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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre uma Estratégia da UE para a região alpina  

(2015/2324(INI)) 

O Parlamento Europeu,  

– Tendo em conta o artigo 192.º, o artigo 265.º, n.º 5, e o artigo 174.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), 

–  Tendo em conta a comunicação da Comissão relativa à Estratégia da União Europeia 

para a região alpina (COM(2015)0366) e o respetivo plano de ação e documento 

analítico de apoio, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho (o «Regulamento relativo às Disposições 

Comuns» ou RDC)1,  

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo às disposições específicas aplicáveis ao 

apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo da 

cooperação territorial europeia2,  

– Tendo em conta o Plano de Ação de 28 de julho de 2015, que acompanha a 

comunicação relativa à Estratégia da União Europeia para a região alpina (SWD 

(2015)0147), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 19 e 20 de dezembro de 2013, sobre a 

Estratégia da União Europeia para a região alpina, 

– Tendo em conta o relatório, de 28 de julho de 2015, da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões, relativo à Estratégia da União Europeia para a região alpina 

(SWD(2015)0147), bem como as conclusões pertinentes do Conselho de 19 e 20 de 

dezembro de 2013, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 8 de outubro de 

2015, sobre a comunicação da Comissão relativa à Estratégia da União Europeia para a 

região alpina (COM(2015)0366), 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 3 de dezembro de 2014, sobre 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 259. 
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uma estratégia macrorregional da União Europeia para a região alpina (CDR 

2994/2014), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de julho de 2012, sobre a evolução das estratégias 

macrorregionais da UE: as práticas atuais e as perspetivas futuras, em especial no 

Mediterrâneo1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de maio de 2013, sobre a evolução da estratégia 

macrorregional da UE para os Alpes2: 

– Tendo em conta o relatório, de 20 de maio de 2014, da Comissão ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões sobre a governação das estratégias macrorregionais (COM(2014)0284), 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 26 de janeiro de 

2011, intitulado «Contributo da política regional para o crescimento sustentável na 

Europa 2020» (COM(2011)0017), 

– Tendo em conta a Diretiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

abril de 2014, que altera a Diretiva 2011/92/UE relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente, 

– Tendo em conta a Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

Junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 

ambiente, 

– Tendo em conta a Decisão 2005/370/CE do Conselho, de 17 de fevereiro de 2005, 

relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, da Convenção sobre o acesso 

à informação, a participação do público no processo de tomada de decisão e o acesso à 

justiça em matéria de ambiente («Convenção de Aarhus»), 

– Tendo em conta a Conferência sobre a Estratégia da UE para a região alpina, realizada 

em Brdo (Eslovénia), em 25 e 26 de janeiro de 2016,   

– Tendo em conta a conferência das partes interessadas sobre a Estratégia da UE para a 

região alpina, realizada em Milão, em 1 e 2 de dezembro de 2014, 

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 26 de fevereiro de 1996 (96/191/CE), 

relativa à celebração da Convenção sobre a proteção dos Alpes (Convenção Alpina), 

– Tendo em conta o relatório de síntese da Comissão sobre a consulta pública relativa à 

Estratégia da UE para a região alpina, 

– Tendo em conta os pontos de vista das partes interessadas contidos no documento 

intitulado «Political Resolution towards a European Strategy for the Alpine Region», 

adotada em Grenoble, em 18 de outubro de 2013, 

– Tendo em conta o estudo intitulado «O novo papel das macrorregiões na cooperação 

                                                 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0269. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0229. 
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territorial europeia», publicado em janeiro de 2015 pela Direção-Geral das Políticas 

Internas (Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão), 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 1 de abril de 2009, intitulado 

«Adaptação às alterações climáticas: para um quadro de ação europeu» 

(COM(2009)0147), 

– Tendo em conta o Painel de Avaliação da União da Inovação 2015, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Infraestrutura 

Verde – Valorizar o Capital Natural da Europa" (COM(2013)0249).  

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo à cooperação territorial europeia (CTE), 

– Tendo em conta o documento de orientação da Comissão, de 2014, intitulado «Enabling 

synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other 

research, innovation and competitiveness-related Union programmes» (facilitar 

sinergias entre os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, o Programa 

Horizonte 2020 e outros programas da União no domínio da investigação, inovação e 

competitividade), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Banco Central Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das 

Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, de 26 de novembro de 2014, intitulada 

«Um Plano de Investimento para a Europa» (COM(2014) 0903), 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres 

da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde 

Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A8-0000/2016), 

A. Considerando que, a fim de promover o desenvolvimento global harmonioso, a coesão 

económica, social e territorial de toda a UE tem de ser reforçada; 

B. Considerando que as estratégias macrorregionais são um instrumento fundamental para 

a aplicação do princípio de coesão territorial; 

C. Considerando que as estratégias macrorregionais constituem um modelo de governação 

a vários níveis, em que a participação das partes interessadas, representando os níveis 

local, regional e nacional, são essenciais para o êxito das estratégias; 

D. Considerando que a forte abordagem da base para o topo, adotada pelas regiões da zona 

alpina, levou ao desenvolvimento da Estratégia da União Europeia para a região alpina 

(EUSALP), que visa abordar eficazmente os desafios comuns a toda a região alpina; 

E. Considerando que a macroestratégia para a região alpina afetará cerca de 80 milhões de 

pessoas em 48 regiões de sete Estados, cinco dos quais são Estados-Membros da UE 
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(Alemanha, França, Itália, Áustria e Eslovénia) e dois são países terceiros (Listenstaine 

e Suíça); 

F. Considerando que esta região constitui uma macrorregião interligada com uma 

problemática de natureza ambiental, demográfica, de transportes, turismo e relacionada 

com a energia, e que um ordenamento do território coordenado pode produzir melhores 

resultados e constituir uma mais-valia para a coesão territorial da região alpina e 

perialpina; 

Considerações gerais 

1. Congratula-se com a comunicação da Comissão sobre a Estratégia da União Europeia 

para a região alpina e o Plano de Ação que a acompanha; considera que tal constitui um 

passo em frente para o desenvolvimento da região, em consonância com o objetivo da 

Estratégia Europa 2020 de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; 

2. Congratula-se com o facto de os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 

proporcionarem recursos potencialmente significativos e uma vasta gama de 

instrumentos e opções para a Estratégia;  regista a disponibilidade de outros fundos e 

instrumentos pertinentes para os pilares da estratégia, nomeadamente o programa 

Horizonte 2020, o Mecanismo Interligar a Europa, o programa LIFE e o programa 

COSME para as PME, relativamente aos quais a Comissão deverá analisar a eventual 

mais-valia de convites específicos centrados nos desafios próprios da região alpina; 

3. Insta as autoridades competentes dos Estados-Membros a adaptarem os seus programas 

operacionais, a fim de assegurar que futuros projetos no âmbito da EUSALP sejam 

prontamente executados e que as autoridades de gestão tenham devidamente em conta 

as prioridades da EUSALP aquando da execução dos programas operacionais (por 

exemplo, através de convites específicos, pontos suplementares ou afetação 

orçamental); 

4. Insiste na participação do Parlamento Europeu nos órgãos diretivos da EUSALP; 

5. Insta a um papel ativo da Comissão na fase de execução da EUSALP; 

6. Solicita que a implementação da EUSALP seja avaliada pela Comissão mediante 

critérios objetivos e indicadores mensuráveis; 

7. Apoia o planeamento estratégico entre as regiões urbanas e alpinas, com vista a 

promover a criação de redes e a definição de objetivos comuns no âmbito de um quadro 

político coordenado (por exemplo, no respeitante às energias renováveis, à proteção 

social, à logística e à inovação empresarial e social); 

8. Insiste em que os órgãos de poder local e regional devem desempenhar um papel de 

destaque no âmbito dos órgãos de gestão política e das entidades operacionais, técnicas 

e de execução da Estratégia, no pleno respeito dos princípios da subsidiariedade e da 

governação a vários níveis; 
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Crescimento económico e inovação 

9. Solicita ao BEI que, em cooperação com a Comissão, analise a possibilidade de 

estabelecer uma plataforma de investimento para a região alpina, que permita a 

mobilização de recursos financeiros a partir de fontes públicas e privadas; insta à 

criação de um projeto de gasoduto para a região, o que atrairia investidores; 

10. Considera que a inovação e as novas tecnologias, guiadas por estratégias de 

especialização inteligentes e financiadas por fontes de financiamento existentes a nível 

da UE (por exemplo, o FEDER, o FSE, o programa COSME, o Horizonte 2020 ou o 

Erasmus +), poderiam contribuir para gerar empregos de qualidade e catalisar a criação, 

o potenciaento e o agrupamento de PME, o que, por sua vez, poderia inverter a 

tendência para o despovoamento nas zonas alpinas; 

11. Incentiva a formação de agrupamentos e a cooperação entre as empresas públicas e 

privadas, as universidades, os institutos de investigação e outras partes interessadas 

pertinentes, com o objetivo de promover a inovação e possibilitar beneficiar de sinergias 

entre as zonas alpinas e perialpinas; considera que as ações previstas devem assentar nas 

estratégias nacionais e regionais de investigação e inovação, a fim de garantir 

investimentos mais eficientes e eficazes; 

12. Realça que uma estratégia macrorregional para os Alpes deve garantir a preservação das 

formas tradicionais de atividade económica, bem como a promoção da inovação e do 

desenvolvimento de novas iniciativas neste domínio; 

13. Salienta que a cooperação entre regiões é fundamental para a continuação do 

desenvolvimento do turismo na região; incentiva a formulação de estratégias turísticas 

com base na sustentabilidade e na inovação; 

14. Apoia a diversificação da oferta turística através de meios como itinerários e parques 

temáticos turísticos, enoturismo e turismo desportivo, a fim de prolongar a época 

turística, melhorar a competitividade dos destinos turísticos e promover novas 

atividades turísticas que respondam melhor às alterações climáticas; 

15. Recorda a importância de promover o desenvolvimento sustentável das atividades 

turísticas nas zonas lacustres perialpinas; 

Mobilidade e conectividade 

16. Salienta a importância de melhorar a conetividade em matéria de transportes e energia 

entre os países participantes, nomeadamente dos transportes e das ligações intermodais 

locais, regionais e transfronteiras com o interior, também no intuito de atrair novos 

residentes; 

17. Realça a importância de ligar as rotas de transporte a outras zonas da Europa e a 

relevância das interligações com corredores RTE-T; exorta os países participantes a 

centrarem os seus esforços na execução de projetos abrangidos pela atual rede RTE-T;  
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18. Chama a atenção para a falta de ligações eficazes nas zonas de montanha;  insta a 

Comissão e os Estados-Membros a facilitarem melhores ligações a nível local, por 

forma a reforçar a coesão e a qualidade de vida nessas zonas e incentivar a reinstalação; 

19. Apoia o desenvolvimento de formas inovadoras de transporte local a pedido, tendo 

também em conta o potencial de partilha de atividades neste domínio; 

20. Chama a atenção para a falta de ligações digitais eficazes nas zonas de montanha; insta 

a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem melhores ligações a nível local, por 

forma a melhorar a qualidade de vida e a promover o desenvolvimento de novas 

atividades e a criação de oportunidades de emprego nessas zonas, bem como a 

incentivar a reinstalação; 

21. Destaca a importância do investimento público nas zonas de montanha, a fim de 

combater a incapacidade do mercado para proporcionar conectividade digital nessas 

zonas;  insta a Comissão a propor soluções concretas para o problema;  

Área ambiental e energética 

22. Destaca a importância de proteger a biodiversidade do espaço alpino e apela à 

realização de esforços conjuntos que visem criar medidas inovadoras para preservar o 

ambiente e reduzir a poluição; 

23. Sublinha a necessidade de desenvolver novas estratégias para combater a poluição 

atmosférica e as alterações climáticas nas regiões perialpinas; 

24. Realça a importância de apoiar o desenvolvimento das energias renováveis mais 

eficientes na região, designadamente a energia hidráulica, eólica e solar, assim como a 

utilização sustentável da madeira florestal; 

25. Exorta os países participantes a envidarem esforços conjuntos com vista à execução do 

ordenamento do território e à gestão territorial integrada, mediante a participação das 

diversas partes interessadas da região (autoridades nacionais, regionais e locais, a 

comunidade de investigação, ONG, etc.); 

26. Apela à continuação do reforço da colaboração e das atividades desenvolvidas no 

quadro do «World Glacier Monitoring Service», tendo em conta as recentes decisões da 

conferência COP 21, em Paris, e a estratégia a seguir ulteriormente; 

27. Exorta os países participantes a prosseguirem os seus esforços no sentido de diversificar 

as fontes de abastecimento energético e desenvolver as fontes de energia renováveis 

disponíveis, nomeadamente a energia solar e a energia eólica, no cabaz de produção 

energética;  salienta a sustentabilidade e a competitividade das centrais hidroelétricas; 

insta os países participantes a contribuírem para a criação de redes de infraestruturas de 

eletricidade que funcionem bem na macrorregião; 

28. Salienta que a diversificação das fontes de aprovisionamento de energia não só 

melhorará a segurança energética da macrorregião, mas estimulará também a 

concorrência, com importantes benefícios para o desenvolvimento económico da região; 
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29. Apoia o investimento em infraestruturas energéticas, tanto para a produção como para o 

transporte de eletricidade e gás, em conformidade com a rede RTE-T, executando os 

projetos concretos mencionados na lista de Projetos de Interesse para a Comunidade da 

Energia (PECI); 

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos e parlamentos nacionais e regionais dos países participantes na EUSALP 

(França, Itália, Suíça, Listenstaine, Alemanha, Áustria e Eslovénia). 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Na sequência de uma iniciativa das regiões alpinas, já no final de 2011, o Conselho Europeu 

de dezembro de 2013 convidou a Comissão a apresentar uma Estratégia da UE para a Região 

Alpina (EUSALP). A Comissão reagiu ao pedido apresentando o plano de ação da estratégia 

em julho de 2015. 

Trata-se da quarta estratégia macrorregional da UE, pelo que pode beneficiar da experiência 

decorrente da estratégia da União Europeia para a região do mar Báltico, da estratégia da 

União Europeia para a região do Danúbio e para a região Adriática e Jónica.  

As estratégias macrorregionais tiveram origem, até agora, em iniciativas intergovernamentais 

destinadas a zonas do nosso continente durante muito tempo divididas por guerras e cortinas 

de ferro, com o objetivo de relançar a cooperação económica e institucional entre esses 

territórios.  

Essas estratégias foram, no entanto, possibilitadas pela inclusão do objetivo da coesão 

territorial no Tratado de Lisboa e é por isso que, atualmente, cumpre melhorar a respetiva 

integração no método comunitário, tirando partido do enorme potencial de planeamento 

territorial estratégico «da base para o topo» por oposição aos exercícios tradicionais de 

abordagem descendente produzidos pela Comissão através de instrumentos como a ESPON. 

Assim, seria importante contar com um maior envolvimento da Comissão Europeia, tanto na 

fase de lançamento de uma estratégia macrorregional, como na fase de conceção e 

programação e, em especial, nas fases de execução e coordenação com outras estratégias e 

com a política mais geral de coesão territorial da União. Seria igualmente necessária uma 

participação formal do Parlamento Europeu, no seu papel de colegislador, na fase de 

lançamento e de aprovação de uma estratégia, bem como no acompanhamento dos resultados 

alcançados. 

É inconcebível que os responsáveis pela iniciativa legislativa e pelo governo da União, para 

além de representarem a vontade democrática dos eleitores, não participem nas estratégias de 

desenvolvimento da UE, com grande importância para o seu futuro e para a utilização dos 

recursos materiais e de conceção disponíveis, estratégias essas que se estão a alargar 

progressivamente a grande parte do continente (para além do Báltico, do Adriático, do 

Danúbio e dos Alpes, estão a avançar outras iniciativas que vão do Atlântico ao mar 

Mediterrâneo, até outras regiões de montanha europeias). 

É, por conseguinte, necessário um ato legislativo que reformule os procedimentos destinados 

ao lançamento, à aprovação e à subsequente aplicação das futuras estratégias macrorregionais, 

bem como à respetiva coordenação com as demais políticas da União, e que defina também o 

contexto no qual funcionarão, no futuro, também as políticas já aprovadas. 

Esse quadro legislativo deve também articular melhor, com base nos princípios da 

subsidiariedade  

e da proporcionalidade, o sistema de governação das estratégias existentes e futuras, limitando 

o papel das autoridades nacionais e comunitárias ao impulso inicial e à coordenação, bem 

como às funções de acompanhamento e apoio, deixando, ao invés, a governação e a 
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implementação dos projetos e a sua realização aos órgãos de poder local e regional, que 

devem ser os verdadeiros protagonistas de base das políticas territoriais e do 

desenvolvimento. 

A estratégia EUSALP intervém num contexto caracterizado por diferentes formas de 

cooperação existentes na região, como o Espaço Alpino e a Convenção Alpina, para além de 

vários programas transfronteiras INTERREG. A EUSALP abrange 48 regiões e sete países 

representados por cinco Estados-Membros (Itália, França, Áustria, Alemanha e Eslovénia) e 

dois países terceiros (Suíça e Lichtenstein). A região, na qual vivem mais de 80 milhões de 

pessoas, tem uma forte atratividade humana, natural, económica e cultural. A história da 

região foi marcada por divisões e guerras ligadas às fronteiras alpinas, mas também 

relacionadas com o aparecimento de Estados nessas fronteiras. A planície e a zona 

montanhosa alpinas fazem parte de um sistema natural e humano indissociável, cuja 

interdependência marcou a história da região. O desenvolvimento económico de zonas de 

planície foi possível graças aos recursos hídricos e geológicos das terras altas, enquanto a 

grande indústria turística em vastas zonas dos Alpes prosperou mercê das grandes bacias 

demográfica das planícies. No entanto, as dificuldades de ligação e de logística produtiva 

determinaram, frequentemente, o desenvolvimento das zonas de montanha. Mas a zona da 

macrorregião alpina é, também, muito vulnerável às consequências das alterações climáticas. 

As autoridades públicas, com base no princípio da subsidiariedade, devem, por conseguinte, 

responder aos desafios económicos e ambientais da macrorregião alpina. 

A Comissão Juncker decidiu relançar o investimento através do plano de investimentos e do 

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos dele resultante. Para os países da região, tal 

representa uma oportunidade para relançar e completar investimentos comuns. A EUSALP 

constitui uma oportunidade para orientar os investimentos estratégicos em prol de toda a 

região. O potencial da região alpina é vasto e pode ser desenvolvido através do planeamento 

conjunto com os países e as regiões da zona alpina, com a participação fundamental dos 

órgãos do poder local e de todos os intervenientes públicos e privados da zona. A Comissão, 

juntamente com o BEI e outros intervenientes internacionais, deverá desempenhar um papel 

especial, facultando orientação e apoio à execução da estratégia.  

Neste contexto, a EUSALP oferece aos países da região a oportunidade de investir em 

projetos conjuntos de impacto europeu e não apenas inter-regional e de desenvolver novas 

formas de governação a vários níveis, partindo das regiões, com o contributo das instituições 

europeias.  

O Parlamento, na sua qualidade de colegislador para a política de coesão, desempenha um 

papel importante na conceção e na execução da estratégia. 

Tendo em conta que a área abrangida pela EUSALP conta com zonas de montanha (zonas 

interiores) onde se verifica uma subutilização dos recursos e com zonas de planície com 

elevada concentração produtiva, impõe-se a elaboração de estratégias económicas. Estas 

estratégias são coerentes com os objetivos de programação dos FEEI para o período 2014-

2020 e, em especial, com os princípios da inovação e da estratégia de especialização 

inteligente. 

A estratégia EUSALP não se sobrepõe à atual cooperação inter-regional e transfronteiriça, 

mas representa, ao invés, um valor acrescentado. Trata-se de alcançar objetivos comuns a toda 

a região, em consonância com os principais objetivos da Estratégia Europa 2020 em matéria 
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de desenvolvimento sustentável, ambiente e energia. Para concretizar estes objetivos impõe-se 

a conceção e a execução de projetos de dimensão macrorregional. 

Neste contexto, as autoridades regionais da EUSALP são os agentes institucionais que podem 

conceber um modelo ascendente, em conformidade com as necessidades dos territórios, 

embora com a necessária coordenação europeia entre as regiões, em concertação com as 

instituições europeias. 

Prioridades e propostas  

Após vários meses de conversações com as partes interessadas na estratégia a nível da UE e 

aos níveis nacional, regional e local nos países envolvidos, emergiram as seguintes 

prioridades de desenvolvimento, ideias e propostas:  

PRIMEIRO PILAR: melhorar a competitividade, a prosperidade e a coesão da região alpina 

Desenvolver a capacidade de inovação das PME na região alpina, através do recurso a 

estratégias de crescimento inteligente dos países e das regiões em causa, que deverão ser 

harmonizadas entre si. 

Desenvolver uma abordagem de base local ao desenvolvimento das regiões alpinas. 

Desenvolver a colaboração entre os sectores público e privado da macrorregião, 

nomeadamente em áreas fundamentais da estratégia.  

Turismo sustentável e competitivo (oferta turística diversificada, gestão turística sustentável e 

responsável). 

Diversificar a oferta e os produtos turísticos, com o objetivo de superar a sazonalidade — 

percursos temáticos transnacionais, valorização do património cultural e natural através do 

turismo, construção de novas infraestruturas turísticas (como, por exemplo, parques 

temáticos), promoção de produtos e de serviços turísticos da macrorregião, promoção da 

região nos mercados mundiais, promoção destinada a grupos-alvo específicos (idosos, 

congressos e turismo de negócios), posicionamento da região enquanto destino plurissazonal. 

Aumentar a qualidade e a inovação no turismo — TIC, educação, transferências tecnológicas, 

redes empresariais, polos industriais, intercâmbio de exemplos de boas práticas, ligação dos 

sectores da agricultura local, do turismo e do abastecimento alimentar, 

promoção/comercialização inovadoras. 

Valorizar e proteger o extraordinário sistema lacustre nos vales alpinos e pré-alpinos, tanto a 

norte, como a sul, das cadeias montanhosas. 

Integrar grandes infraestruturas desportivas existentes na macrorregião, de molde a facilitar 

também a sua utilização comum, em função de grandes eventos desportivos. 

Melhorar o acesso aos produtos e aos serviços turísticos — aperfeiçoar as competências e os 

serviços específicos, a formação do pessoal, a promoção e a disponibilidade de informações, a 

cooperação destinada a facilitar a deslocação dos turistas, a harmonização das estatísticas 

nacionais visando facilitar a medição dos efeitos da planificação sectorial e futura da 

definição de políticas. 

Utilizar de forma mais eficaz os fundos da UE — facilitar o acesso ao financiamento das 
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novas empresas e de PME sustentáveis e inovadoras centradas na investigação e na estratégia 

de crescimento inteligente. 

Rede de grupos de empresas e empresas do turismo sustentável. 

Formação no domínio das competências profissionais e empresariais no sector do turismo — 

fomentar a inovação e a diversificação das ofertas e dos produtos turísticos. 

Assegurar a integração dos projetos EUSALP nos programas operacionais regionais e 

nacionais financiados pelo FEDER e valorizar a integração dos programas regionais dos FEEI 

com os programas de acesso direto, em especial o H2020, criando, por exemplo, instrumentos 

análogos a um «selo de excelência» à escala macrorregional. 

Desenvolver redes de investigação públicas e privadas a nível macrorregional consagradas ao 

desenvolvimento de projetos da estratégia EUSALP. 

Apoiar projetos de intercâmbio universitário macrorregionais, igualmente com o apoio de 

fundos para programas europeus existentes, tais como o programa Erasmus. 

SEGUNDO PILAR — assegurar o acesso e a interligação de todos os habitantes da região 

alpina (transportes transfronteiriços, ligações intermodais com o interior) 

Realizar os corredores franco-italiano e ítalo-austríaco e ligá-los ao corredor ítalo-suíço agora 

concluído, para uma melhor ligação entre o Norte e o Sul da Europa. – 

Melhorar sistematicamente as infraestruturas de transporte através da modernização ou 

construção de novas infraestruturas de ligações com os grandes eixos, competitividade no 

mercado dos serviços de transporte em conformidade com a legislação da UE. 

Desenvolver sistemas inovadores para apoiar o transporte público/coletivo e aumentar a 

atratividade do transporte público em todos os modos de transporte. 

Criar parcerias público-privadas nas operações de transporte. 

Planear, a longo prazo, programas sobre a segurança dos transportes, especialmente nos 

transportes rodoviários. 

Desenvolver práticas inovadoras e coordenadas para a gestão dos pontos de passagem das 

fronteiras. 

Elaborar estudos de viabilidade dos sistemas de tarifação integrada dos pontos de passagem e 

dos transportes na região. 

Melhorar as ligações dos portos marítimos à RTE-T nas zonas do interior e o 

desenvolvimento da intermodalidade na região alpina. 

Desenvolver sistemas inovadores associados à logística, em especial, consagrados ao 

desenvolvimento do comércio transfronteiriço. 

Reduzir o isolamento das zonas do interior e periféricas através da melhoria do seu acesso aos 

serviços energéticos e de transporte. 

Desenvolver infraestruturas energéticas de rede. 
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Concluir, racionalizar e harmonizar redes de TIC, em especial nas zonas transfronteiriças. 

Agrupar atividades/serviços intermodais e da logística em toda a região.  

Melhorar o acesso das zonas de montanha com sistemas inovadores assentes em estratégias de 

especialização inteligentes dos países e das regiões neste domínio. 

Coordenar os grandes projetos de infraestruturas de ligação em curso ou previstas na região. 

TERCEIRO PILAR — assegurar a sustentabilidade nos Alpes: proteger o património e a 

promover uma utilização sustentável dos recursos naturais e culturais (ambiente, habitats 

terrestres transnacionais e biodiversidade) 

Reduzir os riscos decorrentes das alterações climáticas através do investimento no sector da 

água (por exemplo, construção de tanques). 

Apoiar a agricultura de montanha, no respeito de um desenvolvimento equilibrado e 

sustentável. 

Proteger e restaurar a biodiversidade e os ecossistemas através de um sistema adequado de 

controlo, informação e gestão da Rede Natura 2000 e de uma gestão sustentável da natureza. 

Promover e concretizar o desenvolvimento sustentável das economias da região e aa 

utilização sustentável dos recursos. 

Aprofundar o conhecimento do meio alpino — estimular a investigação conjunta sobre o 

estado da biodiversidade alpina. 

Criar e reforçar zonas macrorregionais protegidas — reforço das capacidades para permitir o 

acesso aos ecossistemas e cartografia de zonas importantes para a conservação de espécies e 

tipos de habitats nos sítios prioritários, com o intuito de ligar as inúmeras áreas protegidas da 

macrorregião através dos corredores ecológicos. 

Proceder ao intercâmbio de boas práticas entre as autoridades de gestão das zonas alpinas 

protegidas. 

Elaborar e executar um plano de emergência conjunto. 

Harmonizar e aplicar a legislação nacional sobre habitats e biodiversidade terrestres — 

harmonização da legislação no domínio do planeamento urbano, proteção da natureza, do 

ambiente e do património cultural com a Convenção Europeia da Paisagem. 

 


