Intervenção no encerramento do Evento Anual do Espaço Atlântico
18 de novembro de 2020
Exmos. Senhores e Exmas. Senhoras
É com muito gosto que que me dirijo à audiência do evento anual do Espaço Atlântico,
no qual avaliamos os seus contributos para tornar mais inteligente e mais forte a região
do Atlântico.
A Cooperação Territorial Europeia ou INTERREG tornou-se o instrumento fundamental
da União Europeia para apoiar a cooperação entre parceiros de diferentes EstadosMembros, com um único objetivo, o de promover um desenvolvimento económico,
social e territorial harmonioso da União no seu conjunto.
O Interreg procura o reforço, em articulação com as prioridades estratégicas da Política
de Coesão Europeia, da execução de ações de desenvolvimento conjuntas e
intercâmbios entre os agentes nacionais, regionais e locais de diferentes EstadosMembros (e países terceiros) da União Europeia.
Podemos, ainda, afirmar que os programas Interreg representam o verdadeiro espírito
Europeu da cooperação europeia, assumindo um papel essencial na eliminação de
obstáculos e diferenças através da união de esforços, por parte de múltiplos atores
existentes em diferentes territórios, reduzindo assimetrias regionais e locais e
incrementando o bem-estar dos cidadãos europeus.
Este ano, o Interreg celebra o seu trigésimo aniversário e o evento anual do Espaço
Atlântico a que assistimos, durante a tarde, é mais um momento de reflexão sobre a
importância dos instrumentos da política de coesão da União Europeia. Também o
Espaço Atlântico já apresenta uma longa experiência acumulada ao longo de quatro
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gerações de programação de fundos estruturais europeus, estando agora no seu quinto
quadro financeiro.1
Este evento anual do Espaço Atlântico permitiu assinalar e celebrar o valioso contributo
deste Programa para o desenvolvimento de toda a área Atlântica, nomeadamente para
a preservação do seu património marítimo e ambiental e para a promoção da coesão
entre as suas regiões através de medidas de desenvolvimento sustentável.
No âmbito do Espaço Atlântico, enquanto instrumento de política de cooperação, foi
possível o financiamento de inúmeros projetos em 4 domínios essenciais para o
desenvolvimento dos territórios do Atlântico – (i) inovação e competitividade, (ii)
eficiência de recursos, (iii) riscos territoriais e (iv) valorização do património natural e
cultural,

criando

parcerias que procuram soluções para, como já mencionado,

responder a desafios conjuntos e, assim, melhorar a qualidade de vida dos seus
cidadãos.
Os resultados positivos destes projetos, alguns dos quais aqui apresentados, têm um
impacto significativo na definição de políticas europeias, bem como na tomada de
decisão dos agentes políticos.
O novo Acordo para uma Europa mais Verde, o conhecido “European Green Deal”
promovido pela Comissão Europeia, acaba por ser um exemplo disso mesmo. A Europa
pretende ser líder mundial no domínio do desenvolvimento sustentável e chegar à
neutralidade carbónica em 2050, com uma economia verde a funcionar em pleno.
O plano de ação para a implementação deste Acordo convida o setor privado, os
investigadores, os organismos públicos nacionais, regionais e outros atores, a conceber
projetos que atuem em múltiplas dimensões tais como as alterações climáticas, a
eficiência energética, as energias renováveis, a mobilidade sustentável, a economia
circular e os sistemas alimentares sustentáveis.
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Interreg I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006), Interreg IV (2007-2013) e o
período atual Interreg V (2014-2020).
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Assim, o Espaço Atlântico desempenha um papel relevante e tem uma responsabilidade
acrescida ao investir em parcerias que desenvolvem as suas ações precisamente nestas
áreas de intervenção temática, como se constatou com os contributos que foram
apresentados esta tarde.
Mais ainda, este Programa é igualmente importante na implementação da Estratégia
Marítima para o Atlântico, com vários dos seus projetos a gerar resultados muito
positivos para a promoção de uma economia azul sustentável, resiliente e competitiva
neste território. O cruzamento entre as preocupações com o oceano sustentável e o
ambiente é evidente, nomeadamente através de contributos na área de energia
renovável marinha e da resiliência costeira.
Neste momento, o Programa Espaço Atlântico está a preparar a sua estratégia para o
próximo período de programação europeia 2021-2027. As linhas de orientação para o
futuro estão a ser refletidas por um grupo de trabalho que envolve os quatro Estados
Membros participantes no programa. Estamos todos a trabalhar para que o futuro
Espaço Atlântico continue a ser um instrumento de política de cooperação decisivo na
construção de uma Europa mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos
cidadãos, removendo barreiras e promovendo o desenvolvimento justo, equilibrado e
sustentável nos territórios do Atlântico.
Do lado de Portugal, continuamos muito empenhados no desenvolvimento e na
realização dos objetivos da cooperação europeia, tanto mais que, pela primeira vez, o
atual governo português designou esta competência numa Secretaria de Estado, o que
já demonstra a sua importância para nós. Também gostava de aproveitar esta
oportunidade para aqui reafirmar o nosso apoio e um firme espírito de compromisso no
cumprimento integral dos objetivos do próximo Espaço Atlântico 21-27.
Este é, assim, um tempo de reflexão para enfrentar os vários desafios que teremos pela
frente e que a pandemia do COVID-19 veio reforçar. Mas é evidente que a vasta
experiência deste Programa na gestão de fundos europeus, a riqueza das lições
aprendidas e o conhecimento adquirido ao longo de todos estes anos são, sem dúvida,
mais-valias essenciais para a construção de uma estratégia sólida e com visão para o
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futuro próximo. A valorização dos nossos territórios e a promoção do bem-estar das
nossas populações passará certamente pelo Espaço Atlântico.
Senhoras e senhores, gostaria de vos agradecer pelo trabalho realizado esta tarde e
espero que nos voltemos a encontrar no próximo ano.
Muito obrigada.
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