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1. Contexto geral 

A existência das fronteiras nacionais separa, de um ponto de vista económico, social e 
cultural, as Comunidades fronteiriças e constitui um obstáculo a uma gestão coerente destes 
territórios. Até agora, as políticas nacionais negligenciaram com frequência estas zonas 
consideradas zonas periféricas do território nacional. No entanto, o mercado único e a União 
Económica e Monetária (UEM), com a perspectiva do alargamento, vão progressivamente 
alterando esta tendência e a cooperação transfronteiriça tornou-se um dos grandes desafios da 
integração europeia.

Um dos objectivos de base da União Europeia é o reforço da coesão económica, social e 
territorial através da cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional que favorece, 
simultaneamente, a integração e o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do território 
europeu.

Para atingir o objectivo da coesão económica e social previsto no Tratado, o terceiro 
parágrafo do artigo 159º do Tratado da Comunidade Europeia permite a aprovação de acções 
específicas não inseridas no âmbito dos Fundos que sejam consideradas necessárias e sem 
prejuízo das  medidas decididas no âmbito de outras políticas da Comunidade. 

Com este fundamento jurídico, e de acordo com o Regulamento geral dos Fundos Estruturais, 
a iniciativa comunitária INTERREG foi criada em 1989. Trata-se de um programa de acção 
que completa as medidas dos Fundos Estruturais para favorecer a cooperação transfronteiriça, 
transnacional e inter-regional. INTERREG III é actualmente a iniciativa comunitária do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) a favor da cooperação entre as 
regiões da União Europeia para o período 2000-2006. INTERREG III tem três vertentes: 
vertente A (cooperação transfronteiriça), vertente B (cooperação transnacional) e vertente C 
(cooperação inter-regional). O objectivo da vertente A é a cooperação transfronteiriça entre 
colectividades territoriais contíguas e visa desenvolver pólos económicos e sociais 
transfronteiriços a partir de estratégias comuns de desenvolvimento territorial sustentável. A 
vertente B, que diz respeito à cooperação transnacional entre autoridades nacionais, regionais 
e locais, visa promover um grau mais elevado integração territorial no seio de vastos 
agrupamentos de regiões europeias, a fim de obter um desenvolvimento sustentável, 
harmonioso e equilibrado na Comunidade, e uma melhor integração territorial com os países 
candidatos e os outros países vizinhos. Por fim, a vertente C concentra-se na cooperação 
inter-regional e visa melhorar a eficácia da políticas e dos instrumentos de desenvolvimento 
regional e de coesão através da colocação em rede, em particular no que respeita às regiões 
em reconversão e às regiões em atraso de desenvolvimento.

No seu terceiro relatório sobre a coesão económica e social1, a Comissão Europeia propôs, 
para o período 2007-2013, concentrar as prioridades da política de coesão em três objectivos 
fundamentais : convergência, competitividade e cooperação. A "cooperação territorial" 
baseia-se na experiência das três vertentes de INTERREG (A, B e C) a fim de favorecer um 
desenvolvimento harmonioso e equilibrado na totalidade do território da União Europeia, 
apoiando a cooperação entre as suas diferentes componentes sobre as questões de importância 
comunitária a nível transfronteiriço, transnacional e inter-regional (lógica dita de 

  
1 Comunicação da Comissão Europeia. Terceiro relatório sobre a coesão económica e social. COM (2004) 107 
final, de 17.02.2004.
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"mainstream"). Neste contexto, a Comissão propôs um novo instrumento jurídico, sob a forma 
de uma estrutura de cooperação europeia ("colectividade regional transfronteiriça"), a fim de 
permitir aos Estados-Membros, às regiões e às autoridades locais enfrentar, quer no âmbito 
dos programas comunitários quer fora dos mesmos, problemas jurídicos e administrativos que 
tradicionalmente se levantam na gestão dos programas e dos projectos transfronteiriços. O 
objectivo será transferir para esta nova estrutura jurídica a capacidade de agir em nome das 
autoridades públicas a fim de pôr em prática actividades de cooperação.

O Parlamento Europeu sempre defendeu a importância da cooperação transfronteiriça, 
transnacional e inter-regional na construção europeia1, bem como a  importância de criar um 
objectivo separado para a cooperação territorial com base no sucesso da iniciativa 
INTERREG, que contribuiu para a instauração e o reforço de uma cultura de cooperação. 
Aprovou igualmente a criação de um instrumento jurídico único que permite aos 
Estados-Membros, às regiões e às autoridades locais gerir mais eficazmente os programas 
transfronteiriços2.

A coesão territorial, e não unicamente a coesão económica e social, é citada repetidamente no 
Projecto de Constituição Europeia e é reconhecida como um dos objectivos e como uma das 
competências da União3. É o artigo III-220º do Projecto de Constituição (actual artigo 158º do 
Tratado CE) que prevê uma atenção especial, nomeadamente, às regiões transfronteiriças.

Outro instrumento destinado a facilitar e promover a cooperação mútua com carácter 
transfronteiriço é o Agrupamento Europeu de Interesse Económico. Dotado de personalidade 
jurídica reconhecida pelo direito comunitário, o objectivo do agrupamento é facilitar e 
fomentar as actividades económicas dos seus membros, através da união dos seus recursos, 
actividades e competências. Esta união produzirá melhores resultados do que os que os seus 
membros obteriam se agissem isoladamente.

2. Descrição da proposta de regulamento que cria um agrupamento europeu de 
cooperação transfronteiriça (AECT)

Tendo em conta as graves dificuldades surgidas na realização e na gestão das acções de 
cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional, no âmbito de direitos e processos 
nacionais diferentes, são necessárias medidas adequadas a nível comunitário para paliar estas 
dificuldades.

No âmbito das novas propostas de regulamento para a actualização dos Fundos e dos 
instrumentos estruturais durante o período 2007-2013, a Comissão Europeia apresentou, no 
passado dia 14 de Julho, um novo regulamento que prevê a possibilidade, para os Estados-
Membros, as regiões e as colectividades locais, de criarem organismos destinados à  
cooperação transfronteiriça, designados Agrupamento Europeu de Cooperação 

  
1 Resolução sobre a cooperação transfronteiriça e inter-regional de 16.05.1997 (A4-161/1997, relator: Miller); 
resolução sobre a cooperação transfronteiriça e inter-regional de 09.06.1992 (A3-188/92, relator: Cushnahan); 
resolução sobre a cooperação transfronteiriça nas fronteiras internas da Comunidade Europeia de 12.03.1987 
(A2-170/86, relator: Poetschki).
2 Resolução sobre a Comunicação da Comissão relativa ao terceiro relatório sobre a coesão económica e social 
de 22.04.2004 (A5-272/2004, relator: Hatzidakis), números 40-47.
3 Artigos I-3.3, I- 14 e II-96. Os artigos do projecto de Constituição citados são extraídos da última versão 
disponível: CIG 87/04, Bruxelas, 6 de Agosto de 2004.
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Transfronteiriça (AECT)1. A proposta de regulamento sobre o AECT inscreve-se na lógica da 
proposta da Comissão de criar um novo objectivo 3 (cooperação territorial). Inscreve-se 
igualmente no âmbito da proposta de regulamento que estabelece disposições gerais para os 
dois Fundos Estruturais (FEDER e FSE) bem como para o Fundo de Coesão. 

Dado que as condições da cooperação transfronteiriça, tais como são estabelecidas no 
presente regulamento, não podem ser criadas de um modo eficaz pelos Estados-Membros e 
podem, consequentemente ser melhor realizadas a nível comunitário, a Comunidade pode 
tomar medidas, de acordo com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do 
Tratado. Nos termos do princípio da proporcionalidade, tal como é enunciado no referido 
artigo, o presente regulamento não excede o que é necessário para atingir estes objectivos, 
sendo facultativo o recurso ao AECT, no respeito da ordem constitucional de cada Estado-
Membro.

Este novo instrumento jurídico, baseado no 3º parágrafo do artigo 159º do Tratado, fornece 
um enquadramento facultativo para a criação de organismos europeus destinados à 
cooperação transfronteiriça a fim de ultrapassar os obstáculos existentes.  Enquanto novo 
instrumento, vai agir sobre a lei nacional dos Estados-Membros. Deve, ainda, salientar-se que 
o agrupamento não é obrigatório mas apenas "facultativo", o que revela as suas ambições de 
cooperação: segundo o considerando 7 do projecto de regulamento, o " recurso ao AECT 
deverá ser facultativo". Os organismos serão dotados de personalidade jurídica para a 
realização dos programas de cooperação transfronteiriça com base num acordo entre os seus 
membros, quer nacionais, regionais ou locais, quer público ou de outro tipo. Este instrumento 
permitirá, assim, promover e facilitar a cooperação transfronteiriça entre as colectividades 
regionais e locais de cada lado das fronteiras, e reduzir as dificuldades de carácter jurídico e 
institucional registadas no terreno.

Um dos elementos novos relativamente aos instrumentos financeiros em vigor é o facto de ao 
AECT poder ser confiada não só a execução dos programas de cooperação transfronteiriça co-
financiados pela União Europeia, mas também a realização de qualquer acção com ou sem a 
intervenção da União. Os objectivos gerais do AECT, enunciados no considerando 6 do 
projecto de regulamento (acções de cooperação transfronteiriça sem intervenção financeira da 
Comunidade) indicam que poderá ser útil, não apenas para os objectivos da política estrutural, 
mas também para muitos outros fins.

Outros elementos da proposta de regulamento que merecem ser citados são os seguintes: 

- Composição do AECT (artigo 2º): O AECT pode ser constituído por Estados-Membros e 
órgãos de poder local e regional ou outros organismos públicos locais. A sua constituição é 
decidida por iniciativa dos seus membros, que podem decidir constituir o AECT como 
entidade jurídica autónoma ou confiar as suas tarefas a um de entre eles.

- Competências do AECT (artigo 3º): As competências do AECT são definidas por 
convenções de cooperação transfronteiriça europeia assinadas pelos seus membros. Para o 
efeito, o AECT dispõe da capacidade jurídica reconhecida às pessoas colectivas pelas 
legislações nacionais. Podem ser confiadas ao AECT as seguintes funções:

  
1 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação de um agrupamento europeu 
de cooperação transfronteiriça (AECT). COM (2004) 496 final.
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• A execução dos programas de cooperação transfronteiriça co-financiados pela 
Comunidade, nomeadamente a título dos Fundos Estruturais;

• A realização de qualquer outra acção de cooperação transfronteiriça com ou sem a 
intervenção financeira da Comunidade.

- A convenção de cooperação transfronteiriça europeia (artigo 4º): O AECT é o resultado 
de uma convenção que precisa as suas tarefas, a sua duração e as condições da sua dissolução. 
A convenção, exclusivamente limitada ao domínio da cooperação transfronteiriça,  define a 
responsabilidade de cada um dos seus membros relativamente ao AECT e relativamente a 
terceiros. Fixa o estatuto aplicável aos Estados-Membros. A legislação aplicável será a de um 
dos Estados-Membros em causa. Em caso de litígio entre os membros, a jurisdição 
competente é a desse Estado-Membro. Para terminar, a convenção é notificada a todos os seus 
membros e aos Estados-Membros.

- Estatuto do AECT (artigo 5º): O AECT adopta os seus estatutos com base na convenção. 
Os estatutos do AECT incluem disposições no que respeita, nomeadamente ao seguinte:

• Lista dos membros;

• Objectivo e funções do AECT, bem como suas relações com os respectivos membros; 

• Designação e localização da sua sede;

• Órgãos e respectivas competências, funcionamento e número de representantes dos 
membros nesses órgãos;

• Procedimentos de tomada de decisões;

Escolha da(s) língua(s) de trabalho;

• Modalidades de funcionamento;

• Modalidades da contribuição financeira dos membros e às normas aplicáveis em matéria 
de contabilidade e orçamento;

• Designação de um organismo independente de controlo financeiro e de auditoria externa.

- Órgãos do AECT(artigo 6º) : O AECT é representado por um director, que age em nome e 
por conta do agrupamento. O AECT pode instituir uma assembleia, composta pelos 
representantes dos seus membros. Os estatutos podem prever a criação de órgãos 
suplementares.

- Orçamento do AECT (artigo 7º): O AECT elabora um orçamento anual previsional que é 
aprovado pelos seus membros. Elabora igualmente um relatório anual de actividades 
certificado por peritos independentes dos membros. Os membros são responsáveis 
financeiramente numa base proporcional à sua contribuição para o orçamento até à extinção 
das dívidas do AECT. A responsabilidade financeira dos Estados-Membros e outras 
autoridades não será afectada pela existência do AECT.
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- Publicidade e entrada em vigor (artigos 8º e 9º): A convenção que cria o AECT é objecto 
de publicação no Jornal Oficial da União Europeia. A partir desse momento, a capacidade 
jurídica do AECT é reconhecida por todos os Estados-Membros. O AECT entrará em vigor 
em 1 de Janeiro de 2007.

3. Pontos controversos

- Objectivo: Nos termos do nº 3 do artigo 1º da proposta de regulamento, o AECT tem por 
objectivo facilitar e promover a cooperação transfronteiriça dos Estados-Membros, bem como 
dos órgãos de poder local e regional, a fim de reforçar a coesão económica, social e territorial. 
Coloca-se, no entanto, uma questão: Qual o principal objectivo deste instrumento? Há três 
possibilidades a considerar:

Ø Trata-se de um instrumento jurídico aplicável no âmbito do objectivo 3 dos Fundos 
Estruturais, segundo o qual os Estados-Membros que participam num programa 
operacional podem delegar nele a responsabilidade pela gestão desse programa, 
atribuindo-lhe as competências da autoridade de gestão e do secretariado técnico conjunto. 
Neste contexto, cada Estado-Membro continuará a assumir a responsabilidade financeira 
(artigo 18º da proposta de Regulamento  (COM(2004)0495).

Ø Trata-se de um instrumento proposto pela Comissão Europeia, que constitui uma proposta 
constitucional ao serviço dos objectivos atrás referidos sem a intervenção financeira da 
Comunidade.

Ø A terceira opção parece ser a criação de um organismo público que cumpra os objectivos 
atrás referidos com ou sem a intervenção financeira da Comunidade.

- Base jurídica: duas opções:

ACÇÕES BASEADAS NO TERCEIRO PARÁGRAFO DO ARTIGO 159º DO TRATADO CE

Este artigo permite acções específicas não inseridas no âmbito dos Fundos Estruturais, tendo 
em vista realizar o objectivo de uma maior coesão económica e social1. Estas medidas 
deveriam ser objecto de uma proposta separada da Comissão e submetidas ao procedimento 
de co-decisão (artigo 251º) e maioria qualificada.

A BASE JURÍDICA ALTERNATIVA SERIA O ARTIGO 308º DO TRATADO CE.

O artigo 308º permite que a Comunidade actue para atingir um dos objectivos da 
Comunidade, sem que o Tratado tenha previsto os poderes de acção necessários para o efeito. 
Nesse caso, o Conselho terá de deliberar por unanimidade. Além disso, o processo de 
co-decisão não pode ser aplicado neste caso e - no que respeita aos procedimentos - exigiria 
uma proposta completamente nova da Comissão.

  
1 Considerando 1
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Problema de estatuto: O texto da Comissão não é claro relativamente ao facto de se saber se 
o instrumento do AECT está simplesmente a criar uma nova entidade jurídica que apenas 
poderia desempenhar funções muito específicas, ou se está a criar um organismo de direito 
público capaz de fornecer serviços públicos em lugar dos seus membros. Para tal, talvez 
pudessem também ser propostos meios para a própria constituição do AECT.

Adesão: Impõe-se explicitar o papel dos Estados-Membros. Parece que poderão ser membros 
de pleno direito do AECT ou participar apenas na aprovação da convenção e do estatuto do 
novo organismo. O nº 1 do artigo 2º prevê que o AECT pode ser constituído por 
Estados-Membros e órgãos de poder local e regional ou outros organismos públicos locais, 
mas parece não haver qualquer obrigação de participação das autoridades dos Estados-
Membros.

Parece necessário interrogarmo-nos sobre se os membros do AECT devem ser parceiros 
equivalentes em termos de poderes e de competências.

A ideia de "organismos públicos locais" não está, de forma alguma, definida na proposta. A 
fim de circunscrever os poderes de potenciais organismos públicos, seria, talvez, conveniente 
ser-se mais preciso.

O significado de "opcionalidade" no novo instrumento: há duas interpretações possíveis 
deste conceito. Referem-se ambas à própria essência da criação do AECT, que podia ser 
expressa

quer

Ø pelos membros do agrupamento

quer

Ø pelos Estados-Membros1.

Responsabilidade

O nº 2 do artigo 1º da proposta de regulamento refere que o AECT é dotado de personalidade 
jurídica. No entanto, o nº 2 do artigo 3º refere-se a uma noção diferente, a de "capacidade 
jurídica". Além disso, as disposições contidas na primeira frase do nº 2 do artigo 3º - "o 
AECT age em nome e por conta dos seus membros" - e o n° 2 do artigo 7º (segundo o qual os 
membros do AECT são responsáveis financeiramente numa base proporcional à sua 
contribuição para o orçamento) tornam toda a situação ainda menos clara, dado que as pessoas 
colectivas actuam, geralmente, por sua própria conta. Isto cria dificuldades significativas na 
identificação do estatuto do AECT e dos seus membros (Quem é responsável para com 
terceiros? Qual a natureza da responsabilidade dos membros do AECT relativamente ao 
próprio AECT?). Além disso, o segundo parágrafo do nº 3 do artigo 3º refere que a criação do 
AECT não afecta a responsabilidade financeira dos seus membros. No entanto, não há 
qualquer indicação no texto desta disposição quanto ao tipo de responsabilidade em questão. 
Sugere também que os recursos financeiros só poderiam ser transferidos para o AECT por 

  
1 COM(2004)495 final, de 14.7.2004, artigo 18º.



PE 350.246v01-00 8/9 DT\550190PT.doc

PT

intermédio dos seus membros. Poderiam também surgir algumas dúvidas quanto ao estatuto, à 
aplicabilidade e aos objectivos pelo facto de se delegar num dos membros do AECT todas as 
tarefas desse agrupamento, nos termos do segundo parágrafo do nº 3 do artigo 3º, 
especialmente em termos de competências e responsabilidade.

4. Propostas iniciais

Tendo em conta o princípio da solidariedade, a proposta da Comissão e os aspectos referidos 
na parte III do presente documento de trabalho, é necessário:

Ø definir claramente o objectivo do AECT: o relator partilha da opinião da Comissão 
segundo a qual o AECT deveria ser utilizado para acelerar as acções empreendidas ao 
abrigo do novo objectivo 3 para o período de programação 2007-2013. Além disso, 
parece, portanto, necessário que a Comissão apresente uma justificação exaustiva para a 
proposta neste domínio.

Conforme acima referido e tal como defendido pela Comissão, quer as acções previstas sejam 
empreendidas inseridas ou não no âmbito da legislação dos Fundos Estruturais, o artigo 159º 
deveria continuar a ser a base jurídica utilizada, dado garantir o processo de co-decisão, 
permitindo, assim, a participação plena do Parlamento e a maioria qualificada no Conselho.

Definir claramente o estatuto do AECT: o relator recomenda que se entenda o AECT - no que 
respeita às suas competências - como uma mera pessoa colectiva (ou seja, não 
especificamente um organismo público), assim como que se saliente o facto de, de forma 
alguma, os poderes administrativos poderem ser delegados e de o AECT se dever limitar a 
desempenhar tarefas específicas. Além disso, o AECT deveria existir pessoa colectiva (com 
personalidade jurídica ou não) com base em actos vinculativos da legislação nacional já 
existente (nomeadamente a legislação sobre associações). A fim de conseguir isso, deveria ser 
proposto ou um sistema especial de registo AECT comum a todos os Estados-Membros ou 
uma lista de instrumentos jurídicos existentes nos Estados-Membros aplicáveis ao AECT.

Ø Definir claramente os critérios de adesão ao AECT: o relator gostaria de salientar que a 
combinação da utilização de um instrumento como o AECT com os Fundos Estruturais 
significa que os governos nacionais possuem automaticamente o comando e o controlo 
deste organismo. Assim, os Estados-Membros não têm de participar directamente no novo 
instrumento AECT.

Um argumento suplementar para apoiar a opinião do relator é que, para concluir acordos 
internacionais, os Estados-Membros não necessitam de recorrer a um regulamento da União 
Europeia para os concretizar1.

O relator salienta também que todos os membros do AECT deviam ter os mesmos poderes e 
capacidades. A fim de apoiar a proposta do relator, é oportuno recordar que o nº 4 do artigo 

  
1 Comentários da Associação das Regiões Fronteiriças Europeias (ARFE) sobre a proposta da Comissão 
Europeia de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação de um agrupamento 
europeu de cooperação transfronteiriça (AECT), Exposição de Motivos, 6.9.2004.
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34º da proposta de Regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais relativas ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão1 refere que os programas operacionais apresentados a título do objectivo "Cooperação 
territorial europeia" serão elaborados por um agrupamento adequado ao nível NUTS III.

De acordo com o relator, a ideia do "organismo público local" referido como membro no nº 1 
do artigo 2º deveria ser definida de uma forma restritiva no regulamento final. Para tal, a 
Comissão deveria apresentar uma alteração adequada.

Ø Definir claramente a questão da opcionalidade do AECT: O relator é claramente a favor 
de ambas as interpretações atrás referidas

Ø Definir claramente o tipo e âmbito da responsabilidade do AECT e dos seus membros:

O relator sugere ou uma aplicação coerente dos princípios da personalidade jurídica, ou seja, a 
plena responsabilidade do AECT pelas suas obrigações, ou a sua limitação à capacidade 
jurídica, com os membros do AECT a serem igualmente ou de uma forma suplementar 
responsáveis pelas suas obrigações. A terceira opção poderia ser a actuação apenas "em nome 
dos membros", que, no entanto, não exige nem capacidade nem personalidade jurídica.

Ø Clarificar o Estatuto e a força vinculativa de uma Convenção AECT

Trata-se de uma proposta que dispensa qualquer explicação, que requer a aprovação de 
disposições adicionais na proposta de regulamento de acordo com o que poderá ser a vontade 
dos legisladores.

Ø Clarificar as competências e a responsabilidade de um Membro que actue como um AECT

Parece também não carecer de qualquer explicação nos termos acima referidos.

Conclusão:

A presente proposta não pode ser aceite na sua actual forma, dado exigir definições jurídicas 
mais claras no que respeita à responsabilidade dos Estados-Membros. O relator considera que 
a proposta é demasiado vaga e que são necessárias medidas concretas mais bem definidas.

  
1 COM(2004)492 final, de 14.7.2004.


