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Cooperação transfronteiriça da União Europeia com 
os países vizinhos enfrenta futuro difícil 
Apesar das falhas, os programas transfronteiriços com países vizinhos financiados pela União 
Europeia (UE) deram geralmente um apoio necessário e valioso às regiões dos dois lados das 
fronteiras externas da União. Esta é a conclusão de um relatório publicado hoje pelo Tribunal 
de Contas Europeu (TCE). O documento alerta, contudo, para o grande impacto que o atual 
contexto geopolítico de invasão da Ucrânia pela Rússia terá em metade dos programas 
propostos para os próximos anos. 

A cooperação transfronteiriça é uma peça fundamental da política europeia de vizinhança, que 
abrange 16 países situados ao longo da fronteira externa da UE. Até há pouco, era também um 
dos raros domínios de diálogo contínuo com a Rússia. Para o período entre 2014 e 2020, foram 
criados 15 programas conjuntos, com uma contribuição total da UE de quase mil milhões de 
euros e o objetivo de beneficiar tanto os Estados-Membros, como os países com os quais estes 
partilham diretamente uma fronteira terrestre ou marítima. 

Segundo o TCE, os programas identificaram prioridades e selecionaram objetivos – num leque 
que ia desde o património cultural à luta conta o crime organizado – em linha com as 
necessidades e os desafios das regiões fronteiriças. Em geral, o processo de seleção foi 
transparente e concebido para escolher os projetos mais adequados. Além disso, o TCE elogia o 
facto de os programas terem sido desenvolvidos de forma globalmente participativa, o que 
ajudou a promover o sentido de propriedade em relação a eles a nível local. Porém, a 
complementaridade com outros programas financiados pela UE é insuficiente, o que pode 
resultar na perda de oportunidades de cooperação. 

Apesar das ações preparatórias, os programas de 2014-2020 foram lançados com atrasos 
significativos e só tiveram início no quinto ou sexto ano do período de financiamento. Os projetos 
auditados estavam em vias de realizar os seus objetivos, mas a dimensão transfronteiriça era 
mais pequena nuns casos que noutros. O quadro jurídico para o período de 2021-2027 baseia-se 
nos ensinamentos retirados, introduzindo alterações que simplificam a gestão dos novos 
programas e poderão tornar o arranque mais fácil. No entanto, estas mudanças têm riscos 
adicionais que realçam a importância de um controlo rigoroso. 

"Os programas transfronteiriços deram um apoio importante e valioso para reforçar a 
cooperação territorial nas fronteiras externas da UE", afirma Bettina Jakobsen, Membro do TCE 
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responsável pela auditoria. "Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia põe seriamente em causa 
alguns dos resultados alcançados até agora." 

Efetivamente, como parte de uma resposta mais ampla à invasão, a Comissão suspendeu os 
acordos de financiamento dos programas com a Rússia e a Bielorrússia e tomou medidas para 
reatribuir fundos ao apoio aos refugiados ucranianos. A invasão também levantou sérias dúvidas 
em relação a nove dos 17 novos programas que se esperava viessem a envolver a Rússia e a 
Bielorrússia em 2021-2027. Na totalidade, estes nove programas representam quase um terço do 
financiamento global previsto. Por outro lado, no Sul, o número de projetos conjuntos entre 
participantes de Israel e dos cinco países árabes envolvidos no programa para a Bacia do Mar 
Mediterrâneo continua baixo, embora a própria existência de tais projetos possa ser considerada 
um êxito em si mesma, salienta o TCE. 

Informações de contexto 
Os 15 programas de cooperação transfronteiriça do período de financiamento de 2014-2020 são 
os seguintes: Bacia do Mar Mediterrâneo, Itália-Tunísia, Bacia do Mar Negro, 
Polónia-Bielorrússia-Ucrânia, Polónia-Rússia, Estónia-Rússia, Letónia-Rússia, Lituânia-Rússia, 
Letónia-Lituânia-Bielorrússia, Hungria-Eslováquia-Roménia-Ucrânia, Roménia-Ucrânia, 
Roménia-Moldávia, Carélia, Península de Kola e Sudeste da Finlândia-Rússia. Estes programas 
tinham três objetivos estratégicos: 

- promover o desenvolvimento económico e social das regiões situadas de cada lado das 
fronteiras comuns; 

- enfrentar desafios comuns em matéria de ambiente, saúde pública, segurança e 
proteção; 

- promover melhores condições e modalidades para assegurar a mobilidade de pessoas, 
bens e capitais. 

O Relatório Especial 27/2022, Apoio da UE à cooperação transfronteiriça com os países vizinhos – 
Ajuda valiosa, mas a execução começou muito tarde e há problemas de coordenação a resolver, 
está disponível no sítio Web do TCE (eca.europa.eu). 

Contactos para a imprensa 
Serviço de imprensa do TCE: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer damijan.fiser@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Telemóvel: (+352) 691 553 547 
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