimento; 

■ Desenvolvimento da indústria e do artesanato; 

• Valorização e aproveitamento do potencial 

turístico; 

• Desenvolvimento agrícola e rural; 

• Modernização das pescas e desenvolvimento 

das Actividades marinhas; 

• Mobilização do potencial de iniciativa 

endógena. 
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Os três restantes subprogramas têm os 

seguintes objectivos: 

• Qualificação e valorização do potencial 

humano; 

• Qualidade de vida e protecção do ambiente; 

• Gestão e acompanhamento. 

Das treze iniciativas comunitárias, assume 

especial importância para a Região Autónoma 

da Madeira a iniciativa Regis. Destinase 

exclusivamente às Regiões Ultraperiféricas 

(RUP) e tem por finalidade apoiar uma melhor 

Integração destas regiões na Comunidade. 

Compreende, entre outras, acções destinadas 

à diversificação das actividades económicas, 

à consolidação das relações com o resto da 

Comunidade e à cooperação com as RUP. 

Das acções financiadas pelo Regis, destacase 

em importância a ampliação do aeroporto de 

Santa Catarina, que terá, sem dúvida, um 

impacto muito positivo no desenvolvimento 

da Região, na medida em que serão eliminados 

em parte alguns dos constrangimentos actuais 

e fará atenuar de forma decisiva o isolamento 

da Madeira, aproximandoa das regiões do 

centro da Europa, geradoras de turismo e 

principais consumidoras de produtos exóticos 

e de alta qualidade. 

Uma pequena parte do Regis esta afecto a 

projectos de cooperação, sobretudo com as 

restantes Regiões Ultraperiféricas (Açores, 

Canárias, Reunião, Guadalupe, Martinica e 

Guiana). 

Convém ainda referir a aplicação do 

POSE IMA. Tratase de um programa de opções 

específicas ao afastamento e insularidade da 

Madeira e dos Açores, que tem como objectivo 

uma melhor inserção destas regiões na União 

Europeia, a sua participação plena na 

dinâmica do mercado interno bem como a 

melhoria significativa da situação económica 

e social. 

Este programa, aprovado em 1991, constituí 

um marco de referência na vida económica da 

região. Até a data, tem ajudado a compensar 

a Madeira e os Açores das desvantagens con

correnciais resultantes do afastamento e 

insularidade. 

Em termos globais é de notar que o investi

mento a realizar pela União Europeia em 

Portugal, representa cerca de 58 contos por 

habitante (dos Programas Operacionais do 

QCA, do Fundo de Coesão e dos Programas de 

Iniciativa Comunitária) no período de 1994

1999, tendo sido de aproximadamente, 

34 contos por habitante entre 19891993, 

período em que esteve em vigor o primeiro 

Quadro Comunitário de Apoio para Portugal. 

Mais do que analisar a aplicação concreta do 

QCA ou de cada um dos seus programas, 

importa ter presente que, de facto, a aplicação 

a Portugal dos Fundos Estruturais Comunitários 

e do Fundo de Coesão e o esforço público 

Investimento anual médio da União por habitante em Portugal 
(em contos} 

30,643 

J 
34,227 

0 19891993 
■ 19941999 

Fonte: INFOREGIO 
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nacional a ele associado, têm desempenha
do, desde a adesão de Portugal à então 
Comunidade Económica Europeia, um papel 
fundamental no desenvolvimento do país. 

De acordo com os dados oficiais, a con
vergência real da economia portuguesa, medi
da pela evolução do Produto Interno Bruto -
(PIB) per capita, corrigido pela paridade do 

poder de compra, mostra que Portugal se tem 
vindo a aproximar, como um todo, da média 
comunitária. Fruto de condicionalismos 
vários, a diminuição das assimetrias entre as 
regiões de Portugal não tem, contudo, sido 
tão evidente quanto o desejável. 

No que respeita à Região Autónoma da 
Madeira verifica-se que, em resultado dos 
instrumentos lançados no âmbito da política 
regional, nacional e comunitária, esta região 
conseguiu uma significativa melhoria da sua 
economia, sobretudo na construção e melhora
mento de infraestruturas, na qualificação dos 
recursos humanos e no apoio à modernização 
da estrutura produtiva. 
A Região procurou aproveitar o mais eficaz
mente possível os apoios comunitários que têm 
tido um papel fundamental no financiamento de 
acções prioritárias com vista a uma estratégia 
de desenvolvimento e ao ajustamento estru

tural da sua economia face ao desafio cres
cente da internacionalização da economia e 
consequente intensificação da concorrência. 

As perspectivas 

A intervenção futura da União Europeia em 
termos da sua Política Regional e de Coesão, 
tem obrigatoriamente que ser enquadrada por 
três fenómenos essenciais: o alargamento da 
União aos países da Europa Central, a instau
ração, desde Janeiro de 1999, da União 
Económica e Monetária e a reforma de algumas 
das principais políticas comunitárias, como 
seja o caso da Política Agrícola Comum. 

Neste sentido, as propostas apresentadas 
pela Comissão Europeia no documento 
conhecido por "Agenda 2000", no que se 
refere à intervenção estrutural europeia vão, 
nomeadamente, no sentido de: 

• uma maior concentração dos financiamentos 
comunitários nas regiões menos favorecidas; 

• uma maior concentração dos objectivos dos 
Fundos Estruturais (dos actuais sete para 
três), permitindo, desta forma, uma simpli
ficação da execução destes fundos; 

• uma maior descentralização da gestão dos 
Fundos Estruturais a nível dos Estados-
membros, aumentando a eficácia da sua 
acção; 

• uma maior cooperação entre o BEI, o FEI 
(Fundo Europeu de Investimento) e os 
Fundos Estruturais. 

Em termos de orientação da aplicação das 
verbas dos Fundos Estruturais, elas vão no 
sentido de reforçar a salvaguarda e promoção 
do emprego. Em termos temáticos, os Fundos 
Estruturais, enquanto principal instrumento 
da Política Regional, deverão ser prioritaria
mente afectos ao desenvolvimento da 
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Sociedade da Informação, à melhoria da com
petitividade internacional das PME e à neces
sidade de passar de uma política passiva para 
uma política activa em termos de desenvolvi
mento de recursos humanos, entre outras. 

Igualmente importante, em termos de orien
tações, é o esforço de criação e funciona
mento de parcerias ao nível local e/ou 
regional, como forma privilegiada de apli
cação dos Fundos Estruturais. 

Salientam-se os projectos j á lançados no 
âmbito dos Pactos Territoriais para o 
Emprego j á referidos, como embrião do fun
cionamento destas parcerias. 

Em termos financeiros, a proposta da 
Comissão para o período 2000-2006 no que 
respeita às políticas estruturais, é de cerca 
de 286 mil milhões de Euros ( a preços de 
1999), repartidos da seguinte forma: 

• 218,4 mil milhões de Euros para os Fundos 
Estruturais destinados aos 15 Estados-
membros actuais; 

• 21 mil milhões de Euros para o Fundo de 
Coesão para os quatro Estados-membros dele 
beneficiários; 

• 46,9 mil milhões de Euros para os países 
candidatos (7,3 para a pré adesão e 39,6 
para o apoio após a adesão). 

Esta proposta, conhecida por "Agenda 2000", 
poderá assim confirmar o assinalável esforço 
que a União Europeia tem vindo a prosseguir 
no sentido de diminuir as disparidades exis
tentes entre as suas diversas regiões. 
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Oaprofundamento da integração das economias e a 

perspectiva de alargamento a Leste conferem uma 

dimensão acrescida à intervenção da Política 

Regional e de Coesão da Comunidade. 

Pretende a presente brochura levar ao conhecimento do 

leitor informação acerca da construção e funcionamento 

da União Europeia, bem como da importância que reveste 

a coesão económica e social entre as regiões da Europa no 

combate às assimetrias de desenvolvimento e à redução 

do desemprego, num quadro em que avultam os desafios 

da moeda única e do alargamento a novos países. 

Simultaneamente pretende também informar sobre os 

instrumentos de apoio susceptíveis de contribuir para o 

maior desenvolvimento e aproximação dos Estadosmembros 

aos padrões médios da União Europeia. 

COMISSÃO EUROPEIA 
Representação em Portugal 

Largo Jean Monnet, n? 1  1O
5
 · 1269  0Ó8 USBOA · PORTUGAL 

Telefs : Geral · (+351 1 ) 350 98 00 · Fax {+351 1 ) 350 98 01 · Telex: 18 810 COMEUR Ρ 

http://euroinfo.ce.pt · Email: burlis@portugal.dglObur.cec.be 
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