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1.  A emergência das macro-regiões

Lançada em 2009, a macro-região do Mar Báltico agrupa um conjunto coerente de territórios 
vocacionados para cooperarem e assim resolverem melhor os problemas económicos e 
ambientais que neles se colocam. Essa cooperação assumiu a forma de uma "estratégia 
macro-regional", destinada a coordenar as fortes cooperações sectoriais já em vigor, e 
estruturada em torno de quatro pilares - ambiente, prosperidade, acessibilidade e segurança - e 
de um plano de acção que inclui 15 eixos prioritários e 80 projectos emblemáticos.

Esta experiência inspirou outros projectos. Um deles - a macro-região do Danúbio - foi 
objecto de um primeiro adiantamento. Outros estão a ser estudados. As instituições 
envolvidas - Estados-Membros, regiões, autoridades locais - concertam-se para definir 
quadros semelhantes nas diferentes macro-regiões da Europa que partilham características 
comuns: mesmo espaço marítimo, mesmo maciço montanhoso, mesma bacia fluvial, etc.   

As estratégias macro-regionais abrem novas perspectivas aos projectos de cooperação 
territorial apoiados pelo Objectivo 3 da política de coesão. Podem acompanhar as grandes 
estratégias comunitárias, como as redes transeuropeias de transportes ou a política marítima 
integrada. Podem dar assistência a uma melhor adequação entre os programas regionais e os 
objectivos da estratégia 2020 do Parlamento Europeu. 

2. Ponto da situação e primeiro retorno de experiência

O conceito de macro-região mobilizou os actores envolvidos, e o entusiasmo que sentimos 
revela a manifestação de uma verdadeira expectativa no investimento nesta nova vertente das 
políticas públicas na Europa, tendo por objectivo um desenvolvimento com base territorial. 
Há razões objectivas para isso - interacção entre regiões da mesma vizinhança -, mas também 
históricas e culturais, pois essas “bacias de vida” têm, ao longo dos séculos, partilhado uma 
história comum. Esses laços imemoriais, a reforçar ou mesmo, por vezes, a recuperar, 
definem uma base de cooperação partilhada. A adesão ao conceito de macro-região 
testemunha também a progressão da ideia europeia.

O relatório relativo à implementação da estratégia da UE para a Região do Mar Báltico, 
apresentado pela Comissão em 26 de Junho de 2011, "destaca o valor [destas] novas 
modalidades de cooperação" e recomenda o alinhamento da "política de coesão e [de] outras 
fontes de financiamento na região com os objectivos da estratégia"1.

A Comissão empenhou-se na implementação da estratégia do Mar Báltico. Nas suas 
conclusões de 13 de Abril de 2011, o Conselho, a propósito da macro-região do Danúbio, 
convidou mais uma vez a Comissão a desempenhar um papel motor na coordenação 
estratégica. Concretamente, a governação de tal dispositivo é complexa, e a sua condução 
exige uma assistência técnica importante. A DG Regio não pode, no estado actual das coisas, 
assumir mais essa responsabilidade.

Uma vez passado o efeito de anúncio, corremos o risco de se transformar num "grande 
monstro orçamentívoro" e ineficaz. Assim, foi estabelecida uma regra chamada "regra dos 
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três nãos": não a mais meios financeiros, não a um novo instrumento institucional e não a 
mais regulamentação. Esta imposição foi adaptada pelo Conselho, que promulgou, no passado 
dia 13 de Abril, uma "regra dos três sins": sim à complementaridade dos financiamentos, sim 
à coordenação dos instrumentos institucionais e sim à definição de novos projectos. Esta 
dialéctica visa, na prática, a procura de um equilíbrio que há que encontrar antes da aprovação 
dos regulamentos da próxima política de coesão territorial 2014-2020.

3. As mais-valias da estratégia macro-regional

Perante o exemplo do Mar Báltico e graças à implementação das estratégias macro-regionais, 
surgem diversas potencialidades. Trata-se sobretudo de oferecer um quadro de referência 
pertinente às políticas de coesão e de favorecer a cooperação inter-sectorial numa mesma 
região. Esse quadro pode orientar os investimentos para uma complementaridade acrescida e 
influenciar as prioridades respectivas de cada plano regional de desenvolvimento de uma 
mesma macro-região da Europa, permitindo uma visão de conjunto e verdadeiras sinergias no 
âmbito de uma abordagem integrada.

Outra vantagem desta estratégia: permite uma maior participação e melhor cooperação entre 
os diferentes instrumentos de intervenção existentes na União Europeia, ultrapassando as 
simples dotações afectadas à política de coesão. É o caso, nomeadamente, do Banco Europeu 
de Investimento (BEI). Permite também fazer convergir os recursos das regiões e dos 
diferentes Estados-Membros através de uma governação a diversos níveis. É uma estratégia 
em que todos ganham.

Por fim, a estratégia macro-regional confere às políticas de vizinhança da União um quadro 
propício a um diálogo renovado e a relações frutuosas e concretas. 

4. As dificuldades a ultrapassar

Cada estratégia macro-regional possui uma dupla dimensão: territorial pela definição de um 
território de aplicação, e funcional através da definição de prioridades. A adesão das 
colectividades envolvidas deve ser conseguida na altura do lançamento da iniciativa, o que 
implica prever uma fase prévia de organização, da ordem de um a dois anos, antes da criação 
efectiva da macro-região.

O funcionamento das macro-regiões deve evitar a armadilha de uma governação 
intergovernamental, mesmo no caso de o seu carácter transfronteiriço pressupor o 
envolvimento dos Estados-Membros em causa. Só uma governação a vários níveis, 
implicando nomeadamente a escala regional, é adequada para garantir a vocação europeia de 
tais iniciativas e assegurar uma complementaridade com a política de desenvolvimento 
regional da União Europeia.

A criação por "geração espontânea" das futuras macro-regiões não constitui um esquema 
viável. Induz um carácter aleatório que prejudicará a emergência de iniciativas coerentes. 
Assim, cada criação deve ser um processo "bottom-up" partindo da motivação real dos actores 
no terreno. 

A participação das regiões vizinhas é necessária para validar inúmeros projectos 



PE474.079v01-00 4/5 DT\881288PT.doc

PT

desenvolvidos pelas estratégias macro-regionais. Essa participação deve decorrer de políticas 
territoriais e não de uma dimensão política externa.

5. Medidas a adoptar

O desenvolvimento de estratégias macro-regionais deve estar inserido numa reflexão global 
destinada a inventariar as problemáticas no terreno, de forma a evitar projectos hesitantes ou 
decorrentes de simples considerações de ordem política e imediatista. Há que definir uma 
"carta previsional das macro-regiões europeias", mesmo que não seja obrigatória e que possa 
evoluir em função das dinâmicas locais.

Para cada macro-região, é necessária uma "fase de prefiguração", que organize uma ronda 
pelos parceiros envolvidos, que trace os primeiros eixos estratégicos e que defina também as 
bases de uma futura governação. Nos termos da decisão do Conselho, a Comissão constitui a 
instância natural de direcção desse tipo de processo de prefiguração. Deve dispor dos recursos 
necessários, humanos e financeiros, para tal investimento.

Os meios financeiros de apoio ao processo de cooperação macro-regional devem ser 
desbloqueados no seio do Objectivo 3 da política de coesão, o que está de acordo com a 
vontade de aumentar sensivelmente o nível orçamental, conforme desejo já manifestado pelo 
Parlamento Europeu para o próximo período de programação. Pelo seu lado, a Comissão 
propôs que essas dotações sejam aumentadas para 2014-2020 (+30%)1, preconizando 
simultaneamente uma "vertente transnacional reforçada".

Esse auxílio financeiro deve assumir a forma de dotações de assistência técnica, tanto para a 
fase de prefiguração junto da própria Comissão, como para a fase de implementação junto da 
instância de governação aprovada no final da fase de prefiguração. 

Para os projectos prioritários, como já aconteceu no âmbito da estratégia Mar Báltico, a 
complementaridade dos financiamentos pode ser conseguida ligando os critérios de selecção 
às prioridades da estratégia macro-regional nos convites à apresentação de projectos 
realizados no âmbito dos programas operacionais da política de coesão.

6. A importância de uma estratégia macro-regional no Mediterrâneo

A bacia mediterrânica partilha o mesmo ambiente natural, e uma única realidade histórica e 
cultural liga todas as suas margens. No Sul da Europa, existem fortes potencialidades que só 
podem ser valorizadas com a coordenação e a perspectiva de conjunto proporcionadas pela 
definição de uma estratégia macro-regional.

A área mediterrânica é enorme, o que leva a interrogarmo-nos sobre o dispositivo macro-
regional a privilegiar. No Mediterrâneo Oriental, há quem se mobilize em torno de um 
projecto de macro-região adriático-jónica. Haverá que aprofundar as concertações antes de 
decidir entre a opção de uma só macro-região ou a de duas macro-regiões distintas: uma no 
Mediterrâneo Ocidental e outra no Mediterrâneo Oriental, a que também chamamos 
adriático-jónico.
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As regiões mediterrânicas partilham, graças ao seu clima comum - o "clima mediterrânico" -
ecótipos semelhantes. Os produtos agrícolas são todos da mesma natureza, de norte a sul e de 
leste a oeste, e, na sua diversidade, formam uma mesma gama de produtos. As problemáticas 
ambientais (por exemplo, os incêndios) são sempre as mesmas. Primeiro destino turístico do 
mundo, os territórios mediterrânicos têm interesse em cooperar a fim de consolidar e melhorar 
as perspectivas deste sector económico fundamental para a maior parte deles.

A nível das potencialidades, é necessário que o tráfego marítimo ocupe o centro de uma 
estratégia dos transportes em toda a zona, nomeadamente no que respeita às mercadorias. Há 
que abrir rotas no mar, numerosas e diversificadas. O desenvolvimento das energias 
renováveis e, mais concretamente, da energia solar, possui condições ideais no Mediterrâneo. 
A tais objectivos, a estratégia macro-regional pode fornecer respostas adequadas, implicando 
parceiros como o BEI.

A biodiversidade mediterrânica é particularmente abundante; mas está ameaçada. A pesca 
excessiva representa uma ameaça para os recursos haliêuticos. O Mar Mediterrâneo é um mar 
fechado, com um tráfego marítimo muito denso, e em cujas margens ocorre um crescimento 
demográfico extremamente intenso, fenómeno muito acentuado pela frequência turística. 
Assim, o ambiente litoral e marinho constitui uma preocupação fundamental de todo este 
espaço. Há que favorecer uma política coordenada de tratamento das descargas poluentes, 
com a generalização das cooperações "Norte-Sul" entre autoridades locais, com o apoio das 
políticas de vizinhança. 

Para 2020, e mais além, o Mediterrâneo representa o "horizonte de proximidade" principal 
para a Europa, devido aos 500 milhões de habitantes que aqui vivem, mas apenas um terço na 
parte interior da União Europeia. Uma dinâmica de desenvolvimento em torno do 
Mediterrâneo pode constituir uma força impulsionadora para toda a economia europeia.

No seio da UE, o espaço do Mediterrâneo está muito pouco estruturado. Nele se observam 
desempenhos muito fracos em termos de cooperação e interconexão. Os desafios que as 
autoridades políticas na zona do Mediterrâneo têm de enfrentar poderão ser muito mais bem 
perspectivados no âmbito de uma reflexão e de um plano de conjunto. 

Fora da União Europeia, as populações que vivem em torno do Mediterrâneo possuem 
padrões de vida muito degradados, a todos os níveis: económicos, sociais, ecológicos e 
políticos. O desenvolvimento dessas sociedades constitui uma necessidade para elas próprias, 
bem como uma oportunidade para a Europa. Esta última capitalizaria uma maior segurança, 
um controlo mais "sustentável" dos fluxos de imigração, e uma participação directa numa 
zona de crescimento com um impacto positivo nos desempenhos da sua própria economia. 
Assim, os acontecimentos da Primavera passada ocorridos na margem Sul do Mediterrâneo 
constituem um encorajamento poderoso para o desenvolvimento de novas políticas activas de 
vizinhança. Ligadas, pelo menos em parte, a uma estratégia macro-regional, poderão assumir 
uma dimensão territorial concreta, garantia de uma melhor eficácia.

Os Estados e as regiões europeias do espaço mediterrânico devem avançar numa atitude 
reforçada de cooperação, abrindo-o a todos os parceiros deste espaço essencial para o futuro 
da Europa. A estratégia macro-regional constitui um meio a privilegiar nesse sentido. 


