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I. Introdução

A política de coesão tem por objectivo proporcionar a todos os cidadãos europeus as mesmas 
oportunidades.  

No âmbito desta política, a Cooperação Territorial Europeia (CTE) participa na "união cada 
vez mais estreita entre os povos" reduzindo as barreiras entre os territórios e as regiões a fim 
de que possam, conjuntamente, enfrentar os desafios comuns. 

A Cooperação Territorial deve colocar o cidadão no cerne das suas prioridades.

O presente Documento de Trabalho tem como objectivo compilar as ideias dos diferentes 
membros da Comissão REGI no tocante ao futuro do Objectivo 3, partindo de uma 
recapitulação da sua organização actual.

II. O valor acrescentado da CTE

O território da União Europeia compreende actualmente 27 Estados-Membros e 271 regiões.

II. A) Antecedentes

As fronteiras institucionais entre Estados-Membros não desapareceram. Contudo, graças à 
União Europeia, essas fronteiras foram-se diluindo ao longo dos anos até se terem tornado 
praticamente invisíveis, facilitando, assim, diversas formas de cooperação. 

A redução gradual do "efeito fronteira" deve-se antes do mais às autoridades locais e 
regionais que, após a Segunda Guerra Mundial, decidiram unir os seus esforços no âmbito de 
modalidades de cooperação transfronteiras informais concebidas para responder a 
necessidades concretas dos cidadãos e dos territórios abrangidos. 

Contudo, embora as suas bases, estejam lançadas, a Cooperação Territorial tem ainda pela 
frente numerosos desafios. A natureza desses desafios é subsidiária da história e do grau de 
maturação das diferentes formas de cooperação. Após as fronteiras terem sido "abolidas" nos 
Tratados, importa agora diminuir o seu impacto no dia-a-dia dos nossos cidadãos.

A cooperação transfronteiras é ainda hoje um factor importante na realização do mercado 
único. Com efeito, as fronteiras continuam a ser zonas nas quais os défices de competitividade 
são por vezes gritantes.  

Este défice ilustra a interdependência entre a Cooperação Territorial e outras políticas 
europeias, que não a política de coesão, nos domínios dos transportes, do emprego, da 
concorrência, da política de vizinhança, da saúde, do ambiente, etc.. 

As modalidades de cooperação informais, as euro-regiões, os sucessivos tratados e o direito 
derivado da União Europeia contribuíram todos eles para a criação de um dos três pilares da 
política de coesão da UE:  o objectivo "Cooperação Territorial". Estas diferentes etapas 
desbravaram o caminho para o estabelecimento de relações mais sólidas e mais duradouras 
entre os territórios.
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II. B) Resultados

Os cidadãos gregos e búlgaros podem aceder a diferentes serviços utilizando as estradas 
construídas no âmbito da cooperação transfronteiras.  Cidadãos franceses e espanhóis que 
habitam nos Pirenéus mediterrânicos poderão dentro em breve recorrer aos serviços do 
mesmo hospital construído e gerido por um agrupamento europeu de cooperação territorial. 

Autoridades locais de diferentes Estados-Membros em busca de soluções logísticas podem 
encontrá-las no âmbito de uma iniciativa transnacional coordenada por uma região italiana.

Os representantes locais de numerosos países partilham as suas experiências e as suas boas 
práticas no quadro de programas inter-regionais de cooperação e de intercâmbio. 

Eis, na União Europeia, alguns exemplos de resultados coroados de êxito que o objectivo 
"Cooperação Territorial" permitiu alcançar e que, embora simples, demonstram de forma 
convincente o valor acrescentado de que este objectivo se reveste para o projecto Europeu. 

 1 030 projectos de infra-estruturas e mais de 18 000 km de estradas recentemente 
realizados ou subvencionados.

 115 200 oportunidades de emprego, 5 800 empresas "start up" ou de outro tipo  
directa ou indirectamente criadas ou preservadas.

 cerca de 12 000 redes e estruturas de cooperação criadas e mais de 544 000 pessoas 
(estudantes incluídos) que frequentaram cursos, acções de formação, seminários, 
ateliês, reuniões ou outras actividades educativas1. 

III. Reptos em debate

III. A) Arquitectura geral

Nos últimos cinco anos, o Regulamento Geral dos Fundos Estruturais, assim como a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa, reforçaram consideravelmente a importância da Cooperação 
Territorial. 

Com o quadro financeiro 2007-2013, o objectivo "Cooperação Territorial" tornou-se um dos 
três pilares da política de coesão da União Europeia, sucedendo à iniciativa comunitária 
INTERREG. 

Subsequentemente, a "Coesão Territorial" passou a constituir, no artigo 174.º do Tratado, uma 
das três vertentes da política de coesão, paralelamente às vertentes económica e a social. A
sua posição estabelece firmemente este objectivo como uma das prioridades principais da 
União Europeia. 

A Cooperação Territorial visa suprimir as barreiras físicas, administrativas e regulamentares 
existentes entre os territórios e as regiões, a fim de que, unidos, estes possam fazer face aos 

                                               
1 Avaliação ex post da iniciativa comunitária INTERREG III (200-2006) (nº. 2008.CE.16.0.AT.016).
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desafios comuns, quer sejam territoriais (serviços, infra-estruturas, urbanismo e ordenamento 
do território) quer globais (globalização, alterações climáticas) quer ainda económicos ou 
societais. 

O quadro financeiro plurianual atribui 7,5 mil milhões de euros a este objectivo 
(representando 2,5% das despesas estruturais da UE). 

Que ambições estratégicas queremos para o objectivo "Cooperação Territorial" no 
futuro?

 As três vertentes:  

A cooperação transfronteiras financia a aplicação de estratégias comuns para as regiões 
situadas ao longo de fronteiras internas (e às vezes externas) dos Estados-Membros (e que não 
distem entre si mais de 150 quilómetros). Esta vertente recebe a parte do leão no orçamento 
2007-2013 do Objectivo 3 (5,5 mil milhões de euros, ou seja 73%). A sua governação 
encontra-se "territorializada" ao nível NUTS3. Esta vertente é também a mais vinculativa das 
três dos pontos de vista jurídico e organizativo.  

A cooperação transnacional, numa escala mais vasta, tem por finalidade promover formas 
de cooperação entre regiões vizinhas pertencentes a uma mesma área geográfica, com base 
em prioridades estratégicas da União tais como a investigação e o desenvolvimento, a 
sociedade da informação, o ambiente, o ensino superior, a mobilidade e o desenvolvimento 
urbano sustentável, bem como a gestão das catástrofes naturais (1,5 mil milhões de euros, ou 
seja, 20 % para o actual período de programação financeira). 

A cooperação inter-regional tem por objecto a cooperação entre todas as regiões dos 27 
Estados-Membros, independentemente da sua situação geográfica, e abrange unicamente o 
intercâmbio de informações, de experiências e de boas práticas (0,3 mil milhões de euros, ou 
seja, 4 %).  
Além disso, existem três outros programas de assistência que dispõem de uma dotação global 
de cerca de 150 milhões de euros: URBACT II (intercâmbio de informações com vista à 
promoção de um desenvolvimento urbano sustentável), INTERACT (identificação, descrição 
e divulgação das boas práticas de cooperação territoriais) e ESPON (disponibilização de 
estudos e bases de dados sobre a cooperação territorial).

Deve a actual arquitectura do Objectivo, com as suas três vertentes, ser mantida, e, 
em caso afirmativo, qual deverá ser a sua estrutura e a sua repartição financeira?  

III.B) Posição da "Cooperação Territorial" na Política de Coesão 

O objectivo "Cooperação Territorial" não pode ser correctamente apreendido à margem dos 
dois outros objectivos que cronologicamente o antecederam.

O Objectivo 1 "Convergência" consagra-se à promoção do crescimento e do emprego nas 
regiões europeias menos desenvolvidas, dispondo de um orçamento de 251 mil milhões de 
euros (81,54% das despesas estruturais para o período 2007-2013).
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O Objectivo 2 "Competitividade Regional e Emprego" presta assistência às outras regiões da 
UE com o objectivo de as preparar para os desafios vindouros, dispondo de um orçamento de 
49 mil milhões de euros em 2007-2013 (15,95% das despesas estruturais deste período). 

Cada um destes objectivos cobre regiões diferentes, monopolizando entre si sós 97.5% dos 
financiamentos. Por conseguinte, eclipsam o objectivo "Cooperação Territorial", não tanto do 
ponto de vista jurídico, na medida em que neste domínio todos os objectivos são iguais, mas 
sim do ponto de vista financeiro.

No entanto, o Objectivo 3 diz respeito a todas as regiões da UE, e as suas potencialidades para 
aproximar e pôr os cidadãos, as regiões e os diversos países a cooperarem entre si (bem como 
os resultados já registados neste domínio) representam um valor acrescentado considerável 
para o conjunto da Europa.  

Além disso, é legítimo considerar que o objectivo "Cooperação Territorial" está tão 
"orientados para o futuro" quanto o Objectivo 2, já que participa na construção da "união cada 
vez mais estreita entre os povos" a que a Europa veementemente aspira desde o Tratado de 
Roma em 1957.  

A posição do objectivo "Cooperação Territorial" na política de coesão, assim como nas 
próximas perspectivas financeiras é, por conseguinte, de uma importância crucial. 

Quais deveriam ser as relações (incluindo em termos financeiros) entre os 
objectivos "Convergência" e "Competitividade Regional e Emprego", por um lado, 
e o objectivo "Cooperação Territorial", por outro?  

III. C) UE 2020, macro-regiões e cooperação nas fronteiras externas

É importante reflectir nas relações que o objectivo "Cooperação Territorial" poderá ter com 
outras iniciativas da UE.  

CTE e UE 2020
O Parlamento Europeu lembrou1 que a Política de Coesão (e, por extensão, o seu objectivo 
"Cooperação Territorial") não se encontra subordinada à Estratégia UE 2020, mas constitui 
um dos seus mecanismos primordiais. Por conseguinte, embora as prioridades da Política de 
Coesão devam ser alinhadas pelos objectivos da Estratégia UE 2020, esse alinhamento deve 
fazer-se de modo a preservar uma flexibilidade suficiente porquanto: 

- o objectivo "Cooperação Territorial", em especial, é mais complexo e serve também 
um outro fim:  a integração da UE;
- certas regiões mais frágeis e menos prósperas devem fazer face a diversas 
desvantagens (socioeconómicas, naturais ou outras) que carecem de uma atenção 
específica.

Paralelamente, é necessário afastar a tentação de criar novos fundos temáticos distintos para a 

                                               
1 Relatório sobre a contribuição da política de coesão para a concretização dos objectivos de Lisboa e da 
Estratégia UE 2020 (2009/2235(INI)), Comissão do Desenvolvimento Regional - Relator: Ricardo Cortés 
Lastra.
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Estratégia UE 2020.

CTE e a abordagem macro-regional 
A lógica das regiões é, por iniciativa do Conselho, uma lógica de coordenação em torno de 
projectos comuns que abrangem um território muito vasto. Destina-se a articular as vantagens 
de uma abordagem integrada e multi-sectorial com acções estratégicas comuns financiadas 
por fundos já existentes. 

CTE e cooperação nas fronteiras externas
O Instrumento Europeu de Vizinhança e de Parceria (IEVP), bem como o Instrumento de 
Assistência de Pré-adesão (IPA) incluem ambos vertentes de assistência à cooperação 
transfronteiras nas fronteiras externas.  

Como alinhar a Cooperação Territorial, enquanto componente da Política de 
Coesão e no âmbito dos Fundos Estruturais, com a Estratégia UE 2020, mantendo 
simultaneamente uma certa flexibilidade?  Quais poderão ser as modalidades de 
coordenação entre a abordagem macro-regional e o Objectivo 3? Serão desejáveis 
sinergias e coordenação entre o Objectivo 3 e os instrumentos de cooperação nas 
fronteiras externas? 

III.D) Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT)

Um regulamento distinto criou, em 2006, uma ferramenta jurídica que facilita a cooperação 
territorial, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT). O AECT pode ser 
utilizado para as três vertentes da Cooperação Territorial, e constitui um instrumento único de 
governação territorial. A sua introdução teve lugar por ocasião das negociações sobre o pacote 
legislativo relativo ao actual quadro financeiro plurianual (2007-2013).

Este regulamento permite às autoridades nacionais, regionais ou locais criar agrupamentos 
comuns dotados de personalidade jurídica com vista à execução de programas e de projectos 
de cooperação, fornecendo assim uma contribuição significativa para o modelo de governação 
a vários níveis.

A experiência dos AECT já criados ou cuja criação se encontra em curso mostra que este 
instrumento funciona satisfatoriamente. Respondeu às necessidades de cooperação estruturada 
das autoridades regionais e locais em termos financeiros, de estatuto jurídico e de governação 
a vários níveis, ultrapassando, inclusivamente, as expectativas do legislador europeu. 

Contudo, é indispensável uma maior divulgação dos AECT entre as autoridades locais e 
regionais da UE. Existe, além disso, um número não negligenciável de outros desafios, 
sobretudo de natureza jurídica e organizativa, bem como relacionados com o acesso aos 
financiamentos, aos quais os AECT têm de fazer face, em especial na sua fase de arranque 
(tais como problemas ligados ao país de estabelecimento e procedimentos de registo 
demasiado longos). 

Estarão os aspectos jurídicos dos AECT suficientemente definidos dadas as 
enormes disparidades existentes entre os Estados-Membros no que se refere à sua 
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aplicação? Deveriam as regras de acesso aos fundos ter em maior linha de conta a 
natureza particular dos AECT? 

III.E) Regras de aplicação

O Objectivo 3 permite cooperações complexas e multidimensionais que reúnem parceiros 
procedentes de diferentes Estados-Membros. Contudo, a atribuição dos fundos processa-se 
mais numa base nacional do que na base de programas (excepto no caso da vertente 
transnacional). Este método de atribuição gera uma multiplicidade de critérios de 
elegibilidade, de controlos e de auditorias. 

O seu mecanismo financeiro reflecte também esta complexidade, sendo os fundos atribuídos 
não na base do horizonte orçamental anual habitual, mas sim na base dos dois (regra N+2) ou 
mesmo dos três anos (N+3) seguintes ao lançamento do projecto. 

Obviamente, este sistema não é perfeito, embora necessite mais de uma evolução do que de 
uma revolução. 

De que modo poderia a execução do objectivo "Cooperação Territorial" ser 
facilitada? Poderia o número de critérios de elegibilidade ser reduzido? Deveriam 
os financiamentos ser atribuídos por programa para a totalidade do objectivo 
"Cooperação Territorial"?  

II.5. Visibilidade

A Cooperação Territorial padece de forma particularmente aguda do problema mais genérico 
que afecta os fundos estruturais:  a sua falta de visibilidade.

Nem os cidadãos no seu dia-a-dia, nem as administrações públicas centrais, regionais ou 
locais dos Estados-Membros, nem o planeamento pelas instituições europeias das suas 
políticas a longo prazo têm em mente os desafios da Cooperação Territorial.  Será necessário
agir a cada um destes três níveis se quisermos que a Cooperação Territorial se torne mais 
"visível."  A resposta a este desafio deve revestir duas formas: 

- a Cooperação Territorial, esta grande ideia europeia, deve tornar-se a incarnação 
simbólica da UE para todos os cidadãos; 
- as instâncias de decisão política e os funcionários de todos os níveis devem 
familiarizar-se com os aspectos práticos da Cooperação Territorial que possam ter uma 
relação com a sua esfera de competências. 

Como melhorar a visibilidade da Cooperação Territorial entre os grupos-alvo 
supramencionados?  


