
 

 

Declaração  
«O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!» 

 Um apelo conjunto da Aliança pela Coesão 
 
Reforçar a coesão enquanto valor global da União Europeia nunca foi tão urgente. As crises 
recentes, nomeadamente as consequências da emergência climática atual, da pandemia de 
COVID-19, da guerra na Ucrânia e das taxas de inflação recorde desencadeadas pelo aumento dos 
preços dos produtos alimentares e da energia exigem uma maior coesão. 

Os parceiros da Aliança pela Coesão comprometem-se a trabalhar na elaboração de propostas 
conjuntas para reforçar a política de coesão e adaptá-la aos desafios do período pós-2027. Partilham 
de um entendimento comum dos princípios fundamentais subjacentes à política de coesão, 
nomeadamente:  

 A política de coesão é a política de investimento mais importante da UE, abrangendo todas 
as regiões, cidades e municípios; 

 A política de coesão é o instrumento mais visível da UE a nível local e regional, 
demonstrando o apoio da UE ao desenvolvimento económico, social e territorial; 

 A política de coesão é uma política de desenvolvimento a longo prazo que promove uma 
transição justa, ecológica e digital e um crescimento inclusivo; 

 A política de coesão baseia-se nos princípios da gestão partilhada, da parceria e da 
governação a vários níveis com as regiões e os municípios, bem como no princípio da 
adicionalidade;  

 A política de coesão segue uma abordagem de base local, tem em conta a diversidade 
territorial da União Europeia e presta uma atenção especial aos territórios que sofrem de 
desvantagens naturais e demográficas específicas; 

 A política de coesão apoia a cooperação territorial e promove a solidariedade e a 
integração entre as regiões e os municípios europeus, e não só, em especial nas zonas 
transfronteiriças.  

Devemos recordar a todos os decisores políticos nacionais e da UE o papel indispensável que a 
política de coesão desempenha no processo de integração europeia! A Aliança pela Coesão 
abordará igualmente vários aspetos da política de coesão, entre os quais: 

 Ultrapassar a fragmentação dos fundos no âmbito da política de coesão, envidando 
esforços para um quadro comum mais sólido e sinergias de fundos em regime de gestão 
partilhada; 

 Melhorar a eficácia da execução da política de coesão, assegurando que todas as políticas 
pertinentes da UE contribuem para a consecução dos objetivos e princípios da coesão, 
integrando, na legislação da UE, o princípio de «não prejudicar a coesão» para assegurar que 
a coesão permanece um objetivo global, e tirando pleno partido das medidas de 
flexibilidade recentemente introduzidas no âmbito da política de coesão; 



  
 

 

 Executar de forma eficiente a política de coesão 2021-2027, nomeadamente através de um 
maior apoio europeu e nacional ao reforço das capacidades dos órgãos de poder local e 
regional; 

 Continuar a simplificar a política de coesão para reduzir a complexidade das regras de 
gestão, auditoria e controlo para as autoridades de gestão e os beneficiários; 

 Garantir um melhor alinhamento entre a política de coesão e a governação económica 
europeia com base numa abordagem construtiva e não punitiva;  

 Melhorar a orientação para os resultados da política de coesão e explorar, no futuro, uma 
utilização mais alargada do financiamento com base na orçamentação baseada no 
desempenho;  

 Divulgar melhor o impacto e o êxito da política de coesão a nível local e regional;  
 Alinhar mais o futuro da política de coesão com as tendências atuais e futuras nas regiões 

e nos municípios em termos de ordenamento do território, incluindo a necessidade de uma 
prospetiva estratégica;  

 Reforçar o papel central da política de coesão no âmbito de uma estratégia global a longo 
prazo para a UE.  
 

As comunidades locais, as cidades, os municípios e as regiões, os parceiros sociais e outras partes 
interessadas são convidados a aderir à Aliança pela Coesão. Os parceiros da Aliança pela Coesão 
trabalharão em conjunto no sentido de uma política de coesão mais forte, tanto no presente como 
no futuro. 


