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Desde 2007, as autoridades locais e regionais de pelo menos dois Estados-Membros podem 
decidir criar um agrupamento europeu de cooperação territorial (AECT). Estes agrupamentos 
são dotados de personalidade jurídica própria e têm por objetivo facilitar a cooperação 
transfronteiriça, transnacional e inter-regional promovendo, assim, a coesão na União 
Europeia.

A criação de infraestruturas transfronteiriças, a prestação de serviços no setor da saúde e dos 
transportes ou a realização de um projeto ou programa cofinanciado pela EU constituem 
alguns exemplos bem-sucedidos deste tipo de cooperação.

Nos últimos cinco anos foram criados 26 destes agrupamentos, que abarcam mais de 550 
autoridades em 15 Estados-Membros e influenciam a vida de 28 milhões de pessoas. 
Entretanto estão previstos mais 20 AECT.

Não obstante, ao nível da EU, a sua aceitação diverge consideravelmente. Por um lado, há 
regiões inteiras, como a Escandinávia, onde ainda não foram criados AECT e, por outro, há 
regiões em que, se já tiverem sido criados AECT ou estiver prevista a sua criação, os 
intervenientes se veem confrontados, na prática, com vários tipos de problemas.

1. Finalidade e objetivo da revisão: Simplificação e alargamento

A revisão do regulamento tem por objetivo reforçar o instrumento AECT. A cooperação 
territorial tem sido obstaculizada pelas diferenças existentes ao nível das estruturas jurídicas, 
contabilísticas e administrativas nacionais. Por outro lado, no âmbito do vasto processo de 
consulta, as partes em causa e as partes interessadas queixam-se, amiúde, sobre os entraves e 
resistências por parte dos ministérios nacionais, que dificultam a criação e o bom 
funcionamento de um AECT. A revisão do regulamento deve, assim, incluir as melhorias 
necessárias, eliminar os entraves jurídicos remanescentes e pôr termo às ambiguidades que 
provocaram uma aplicação não uniforme e, por vezes, incorreta por parte Estados-Membros. 
Só uma cooperação simplificada, assente na segurança jurídica, poderá atrair mais incentivos 
para reforçar a cooperação entre as regiões. 

Institucionalização da cooperação
Os AECT podem, potencialmente, transformar-se no principal instrumento da cooperação 
territorial na Europa, e nas fronteiras desta, e, simultaneamente, institucionalizar esta 
cooperação.

Senão: Salvaguardar a liberdade de escolha
A criação de um AECT como forma de cooperação continuará, também no futuro, a ser 
facultativa, pelo que nenhuma autoridade poderá ser impedida de escolher outra forma de 
cooperação territorial. 

Não são necessários incentivos financeiros adicionais
O relator, contrariamente aos pedidos formulados ocasionalmente de disponibilização de 
dotações orçamentais adicionais por parte da UE, considera que a múltipla mais-valia de um 
AECT constitui um incentivo suficiente para criar um agrupamento deste tipo. No entanto, o 
objetivo e o motivo subjacentes à criação de um AECT não devem estar associados a um 
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financiamento particular, nomeadamente para evitar um efeito de arrastamento. Um AECT 
não constitui um fim em si próprio, mas um instrumento para alcançar objetivos bem 
definidos. Quanto mais precisos e concretos forem esses objetivos, mais eficazes e 
mensuráveis serão os seus resultados.

2. Principais inovações contidas na proposta da Comissão

A Comissão incluiu na sua proposta de regulamento vários pedidos e desejos de melhoria 
manifestados pelas partes interessadas. O presente documento de trabalho explicita as 
principais modificações à proposta e apresenta as sugestões do relator, que poderão servir de 
base para debates posteriores.

2.1 Simplificar a criação e a aprovação de um AECT

Os AECT existentes têm apresentado como queixa mais frequente a morosidade nos 
processos de aprovação e, em parte, a forma arbitrária como decorrem. O prazo de três meses 
de que os Estados-Membros dispõem para aprovar os estatutos e o convénio só muito 
raramente é respeitado, razão pela qual a proposta de revisão prorroga este prazo para seis 
meses. Decorrido esse prazo, o convénio é considerado aprovado por acordo tácito. Esta 
aprovação tácita oferece aos requerentes a segurança jurídica necessária.

Para além do contemplado na proposta da Comissão, é igualmente solicitado que cada 
Estado-Membro designe uma única autoridade responsável pela aprovação (One-stop-shop). 
Atualmente, nos 27 Estados-Membros, existem 79 autoridades responsáveis pela aprovação. 
Assim, em alguns Estados-Membros, um pedido tem de ser aprovado por até quatro 
ministérios nacionais, o que pode provocar atrasos e contradições indesejados. Entretanto, há 
que esclarecer de que forma se pode organizar um One-stop-shop nos Estados em que a 
aprovação é decidida pela entidade federal e não pelo governo central. Nestes casos, a 
aprovação poderia ser dada pela autoridade administrativa federal competente, desde que esta 
seja a única instância com poderes de decisão.

Outro pedido do Comité das Regiões consiste em que o regulamento defina claramente os 
critérios para a rejeição de um pedido. No entanto, há que esclarecer se uma enumeração 
exaustiva é exequível e se conduzirá efetivamente ao objetivo almejado, porquanto já existem 
vias de recurso jurisdicionais para uma revisão judicial de decisões arbitrárias, embora estas 
não tenham conseguido evitar atrasos nos processos de criação de um AECT.

2.2 Simplificação e clarificação das normas de funcionamento

A segurança jurídica poderia igualmente ser reforçada através de uma distinção mais clara 
entre o convénio - que determinará os elementos constitutivos de um AECT - e os estatutos -
em que são definidos os elementos para a sua aplicação. Assim, no futuro, apenas seria 
necessário aprovar o convénio.
Por outro lado, é importante reconhecer que a adesão de novos membros a um AECT 
existente foi simplificada, assim como o procedimento para a introdução de modificações.
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2.3. Alargamento do objeto e participantes num AECT

Objeto
Os AECT devem ser abertos a todos os domínios da cooperação territorial. Para o efeito, a 
proposta prevê que um ou vários componentes da cooperação territorial podem ser 
transferidos para um AECT.
A versão anterior limitava o objeto de um AECT exclusivamente ao reforço da coesão 
económica e social. O objetivo consiste, agora, em reforçar a coesão económica, social e 
territorial. Assim, as incumbências de um AECT deixaram de estar limitadas à simplificação 
e promoção da cooperação territorial visando o reforço da coesão económica e social, para 
estarem orientadas para estas políticas. No futuro, os AECT deverão igualmente contribuir 
para a aplicação da Estratégia Europa 2020 e das estratégias macro regionais.

Membros
A proposta da Comissão de alargar o âmbito de aplicação às empresas públicas, em 
conformidade com a Diretiva 2004/17/CE, deve ser defendida. Isto permitiria às empresas que 
operam no setor da água, da energia e dos transportes, assim como aos serviços postais
serem membro de um AECT.

2.4 Mais clareza na gestão do pessoal e nos procedimentos de recrutamento

Outra queixa muitas vezes apresentada incide no facto de que, até à data, o pessoal de um 
AECT está amiúde sujeito a sistemas salariais, de segurança social e de tributação (dupla 
tributação) diferentes. A modificação prevista prevê que o pessoal pode ser submetido à 
legislação do país em que exerce efetivamente a sua atividade e não à legislação do país em 
que o AECT tem a sua sede. Esta reorganização é importante e oportuna. Ocasionalmente, 
algumas AECT existentes já têm reclamado que o seu pessoal disponha de um estatuto do 
pessoal semelhante ao das agências europeias. No entanto, esta proposta parece não ser 
adequada na medida em que as agências são criadas pela Comissão e não pelos 
Estados-Membros. Com efeito, se assim fosse caberia igualmente à Comissão contratar e 
destacar o pessoal de um AECT, o que poderia ir ao arrepio dos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade.

2.5 Participação num AECT de regiões que não pertencem à UE

Importa reconhecer expressamente a proposta de que tanto regiões como instituições de países 
terceiros poderem agora ser membros de um AECT, independentemente do facto de os outros 
membros provirem de um ou vários Estados-Membros. Por outro lado, as regiões 
ultraperiféricas (territórios ultramarinos) são igualmente incluídas. No entanto, há que definir 
se é necessário estabelecer critérios objetivos para aprovar ou rejeitar um pedido de criação de 
um AECT quando este é formado por membros de um único Estado-Membro e de um único 
país terceiro ou território ultramarino. Caso contrário, a criação de um AECT deste tipo 
ficaria sujeita aos critérios discricionários de um Estado-Membro.

2.6 Determinação da responsabilidade: soluções com base em seguros

As diferentes normas em matéria de responsabilidade dos Estados-Membros 
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(responsabilidade limitada/ilimitada de um AECT) geravam insegurança jurídica, 
nomeadamente para os contratantes e os credores. Agora, os Estados-Membros de um AECT 
cujos membros tenham uma responsabilidade limitada podem exigir que estes façam um 
seguro para cobertura dos riscos. Isto permitirá garantir que o Estado-Membro continuará 
isento da responsabilidade dos seus membros no AECT, pelo que não poderá invocar este 
argumento para justificar uma rejeição.

2.7 Publicação dos AECT no Jornal Oficial 

Recomenda-se a publicação de um AECT no Jornal Oficial da União Europeia (série C), 
porquanto contribuirá para reforçar a transparência e a visibilidade.

3. Outras melhorias necessárias e perspetivas

Não obstante as propostas de revisão serem oportunas e importantes em muitos aspetos, 
algumas questões ainda carecem de esclarecimento e alguns pedidos ficam por atender.

À parte as melhorias meramente técnicas, é imperioso que os AECT sejam tidos em conta e 
reconhecidos, em maior medida do que até à data, a todos os níveis, como instrumento 
prioritário para a aplicação da cooperação territorial. Este reconhecimento deverá 
igualmente ser refletido numa melhor integração dos AECT nas medidas legislativas da 
política de coesão a partir de 2014.

A fim de facilitar a gestão de vários projetos transfronteiriços por parte dos AECT, importa 
igualmente melhorar a coordenação entre os diferentes regulamentos existentes (FEDER, 
IPA, IEVP).

Seria conveniente e desejável incluir expressamente os AECT nos acordos de associação e de 
parceria da UE. 

Por outro lado, é necessário conceder uma maior atenção à existência de AECT em todos os 
domínios do processo legislativo, tanto a nível europeu como nacional.

A plataforma dos AECT criada pelo Comité das Regiões poderia servir para o intercâmbio de 
conhecimentos e experiências e poderia funcionar como órgão de apoio e consultoria para os 
AECT.

Parece, portanto, legítimo e oportuno solicitar que os AECT tenham o direito de participar em 
todos os programas da UE e que possam ser admitidos como participantes em iniciativas e 
concursos, sendo que, para o efeito, estes últimos devem ser formulados nesse sentido.

Neste contexto, há que prever uma melhor integração dos AECT nas políticas setoriais 
específicas da UE. Para o efeito, é necessária uma maior sensibilização junto dos serviços da 
Comissão (Mainstreaming). Não parece ser admissível que os funcionários de outras 
direções-gerais que não a DG REGIO nunca tenham ouvido falar do instrumento AECT, 
conforme confirmado por representantes de vários AECT.
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Entretanto, importa esclarecer algumas questões jurídicas suscetíveis de controvérsia, 
nomeadamente a execução dos direitos contratuais de um AECT noutro Estado-Membro.

Não obstante, a Comissão Europeia elaborou, de uma forma geral, uma proposta sólida e bem 
fundamentada, que permitirá reforçar a eficácia e a visibilidade dos AECT no âmbito da 
cooperação territorial. 

Entretanto, os Estados-Membros são instados a coordenarem entre si, de forma resoluta e 
eficaz, as respetivas medidas nacionais de transposição. Não poderá haver lacunas que deem
azo a interpretações jurídicas arbitrárias e contraditórias. As administrações nacionais dos 
Estados-Membros devem compreender que o objetivo de um AECT não consiste em fazer 
política externa e que um AECT não é, tão-pouco, um "monstro" que devora competências e 
recursos financeiros. Um AECT é uma associação sui generis, com competências específicas, 
que não é dotada de poderes soberanos e que não onera os orçamentos nacionais, mas, antes 
pelo contrário, desanuvia o trabalho dos ministérios nomeadamente através da externalização 
(outsourcing) de tarefas administrativas. Muitos participantes e futuros requerentes só 
poderão beneficiar destes agrupamentos quando esta noção de AECT se impuser nos 
Estados-Membros.


