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1) 7° Relatório da Coesão

2) Comunicação sobre como "Implementar o 
crescimento e a coesão nas zonas 
fronteiriças

3) Pós 2020  



1 - 7° Relatório da Coesão:   
Contexto

 Elaborado de 3 em 3 anos

 Análise dos dados disponiveis em vários
dominios/políticas

 Análise da evolução económica, social e 
territorial nos 28 Estados membros da União



Pontos a realçar

▪ As disparidades regionais são menores

do que há 3 anos

▪ O nível de emprego melhorou: mas desemprego
situa-se no nível de pré-crise (sobretudo jovens)

▪ Algumas regiões fazem face a um aumento da 
população mas outras despovoam-se (regiões
fronteiriças)



Mudança de População nos EU-13

• Regiões de fronteiras
terrestres:

perdem mais população
• do que nas outras regiões

EU-13 



Emprego

▪ Mas o alvo de 75% para
2020 não será certamente
atingido

▪ Entre 2008 e 2016, 
apenas aumentou de  
0.8% ponto

▪ Muitas regiões do sul e do
leste ainda têm taxas de
emprego muito baixas…

Taxa de emprego melhorou:



Mulheres no trabalho &  Parlamentos Regionais



Cidades combinam

Oportunidades: (eficiencia energética,melhor uso da terra…) 

Desafios: (pobreza, poluição, congestão de tráfego…)

• Investimentos na inovação e nas infraestruturas são
insuficientes

• Necessidade de maiores investimentos no:

• sector energético = redução de emissões de gases com efeito
de estufa



2 - Regiões Fronteiriças

Terrestres (verde)

Marítimas (azul)

➢ Comunicação: regiões com fronteiras terrestres



As regiões fronteiriças representam…

40% do território da UE

30% da população (150m)

40 % do PIB

MAS

! São económicamente menos
desenvolvidas e menor acesso
aos serviços públicos

! Sofrem: navegar entre sistemas
administrativos e legais ainda é 
complexo, demorado e custoso



Redução de obstáculos fronteiriços

Contribuiria para o 
aumento do PIB nas
regiões

Especialmente nas que 
têm um alto potencial
para actividades
transfronteiriças (escuro)



Transporte ferroviário e terrestre

Cidadãos das zonas 
transfronteiriças
beneficiam de menos
conexões ferroviárias
para cidades do 
outro lado da 
fronteira

Conduzir para o 
outro lado da 
fronteira leva em
geral mais tempo 
devido a menos
conexões diretas ou
a estradas mais
lentas…



Comunicação propõe:

➢ Plano de Acção com 10 pontos concretos

➢ Envolvimento das Instituições europeias – dos EM 
– das Regiões e - dos nossos parceiros nas
comunidades fronteiriças

➢ Ponto de contacto fronteiriço (Border Focal Point 
- REGIO)



3 - Pós 2020

O quadro financeiro multianual
será apresentado em Maio 2018

Várias ideias e cenários a ser
discutidos



Pós 2020: Prioridades

▪ Papel de Reflexão menciona o apoio às PME, saúde e infrastrutura
social, transporte e infrastrutura digital 

▪ Inclusão Social, emprego, inovação, câmbio climático, energia e 
meio ambiente

▪ Melhorar as Instituições (e-governo…)

▪ Incentivos para as reformas estruturais (Semestre Europeu)



Pós 2020: Como investir

▪ Um único conjunto de regras

▪ Subsidios ligados aos desafios e às prioridades

▪ Uma co-financiação nacional mais alta

▪ Um envelope não atribuido de maneira a criar mais
flexibilidade (ex.emigração)

▪ Implementação mais rápida: N+2 e fecho mais rápido dos 
programas

▪ Simplificação radical dos regulamentos



A Política de Coesão deveria

Continuar a reduzir as disparidades regionais

Estimular os investimentos nas prioridades
identificadas

Resolver os novos desafios !



Conclusões

• A política de coesão é vital para: 

➢ Europa

➢ Cidadãos

➢ Cidades e regiões

➢ Progresso social e deselvolvimento económico do 
território europeu



MAIS INFORMAÇÃO

InfoRegio: Communication webpage

@RegioInterreg #EUBorderRegions

https://www.facebook.com/InterregA/

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
https://www.facebook.com/InterregA/


Obrigada pela atenção

• Ficamos à disposição

•para esclarecimentos!

orderRegions


