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Assembleia Legislativa da Regiäo Autionoma dos Acores
COMISSA0 DE POLITICA GERAL

INTRODUCAO

A Comissao de Politica Geral reuniu, no dia 4 de Junho de 2009, na Delegagäo da

Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Agores, em Ponta Delgada, a fim

de iniciar a apreciagao do Projecto de Resolugao n o 29/2009 (PPM), que "Resolve

recomendar ao Governo Regional dos Acores que promova acciies no

sentido de se dar inicio ao processo de formagio da Euro-Regiäo da

Macaronesia".

CAPITULO I
ENQUADRAMENTO JURIDICO

A iniciativa legislativa da Representagao Parlamentar do PPM exerce-se ao abrigo

do disposto da alinea d) do n o 1 artigo 31 o, do artigo 370 e do artigo 58o todos do

Estatuto Politico Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores e a sua apreciagao,

relato e emissao de parecer ao abrigo da alinea a) do artigo 42 0, do Regimento da

Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Agores, bem como na alinea a) do

no 1 do artigo 227 da Constituigao.

CAPITULO II
APRESENTACAO DO DIPLOMA

o Deputado Paulo Estevao, da Representagao Parlamentar do PPM, apresentou o

Projecto de Resoluck) n o 29/2009, comegando por referir que a Ultima revisao

estatutthria constituiu urn assinahivel reforgo da autonomia, designadamente no
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ambito da consagragao da politica externa da Regiao, que este consensualizada no

espectro partidario.

Acrescentou que uma das areas consensualizadas na politica externa da Regiao é a

importancia atribuida a Macaronasia no ambito da cooperagao, corn o

desenvolvimento de parcerias que responde ao conjunto de designios

conceptualizados para a politica externa da Regiao.

Assim, o presente Projecto de Resolugao recomenda ao Governo Regional dos

Acores que inicie os procedimentos necessarios para criar, em conjunto corn os

governos da Madeira e das Canthrias, a Euro-regiao da Macaronesia. 0 Governo da

Repilblica de Cabo Verde deverá ser convidado a participar corn urn estatuto

especial.

Informou que o Primeiro-Ministro de Cabo Verde deu o seu apoio pUblico

proposta, o Governo das Canärias tern no seu programa de governo esta pretensao

e que não conhece qual a posigao do Governo Regional da Madeira. Afirmou que o

Agrupamento Europeu de Cooperagão Territorial (AECT) possuire uma grande

projecgao estratagica, integrando todo o triangulo maritimo que liga a Europa aos

continentes americano e africano, valorizando os Agoras onde sera fixada a sua

sede.

Uma Euro-regiao corn estas caracteristicas possuire, para alem do grande potencial

estratógico jth descrito, a capacidade de gerar extraordinérias sinergias e

complementaridades em areas como os transportes, o ambiente, o turismo, a

cultura, o patrimOnio, o desporto, a iniciativa empresarial, a inovag go, o comercio,

a formagao, a sairde, a agricultura e pescas, as novas tecnologias e a sociedade da

informagao.

Referiu ainda que as Baleares e a Sicilia lideram actualmente um processo similar

que visa a constituigao da Euro-regiào das Ilhas do Mediterraneo. Este AECT devera

integrar, para alem das Baleares e da Sicilia, a Sardenha, Creta e Malta.
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o Presidente da Comissao questionou o proponente se faria sentido uma Resolugäo

Parlamentar a recomendar ao Governo Regional que sejam levadas a cabo acgOes

para que a Regiao AutOnoma adquira as condigOes legais necessarias para integrar

os ACTE, tendo em conta o disposto no artigo 4 0 do Decreto-Lei n o 376/2007, de 8

de Novembro, quando a Assembleia Legislativa dispOe de competéncia para

aprovagao de proposta de Lei.

Em resposta, o Deputado Paulo Estavao manifestou a sua intengao de apresentar

uma iniciativa legislativa, caso haja vontade politica para aprovar este projecto de

Resolugao, sugerindo que se deveria proceder a audigao, para alêm do Secreterio

Regional da Presidéncia, os Eurodeputados em fung'Oes e os docentes da

Universidade dos Agores, que tern desenvolvido investigagao sobre o assunto, bem

coma proceder a auscultagao do processo de formagao da Euro-regiao da Galiza -

Norte de Portugal e recolher a experiancia de identico processo nas ilhas

mediterranicas.

o Presidente da Comissao sugeriu a realizagao de audigOes a outras entidades que,

nao apenas ao membro do Governo Regional corn a tutela da area, de forma a

colocar em perspectiva a discussao sobre a iniciativa.

o Deputado José San-Bento, do Grupo Parlamentar do PS interveio, afirmando para

que se deveria em proceder a audigao do Senhor Secretario Regional da Presidancia

e, num momenta posterior, avaliar-se da necessidade de outras diligéncias, dado

que se torna necessario ponderar esta mataria sob ponto de vista institucional, em

virtude da complexidade que se revestem as relagOes externas.

o Deputado proponente discordou desta tramitagão do processo, manifestando a

sua profunda discordancia, classificando a posig go do Grupo Parlamentar do PS

como urn mau precedente de governamentalizagão da actividade da Comissào.

A Comissao solicitou ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa que o

Gabinete de RelagOes Internacionais produzisse informagão de apoio a Comissao de

Politica Geral, no sentido de enquadrar a constituigao dos ACTE no quadro juridic°

comunitario e nacional, identificando ainda processos de constituigao de ACTE
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envolvendo regieies corn a natureza juridica da Regiao AutOnoma dos Acores ou

equivalente.

A informagao solicitada foi remetida a Comissão, anexando-se ao presente

RelatOrio.

CAPITULO III
AUDICAO DO SUBSECRETARIO REGIONAL DOS ASSUNTOS

EUROPEUS E COOPEFtACAO EXTERNA

0 Deputado Paulo Estevao, da Representagao Parlamentar do PPM, antes da

audigao do Subsecretário Regional dos Assuntos Europeus e Cooperagao Externa,

fez uma declaragào politica, manifestando que, em sua opiniao, esta iniciativa

deveria recolher parecer de N./arias entidades, como acadêmicos e especialistas na

area e nä° apenas obter a posigao governamental, a fim de se respeitar a

pluralidade de opinieies. Considerou que a posigao do PS revelava uma profunda

intransigancia, nao contribuindo para a pluralidade do debate que a iniciativa

merecia. Perante esta posigao da maioria, politicamente inaceitevel, declarou que

iria abandonar Comissao de Politica Geral, durante a audigäo do Subsecretario

Regional dos Assuntos Europeus e Cooperagao Externa.

0 Presidente da Comissao clarificou a posigao da Comissao, afirmando que na

Ultima reuniâo foi decidido de que primeiramente se procederia a audigão do

Governo Regional corn a tutela da area e, posteriormente, a Comissao deliberaria

sobre a realizagao de outras diligencias e que a inclusao de ponto prOprio na

agenda da reuniao para apreciagao, relato e emissao de parecer nao ofendia aquela

decisao, dado que, no ambito da apreciagao cabe a decisào quanto a realizagao de

outras diligéncias.
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O Deputado Josa San-Bento considerou a tomada de posigao do Deputado Paulo

Estavao como uma precipitagao ingênua ou entao seria uma estratêgia de

vitimizagão, referindo que o PS tern uma longa histOria de oposigão e nao se

comove corn declaragOes como aquelas que foram publicadas no jornal, referindo-

se designadamente a falta de liberdade, dado que depois da audigao do membro do

Governo o seu Grupo Parlamentar estaria disponivel para decidir se haveria

necessidade de mais audigOes.

0 Deputado Claudio Lopes interveio para dizer que ha que ter a percepgao que,

num regime democratic°, as maiorias decidem sob ponto de vista politico,

parecendo-lhe haver alguma precipitagao nesta tomada de posigao do PPM.

Informou que ficara corn a ideia que na Ultima reuniao da Comissão foi acordado de

que numa primeira instância se faria a audigao do Membro do Governo e so depois

se analisaria da necessidade de outras audigOes, nao se tendo fechado as portas a

outros pareceres.

Replicando, o Deputado Paulo Estdvao disse que a maioria nä° pode transformar-se

numa ditadura de opinIao.

Posto isto, o Deputado Paulo Estdvao abandonou os trabalhos da Comissao de

Politica Garai.

A Comissào, tat como agendado, ouviu de seguida o Subsecretärio Regional dos

Assuntos Europeus e Cooperagâo Externa.

O Subsecretario Regional dos Assuntos Europeus e Cooperagao Externa comegou

por referir que o Governo Regional dos Acores subscrevia os pressupostos da

iniciativa, quanto a actuagao externa da Regiao, area em relagao a qual destacou a

necessidade duma convergéncia de objectivos, comuns as diferentes forcas

partidthrias.

O programa do X Governo Regional pressupeie coerencia e unidade na actuagao

externa da Regiao, nos mais diversos niveis em que ela se manifeste.
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A criageo deste AECT neo iria assegurar o reforgo de meios de financiamento da

União Europeia, pois neo existem fundos adstritos a estas entidades, as quais

podem ter uma melhor expresseo nas regiOes continentals transfronteirigas.

As RUP's sec) a unidade de integre* na UE corn que a Regieo se identifica, pois

temos caracteristicas juridicas prOprias, considerando ate que a criageo desta nova

unidade (AECT) nä° iria trazer mais fundos europeus, colocaria ern causa

negociagOes futuras, nem tão-pouco viria trazer mais projectos de cooperage° do

que os que jã existem.

A aprovageo deste projecto neo traria, igualmente, mais valias para a Macaronesia

e viria transformar completamente a nossa aproximageo a Europa, pois tal iniciativa

nao seria bem aceite junto dos nossos parceiros. Defendeu que já temos uma

relageo privilegiada de cooperage° corn a Macaronesia e que Cabo Verde tern uma

parceria especial corn a Europa pretendendo associar-se a Conferencia dos

Presidentes das RUP.

0 Presidente da Comisseo interveio para clarificar que juridicamente a figura do

Agrupamento Europeu de Cooperage° Territorial tinha uma natureza

transfronteiriga, no 'ambito do Conselho da Europa, corn a convengeo-quadro sobre

cooperage° transfronteiriga das colectividades territoriais, corn os seus protocolos

adicionais de 1995 e 1998 nos anos oitenta, mas que a evolugeo recente os coloca

num outro patamar de cooperage° inter-territorial.

0 Subsecreterio Regional replicou que apenas se referia a objecgOes de natureza

politica, pois estas regiOes se° urn factor real e politico e nao juridic°, reafirmando

que as 7 RegiOes das RUP's tern urn canal directo corn a Comissão Europeia e que o

Agrupamento neo traria um mecanismo mais eficaz de comunicageo corn a UE.

Por outro lado, podem aderir ao AECT todas as regi6es da Europa, enquanto que o

actual Estatuto de RegiOes Ultraperifericas é especial, limitado as actuais 7 regiOes.
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O Deputado Abel Moreira perguntou se a anélise feita pelo Subsecretario Regional

estaria baseada em estudos.

O Deputado Jose San-Bento interveio para dizer que o Subsecretario Regional foi

muito claro e que a exposig& feita vem ao encontro da perspectiva que o Grupo

Parlamentar do PS. Que a aprovag& desta iniciativa do PPM representaria uma

imprudéncia. Recordou que o problema da integrae& da quota do leite so foi

possivel porque tinhamos a Franca ao nosso lado, como tal ha que ter realismo

politico. Assim, o seu Grupo Parlamentar considera-se esclarecido, considerando

que esta iniciativa seria prejudicial para interesses dos Acores.

Por seu lado, o Deputado Claudio Lopes disse que ouvira atentamente a

intervene& do Governo, permitindo-se fazer a leitura politica de que o

Subsecretario Regional foi redutor na sue analise, dado que enfatizara as

desvantagens deste processo e não reconhecera nenhuma vantagem na iniciativa

do PPM, parecendo-lhe, assim, ser pertinente solicitar o parecer de especialistas

nesta area, a fim de se obter uma outra perspectiva.

O Presidente da Comissao secundou a posig& do Deputado Claudio Lopes,

insistindo que deveria ser ouvido o CERIE (Centro de Estudos de Relees

Internacionais e Estratagia) da Universidade dos Acores.

O Deputado Abel Moreira, manifestou a sua concorancia corn o sentido geral da

posig& expressa pelo Subsecretario Regional dos Assuntos Europeus e Cooperag&

Externa, propondo, contudo, que fossem ouvidos outras entidades, nomeadamente

especialistas universitarios.

Por Ultimo o Deputado Josè San-Bento reafirmou que a exposigão feita por aquele

membro do Governo Regional tinha sido clara e evidente, pelo que nä° suscitava

dOvidas.



It

Assembleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Agores
COMISSA0 DE POLITICA GEFLAL

Lamentou a ausancia do proponente, pais era sua obrigagâo estar na reunia-o, a

ajudar a reflectir sobre a sua pretensào. A posicão do Grupo Parlamentar do PS

que n'ao havia necessidade de outras diligéncias.

CAPITULO IV
SINTESE DAS POSKOES DOS DEPUTADOS

0 Grupo Parlamentar do PS dth o seu parecer desfavorävel a iniciativa.

Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS/PP abstam-se e reservam a sua

posigão para Plenärio.

A Representagão Parlamentar do PPM dá parecer favorthvel a iniciativa.

CAPITULO V
CONCLUSOES E PARECER

Corn base na apreciac5o efectuada, na generalidade, a Comissäo de Politica Gera!,

cla, por maioria, parecer desfavorevel ao Projecto de Resolugâo n o 29/2009.

Em consequancia, o Projecto de Reso !KS° no 29/2009 (PPM), que resolve

recomendar ao Governo Regional dos Acores que promova accties no

sentido de se dar inicio ao processo de formagäo da Euro-regiao da

Macaronesia n o 19/2009/2009, esta em condicaes de ser agendado para

debate e votagão em Plenbrio.
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Ponta Delgada, 26 de Junho de 2009

0 Relator

Antonio Pedro Costa

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente

Pedro Gomes
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AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERACÂO TERRITORIAL

o Regulamento (CE) n.° 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de

Julho, criou a figura do Agrupamento Europeu de Cooperacdo Territorial (AECT).

Trata-se de urn novo (2007-2013) instrumento juridico para a cooperacdo territorial no

âmbito da Comunidade Europeia, que se consubstancia na possibilidade de criacdo de

entidades pnblicas, dotadas de personalidade juridica, corn o objectivo de promover a

cooperacdo territorial (entenda-se as cooperacOes transfronteirica, transnacional e inter-

regional) entre os seus membros, tendo em vista o reforco da coesao econOmica e social.

Contrariamente as estruturas que geriam este tipo de cooperacâo ate ao ano de 2007, o

AECT é dotado de personalidade e capacidade juridicas, adequadas para executar

accOes ou projectos de cooperacdo, envolvendo parceiros estabelecidos ern diferentes

Estados-Membros, nomeadamente aqueles que possuam co-financ iamen to da

Comunidade Europeia, atravas dos Fundos Estruturais.

o Agrupamento pode executar programas ou projectos de cooperacdo territorial co-

financiados pela Comunidade, a titulo dos fundos estruturais (Fundo Europeu de

Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesâo), bem como

realizar accOes de cooperacao territorial por iniciativa exclusiva dos Estados-Membros e

das respectivas autoridades regionais e locais, corn ou sem participacai financeira da

Comunidade Os Estados-Membros podem limitar as funcOes que os AECT podem

exercer sem participacdo financeira na Comunidade.

Podem ser membros do AECT, dentro dos limites das competéncias que lhes são

atribuidas pela lei nacional: Estados-Membros da UE, autoridades regionais ou locais,

associacOes e/ou qualquer organismo de direito pane°. Os seus membros tern de estar

situados no territOrio de, pelo menos, dois Estados-Membros.
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A constituicao de urn AECT é decidida por iniciativa dos seus membros potenciais.

Cada membro potencial notifica a sua intencao de participar num AECT ao Estado-

Membro nos termos de cuja lei se constitui e envia a esse Estado-Membro uma cepia do

convenio e estatutos propostos nos termos dos art. 8.° e 9 ° daquele Regulamento. 0

Estado-Membro em questa° aprova a participacao do membro potencial no AECT,

salvo se considerar que essa participacao nao é conforme corn o presente regulamento

ou a lei nacional. Nesse caso, o Estado-Membro deve expor os motivos pelos quais se

recusa a dar a sua aprovacao. Ao decidir sobre a participaeao do membro potencial no

AECT, o Estado-Membro pode aplicar as regras nacionais.

0 controlo da gestao de fundos pnblicos pelo AECT é organizado peas autoridades

competentes do Estado-Membro onde o Agrupamento tiver a sua sede estatutdria,

designando o Estado-Membro a autoridade competente para desempenhar essa funcao

antes de aprovar a participacao no AECT.

As competencias do AECT sao definidas num convenio. 0 direito aplicdvel para a

interpretaeao e a aplicaeao do convénio é o do Estado-Membro onde estiver

estabelecida a sede estatutaria do AECT.

0 convénio de urn AECT especifica: a designaeao do AECT e a sua sede estatutaria, a

lista dos seus membros, o ambito territorial, o seu objectivo, as suas functies e a sua

duracao.

0 AECT adopta os seus estatutos corn base no convenio. Os estatutos devem conter

disposicOes sobre: a lista de membros; o objecto, as funceies e as relaeOes corn os

membros; a designacao e localizaeao da sede estatutaria; os Orgaos, respectivas

competancias e respectivo funcionamento; os procedimentos de tomada de deciseies;
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a(as) linguas(as) de trabalho; as normas em matdria de funcionamento; o regime de

contribuicao financeira dos membros e as normas contabilisticas e orcamentais

aplicaveis e a designacao de urn organismo independente de controlo financeiro e de

auditoria externa.

Sao Orgaos de um AECT, pelo menos uma assembleia, composta por representantes dos

seus membros, e urn director, que representa o Agrupamento e que age em nome deste.

Os estatutos podem prever outros Organs, corn competéncias claramente definidas.

Em Portugal, o decreto-lei n.° 376/2007, de 8 de Novembro, visa garantir a aplicacao no

nosso pals do Regulamento (CE) n.° 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 5 de Julho, definindo quais as entidades portuguesas que podem ser membros de urn

AECT e quais os procedimentos a seguir para a sua constituicao ou para autorizar a

participacao de entidades portuguesas num AECT, a constituir noutro Estado-Membro

da Comunidade Europeia.

Nos termos do artigo 4.°, podem ser membros de um AECT: o Estado, atraves dos

servicos e entidades que integra na sua administracao directa ou indirecta; as autarquias

locais; as comunidades intennunicipais; as areas metropolitanas; os organismos de

direito paha) e as associacaes constituidas por entidades pertencentes as categorias

referidas anteriormente.

o decreto-lei dã cumprimento, igualmente, aos disposto no referido Regulamento

quanto a designacao da autoridade nacional competente para receber as notificacees dos

futuros AECT, bem como, da autoridade nacional competente em mataria de controlo

da gestao de fundos piablicos pelos AECT.

As entidades que pretendam participar num AECT notificam o Instituto Financeiro para

o Desenvolvimento Regional, I.P. (IFDR), da sua intencao. Desta notificacao constam
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cOpias do convenio proposto e do projecto de estatutos; informacalo completa sobre

identidade, natureza e responsabilidade dos membros do AECT, bem como as suas

func5es; memOria explicativa sobre a actividade do AECT, o modo como se propOe

reforcar a coesao econOmica e social no seio da Comunidade Europeia e o

enquadramento de funcOes dos membros portugueses desse AECT corn referéncia as

competências atribuidas na legislaydo nacional pertinente quanto a cooperacão

territorial; e a indicacao de vigOncia do AECT. (n's 2 e 3, artigo 5°). 0 IFDR verifica a

conformidade da notificacao, aceitando-a ou rejeitando-a, caso em que é devolvida a

entidade que pretende constituir o AECT, para suprir as deficiéncias existentes. (n°4,

artigo 5.°)

Aceite a notificacdo, o IFDR propOe ao membro do Govemo responsavel pelo

Desenvolvimento Regional a consulta ao membro do Govemo responsdvel pela area dos

NegOcios Estrangeiros e aos membros do Governo responsaveis em raid() da matória

objecto da actividade do AECT, a fim de verificarem a conformidade dos projectos de

convOnio corn o direito comunitário europeu e os compromissos internacionais

assumidos pelo Estado português, bem como corn o direito interno. (n°5, artigo 5.°)

Os membros do Governo consultados pronunciam-se sobre os projectos de convenio no

prazo de urn més a contar da recepcdo dos referidos projectos. Decorrido este prazo,

sem que a entidade remetente tenha recebido qualquer comunicacdo, entende-se

inexistirem obj eccOes a participacdo no AECT. (Ifs 6 e 7, artigo 5.°)

A proposta de decisdo é remetida pelo IFDR ao membro do Govemo responsdvel pelo

Desenvolvimento Regional. A decisao sobre a participacao num AECT deve ser tomada

e notificada aos interessados no prazo de tees meses, a contar da recepcao de uma

candidatura admissivel. (n's 8 e 9, artigo 1°)
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Em tudo o que ndo for regulado pelo Regulamento (CE) n.° 1082/2006 e pelo decreto-

lei n.° 376/2007, aplicam-se aos AECT, corn sede estatutdria em Portugal, os principios

e as disposicOes legais aplicaveis as associacties pUblicas.

Corn base no artigo 8.°, os AECT constituidos ao abrigo da lei portuguesa devem ter os

seguintes Orgdos: uma assembleia geral, onde estaio representados todos os membros do

AECT; urn director, que representa o AECT e age ern nome deste e urn conselho fiscal.

Os estatutos podem prever outros Orgaos desde que tenham as competéncias claramente

deftnidas.

Nos termos dos it's 1 e 2 do artigo 12.°, a autoridade nacional competente para o efeito

de controlo da execucao dos fundos pdblicos pelos AECT é a Inspeccdo-Geral de

Financas.

Caso as funcOes de urn AECT abranjam acceles co-financiadas pela Comunidade,

aplicaveis a legislacäo nacional e comunitdria, relativa ao control° dos fundos

comunitdrios.

Horta, 23 de Junho de 2009
GREPCS
Proc.° 109/28-0911X
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