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XVIII CONFERÊNCIA DE PRESIDENTES DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 

11 A 15 DE SETEMBRO 2012 

HORTA, ILHA DO FAIAL, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

REUNIÃO PRESIDENTES RUP/COMISSÁRIO HAHN  

Sexta-feira, 14 de Setembro 

(08:30/09:30) 

INTERVENÇÃO 

 

Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores 

Senhores Presidentes 

Senhor Comissário, 

 

Antes de mais, quero agradecer pela oportunidade deste encontro, que permite colocar 

algumas questões que nos preocupam, particularmente no âmbito da implementação da 

Estratégia Europa 2020, tendo em conta a situação individual da Região Autónoma da 

Madeira e os instrumentos disponíveis.  

 

Para a necessária e urgente reflexão convém desde logo questionar: Como desen-

volver uma estratégia de especialização inteligente numa Região que apresenta um nível 

baixo de qualificações da população, uma taxa elevada de abandono escolar, um tecido 

empresarial frágil onde predominam as micro e pequenas empresas, um fraco desenvol-

vimento nas áreas da investigação e da sociedade da informação sem os devidos apoios 

financeiros?  

Como promover um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo se somos confron-

tados com um corte abrupto, mormente a título do FEDER e do Fundo Social Euro-

peu, na ordem dos 80%, ou seja, cerca de menos 312 milhões de euros do que no atual 
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período, a que acresce a redução de 33 milhões a título da dotação específica adicional 

prevista para as RUP e para as regiões nórdicas de baixa densidade populacional? 

Em segundo lugar, como podem as Regiões Ultraperiféricas aproveitar as oportunida-

des para modernizar e diversificar as suas economias se, por exemplo, tomando o caso 

da Madeira, um dos seus instrumentos fundamentais, que é o Centro Internacional de 

Negócios da Madeira, a qual assume um caráter essencial para assegurar os meios indis-

pensáveis à sustentabilidade económica da minha Região, não tem merecido o devido 

apoio por parte da Comissão?  

Está a Comissão a dar a máxima prioridade à análise do processo de notificação de alte-

ração do regime, que se encontra em apreciação nos vossos Serviços, de modo a que a 

Madeira possa impulsionar a diversificação, a especialização e a modernização da sua 

economia? 

 

Em terceiro lugar, na recente Comunicação sobre as Regiões Ultraperiféricas, a 

Comissão afirma que tomará em consideração a dimensão destas no desenvolvimento 

das Redes Transeuropeias, nomeadamente no domínio dos transportes visando atenuar 

os problemas de afastamento e reforçar a sua integração no Mercado Único. É apresen-

tado como instrumento de financiamento para projetos RUP o Mecanismo Interligar a 

Europa. Ora, em função dos critérios do mesmo, as nossas Regiões não são elegíveis 

àqueles apoios.  

Como justifica a Comissão a sua exclusão daquele Mecanismo de financiamento apre-

sentado como adequado para melhorar a acessibilidade das Regiões Ultraperiféricas?  
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Em quarto lugar, na mencionada Comunicação, a Comissão afirma que a participação 

nas redes europeias de Investigação e Inovação é fulcral para assegurar o crescimento 

inteligente nestas Regiões, considerando designadamente o Programa Horizonte 2020 

como instrumento ideal para promover a excelência científica nas Regiões Ultraperiféri-

cas. Como justifica a Comissão a ausência de medidas específicas para estas naquele 

Programa? 

 

Por último, a Comissão reitera na sua Comunicação a importância da integração regio-

nal afirmando “estar aberta a facilitar a cooperação transfronteiras das RUP caso as suas 

fronteiras marítimas distem mais de 150 km”.  

Na proposta legislativa da Comissão relativa à Cooperação Territorial Europeia prevê-se 

o reforço das verbas para a cooperação transnacional estando reservada uma dotação 50 

milhões de euros para as Regiões Ultraperiféricas no âmbito da cooperação inter-

regional.  

No entanto, a mesma exclui as Regiões, cujas fronteiras marítimas distem mais de 150 

km, dos programas de cooperação transfronteiriça, tal como sucede no atual período 

financeiro, contradizendo, deste modo, a abertura manifestada na sua Comunicação.   

Questiona-se, pois, se a Comissão está disponível, em sede de trílogo, para alterar a sua 

proposta no sentido de permitir o acesso de todas as Regiões Ultraperiféricas à coopera-

ção transfronteiriça? 

 


