
Resumo para o cidadão  
 

Proposta relativa aos agrupamentos europeus de 
cooperação territorial (AECT) 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

• Promover a cooperação territorial, ou seja, ajudar as regiões dos diversos países da UE a 
contribuir para o bem comum, é, desde longa data, um objectivo da UE para a concretização 
do qual são disponibilizadas avultadas verbas. 

• Desde 2006, os parceiros locais e regionais podem criar agrupamentos europeus de 
cooperação territorial (AECT), constituindo assim um quadro jurídico comum que os ajuda a 
superar a complexidade das diferentes normas e regulamentações nacionais. 

• A Comissão Europeia acaba de publicar um relatório sobre o funcionamento dos AECT, que 
propõe formas de o melhorar, tais como: 

o simplificar a criação de um AECT; 

o reexaminar o âmbito das suas actividades; 

o abrir os AECT a regiões de países que não pertencem à UE; 

o clarificar algumas regras de funcionamento no que respeita, por exemplo, ao 
recrutamento de pessoal, às despesas e à protecção dos credores. 

QUEM BENEFICIARÁ E COMO? 

• Os habitantes das regiões em causa, uma vez que a existência de regras comuns permite 
uma acção mais eficaz. Os AECT poderão contribuir, nomeadamente, para: 

o a elaboração de uma estratégia de crescimento coerente; 

o uma melhor integração dos sistemas de transporte; 

o a elaboração de estratégias de inovação coordenadas e complementares;  

o a cooperação efectiva na prestação de serviços públicos e locais. 

O QUE IRÁ MUDAR CONCRETAMENTE? 

• Os AECT já existem. As alterações propostas deverão simplificar o sistema e alargar o seu 
âmbito de aplicação. 

• Os AECT existentes não têm de proceder a quaisquer alterações, excepto se considerarem 
útil fazê-lo. 

• No futuro, a criação de AECT será mais rápida e eficaz. 

• Não será necessário qualquer financiamento adicional europeu ou nacional. 

 PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE? 

• Os AECT foram explicitamente criados para fomentar a cooperação entre regiões de 
diferentes países. 

• A legislação da UE na matéria estabelece uma base comum para a cooperação entre as 
regiões. 



• A execução de projectos concretos para melhorar a cooperação territorial europeia é 
complexa e torna-se ainda mais difícil devido à diversidade das estruturas jurídicas, 
contabilísticas e de gestão. 

• Nenhuma região terá de aderir a um AECT, se não considerar necessário fazê-lo. 

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA? 

• Muito provavelmente em 2013. 
Mais informações 
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