
 

 

 

 

 

DIREÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS  

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B: POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE 

COESÃO 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

 

 

 

 

O NOVO PAPEL DAS MACRORREGIÕES 

NA 

COOPERAÇÃO TERRITORIAL EUROPEIA 
 

 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

 

Resumo 

 

Este estudo apresenta uma análise crítica do futuro papel das macrorregiões na 

execução da cooperação territorial europeia. Com base numa análise da 

literatura existente e em casos de estudo, o estudo proporciona uma avaliação 

dos potenciais benefícios do desenvolvimento das novas estratégias 

macrorregionais, bem como dos riscos e dificuldades mais comuns na sua 

aplicação. São formuladas recomendações para fundamentar a posição do 

Parlamento Europeu sobre como apoiar de forma eficiente a criação e execução 

das novas estratégias macrorregionais. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
As estratégias macrorregionais (EMR) tornaram-se um elemento fundamental na formulação 

da cooperação territorial europeia (CTE) para a política de coesão pós-2013. Neste momento, 

a União Europeia (UE) tem em execução duas EMR, a Estratégia da UE para a Região do Mar 

Báltico (EUERMB) e a Estratégia da UE para a Região do Danúbio (EUERD). A Estratégia da 

UE para a Região Adriática e Jónica foi adotada em outubro de 2014. Paralelamente, existem 

propostas e debates sobre a criação de estratégias para outras macrorregiões, 

nomeadamente para a região dos Alpes, a região dos Cárpatos, o Mar do Norte, o Mar Negro, 

o Mediterrâneo Ocidental e Oriental e a região costeira do Arco Atlântico. 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar o novo papel das macrorregiões na CTE, 

baseando-se numa comparação de casos de estudo de EMR em consideração, formulação e 

execução e na análise de documentos políticos. O capítulo 1 descreve de forma mais 

pormenorizada os objetivos, a formulação e a metodologia. Com base na análise dos casos 

de estudo, a investigação visa obter uma perspetiva global das diferentes propostas em 

matéria de cooperação macrorregional, melhores práticas, mas também das oportunidades e 

riscos futuros. A metodologia assenta na análise de literatura existente na matéria e em 

entrevistas com partes interessadas selecionadas. 

 

O capítulo 2 apresenta ao leitor uma introdução geral à evolução dos conceitos e 

regulamentos relativos à cooperação macrorregional. O capítulo começa com uma 

definição conceptual das macrorregiões e das EMR como importantes instâncias de 

governação emergentes no contexto da CTE. A análise da literatura revela que as EMR são 

instrumentos de política regional, bem como um instrumento de política externa. 

Seguidamente, o debate acerca do futuro das EMR é inserido no contexto dos pontos de vista 

contraditórios quanto à política de coesão pós-2013 e das alterações do quadro normativo. 

Neste contexto, as questões relacionadas com a governação das futuras EMR tornar-se-ão 

decisivas. Os contributos do Parlamento Europeu (PE) sugerem claramente que esta 

instituição preconiza uma abordagem contratual de base local da cooperação macrorregional, 

em sintonia com a Agenda UE2020. No quadro das EMR, o valor acrescentado é visto como 

um veículo para envolver os países vizinhos, criar sinergias territoriais e reduzir as 

assimetrias regionais. 

 

Os perfis macrorregionais das estratégias consideradas, formuladas e executadas 

são apresentados no capítulo 3. Os contextos territoriais contrastantes das 9 EMR são 

ilustrados num mapa. Os perfis descrevem processos, atores ou questões referentes à 

cooperação macrorregional nos seus vários domínios, reunindo, sempre que possível, 

informações sobre o horizonte temporal, a cobertura geográfica, os atores e as principais 

questões abordadas. Estes quadros servem de breve introdução à análise mais aprofundada 

dos casos de estudo nos capítulos 4, 5 e 6. 

 

Os pontos fortes e os pontos fracos das estratégias para o Mar Báltico e a região do 

Danúbio são objeto de análise no capítulo 4. Apesar das muitas organizações bem 

estabelecidas já existentes no Báltico e na região do Danúbio, a Comissão Europeia (CE) foi a 

principal impulsionadora das respetivas EMR. A EUERMB foi a primeira estratégia a ser 

adotada e foi uma fonte de inspiração para as restantes EMR. A EUERMB e a EUERD 

funcionam como base para as iniciativas de cooperação, na sua maioria já existentes antes 

de as estratégias terem sido instituídas. É difícil avaliar se as estratégias influíram na 

natureza ou amplitude destas iniciativas. A não participação de certos Estados-Membros (em 

ambas as estratégias) e o empenho limitado ao nível operacional são apontados como 

desafios fundamentais pelas partes interessadas entrevistadas. A necessidade de Comités 

Diretores mais fortes e fiáveis para cada domínio prioritário foi indicada como instrumento de 

incentivo a um maior empenho dos organismos competentes de cada Estado-Membro. 
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O capítulo 5 ilustra as conclusões da nossa análise de casos de estudo das estratégias em 
formulação, a da região Adriática e Jónica e a da região dos Alpes. De facto, a EUSAIR e a 
EUSALP, as EMR atualmente em formulação1, são demonstrativas da forma como a 
cooperação macrorregional é aplicada em contextos históricos, políticos e 
socioeconómicos bastante diversos. Em termos socioeconómicos, são bem conhecidas as 
acentuadas assimetrias existentes entre os países da EUSAIR, ao passo que a EUSALP 
corresponde a uma das zonas europeias com um nível mais elevado de coesão. Quanto à 
viabilidade das estratégias, é de sublinhar a possibilidade de os territórios da EUSALP 
acederem a uma série de instrumentos de financiamento complementares. Por outro 
lado, no que toca à necessidade da estratégia, é por de mais evidente a oportunidade 
histórica de aumentar a coordenação dos instrumentos de cooperação existentes na região 
Adriática e Jónica. No caso da EUSALP, é visível uma espécie de continuidade entre a 
estratégia e as políticas territoriais existentes, com alguns riscos de sobreposição com os 
instrumentos de cooperação transnacional. 
 
EMR em consideração: as estratégias para a região dos Cárpatos, o Mar do Norte, 
o Mar Negro, o Arco Atlântico e o Mediterrâneo Ocidental e Oriental são analisadas 
no capítulo 6. O capítulo começa por descrever em breves traços o desenvolvimento das 
estratégias em consideração, antes de delinear as questões emergentes e os riscos e 
dificuldades antevistos para o futuro. Esta análise mostra claramente a abundância de 
diferentes contextos territoriais em que a cooperação macrorregional é aplicada. Na fase 
atual, o conceito de algumas destas estratégias não está claramente relacionado com 
necessidades absolutas ou atores/subterritórios identificados, enquanto noutras persistem 
grandes dúvidas sobre a necessidade de cooperação macrorregional, dado o alto nível de 
coesão socioeconómica. Noutras ainda, importa questionar a viabilidade da cooperação 
macrorregional por força das desigualdades socioeconómicas e da instabilidade política. 
 
Do ponto de vista da política de coesão pós-2013, foi concebida uma classificação das EMR 
com base numa avaliação criteriosa da necessidade de coesão, bem como na capacidade 
para aplicar a CTE como instrumento de coesão social, económica e territorial a nível 
macrorregional. A análise sugere três conjuntos diferentes de EMR: (1) EMR enquanto 
instrumentos potenciais da política externa da UE (Mar Mediterrâneo e Mar Negro); (2) EMR 
enquanto instrumentos potenciais de combate às desigualdades de desenvolvimento (EUERD, 
EUERMB, região Adriática e Jónica e Cárpatos); por fim, (3) EMR enquanto instrumentos 
potenciais de exploração de sinergias territoriais (EUSALP, Arco Atlântico e Mar do Norte). 
 
Pegando nesta classificação e nos resultados pormenorizados das análises de casos de 
estudo, o capítulo final apresenta as conclusões do estudo e formula recomendações 
políticas para fundamentar a posição do PE: 
 

 Valor acrescentado: o valor acrescentado das EMR para CTE e a política de 
coesão deve ser criteriosamente avaliado em função do tipo de macrorregião em 
causa. As três abordagens identificadas sugerem diferentes tipos de valor 
acrescentado para as diferentes categorias de cooperação macrorregional; 

 Acompanhamento e avaliação: a avaliação prévia das necessidades e 
capacidades políticas e financeiras deve desempenhar um papel importante na 
avaliação da viabilidade das estratégias futuras; 

 Assistência técnica: o Parlamento Europeu deve continuar a prestar apoio 
financeiro às atividades transnacionais, mas também avaliar atentamente a 
forma e os resultados das mesmas nos próximos anos; 

 Quadro normativo: o Parlamento Europeu deve, nos próximos anos, estudar 
mais de perto o conceito da condicionalidade no contexto da cooperação 
macrorregional, bem como a utilidade dos Agrupamentos Europeus de 
Cooperação Territorial (AECT) para as EMR. 

                                           
1  A fase de formulação começa com a comunicação da CE a apelar ao desenvolvimento de uma 

estratégia macrorregional para uma zona definida. Esta fase visa sobretudo lançar as bases para o 
estabelecimento de uma estratégia, ou seja, os seus pilares principais e a escolha de objetivos, num processo de 
consultas coordenado de forma vertical e horizontal. A Estratégia da UE para a Região Adriática e Jónica (EUSAIR) 
foi formalmente adotada em outubro de 2014. Durante o período do estudo, a estratégia foi considerada em fase 
de formulação. Pragmaticamente, é possível adiantar duas razões para justificar esta opinião: (1) é prematuro 
avaliar as principais etapas de execução que veem pela frente e (2) a EUSAIR compara melhor com a estratégia 
dos Alpes do que com as EMR-piloto do Báltico e do Danúbio. 


