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AGRUPAMENTO EUROPEU DE
COOPERAÇÃO TERRITORIAL (AECT)

Os Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial (AECT) foram criados para facilitar
a cooperação transfronteiras, transnacional e inter-regional entre os Estados-Membros e as
respetivas autoridades regionais e locais. Os AECT permitem a estes parceiros executar
projetos conjuntos, proceder a um intercâmbio de experiências e melhorar a coordenação do
ordenamento do território.

BASE JURÍDICA

Regulamento (CE) n.º 1082/2006, baseado no artigo 175.º do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia (TFUE).
Regulamento (UE) n.º 1302/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro
de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.º 1082/2006 relativo aos agrupamentos europeus de
cooperação territorial (AECT), no que se refere à clarificação, à simplificação e à melhoria da
constituição e do funcionamento desses agrupamentos.

ANTECEDENTES

O objetivo de um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) consiste em facilitar
e promover a cooperação transfronteiras, transnacional e inter-regional entre os Estados-
Membros e as respetivas autoridades regionais e locais. A um AECT pode ser confiada a
execução de programas cofinanciados pela União Europeia ou de outros projetos de cooperação
transfronteiras, quer sejam financiados pela UE, quer não. Entre os exemplos de tais funções,
contam-se:
— a gestão de meios de transporte ou de hospitais transfronteiras;

— a execução ou gestão de projetos de desenvolvimento transfronteiras;

— o intercâmbio de experiências e de boas práticas;

— a gestão de programas transfronteiras conjuntos que possam financiar projetos de interesse
comum para os parceiros de um AECT.

Existe atualmente um AECT (a Rede Europeia de Conhecimento Urbano), cujos membros não
partilham fronteiras geográficas. Trata-se de uma plataforma de intercâmbio de ideias e de
experiências no domínio do desenvolvimento urbano.
A criação de um AECT proporciona muitas vantagens aos seus membros que:
— permitem aos parceiros formar uma entidade jurídica única e usar um conjunto único de

disposições para levar a bom termo iniciativas conjuntas em dois ou em vários Estados-
Membros;
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— permitem aos intervenientes em dois ou em vários Estados-Membros cooperar em
iniciativas conjuntas, sem que seja necessário assinar um acordo internacional sujeito a
ratificação pelos parlamentos nacionais;

— permitem aos Estados-Membros reagir, em conjunto e de forma direta, aos convites
à apresentação de propostas apresentadas no contexto dos programas de cooperação
territorial da UE e atuar como a única autoridade de gestão de que dispõem.

ESTRUTURA

Um AECT pode ser criado por parceiros sedeados em, pelo menos, dois Estados-Membros e
pode pertencer a uma ou a várias das seguintes categorias:
— Estados-Membros;

— autoridades regionais;

— autoridades locais;

— organismos de direito público;

— associações constituídas por organismos pertencentes a uma ou a várias destas categorias.

Os AECT atuam em nome dos seus membros, que adotam os seus estatutos através de
convenções especiais. Estas convenções descrevem a organização e as funções dos AECT.
O âmbito destas funções está limitado ao domínio de cooperação escolhido pelos membros.
Além disso, as competências dos AECT estão limitadas pelas respetivas competências dos
seus membros. As competências que estejam associadas a autoridades públicas, tais como as
competências a nível político e no plano da regulamentação, não podem ser atribuídas a um
AECT.
O direito aplicável para a interpretação e aplicação da convenção é o do Estado-Membro em
que o AECT tem estabelecida a sua sede oficial. Os membros podem optar por considerar o seu
AECT uma entidade jurídica separada ou delegar as suas funções num dos seus membros.
Os membros adotam as previsões orçamentais anuais do AECT, que devem ser objeto
de um relatório anual elaborado e certificado por peritos independentes. Os membros são
financeiramente responsáveis em razão proporcional à sua contribuição, em caso de dívidas.

REALIZAÇÕES

Até à data, foram criados 46 Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial em 18 Estados-
Membros da UE. Este número ainda está em crescimento. Sete novos AECT foram criados em
2012 e onze em 2013. Outros 19 AECT estão atualmente a ser criados. O registo dos AECT é
gerido pelo Comité das Regiões.

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Regulamento (CE) n.º 1082/2006 relativo aos AECT teve em conta os pedidos formulados
pelo Parlamento quanto à definição da cooperação territorial, à necessidade de especificar a
responsabilidade financeira dos Estados-Membros, bem como à regulamentação aplicável e às
disposições que regem a publicação e/ou o registo do estatuto de um AECT. Além disso, o
Conselho aceitou a sugestão do Parlamento de que um AECT deve reger-se pelo direito do
Estado-Membro em que se encontra estabelecida a sua sede oficial.
No final de 2013, o regulamento relativo aos AECT foi alterado pelo Parlamento e pelo
Conselho. O objetivo da alteração era clarificar as disposições existentes e tornar mais simples
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a criação e o funcionamento dos AECT. O regulamento revisto relativo aos AECT aplica-se
a partir de 22 de junho de 2014. Tratando-se de legislação relativa à política de coesão, foi
elaborada nos termos do processo legislativo ordinário, pronunciando-se assim o Parlamento e
o Conselho em pé de igualdade.
O Parlamento acompanha de perto a eficácia da criação de novos AECT. Na sua resolução, de
21 de outubro de 2008, sobre a governação e a parceria a nível nacional e regional, e como base
para projetos, no domínio da política regional (P6_TA(2008)0492)[1], o Parlamento também
solicitou aos Estados-Membros que ainda não adaptaram a sua legislação nacional de forma a
permitir a entrada em funcionamento de AECT que o façam o mais depressa possível.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]JO C 15 E de 21.1.2010, p. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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