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1. Introdução
Numa era de globalização, de rápidas alterações climáticas e demográficas e de crescente 
concorrência económica, parece cada vez mais que os problemas e os desafios que se nos 
colocam não conhecem fronteiras, nem administrativas, nem políticas.

Vemo-nos, por isso, confrontados com a necessidade de elaborar respostas específicas a todos 
esses desafios, aos quais há que ajustar os instrumentos políticos e financeiros existentes.

Foi precisamente neste contexto que surgiu o conceito de macrorregiões, ou seja, de zonas 
funcionais focalizadas em objectivos ou problemas de desenvolvimento comuns, que 
partilham certas características e condições geográficas comuns.
A Estratégia para a Região do Mar Báltico é a primeira e, até agora, única tentativa de criação 
de uma estratégia de desenvolvimento comum e integrada para uma macrorregião.

2. Pressupostos da Estratégia para a Região do Mar Báltico
Como se pode ler na Comunicação da Comissão Europeia1, "a Região do Mar Báltico é uma 
zona extremamente heterogénea em termos económicos, ambientais e culturais, mas os países 
em causa partilham muitos recursos comuns e revelam uma interdependência considerável". 
Tal interdependência e a necessidade de responder a desafios semelhantes justificam o esforço 
comum no âmbito da Estratégia para a Região do Mar Báltico.

A Estratégia foi aprovada após uma ampla consulta das partes interessadas dos 
Estados-Membros, não só ao nível das autoridades das instituições públicas, mas também no 
meio académico e empresarial e junto das organizações não governamentais. O processo de 
consulta e de envolvimento, desde o início, dos parceiros nos trabalhos sobre a estratégia 
deve, por si só, ser considerado um êxito. O resultado desses trabalhos foi uma proposta 
relativa a um novo modo de cooperação na União Europeia. As regiões de oito 
Estados-Membros, mas também de Estados que não integram a UE, com quase 100 milhões 
de habitantes, podem agora preparar projectos, definir prioridades e implementar medidas que 
sirvam os seus objectivos comuns. O objectivo mais importante será o de garantir a devida 
protecção do ambiente e um desenvolvimento económico e social sustentável.

A Estratégia assenta em quatro pilares, que têm por objectivo utilizar de forma mais eficaz os 
programas comunitários e as políticas nacionais, a saber:

- garantir um ambiente sustentável;
- aumentar a prosperidade;

- melhorar a acessibilidade e a atractividade; e
- garantir a segurança na região.

Além disso, a Estratégia foi subdividida em 15 áreas prioritárias, tendo sido identificados 
mais de 70 projectos-piloto.

A Estratégia teve como ponto de partida os projectos e iniciativas que já estão a ser 
desenvolvidos na região do Mar Báltico, tanto no âmbito das iniciativas comunitárias, como 
                                               
1 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões relativa à Estratégia da União Europeia para a Região do Mar Báltico (COM(2009) 248 
final, 10.6.2009).
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no contexto da cooperação directa entre os Estados-Membros daquela região, que foram agora 
inscritos num novo quadro de cooperação, com base nos pressupostos de uma abordagem 
integrada da política seguida.
A condição para o êxito da Estratégia assim delineada é, sem dúvida, a coordenação das 
acções empreendidas no contexto de todas as políticas com impacto territorial, porque só 
através da conjugação das acções e dos recursos disponíveis, dirigidos para objectivos 
estabelecidos em conjunto para um dado território, será possível obter os melhores resultados. 
A resposta a desafios como as alterações climáticas só será eficaz, se forem levadas em conta 
as outras políticas que as afectam directamente (por exemplo, as pescas ou a política agrícola 
comum).

A Estratégia pressupõe também o reforço da cooperação com os países vizinhos que não 
pertencem à União e cujos territórios fazem parte das áreas funcionais abrangidas pela 
macrorregião em causa, ou têm sobre ela um impacto directo. Por exemplo, para se zelar pela 
limpeza das águas do Báltico, não se pode descurar o facto de que os rios de alguns países 
desaguam nesse mar, ainda que esses países não tenham acesso directo ao mesmo.

3. Execução da Estratégia
O principal desafio que a execução da Estratégia para a Região do Mar Báltico apresenta 
consiste na criação de uma estrutura de cooperação adequada, bem como de um modo de
coordenação e de um sistema de gestão eficazes.

A Comissão Europeia é exortada a tornar-se a principal instância activa responsável pela 
coordenação da aplicação das próximas etapas da Estratégia.

O Conselho decidiu também criar um grupo de alto nível, composto por peritos dos 27 
Estados-Membros (a high-level group of officials from EU Member States), para apoiar a 
Comissão no acompanhamento da execução da estratégia e servir como órgão de consulta e 
aconselhamento sobre todas as adaptações e alterações que nela sejam introduzidas.

A Comissão deveria, contudo, ser o centro estratégico para o controlo integrado da execução
da Estratégia, mas é de temer que, neste momento, não disponha de recursos financeiros e 
humanos suficientes para poder controlar eficazmente essa execução.
A responsabilidade pela execução propriamente dita da Estratégia deveria, no entanto, recair 
sobre os Estados-Membros. De facto, não parece que a criação de novas estruturas
organizacionais e administrativas seja aconselhável, ou possa contribuir para uma execução
mais eficaz.
Tendo em conta o exposto, o Conselho convidou os Estados-Membros e as outras partes 
interessadas a designar coordenadores para supervisionarem o andamento dos projectos-piloto 
e das áreas prioritárias e manterem a Comissão e o grupo de peritos de alto nível informados
sobre os progressos realizados.
Este tipo de abordagem exige, naturalmente, um esforço adicional de organização e uma 
ampla cooperação entre as instituições, as organizações e os parceiros no âmbito de várias 
políticas nos planos comunitário, nacional, regional e local, de acordo com o princípio da
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governação a vários níveis, preconizado em particular pelo Comité das Regiões1.
De acordo com esse princípio, é precisamente às autoridades regionais, às organizações não 
governamentais e às associações, que são as que melhor conhecem a situação e as 
possibilidades existentes, que deve competir a execução de projectos no âmbito da Estratégia,
e é das suas acções que vai depender o respectivo êxito.
Além disso, para que a ideia de abordagem integrada não seja apenas uma palavra vã, para 
que a Estratégia não passe de um conjunto de projectos distintos e ofereça um valor 
acrescentado, torna-se necessário definir os critérios específicos para a sua avaliação com 
base em indicadores comparáveis. É importante que o relatório sobre a execução da Estratégia 
previsto para 2011 apresente um quadro realista dos seus êxitos e das suas dificuldades, 
permitindo, assim, que a Presidência polaca introduza eventuais correcções e melhorias e
imprima à Estratégia um novo impulso para o futuro.

4. Desafios futuros

 Diferenciação dos tipos de economias e de sistemas sociais
A Suécia, a Dinamarca, a Finlândia e a Alemanha são países dotados de economias modernas
e de um elevado nível de inovação. As economias da Polónia, da Lituânia, da Letónia e da 
Estónia, apesar de registarem, ou terem registado, um crescimento do PIB, caracterizam-se 
por um baixo nível das despesas destinadas à educação, à investigação científica e à cultura. 
Neste momento, estas economias estão também a ser duramente atingidas pela crise 
económica. Existe o risco de perpetuarmos a divisão económica da Região do Mar Báltico 
entre a parte que regista um PIB elevado graças a uma economia moderna e a parte que lhe 
fornece uma mão-de-obra barata para os sectores económicos menos inovadores.

A Estratégia deveria, portanto, incluir iniciativas que visem a transferência do potencial dos 
países altamente desenvolvidos, sobretudo os escandinavos, para os novos Estados-Membros 
da UE, a fim de diminuir as disparidades a nível das despesas com a Ciência e a inovação 
relativas, em suma, à capacidade de realização dos países emergentes.

 Uma linha orçamental e um financiamento específicos para a Estratégia
O problema do financiamento da Estratégia continua a ser uma questão em aberto, que surgiu 
durante o período de programação, ou seja, quando os pressupostos da política de coesão para 
2007-2013 e as modalidades de atribuição dos fundos comunitários para esse período já 
estavam estabelecidos. Foi por essa razão que a Estratégia não foi dotada de orçamento 
próprio. Apenas lhe foram directamente afectados 20 milhões de euros no orçamento para 
2010. Por isso, a Estratégia tem de assentar inteiramente numa utilização mais eficaz e algo
“diferente” das fontes de financiamento existentes, a nível nacional e comunitário, bem como 
numa melhor coordenação horizontal – entre as políticas – e vertical – entre os diferentes
níveis de poder, local, regional, nacional e comunitário.
No entanto, nos trabalhos sobre as normas aplicáveis à afectação dos recursos para o próximo 
período de programação depois de 2013, haverá que reflectir também sobre o financiamento 
futuro das macrorregiões, não só a partir dos orçamentos da União e dos Estados-Membros, 
mas também com a participação de instituições financeiras europeias, como o Banco Europeu 
                                               
1 Parecer de iniciativa do Comité das Regiões “Livro Branco do Comité das Regiões sobre governação a vários 
níveis”, CdR 89/2009 fin.
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de Investimento ou o Fundo Europeu de Investimento, de instituições financeiras regionais,
como o Banco Nórdico de Investimento, ou ainda de instituições financeiras internacionais.

 Questões energéticas
O Gasoduto do Norte da Europa não deve ser encarado como um elemento hipotético, mas, na 
prática, quase como uma certeza. Não se deve questionar se vai ser construído. Isso já está 
garantido. É necessário analisar as suas consequências para a Região do Mar Báltico, 
inclusivamente no aspecto da segurança ambiental.

Temos de olhar para todos os projectos energéticos que estão a ser realizados, ou planeados,
nesta região e perguntar até que ponto o Báltico pode ser utilizado para a elaboração e 
execução de projectos na área das energias renováveis (por exemplo, as eólicas).

 Abrangência das macrorregiões
A principal questão que aqui se coloca é a de saber se as macrorregiões devem ter fronteiras 
claramente definidas. A Estratégia para o Mar Báltico, um mar que banha nove Estados, dos 
quais oito são Estados-Membros da UE, deve abranger apenas as suas zonas costeiras ou será 
que países inteiros poderão participar na respectiva aplicação?
Este problema é particularmente pertinente no caso de países grandes, como a Alemanha ou a 
Suécia, cujo território se estende muito para Norte, ou ainda a Polónia.
Por outro lado, é possível que, no futuro, venha a surgir o problema da sobreposição de 
territórios das macrorregiões. Será que uma região vai poder ser abrangida por estratégias de 
mais do que uma macrorregião?

 Partilha de experiências no âmbito da Estratégia para a Região do Mar Báltico
Convirá igualmente ponderar as possibilidades da utilização futura da experiência adquirida 
com a realização da Estratégia e, sobretudo, se este é o rumo certo para a evolução da política 
de coesão e se é deste modo que se deve desenvolver a cooperação na União Europeia em 
macrorregiões como a bacia do Danúbio, a bacia do Mediterrâneo ou a zona dos Alpes. Será 
que a constituição de macrorregiões, enquanto zonas funcionais formadas a partir de regiões 
agrupadas em torno de objectivos ou problemas de desenvolvimento comuns, que partilham 
características e condições geográficas semelhantes, é uma maneira eficaz de responder aos 
desafios da futura política de coesão?


