
1

Relatório anual da UE
sobre o estado das regiões e dos municípios

Ficha de informação 2022

#SOTEULocal

Rue Belliard/Belliardstraat 101   |   1040 Bruxelles/Brussel   |   BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 22822211   |   e-mail: visuals@cor.europa.eu   |   www.cor.europa.eu

 @EU_CoR   |    /european.committee.of.the.regions  |    /european-committee-of-the-regions   |    @EU_regions_cities

Relatório anual da UE 
sobre o estado das regiões 
e dos municípios
Ficha de informação 2022



2

Impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia pressiona grande parte das 
regiões orientais da UE, mas a solidariedade prevalece em toda a União
A guerra da Rússia contra a Ucrânia tem uma série de repercussões diversas que exigem soluções complexas. 
Os órgãos de poder local e regional da UE mostraram-se solidários, acolhendo a maior parte dos refugiados, e 
resilientes, adaptando o seu consumo de energia e prestando apoio aos seus cidadãos e às PMEs.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia teve impactos a nível local e regional em toda a UE, embora seja evidente 
uma clivagem entre o leste e o oeste.  Da Finlândia, a norte, até à Grécia, a sul, quase todas as regiões dos 
países situados ao longo da fronteira oriental da UE, bem como da República Checa, estão altamente expostas 
ao impacto da guerra. As regiões com uma exposição média-alta situam-se principalmente ao longo do 
Mediterrâneo, incluindo o Chipre, na maior parte da Itália e em grandes partes de Espanha e Portugal, mas 
também na Alemanha.

Numa perspetiva de futuro, o Comité das Regiões Europeu lançou a Aliança Europeia dos Municípios e Regiões 
para a Reconstrução da Ucrânia, que aproveitará a experiência das parcerias existentes entre regiões e entre 
municípios da UE e da Ucrânia.

Os Estados-Membros e as regiões 
mais próximas da Ucrânia registarão 
as diminuições mais acentuadas 
do produto interno bruto (PIB) em 
resultado da guerra, embora os dados 
apontem também para um impacto 
semelhante na Irlanda e nas regiões 
da Europa Central. Estas regiões 
vizinhas da Ucrânia serão também as 
mais afetadas pela inflação, tal como 
Espanha e Portugal (incluindo os seus 
territórios ultraperiféricos).

Capítulo 1

Exposição regional aos 
impactos da guerra 

contra a Ucrânia 

Fonte: Böhme, K., Mäder Furtado, M., 
Toptsidou, M., Hans, S., Münch, A., 
Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., Iacob, 

A., «The state of the regions, 
cities and villages in the areas of 

socio-economic policies» [O estado 
socioeconómico das regiões e dos 

municípios], junho de 2022.

Resultados do conflito na 
Ucrânia

Fonte: Llano, C., apresentação 
«European Recovery with our 

Neighbours in Arms» [Recuperação 
da Europa com os nossos vizinhos 

aliados], seminário da Rede Europeia 
de Observação do Desenvolvimento 

e da Coesão Territoriais (ESPON) 
intitulado «Stronger together: 

recovering through crises» [A união 
faz força: recuperar em tempo de 

crise(s)], Lille, 1 e 2 de junho de 
2022.

Ler o relatório completo
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Circulação 
transfronteiriça direta 
de pessoas que fogem da 
ucrânia para os países 
vizinhos da UE

Dobias, K., e Homem, F., «EU cities 
and regions welcoming Ukrainian 
refugees – mapping multilevel 
coordination» [Municípios e regiões 
da UE que acolhem refugiados 
ucranianos – cartografia da 
coordenação a vários níveis], 2022. 

Que tipo de medidas 
adotou o seu órgão de 

poder local ou regional 
em resposta à guerra 

contra a Ucrânia?

Fonte: Barómetro Regional e Local.

Os países vizinhos da Ucrânia também 
testemunharam os maiores fluxos migratórios 
em consequência da guerra. Mais de 10 milhões 
de pessoas atravessaram as fronteiras entre a 
Ucrânia e os seus países vizinhos. A Polónia é o 
destino mais procurado (4,3 milhões de chegadas), 
seguida da Hungria (861 000), da Roménia (736 
000), da Eslováquia (548 000) e da República Checa 
(383 000) (dados de final de junho de 2022).

Os órgãos de poder local e regional estiveram na 
linha da frente do acolhimento de refugiados da 
guerra. Mais de três quartos (76%) dos 
representantes locais e regionais que responderam ao Barómetro Regional e Local do CR afirmaram que o seu 
órgão de poder local ou regional tinha recebido refugiados da Ucrânia, 50% afirmaram que o seu órgão de 
poder local ou regional tinha enviado ajuda material para a Ucrânia, 53% apoiavam ativamente os cidadãos e 
as organizações locais da sociedade civil e 57% tinham demonstrado solidariedade política com a Ucrânia. Os 
fundos da UE apoiam muitos destes esforços: 39% dos inquiridos afirmaram que o financiamento da política 
de coesão está a ser utilizado pela sua região ou município para apoiar os refugiados da guerra contra a Ucrânia; 
para 8% dos inquiridos, esta foi a única fonte de financiamento, enquanto 21% afirmaram estar a utilizar fundos 
da UE em conjugação com outras fontes.

5 Flash Eurobarometer - Regional and Local Barometer   /   Fieldwork: 25/07 - 11/09/2022   /   Base: n=2 698 - All respondents

What type of actions did your local or regional authority take in response to the war against Ukraine? [MULTIPLE ANSWERS]Q1

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Showing political solidarity with 
Ukraine 57 67 27 80 48 78 79 72 29 73 43 43 46 19 94 73 71 19 35 59 40 71 58 51 37 37 37 66

Sending material aid to Ukraine 50 24 27 72 8 52 59 38 46 51 51 43 46 52 94 78 48 42 30 11 58 82 68 59 59 65 32 25

Receiving refugees from Ukraine 76 86 62 88 77 94 94 91 23 75 69 77 67 4 98 93 70 73 20 89 70 88 67 82 54 81 78 87

Supporting citizens and local civil 
society organisations in their 
solidarity action

53 56 32 63 41 71 43 59 15 71 54 55 51 0 78 41 63 49 15 45 52 65 60 64 46 44 36 38

Strengthening existing partnerships 
with cities or regions in Ukraine 12 4 3 23 2 14 22 3 0 1 7 10 6 0 48 44 1 18 0 4 9 39 4 25 9 10 10 0

Preparing new partnerships with 
cities or regions in Ukraine 7 1 6 7 2 16 6 5 0 1 7 4 4 0 28 7 5 5 0 7 3 11 3 26 2 10 3 3

Using EU funds in my city/region to 
support refugees 12 7 12 42 5 17 25 20 0 11 3 8 10 0 26 29 3 6 0 4 3 21 9 20 5 6 7 7

Other actions 11 6 6 15 20 14 12 9 4 12 3 12 10 4 17 10 6 12 10 15 7 23 10 13 7 11 17 11

No actions taken 5 1 12 1 3 1 3 0 15 2 7 4 5 26 0 0 5 9 30 1 10 1 4 3 5 5 7 4

Don’t know 2 2 0 2 3 1 0 0 13 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 0 3 4

Exemplos do nível local
Varsóvia, Polónia

Barómetro regional 
e local

Um em cada dois inquiridos afirmou que a 
forma mais eficaz de reconstruir a Ucrânia é 
associando as regiões e os municípios da UE 

ao plano de reconstrução.

Desde o início da guerra contra a Ucrânia, a 
população de Varsóvia aumentou 15%. Só 
o município e os seus arredores acolheram 

240 000 refugiados, quase tanto como a 
Itália e França juntas.

Varsóvia absorveu 10% dos refugiados registados 
na Polónia. Ao coordenar 14 000 voluntários, o 
município conseguiu proporcionar alojamento, 

cuidados médicos, apoio psicológico e assistência 
linguística e jurídica. Foi criado um acesso remoto 

às escolas ucranianas, permitindo às crianças 
ucranianas acompanhar as aulas transmitidas a 

partir do seu país.

Facto essencial

1 em cada 2
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Capítulo 2

Falta de participação dos órgãos de poder local e regional no plano de 
recuperação pode agravar as disparidades territoriais na Europa 
Os dados mostram que o impacto económico da pandemia da COVID-19 foi maior nas regiões meridionais da 
UE do que no norte e no leste. Os países que reagiram de forma mais eficaz foram os situados em torno do mar 
Báltico, bem como os Países Baixos, a Irlanda, o Luxemburgo, a Roménia e algumas regiões da Bulgária.

A resposta da UE para ajudar os Estados-Membros a recuperar do impacto generalizado da pandemia da 
COVID-19 chegou na forma do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), que garantiu um nível inédito 
de assistência financeira aos países da UE, para fazer face a um desafio sem precedentes. No entanto, o MRR 
carece de uma perspetiva territorial adequada e a participação dos municípios e das regiões no seu planeamento 
e execução é escassa ou inexistente. As primeiras avaliações dos padrões de despesa mostram que as despesas 
do MRR podem mesmo acentuar as diferenças territoriais na UE, comprometendo em parte a coesão 
económica, social e territorial. 

LT SK PL BG LV ES RO CZ HR SI CY PT IE EU27 LU IT HU EL BE EE FR DE AT SE NL FI DK MT

2 3 2 0 2 5
2 4 2 0 0 0

3 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

24 21 21 21 17 14 16 13 14 14 11 11 8 9 7 7 5 6 6 5 3 3 4 2 2 2 2 0
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37
33

26 27 28
24

44

18

40

39
51 42

21
20 16 20

49 29 46 44 29 39 45
58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

10 3 2 6 0 1 0 4 6 5 4 2 2 3 7 1 5 6 4 0 4 4 3 5 3 3 3 5

Fully involved in drafting the national plan Partially involved in the drafting of the national plan

Not involved but informed about the adopted plans by the national government Neither involved nor informed about the plan

Don’t know

Em que medida 
o seu município/
região foi associado à 
elaboração dos planos de 
recuperação e resiliência 
do seu país?

Fonte: Barómetro Regional e Local.

Variação do valor 
acrescentado bruto 
regional 2019-2020

Eurostat, «Gross value added 
decreased in all regions but four» 

[Valor acrescentado bruto diminuiu 
em todas as regiões, à exceção de 

quatro], 2022.

Ler o relatório completo
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As primeiras avaliações do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (MRR) mostram que 
a forma como os fundos estão a ser atribuídos 
pode acentuar as diferenças territoriais na UE, 

comprometendo em parte os progressos alcançados 
com os fundos no âmbito da política de coesão.

Facto essencial

A participação dos órgãos de poder local e regional na elaboração dos planos nacionais de recuperação e 
resiliência (PRR) foi diminuta. O Barómetro Regional e Local levado a cabo pelo CR mostra que apenas 1% dos 
inquiridos participaram plenamente e 9% participaram parcialmente na elaboração dos PRR. Mais de quatro em 
cada dez inquiridos afirmaram que não participaram, 
mas que foram informados sobre os planos adotados 
pelo governo nacional (41%), ao passo que uma 
percentagem semelhante afirmou que não foi 
informada nem associada (45%). A percentagem de 
inquiridos que não foram informados nem associados 
ao plano varia entre 12% em Itália e 77% na Dinamarca.

O principal risco desta abordagem demasiado 
centralizada é que os objetivos definidos nos planos 
não respondam eficazmente às necessidades muito 
divergentes no terreno. Uma consulta separada aos 
membros do CR revelou que a maioria dos inquiridos 
identificava um risco de incumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios previstos nos planos, bem 
como um risco significativo de uma atribuição ineficiente do financiamento. Mais de metade dos consultados 
afirmou que, em resultado da abordagem seguida pelo MRR, havia um risco elevado ou médio de aumento 
das disparidades territoriais, bem como de sobreposições e de falta de coordenação com outros fundos da UE.

O Barómetro Regional e Local mostra que, apesar destas preocupações legítimas quanto à eficácia a longo 
prazo do financiamento do MRR, a política de coesão está a fazer a diferença em muitas regiões, ajudando a 
atenuar o impacto da pandemia.

A pandemia também teve um impacto profundo nos serviços de saúde de todas as regiões e municípios, por 
exemplo no que diz respeito ao tratamento do cancro. Além disso, as consequências para a saúde mental dos 
europeus ainda estão a ser avaliadas e exigem medidas a todos os níveis. 

Um em cada dez inquiridos declarou ter sido 
plenamente (1%) ou parcialmente (9%) 

associado à elaboração dos PRR.

Barómetro regional 
e local

Com base no nível de 
participação previsto para 
a sua organização, prevê 
riscos na execução do plano 
nacional de recuperação e 
resiliência no seu país?

Comité das Regiões Europeu e Conselho 
dos Municípios e Regiões da Europa 
(CMRE), «Implementation of the 
Recovery and Resilience Facility: The 
Perspective of Local and Regional 
Authorities - Results of the COR-CEMR 
targeted consultation» [Aplicação do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência: 
a perspetiva dos órgãos de poder local 
e regional – Resultados da consulta 
específica do CR-CMRE], abril de 2022.

de que forma o apoio da 
união europeia ajuda o 
seu município ou a sua 
região a recuperar da 
pandemia da covid-19?

Fonte: Barómetro Regional e Local.

Exemplos do nível local
Antuérpia, Bélgica

O impacto da pandemia na saúde mental foi 
amiúde descurado. Já em março de 2020, 

o município e a Universidade de Antuérpia 
inquiriram cerca de 6 000 residentes locais sobre 

o estado da sua saúde mental. O resultado do 
inquérito revelou o impacto grave do isolamento 
e da quarentena nos grupos vulneráveis, como os 
jovens ou as pessoas com doenças crónicas ou em 

situação de desvantagem socioeconómica.

EU27 average

My constituency is using EU funds to mitigate the 
immediate impact of the pandemic (spending on 
healthcare, support to short-time work schemes, 

SMEs etc.)
39%

My constituency is using EU funds to focus on long-
term regional development contributing to a green, 

digital and resilient recovery 58%

My constituency is using EU funds to foster 
cooperation with other regions or cities 15%

Other 9%

We did not receive support from the EU 9%

Don’t know 7%

1 em cada 10
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Ausência de medidas contra a crise climática aumenta o risco de catástrofes 
naturais para as comunidades locais da UE 
A incapacidade de agir rápida e eficazmente para abrandar a emergência climática pode ter um efeito 
devastador nos municípios e regiões de toda a UE. Os prejuízos causados na UE por fenómenos como 
inundações, incêndios florestais e calor extremo deverão atingir 170 mil milhões de euros por ano. O impacto 
destes fenómenos ligados à crise climática nas infraestruturas e na economia das regiões e dos municípios da 
UE continuará a agravar-se, especialmente nos locais já expostos a temperaturas elevadas e nas zonas costeiras. 

O impacto económico das inundações é de cerca de 8,5 mil milhões de euros por ano ao ritmo atual da 
emergência climática, mas poderá aumentar para 16 mil milhões de euros por ano se a subida da temperatura 
global exceder os 2 °C, ou para 40 mil milhões se ultrapassar os 3 °C. Algumas regiões da Escandinávia, da 
Alemanha, da Polónia, da Irlanda e do norte de Itália seriam as mais afetadas.

Capítulo 3

Prejuízos económicos 
causados por inundações 

no caso de aquecimento 
global de 3 °C em 2100

Comissão Europeia, Oitavo relatório 
sobre a coesão: a coesão na Europa 

no horizonte de 2050, 2022.

Ler o relatório completo
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Número adicional de 
dias por ano com perigo 
de incêndio elevado ou 
extremo em três cenários 
de aquecimento global 

Comissão Europeia, «European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions» 
[Perigo de incêndios florestais e 
vulnerabilidade da Europa num clima 
em mudança: rumo à integração das 
dimensões de risco], 2020.

Key fact

Ainda assim, há poucos sinais 
de melhoria no futuro próximo: 
prevê-se que o número de dias 
por ano com um risco elevado ou 
extremo de incêndios florestais 
aumente em quase toda a Europa, 
em resultado da subida das 
temperaturas e de períodos de 
seca mais prolongados. O risco 
será mais elevado nas regiões do 
sul da Europa que já são as mais 
propensas a incêndios florestais 
devastadores: para algumas regiões espanholas, italianas e gregas, tal poderá significar mais 30 a 40 dias por 
ano com um risco elevado ou extremo de incêndios florestais.

Conscientes desta ameaça existencial, as regiões e os municípios da UE estão a liderar o combate à crise climática, 
sendo responsáveis por mais de 70% das medidas de atenuação das alterações climáticas e até 90% das medidas 
de adaptação às alterações climáticas. E esta tendência continuará certamente no futuro: quase metade dos 
inquiridos no Barómetro Regional e Local afirmaram que o principal objetivo do financiamento da UE para o 
desenvolvimento do seu município ou região deve ser o apoio à transição ecológica da economia (51%).

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Mitigating the impact of the climate 
crisis 42 48 27 36 56 57 14 63 29 40 52 28 30 22 11 20 61 50 50 47 57 43 47 33 46 49 19 44

Supporting the green transition of 
the economy 51 61 50 47 72 51 28 55 54 61 67 33 50 33 39 49 60 45 35 57 49 54 37 41 49 46 39 58

Investing in the digital transition of 
economy and society 35 24 29 46 21 47 43 28 44 50 16 37 38 37 44 24 30 23 40 18 27 38 44 39 27 30 32 33

Fighting unemployment, creating 
jobs, modernising the labour force 38 30 62 31 25 26 57 27 60 57 22 47 46 48 65 51 29 32 10 24 33 18 58 48 39 33 70 40

Investing in modern transport 
facilities 40 43 41 39 33 46 26 58 4 29 51 53 52 37 20 41 36 32 50 37 27 56 33 41 54 30 5 39

Mitigating the surge in energy prices 48 48 62 64 28 35 74 41 35 30 40 61 39 52 74 80 44 72 20 43 56 54 37 59 39 70 63 40

Other 8 6 0 7 13 8 11 9 6 8 6 4 5 4 2 3 7 8 10 19 7 7 9 13 7 6 17 5

Don’t know 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3

Quais devem ser os 
principais objetivos do 
financiamento da UE 
para o desenvolvimento 
futuro do seu município 
ou região? Pode selecionar 
até três respostas.

Fonte: Barómetro Regional e Local.

Cinco em cada dez inquiridos afirmaram que 
o principal objetivo do financiamento da 

UE deve ser o apoio à transição ecológica da 
economia.

Barómetro regional 
e local

A confirmar-se o pior cenário da crise 
climática, algumas regiões espanholas, 

italianas e gregas poderão estar expostas a 
um risco elevado ou extremo de incêndios 

florestais durante mais 30 a 40 dias por ano.

Exemplos do nível local
Lappeenranta, Finlândia

Na costa do Lago Pien-Saimaa, foram construídas 
sete zonas húmidas de águas pluviais na zona 

urbana de Lappeenranta. As zonas húmidas 
artificiais funcionam como filtros naturais, 

recolhendo materiais sólidos, bem como 
nutrientes e poluentes transportados pelas 

águas de escoamento antes de chegar ao lago. 
Este plano de apoio à biodiversidade faz parte 
da estratégia de transição do município para a 

neutralidade climática até 2030.

5 em cada 10
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A política de coesão funciona e deve permanecer um pilar no futuro da 
Europa para fazer face à transição ecológica e digital
A política de coesão tem assegurado de forma eficaz que ninguém nem nenhum lugar fica para trás. Os dez 
países que aderiram à UE em 2004 possuíam, à data, um PIB per capita médio de apenas 59% da média da UE. 
Em 2019, esse valor tinha aumentado para 77%, diminuindo para quase metade o hiato em relação ao PIB per 
capita médio da UE.

A situação a nível regional é mais matizada. As regiões menos desenvolvidas da Europa Oriental têm vindo a 
recuperar, mas várias regiões de rendimento médio e menos desenvolvidas do sul da UE encontram-se presas 
numa armadilha de desenvolvimento, incapazes de inverter a situação de estagnação ou declínio. Segundo 
cálculos efetuados pelo Comité das Regiões, entre 2009 e 2020, ou seja, em doze anos, 109 regiões viram o 
hiato entre o seu PIB per capita e o PIB per capita médio da UE diminuir; em 129 regiões, porém, esse fosso 
aumentou. As previsões indicam que, em 2023, o PIB per capita será cerca de 2,6% mais elevado nas regiões 
menos desenvolvidas, graças ao apoio da política de coesão no período 2014-2020.

A importância crucial da coesão para as comunidades locais da UE é totalmente corroborada pelos resultados 
do Barómetro Regional e Local do CR: 88% dos inquiridos concordaram que a coesão deve ser um dos valores 
fundamentais da União Europeia.

No entanto, a tecnologia digital é um domínio em que a política de coesão ainda não conseguiu ter um 
impacto significativo. A maioria dos estudos conclui que a pandemia agravou, em alguns casos de forma 
significativa, as clivagens digitais em toda a UE. Na maioria dos países da UE, há uma clivagem clara e bem 
marcada entre as zonas rurais e urbanas no que diz respeito ao número de pessoas que nunca utilizam a 
Internet. Além disso, a divisão também é clara no tocante às competências digitais entre as regiões meridionais/
orientais e as regiões setentrionais/ocidentais da UE, bem como entre as zonas urbanas e as rurais. No entanto, 
essa clivagem não diz apenas respeito à conectividade: em muitos casos, há também um acesso limitado a 
infraestruturas digitais de base. 

- - -

PT IE ES IT HR BG LU SK RO CY CZ SI LV FR LT SE EL EU27 PL BE HU DK EE AT MT DE NL FI
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Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

Capítulo 4

Overview of digital 
infrastructures coverage, 
total and rural, 2020, % 

of households 

European Commission, DG CONNECT, 
2021

Panorâmica da 
cobertura (total e rural) 

das infraestruturas 
digitais em 2020 (% de 
agregados familiares)?

Comissão Europeia, DG Redes 
de Comunicação, Conteúdos e 

Tecnologias, 2021.

Ler o relatório completo
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Variação (em pontos 
percentuais) do número 
de pessoas que utilizam 
a Internet diariamente 
(2021 2019)

Mapa criado pela Progress Consulting 
S.r.l. com base nos dados do Eurostat 
(consultados em maio de 2022).

Tem conhecimento de 
que o seu município ou a 
sua região tenha recebido 
algum financiamento 
da UE (ao abrigo da 
política de coesão ou do 
NextGenerationEU) nos 
últimos dois anos?

Fonte: Barómetro Regional e Local

83%

Barómetro regional 
e local Facto essencial

83% dos inquiridos afirmam que o 
financiamento da política de coesão traz 

mais valor acrescentado ao seu município 
ou região do que outras fontes de 

financiamento.

Um elemento positivo é o facto de os dados mostrarem que os confinamentos e o teletrabalho durante a 
pandemia de COVID-19 impulsionaram a utilização diária da Internet em quase todas as regiões da UE, tendo-
se registado aumentos significativos (até 10%) em países como a Roménia e a Eslovénia, e em várias regiões 
da Grécia, Portugal e Espanha.

Os resultados do Barómetro Regional e Local evidenciam o desafio que a UE enfrenta na canalização do apoio 
financeiro para onde é mais necessário e na sensibilização para a sua eficácia. Apenas cerca de 35% dos 
inquiridos afirmaram ter conhecimento de que o seu município ou a sua região tenha recebido financiamento 
da UE (ao abrigo da política de coesão ou do NextGenerationEU) nos últimos dois anos, com valores que 
variam entre apenas 5% na Alemanha e 88% em Espanha.

ES IT HR BG LV SI PT LT RO IE EU27 PL CY AT CZ EE EL SK HU FR FI DE BE MT SE NL LU DK
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Are you aware of any EU funding (under Cohesion Policy or NextGenerationEU) received by your city or region in the past two 
years?Q4

Yes No Don’t know

2.6%
As previsões indicam que, em 2023, o PIB 

per capita será cerca de 2,6% mais elevado 
nas regiões menos desenvolvidas, graças 
ao apoio da política de coesão no período 

2014-2020.

Exemplos do nível local
Lappeenranta, Finlândia

A transição rápida e generalizada para o 
transporte elétrico e sem emissões é um elemento 

fundamental da resposta à crise climática, 
mas o impacto socioeconómico desta transição 
também deve ser tido em conta. O projeto EU-

TRAUTOM, que integra 88 parceiros da região da 
Morávia Silésia, um importante polo empresarial 

automóvel na República Checa, mobiliza 20 
milhões de euros para ajudar a requalificar pelo 

menos 5 000 trabalhadores neste setor.
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Capítulo 5

Facto essencial

Tecido social em risco: medidas para combater as desigualdades e a 
pobreza são um imperativo
Apesar dos muitos êxitos da política de coesão da UE, e de vários outros mecanismos de financiamento e medidas 
de apoio, os problemas causados pelo aumento das desigualdades, a subida acentuada da inflação, a crise 
energética, as disparidades entre homens e mulheres e a elevada taxa de desemprego dos jovens continuam a 
representar um verdadeiro desafio para a UE. A pandemia e a guerra contra a Ucrânia agravaram ainda mais 
muitas destas desigualdades. Em 2019, cerca de 91 milhões de pessoas (20% da população da UE) já estavam em 
risco de pobreza ou exclusão social. As regiões rurais apresentavam uma percentagem ligeiramente mais elevada 
(22%) do que os grandes centros urbanos (21%) e do que as zonas urbanas de menor dimensão e os subúrbios 
(19%), embora esta percentagem tenha diminuído para todos eles entre 2012 e 2019.

A guerra contra a Ucrânia e o impacto do 
aumento dos preços da energia estão também 
a agravar o risco de pobreza energética. Em 
2020, cerca de 36 milhões de europeus não 
conseguiram manter as suas casas devidamente 
aquecidas no inverno ou frescas no verão, sendo 
provável que estes números venham a aumentar 
à medida que o impacto da crise se faça sentir 
em toda a Europa. 

A necessidade de responder aos novos desafios 
decorrentes do impacto da guerra contra a 
Ucrânia é amplamente reconhecida pelos 
inquiridos no Barómetro Regional e Local do 
CR. Cerca de 77% afirmaram que o impacto 
social e económico da guerra contra a Ucrânia 

exige uma adaptação das políticas e do financiamento da UE para o 
período 2021-2027 e que o principal objetivo do financiamento da UE 
para o desenvolvimento do seu município ou da sua região deve ser a 
atenuação do aumento dos preços da energia (48%). Numa perspetiva 
de longo prazo, 38% dos inquiridos afirmaram que os principais objetivos 
do financiamento da UE para o desenvolvimento futuro do seu município 
ou da sua região devem ser a luta contra o desemprego, a criação de 
emprego e a modernização da mão de obra.

Reduzir o desemprego jovem e lutar contra a pobreza infantil continuam 
a ser desafios incontornáveis a nível local e regional. A criação de uma 
Garantia Europeia para a Infância, defendida pelo Comité das Regiões 
Europeu, é um possível caminho a seguir.

Em risco de pobreza ou 
exclusão social (2020)

Eurostat (consultado em maio de 
2022).

77%

77% dos inquiridos afirmaram que o impacto 
social e económico da guerra (na Ucrânia) 

exige uma adaptação das políticas e do 
financiamento da UE.

Barómetro regional 
e local

Quais devem ser os 
principais objetivos do 
financiamento da UE 
para o desenvolvimento 
futuro do seu município 
ou da sua região?

Fonte: Barómetro Regional e Local.

Em 2020, quase 18 milhões de crianças 
estavam em risco de pobreza. Quase 9 em 

cada 10 municípios têm uma percentagem 
mais elevada de pobreza infantil do que a 

média do seu país.

Exemplos do nível local
La Rioja, Espanha

La Rioja fez da igualdade de género efetiva uma 
prioridade, um compromisso que coloca a região 
6,4 pontos acima da média da UE. A questão da 
igualdade de género não só é tida em conta a 
nível político e administrativo e nas escolhas 

orçamentais, como também se exprime na 
criação de planos de apoio à conciliação entre a 
vida profissional e a vida privada e no incentivo 

às empresas para que melhorem o acesso das 
mulheres ao emprego e à formação.

EU27 average

Mitigating the impact of the climate crisis 42%

Supporting the green transition of the economy 51%

Investing in the digital transition of economy and 
society 35%

Fighting unemployment, creating jobs, 
modernising the labour force 38%

Investing in modern transport facilities 40%

Mitigating the surge in energy prices 48%

Other 8%

Don’t know 1%

Ler o relatório completo
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Capítulo 6

Facto essencial

O próximo capítulo da democracia europeia requer um novo papel 
para o Comité das Regiões Europeu, a voz de mais de um milhão de 
representantes regionais e locais
A Conferência sobre o Futuro da Europa teve a duração de um ano e terminou em maio de 2022, com uma série 
de recomendações para reforçar a democracia em toda a UE. Uma das principais conclusões diz respeito à 
necessidade de reformar o Comité das Regiões Europeu, no sentido de lhe conferir um papel reforçado na 
arquitetura institucional da UE quando estejam em causa questões com impacto territorial. Esta proposta é 
plenamente respaldada pelo Barómetro Regional e Local do CR: 89% dos inquiridos concordaram que as 
regiões e os municípios deveriam ter mais influência no futuro da União Europeia.

Mais de 6 em cada 10 inquiridos para o Barómetro Regional e Local afirmaram que as regiões e os municípios 
poderiam participar mais eficazmente no debate sobre o futuro da Europa, promovendo um debate contínuo 
sobre o tema a nível regional e local (65%). Mais de um quarto dos inquiridos afirmou que tal poderia passar 
por uma participação no debate constitucional e/ou numa futura convenção para revisão dos Tratados da UE 
(26%) ou por um apoio à criação de assembleias permanentes de cidadãos para contribuir para o debate (27%). 

A fim de tornar a democracia mais inclusiva, as instituições a todos os níveis deverão encontrar formas 
de associar mais estreitamente os jovens e as organizações de juventude, mas também eliminar todos os 
obstáculos a uma verdadeira participação das mulheres na política. 

.
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In general, do you agree or disagree that regions and cities should have more influence on the future of the European Union?Q15

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

Em geral, enquanto 
representante local ou 
regional, concorda com 
a premissa de que as 
regiões e os municípios 
devem ter mais 
influência no futuro da 
União Europeia?

Fonte: Barómetro Regional e Local.

89%

89% dos inquiridos concordam que as regiões 
e os municípios deveriam ter mais influência 

no futuro da União Europeia.

Barómetro regional 
e local

Exemplos do nível local
Poitiers, França

Poitiers criou uma assembleia de cidadãos 
composta por 100 munícipes, em representação 
dos inquilinos de habitação social, das empresas 

locais e da sociedade civil, ou participantes a 
título voluntarioso, à qual incumbe identificar 
e propor ideias à presidente do município e à 

assembleia municipal que beneficiem Poitiers 
em todos seus elementos. O objetivo é promover 
uma democracia mais participativa, com ideias 

que possam ser aplicadas juridicamente e com um 
impacto mensurável.

Ler o relatório completo

Na UE, apenas 15% dos presidentes de 
município, 21% dos presidentes de região 

e 35% dos deputados aos parlamentos 
regionais são mulheres.
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O Comité das Regiões Europeu (CR) é a assembleia da União Europeia de 329 representantes regionais e locais dos 27 Estados-Membros. Os 
nossos membros são presidentes eleitos de regiões, membros de assembleias regionais, presidentes de município e membros de assembleias 
locais, responsáveis democraticamente perante mais de 446 milhões de cidadãos europeus. O objetivo principal do CR consiste em fazer 
participar os órgãos de poder regional e local e as comunidades que representam no processo decisório da UE e informá-los sobre as políticas 
da União Europeia. A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho têm de consultar o Comité em domínios de política que digam 
respeito às regiões e aos municípios. O Comité das Regiões Europeu pode recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para garantir o 
respeito do direito da UE em caso de violação do princípio da subsidiariedade ou desrespeito das competências dos órgãos de poder regional e 
local.
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