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 Ex.mos Senhores presidentes da Câmara de Braga e do Eixo 

Atlântico 

 Ex.mos Representantes dos governos de Espanha e de Portugal 

 Ex.mos Sras e Srs presidentes de Câmara e autarcas 

 Estimados Colegas, Senhoras e Senhores 

 

 Tenho uma grande honra em estar aqui presente hoje neste 

Congresso que vai debater a Agenda Urbana Europeia em 

todas as suas importantes vertentes: competitividade e criação de 

emprego, ecologia, urbanismo, energia, cultura, administração 

eficiente e ainda muitos mais aspetos que contribuirão para a 

criação de oportunidades para os cidadãos nas zonas urbanas 

europeias. 

 

 Mas é na minha qualidade de recém-chegada à Unidade que 

trata do Interreg e da Cooperação transfronteiriça nas 

fronteiras internas da União europeia que hoje estou aqui 

presente. 

 

 Interreg é a parte da política de coesão que mais valor 

acrescentado traz às regiões – e digo isto porque é o que ouço 

dos interlocutores com quem me tenho encontrado.  

 

 Interreg começou há 26 anos como uma "iniciativa comunitária" 

para ajudar a ultrapassar problemas ligados à criação do 

Mercado Interno europeu.  

 



 Hoje contamos com cerca de 90 programas no total 

(Transfronteiriços, Transnacionais, Inter-regionais e IPA- 

Instrumento de pré-adesão) e dispomos de um orçamento à volta 

dos € 10 mil milhões de Euros para o período de programação 

2014-2020.  

 

 Interreg é explicitamente regional – tem como objetivo resolver 

questões ligadas às necessidades das populações que vivem nas 

zonas fronteiriças que representam atualmente 37% do total da 

União (mais de 150 milhões de pessoas).  

 

 Ao fio dos anos Interreg tornou-se num instrumento chave para 

apoiar a cooperação entre parceiros dos dois lados das fronteiras.  

 

 Interreg proporciona um quadro que permite a implementação 

de ações e de políticas conjuntas graças ao trabalho dos 

diversos atores a nível nacional, regional e local nos 28 Estados 

membros.  

 

 A este respeito gostaria de fazer uma menção especial ao 

contributo e ao papel fundamental do Eixo Atlântico e dos seus 

membros nestes passados 25 anos para o desenvolvimento e 

apoio à cooperação, dinâmica e eficaz , entre o Norte de Portugal 

e o Oeste da Espanha. 

 

 Os novos parâmetros da Politica de coesão para o período 2014-

20, inscritos nos regulamentos relativos à Interreg, visam obter 

um maior impacto e permitir uma maior eficácia na utilização 

dos fundos investidos nas regiões transfronteiriças. 

 

 Concentração, Simplificação e Orientação para resultados 
são as palavras-chave da atual programação. 

 



 A questão dos resultados é fundamental: as ações levadas a 

cabo pelos parceiros têm que ser visíveis e tangíveis => os 

cidadãos têm que ver, saber e poder refletir sobre o que se faz 

para melhorar as suas condições de vida => objetivo último da 

política de coesão, que é de reduzir as disparidades económicas e 

sociais entre as regiões europeias. 

 

 Não vou entrar aqui hoje em detalhes, mas como certamente 

sabem, vários inquéritos de opinião mostram uma queda drástica 

das perceções positivas dos cidadãos em relação aos benefícios 

trazidos pela União europeia ao seu quotidiano. 

 

 Estamos a atravessar uma fase dúvidas em relação à União 

europeia. As tendências são mesmo francamente negativas em 

muitos países. 

 

 Estou plenamente consciente do elevado grau de complexidade 

dos nossos Regulamentos e em particular do regulamento 

Interreg. Esta complexidade provoca sem dúvida alguma/ um 

certo desinteresse pela política de coesão a nível dos 

beneficiários – e constitui uma crítica que frequentemente é 

dirigida à Comissão. 

  

 Penso que só podemos reconhecer e aceitar esta crítica. E fazer o 

necessário para simplificar as exigências e os procedimentos no 

futuro! 

 

 As discussões sobre o post- 2020 já começaram mas nada está 

ainda fixado. Será realmente em 2018 que propostas concretas 

serão feitas pela Comissão Europeia e em seguida apresentadas 

aos Estados membros para debate e adoção. 

 

 

 

 

 

 



 Uma grande parte do trabalho concetual que tem sido levado a 

cabo pela minha unidade tem como objetivo aliviar os 

obstáculos aos quais as populações se encontram confrontadas. 

Mas há que reconhecer que muitos obstáculos ainda se mantêm 

bem presentes.  

 

 No âmbito das celebrações do 25° Aniversário de Interreg (em 

2015) lançámos um estudo que se debruçou sobre os obstáculos 

administrativos e legais ainda existentes e que têm um impacto 

REAL na vida transfronteiriça.  

 

 Principais causas identificadas para estes obstáculos:  

 sistemas nacionais diferentes e divergentes 

 complexidade administrativa elevada a nível dos diversos 

países 

 preferências nacionais que ainda subsistem. 

 

 Principais efeitos a nível transfronteiriço: 

 Redução da mobilidade dos trabalhadores/estudantes 

 Custos elevados para os negócios  

 Acesso limitado aos serviços públicos ou ainda 

 Barreiras ligadas às línguas dos dois lados das fronteiras. 

 

 Obviamente os fundos Interreg não constituem a única 

resposta para solucionar estes problemas e estamos bem 

conscientes disso.  

 

 Mas baseados neste estudo estamos neste momento a preparar 

um documento que visa identificar e propor soluções 

concretas aos obstáculos que se apresentam aos cidadãos 

transfronteiriços europeus e que será adotado pelo Colégio de 

Comissários em Setembro próximo. 



 

 Esta adoção será seguida de um Forum em Bruxelas (setembro) 

e de outros encontros que estamos a prever organizar até ao fim 

do ano para divulgar o conteúdo do documento às partes 

interessadas. 

 

 Como referia no início da minha intervenção, cheguei 

recentemente a esta área, que estou ainda a descobrir com 

interesse e curiosidade. Mas venho do mundo da informação e 

da comunicação.  

 

 Por isso sou bastante sensível às questões ligadas à comunicação 

social e à divulgação das atividades desenvolvidas pela 

Comissão europeia juntos dos vários públicos. 

 

 E neste domínio, vendo o estado da opinião pública europeia em 

geral, penso sinceramente que temos que fazer melhor.  

 

 E quando digo "TEMOS" não me refiro apenas à Comissão. 

Penso também em todos os nossos parceiros nas regiões e em 

todos os atores que intervêm no processo de desenvolvimento 

regional ao nosso lado. 

 

 O esforço tem que ser comum e partilhado entre todos, sem 

excluir evidentemente os beneficiários que também têm a sua 

parte de responsabilidade em divulgar os resultados, em geral 

positivos, dos projetos apoiadas pelos fundos europeus. 

 

 Aproveito para fazer menção à ação incansável da 

Representação da Comissão Europeia em Lisboa. O papel da 

Representação é fundamental na divulgação das políticas 

adotadas em Bruxelas e na interação com o público nacional. 



 

Conclusão 

 

 Antes de concluir, gostaria de salientar que apesar de tudo o que 

disse antes, nem tudo são obstáculos, complexidades e 

dificuldades! 

 

 Muitos elementos positivos foram identificados pelos nossos 

parceiros transfronteiriços que nos indicam que estamos no 

caminho certo: 

 

 Aumento em geral do nível de confiança  

 Melhor conectividade física 

 Melhores infraestruturas de saúde acessíveis aos dois 

lados da fronteira 

 Melhor segurança e proteção das populações 

(inundações, fogos, prevenção e luta contra o crime) => 

ex PT/ES e / o que não é de menosprezar: 

 Contribuição para a criação de empregos e de 

crescimento em muitas das zonas transfronteiriças 

europeias. 

 

 O futuro parece pois encorajador e nesse sentido continuaremos 

a trabalhar. 
 

 Com esta nota positiva fico por aqui desejando um congresso 

rico em debates e em ideias e esperando o momento de emoção 

quando as medalhas forem entregues aos 3 europeus 

excecionais que tiveram um papel relevante nas atividades do 

Eixo Atlântico ao longo dos seus 25 anos de existência. 
 

 Muito obrigada pela vossa atenção e interesse. 


