
Cooperação territorial europeia 2014-2020: proposta de 
regulamento 

Resumo para o cidadão 
 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

• As regiões fronteiriças estão muitas vezes longe do centro de tomada de decisões, 
merecendo por isso especial atenção.  

• No quadro da cooperação territorial europeia, é concedido apoio às regiões de toda a Europa 
no sentido de resolver problemas comuns, como a poluição do Mar Báltico, a utilização 
transfronteiriça de hospitais ou o intercâmbio de experiências para incentivar o potencial de 
inovação. 

• Esta cooperação integra-se na política de coesão da UE, que continua a ser um elemento 
essencial do quadro financeiro da UE para 2014-2020 proposto pela Comissão. O 
financiamento disponibilizado pela UE para o efeito será, assim, substancial.  

• A proposta de regulamento estabelece as disposições de aplicação da cooperação territorial 
europeia.  

QUEM SERÁ BENEFICIADO E COMO? 

A cooperação territorial europeia integra três tipos de programas diferentes: 

• cooperação transfronteiras: financiamento de projectos em que participam regiões e 
autoridades locais de ambos os lados de uma fronteira comum como por exemplo os 
projectos franco-alemães que visam incentivar a utilização transfronteiriça das 
infra-estruturas. Praticamente todas as fronteiras estão abrangidas por um programa de 
cooperação; 

• cooperação transnacional: financiamento de projectos de cooperação entre entidades 
nacionais, regionais e locais em grandes zonas geográficas e entre regiões e países da UE  
próximos do Mar Báltico ou dos Alpes;  

• programas de cooperação interregional: promoção do intercâmbio de boas práticas 
nomeadamente no domínio da inovação, da eficiência energética e do desenvolvimento 
urbano.   

PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE? 

• Os desafios que os países e as regiões da UE enfrentam sobrepõem-se às fronteiras 
nacionais e regionais. Daí que seja necessário um quadro de cooperação que abranja todo o 
território da UE. .  

O QUE IRÁ MUDAR CONCRETAMENTE? 

O regulamento proposto: 

• prevê que os parceiros no programa decidam de comum acordo que tipo de projectos 
querem financiar e definam objectivos claros. Para optimizar sinergias, os projectos também 
terão de estar em sintonia com as prioridades políticas europeias e com as estratégias 
adoptadas pelas regiões e pelos países da UE;  



• foi concebido  para apoiar a cooperação com vários países, tendo também sido simplificado 
para reduzir os encargos administrativos com o programa e os responsáveis dos projectos.  

 

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA? 

• A proposta da Comissão será agora discutida  com o Parlamento Europeu e os governos da 
UE e deverá entrar em vigor em 2013. 
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