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Contabilização dos custos da pandemia de
COVID-19 para as regiões, cidades e aldeias da UE

#EURegionalBarometer

Barómetro Regional e Local Anual da UE

O impacto económico da covid-19 nas regiões
e nos municípios
Diminuição das receitas, aumento das despesas: os perigos do «efeito de tesoura»
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A diminuição das receitas e o
aumento das despesas, o chamado
«efeito de tesoura», põem em risco
as finanças públicas dos municípios,
das cidades e das regiões da UE. Por
exemplo, estima-se que a diminuição
das receitas dos órgãos de poder
infranacional em França, na Alemanha
e na Itália, em 2020, seja da ordem
dos 30 mil milhões de euros para os
três países que representam até 10%
dos respetivos totais.
Mais de 90% das regiões e municípios
da UE preveem uma queda abrupta
das receitas.
O impacto económico da COVID-19 tem
sido grave em toda a UE. O relatório
mostra como algumas zonas são
particularmente vulneráveis, sendo a
Ilha de França, as regiões espanholas da
Andaluzia, de Castela e Leão, de Madrid
e de Valência e a maior parte das regiões
italianas as mais afetadas, juntamente
com as regiões costeiras da Croácia, do
leste da Bulgária e da Grécia.
O relatório faz a ligação entre a saúde e
a economia, avalia o potencial impacto
económico dos confinamentos impostos
para tentar impedir a propagação do
vírus e mostra o «efeito de tesoura»
nas finanças dos órgãos de poder local
e regional. Por um lado, a sua despesa
com a saúde, os serviços sociais e a
proteção civil explodiu. Por outro lado,
os seus rendimentos resultantes da
atividade económica estão a diminuir
rapidamente.

Impacto nas receitas
esperadas pelos
órgãos de poder local
e regional

Risco potencial no que se refere às economias regionais,
aos mercados de trabalho, etc., junho de 2020
As respostas a um inquérito conjunto
realizado com a OCDE em 300 municípios
e regiões indicam que mais de metade
dos governos infranacionais sentem um
impacto muito forte no financiamento
infranacional em 2020 (33% de impacto
moderado). Sem o apoio adequado, a
grande maioria dos órgãos de poder local
e regional da UE vê a situação agravar-se
em 2021 e até em 2022. Os municípios

grants and subsidies from higher levels of governments

21%

revenue from property (rent, dividents, royalties, etc.)

21%

user charges and fees paid from the use of local public services

moderate decrease

25%

16%
42%

35%

tax revenue

large decrease

são particularmente atingidos: 78% dos
inquiridos que representam municípios
de grande dimensão (mais de 250 mil
habitantes) referem um forte impacto
da COVID-19 nas suas finanças e no
seu funcionamento. 83% dos inquiridos
preveem uma diminuição das suas
receitas fiscais, 53% dos quais uma
diminuição significativa.
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Fonte: Inquérito CR-OCDE intitulado «O impacto da COVID-19 nos governos regionais e locais:
governação, finanças e planos de recuperação», junho/julho de 2020
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Total das despesas em turismo: UE
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O turismo representa mais de 10%
do PIB total da UE e mais de 27
milhões de postos de trabalho. Na
sequência das restrições de viagem,
dos encerramentos das fronteiras

e dos confinamentos impostos em
muitos países e regiões, o turismo
tornou-se o setor económico principal
mais afetado. De acordo com a
OCDE, dependendo da duração do

Facto essencial

83%
53%
2020 2021

confinamento, registou-se uma queda
de 60 a 80% nos fluxos de turismo
internacional.

Apelo à ação
83% das regiões e dos municípios
preveem uma diminuição das suas
receitas fiscais; 53% dos quais uma
diminuição significativa.

Afetar os fundos para a recuperação
e a resiliência em função do impacto
territorial da crise.
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O impacto no postos de trabalho e nas
comunidades
A necessidade de evitar uma geração perdida da COVID-19
Percentagem de postos de trabalho em risco nas regiões europeias
Projeção em caso de medidas de confinamento, OCDE, abril de 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
A geração perdida da COVID-19: os
jovens são o grupo mais vulnerável,
à medida que fosso digital agrava as
ruturas na Europa.
A pandemia pode aumentar o fosso
rural/urbano e agravar as diferenças
entre os sistemas de ensino. Apenas
seis
Estados-Membros
podem
oferecer uma elevada digitalização
do ensino escolar a 80% ou mais dos
estudantes.
O impacto da pandemia tende a
ser mais elevado nas mulheres
que representam quase 80%
dos profissionais da saúde na
UE e ocupam uma percentagem
semelhante dos empregos de venda
de primeira linha.
O relatório avalia a percentagem de
postos de trabalho potencialmente em
risco em cada região. É apresentada
uma análise que confirma que são os
trabalhadores por conta própria, os

trabalhadores contratados a termo
certo e os trabalhadores a tempo
parcial mais afetados. Isto significa
que os jovens são particularmente
vulneráveis aos efeitos da pandemia
no emprego. A crise da COVID-19
está longe de estar ultrapassada,
o que poderá dar origem a uma
geração perdida da COVID-19 em
termos de acesso ao ensino digital e a
oportunidades de emprego.
A digitalização permite uma rápida
expansão do teletrabalho, uma
primeira experiência para mais de
um terço dos trabalhadores. Existe,
no entanto, um fosso crescente entre
as zonas rurais e as zonas urbanas
no que diz respeito à banda larga,
prejudicando as zonas escassamente
povoadas. Existem também fossos
digitais importantes entre os diferentes
sistemas de ensino, sendo que apenas
seis Estados-Membros podem oferecer
uma elevada digitalização do ensino
escolar a 80% ou mais dos estudantes.

Ao longo do tempo, todos estes
fatores só agravarão as alterações
demográficas já em curso em muitas
regiões e municípios de todo o
continente.
Foi dada especial atenção ao impacto
da crise nas pequenas e médias
empresas. O relatório centra-se na
indústria do turismo, particularmente
importante nas regiões periféricas e
marítimas da UE, onde é muitas vezes
a única fonte significativa de negócios
e emprego.
Por último, o relatório mostra que o
impacto da COVID-19 tende a ser mais
elevado nas mulheres que representam
quase 80% dos profissionais da saúde
na UE e ocupam uma percentagem
semelhante dos empregos de venda
de primeira linha. Há também um
conjunto crescente de provas de
que a violência contra as mulheres
e as raparigas aumentou durante o
confinamento.

#EURegionalBarometer
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Facto essencial

Apelo à ação
Apenas seis Estados-Membros
podem oferecer uma elevada
digitalização do ensino
escolar a 80% ou mais dos
estudantes.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Prestar mais apoio às políticas de
prevenção, com destaque para os
mais vulneráveis.
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O impacto assimétrico da pandemia nos
sistemas de saúde regionais e locais
A luta pelas camas na Europa:
a
COVID-19
revela
grandes
disparidades entre as regiões em
matéria de cuidados hospitalares.
A maioria dos europeus afirma que
os órgãos de poder local e regional
devem ter maior influência nas
decisões em matéria de saúde a
nível da UE.
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A pandemia teve efeitos muito
divergentes nas diferentes regiões e
órgãos de poder local de toda a UE.
Esta situação gera uma nova geografia
da COVID-19, que destaca as grandes
disparidades entre as regiões, tanto em
termos das suas responsabilidades em
matéria de cuidados de saúde como na
sua capacidade de prestar os serviços.
A título de exemplo, a disponibilidade
de camas nas unidades de cuidados
intensivos e de pessoal hospitalar varia
em toda a UE, o que tem um impacto
direto na capacidade das regiões para
fazer face à situação de emergência.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Maior influência das regiões e dos municípios nas políticas da UE?
Resultados de uma sondagem de opinião na UE27
(sondagens: entre 3 e 17 de setembro de 2020)

Facto essencial

Apelo à ação

Número de camas nas unidades de cuidados intensivos por 100 mil habitantes: 4,2
em Portugal face a 29,2 na Alemanha.

4,2

afirma que a saúde é a principal
prioridade em termos de domínios
de intervenção em que os órgãos de
poder local e regional devem ter maior
influência nas decisões a nível da UE.

O impacto assimétrico da crise da
COVID-19 nos sistemas de saúde das
regiões demonstra a necessidade
de respostas adaptadas a cada local.
Em setembro, foi realizada uma nova
sondagem de opinião a mais de 26 300
pessoas de todos os Estados-Membros.
Revelou que a maioria dos europeus

29,2

Aumentar a capacidade dos sistemas
de saúde, de emergência e de cuidados
em todas as regiões da UE.

#EURegionalBarometer
Número de camas de
hospital por 100 mil
habitantes em 2015, por
região de nível NUTS 2
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Trabalhadores do setor da
saúde de todas as regiões
da UE – em %

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Mais fé, mais confiança: chegou o momento
de mudar a democracia na ue
A política local pode restaurar
a confiança na Europa: mais de
metade dos europeus confia nos
órgãos de poder local e regional.
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Uma nova sondagem de opinião do
Comité das Regiões Europeu mostra
que 52% dos inquiridos tendem a
confiar nos órgãos de poder local e
regional, que continuam a ser o nível
de governo mais fiável em geral, ou
seja, o único nível em que a maior
parte dos europeus confia.
Os dados de um inquérito conjunto
CR/OCDE mostram também que
é necessário um novo modelo de
coordenação entre os diferentes níveis
de governo.
Numa perspetiva de futuro, os nossos
dados da sondagem mostram que
67% dos europeus consideram que os
órgãos de poder local e regional não
têm influência suficiente nas decisões
tomadas a nível da UE.
Os europeus gostariam que os órgãos
de poder local e regional tivessem
mais influência a nível da UE sobre
muitas áreas: saúde (45%), emprego
e assuntos sociais (43%) e educação,
formação e cultura (40%) são as áreas
mais mencionadas

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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Total ‘Trust’

Coordenação entre os diferentes níveis de
governo?
Inquérito junto dos órgãos de poder local e
regional, OCDE/CR, julho de 2020

Eficácia dos mecanismos de coordenação na gestão da crise
da COVID-19
CR-OCDE (2020) O impacto da COVID-19 nas regiões e nos
municípios
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vez mais pessoas parecem estar a
compreender que o futuro da Europa
precisa de ser construído com regiões,
cidades e aldeias, e não apenas com os
Estados-Membros e Bruxelas.

17%

33%

horizontal cooperation between regions, between
intermediate levels or between municipalities

16%

33%

vertical coordinational mechanisms between the different
levels of subnational government (regional and local
governments)
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37%

vertical coordinational mechanisms between the
central/federal and subnational governments
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58% dos inquiridos (com uma maioria
em todos os Estados-Membros)
consideram que uma maior influência
dos órgãos de poder local e regional
terá um impacto positivo na capacidade
da UE para resolver problemas. Cada
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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Facto essencial

58%

58% dos inquiridos consideram que
uma maior influência dos órgãos de
poder local e regional terá um impacto
positivo na capacidade da UE para
resolver problemas.

Apelo à ação
Assegurar uma melhor coordenação
entre todos os níveis de governo e
apoiar a democracia local dentro e fora
da UE.
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Para mais informação:

A presente brochura apresenta
uma antevisão das informações
pertinentes para o seu território

têm estado na linha da frente no combate
à crise sanitária e em garantir a segurança
das pessoas. O relatório mostra como são
também fundamentais para a recuperação
económica. Salientamos o impacto nas
pessoas mais vulneráveis das nossas
comunidades e apresentamos novos
dados sobre estas questões, resultantes de
sondagens efetuadas menos de um mês
antes da publicação.

Esta primeira edição, publicada em 12 de
outubro de 2020, tem como tema central
o impacto da pandemia de COVID-19. Os
órgãos de poder local e regional da UE

Constituído em 1994, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Maastricht, o Comité das Regiões Europeu é a
assembleia da UE composta de 329 representantes regionais e locais dos 27 Estados-Membros, que representam 446
milhões de cidadãos europeus.
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https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

O relatório «Barómetro Regional e Local da
UE» é uma iniciativa do Comité das Regiões
Europeu. Publicado pela primeira vez em
2020, o objetivo é indicar anualmente, em
outubro, o estado das regiões, das cidades,
dos municípios e das zonas rurais da
União Europeia. O relatório reúne dados e
análises provenientes de uma vasta gama
de fontes, incluindo informações novas e
únicas do trabalho do próprio Comité e das
suas parcerias com terceiros.

