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SESSÃO DE PARCERIA  

Sexta-feira, 14 de Setembro 

(09:00/12:50) 

« Aprofundar e concretizar a Estratégia Europeia para as RUP no 

quadro 2014-2020» 

INTERVENÇÃO 

 

Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores,  

Senhores Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, 

Senhor Presidente da Região de Maiote,  

Senhor Comissário Europeu para a Política Regional, 

Senhor Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, 

Senhor Ministro do Ultramar de França, 

Senhor Ministro dos Assuntos Externos e da Cooperação de 

Espanha, 

Senhor representante da Presidência Cipriota do Conselho da União, 

Senhor representante do Governo de Aruba, 

Senhor representante dos Deputados ao Parlamento Europeu das 

Regiões Ultraperiféricas,  

Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Os dois meses que decorreram desde o II Fórum das Regiões Ultra-

periféricas ficaram claramente marcados pelo início das negociações 

sobre o pacote legislativo da Política de Coesão entre o Conselho, a 

Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, no âmbito do chama-

do “Trílogo”. 

O mandato negocial do Parlamento Europeu, recentemente adotado, 

constituiu, inequivocamente, um avanço positivo quanto ao reconhe-

cimento do direito que assiste às Regiões Ultraperiféricas de, inde-

pendentemente do seu PIB, serem elegíveis ao nível mais elevado 

dos apoios financeiros da União Europeia, no quadro da sua Politica 

de Coesão, por força do respetivo estatuto especial, consagrado nos 

artigos 355.º e 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. 

Noto que, nos termos desse estatuto, se prevê a aplicação diferencia-

da das diversas políticas e ações da União Europeia, designadamente 

a Política de Coesão e, concretamente, as condições de acesso aos 

Fundos por estas Regiões. 
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Esta é, aliás, uma reivindicação de há muito do Governo Regional da 

Madeira, que tem reiteradamente defendido a elegibilidade das 

Regiões Ultraperiféricas ao nível máximo do apoio financeiro a título 

da Política de Coesão. 

A este propósito, cabe aqui expressar uma palavra de reconhecimen-

to público ao Senhor Eurodeputado Nuno Teixeira, por todo o seu 

empenho em prol das Regiões Ultraperiféricas, de que é patente a 

recente Resolução do Parlamento Europeu sobre o “Papel da política 

de coesão nas Regiões Ultraperiféricas no contexto da Europa 2020”.  

Permitam-me, ainda, endereçar ao Senhor Secretário de Estado 

Adjunto e dos Assuntos Europeus de Portugal uma menção muita 

cara de reconhecimento pela defesa que assumiu do estatuto especial 

das Regiões Ultraperiféricas. 

Uma particular palavra de apreço merece igualmente a Presidência 

Cipriota, cuja presença neste evento é bem testemunho da sua sensi-

bilidade para com os problemas que as Regiões Ultraperiféricas 

defrontam e com a necessidade de se respeitar o respetivo estatuto 

especial.  
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

A posição do Parlamento Europeu sobre o pacote legislativo da Coe-

são, tal como traduzida no dito mandato negocial, é um sinal inequí-

voco do seu entendimento, que partilha connosco, de que as propos-

tas apresentadas pela Comissão Europeia para o período de progra-

mação financeira 2014-2020 não são, nem ajustadas à problemática 

das RUP, nem conformes ao Estatuto da Ultraperiferia.  

Aliás, não posso deixar de assinalar, com toda a frontalidade, a com-

pleta desconsideração do estatuto especial das RUP evidenciada nas 

propostas apresentadas pela Comissão Europeia. 

Como tive já oportunidade de sublinhar no II Fórum das RUP, refe-

rindo-me à Estratégia Europa 2020, as condições existentes nas 

Regiões Ultraperiféricas para a concretização daquela estratégia glo-

bal da União Europeia, mormente no que se refere ao crescimento 

inteligente, são muito mais adversas do que as existentes nas regiões 

centrais do continente europeu, próximas dos grandes centros do 

conhecimento: universidades, pólos tecnológicos e centros de inves-

tigação. Na ocasião, salientei o fraco desenvolvimento das áreas da 

investigação e da sociedade da informação nas RUP.   
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Relativamente a esta questão, o que propõe a Comissão Euro-

peia? 

Por um lado, na Comunicação sobre a estratégia renovada da União 

Europeia para as RUP, considera que a participação daquelas nas 

redes europeias de investigação e inovação constitui um elemento 

fundamental para que possam alcançar um crescimento inteligente. 

Por outro, no âmbito do Programa “Horizonte 2020”, propõe crité-

rios que dificultam ainda mais, impossibilitam  mesmo, a participação 

nessas redes. 

E que mais propõe a Comissão Europeia? 

Propõe que o reforço das capacidades de investigação e de inovação 

das Regiões Ultraperiféricas seja realizado, principalmente, através 

dos Fundos da Política de Coesão, designadamente do FEDER e do 

Fundo Social Europeu.  

Porém, interrogamo-nos, com que meios?  

Tomando o caso particular da Madeira, e de acordo com as propos-

tas da Comissão Europeia para 2014-2020, somos confrontados com 
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um corte abruto nos apoios financeiros da União Europeia, a título 

do FEDER e do Fundo Social Europeu, no âmbito da Politica da 

Coesão, na ordem dos 80%, ou seja, cerca de menos 312 milhões de 

euros do que o previsto no período 2007-2013. Isto, sem contar com 

a redução de 33 milhões a título da dotação específica adicional pre-

vista para as RUP e para as regiões nórdicas de baixa densidade 

populacional. 

A posição da Comissão Europeia neste domínio, além de incom-

preensível, é ainda incoerente se tivermos presente que, na realidade, 

têm sido e, continuam a ser, as regiões centrais da Europa continen-

tal as grandes beneficiárias dos apoios financeiros da União Europeia 

para a investigação e a inovação. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Encontrando-nos, atualmente, numa fase crucial das negociações 

relativas ao Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020, 

é fundamental assegurar, no âmbito das mesmas, um tratamento 

diferenciado das RUP, adequado à sua realidade e em consonância 

com o seu estatuto especial. 
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Porquanto estas enfrentam um conjunto de constrangimentos estru-

turais permanentes, resultantes da sua situação ultraperiférica, cuja 

persistência e conjugação entravam fortemente o seu desenvolvimen-

to. 

Novamente no caso da Madeira, e tendo em conta a sua vulnerabili-

dade, o corte nos apoios financeiros da União Europeia, além de 

criar sérias e acrescidas dificuldades à sustentabilidade da economia 

regional, comprometerá, irremediavelmente, o seu contributo para a 

plataforma de especialização inteligente que se diz serem as Regiões 

Ultraperiféricas, a qual constitui um dos elementos prioritários do 

desenvolvimento da estratégia europeia renovada para as RUP.  

Apelamos assim, uma vez mais, à consciencialização da Comissão 

Europeia para a importância que representam os apoios da Política 

de Coesão na sustentabilidade, atual e futura, da economia das nossas 

Regiões.  

Sobretudo, aos representantes dos Estados-Membros aqui presentes, 

à Presidência Cipriota e ao Parlamento Europeu, pedimos que assu-

mam inteiramente a defesa do tratamento diferenciado das Regiões 
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Ultraperiféricas, em obediência do respetivo estatuto especial, consa-

grado nos Tratados da União Europeia. 

Em suma, e para concluir, mais não reclamamos do que a União 

Europeia respeite e cumpra efetivamente os Tratados que a instituem 

e em que se funda, nomeadamente o estatuto especial das Regiões 

Ultraperiféricas que consagram! 

Conto com o apoio de todos vós para que tal aconteça. 

Muito obrigado. 

 


