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TRABALHOS DA COMISSÃO 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 02 de fevereiro de 2018, na Delegação da 

ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, a fim de analisar e dar parecer sobre o Projeto de 

Resolução n.º 55/XI (PSD) — Ultraperiferia - O Instrumento Europeu Para Políticas Diferenciadas 

Nos Açores. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O presente Projeto de Resolução, cuja autoria pertence ao Grupo Parlamentar do PSD, foi 

apresentado ao abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro – e nos termos do artigo 145.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e apreciado nos termos da alínea 

a) do artigo 42.º do referido Regimento. 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GE NERALIDADE  

O proponente, em sede de exposição de motivos, procura sustentar, em diversos níveis, a 

importância de uma correta adequação  dos apoios comunitários para as regiões 

ultraperiféricas.  

Assim, a presente iniciativa visa, em concreto, “recomendar ao Governo Regional dos Açores 

que intervenha junto do Governo da República, enquanto representante do Estado-Membro 

junto das instâncias europeias, para que: 

1. Negoceie um reforço orçamental global destinado ao POSEI Agricultura, com um 

desenho adequado à realidade atual dos Açores e tendo em conta as alterações dos 

mercados e dos acordos comerciais da União Europeia, por forma a que este programa 

essencial à Agricultura dos açores corresponda à realidade produtiva atual em cada 
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uma das ilhas açorianas, bem como às necessidades e potencialidades dos produtores 

e da agroindústria. 

2. Defenda a autonomização do POSEI Pescas em relação ao Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas, retomando este programa como regulamento 

autónomo e adequando-o às necessidades do setor das Pescas e do Mar nos Açores. 

3. Maximize as potencialidades do Estatuto da Ultraperiferia, reforçado pelo acórdão de 

15 de dezembro de 2015 do Tribunal de Justiça da União Europeia, explorando todas 

as vertentes de apoios e derrogações comunitárias que possam beneficiar as regiões 

ultraperiféricas, em áreas como os Transportes, Ambiente, Energia ou Inovação, entre 

outras.” 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia, sobre esta matéria, deliberou proceder à audição das seguintes 

entidades: 

 Eurodeputada Sofia Ribeiro; 

 Eurodeputado Ricardo Serrão Santos; 

 Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas. 

 

A Comissão Permanente de Economia, no dia 02 de fevereiro de 2018, procedeu à audição da 

Eurodeputada Sofia Ribeiro e do Eurodeputado Ricardo Serrão Santos, na delegação da ALRAA 

em Ponta Delgada, São Miguel. 

 Audição da Eurodeputada Sofia Ribeiro 

O Deputado António Almeida começou por apresentar a iniciativa em nome do PSD, realçando 

o conteúdo do Projeto de Resolução e o contexto de Ultraperiferia em que se enquadra a Região 
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Autónoma dos Açores (RAA). Referiu que o POSEI é um instrumento muito importante para a 

Região, ao nível de ajudas, e que é fundamental garantir um reforço da sua dotação financeira, 

bem como uma atualização face às novas exigências e realidade.  

O Deputado defendeu um reforço orçamental, global, destinado ao POSEI Agricultura, bem 

como a autonomização do POSEI Pescas face ao FEAMP, e a maximização das potencialidades 

do Estatuto da Ultraperiferia, em áreas como os Transportes, Ambiente, Energia ou Inovação. 

Por sua vez, a Eurodeputada Sofia Ribeiro efetuou uma contextualização da iniciativa, referindo 

que o “POSEI Pescas” perdeu autonomia regional e passou a ficar dependente do Governo da 

República, através do FEAMP. Relativamente ao “POSEI Agricultura”, este mantém-se e não será 

colocada em causa a sua autonomia. 

A Eurodeputada fez menção ao artigo 349.º do Tratado de Funcionamento da EU, para a 

discriminação positiva das RUP – Regiões Ultraperiféricas; bem como ao Regulamento do 

Regime de Auxilio, para a derrogação das RUP no que se refere às obras em portos e aeroportos. 

Neste sentido, indicou que foi criada, em outubro de 2017, uma plataforma de análise e 

discussão referente às RUP, com três níveis de responsabilidade conjunta. 

A Eurodeputada acrescentou que está a ser negociado o próximo Quadro Financeiro Plurianual 

(QFP) pelo Conselho Europeu, tendo sido apresentadas alterações no sentido de manter ou até 

aumentar o valor afeto à Agricultura (PAC), mesmo com a possível redução do montante 

orçamental global do próximo quadro financeiro, devido ao impacto do “Brexit”, estimado em 

15 mil milhões de euros.  

Afirmou ainda que, na Comissão de Agricultura, foi defendido o reforço do POSEI e no projeto 

de relatório do Parlamento Europeu já consta que o POSEI deve ser reforçado e que deve ser 

criado um mecanismo autónomo do FEAMP, gerido pela RAA. A Comissão Europeia apresentará, 

em maio de 2018, uma proposta que incluirá as alterações para o próximo Quadro Financeiro 

Plurianual. 

 O Deputado José Ávila perguntou à Eurodeputada a quantas comissões pertence no Parlamento 

Europeu; porque motivo o FEAMP demorou um ano e meio a ser operacionalizado, com 

consequências para os pescadores nos Açores e se concorda que o “POSEI Pescas” não existe, 

de facto. 
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Às perguntas colocadas, a Eurodeputada Sofia Ribeiro disse que pertence à Comissão do 

Emprego e Assuntos Sociais, como efetiva, e à Comissão de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, como suplente. Afirmou que o atraso de um ano e meio foi sentido a nível regional no 

setor da Pesca e decorreu de um atraso normal no FEAMP. Caso existisse um programa 

autónomo “POSEI Pescas”, então poderíamos ter evitado o atraso registado e as consequências 

daí resultantes. 

A Deputada Graça Silveira falou sobre responsabilidade tripartida e o facto de que o POSEI devia 

fomentar a diversificação agrícola, perguntando se tem sido feito trabalho no sentido de atribuir 

às RUP mais responsabilidade na aplicação do POSEI. Questionou ainda o motivo do POSEI 

Pescas ter sido integrado no FEAMP, se é possível voltar atrás nesta decisão e se há alguma 

diferença de atitude e paradigma no tratamento dado às RUP. 

Por sua vez, a Eurodeputada Sofia Ribeiro afirmou que existe alguma confusão entre o Plano 

POSEI (mais genérico) e o Programa POSEI (mais restrito e revisto anualmente), que é 

operacionalizado em vários subprogramas específicos. Considera que a Comissão Europeia e a 

Europa em geral, têm de ter uma maior atenção e atribuir uma diferenciação positiva às RUP, o 

que implica, também, maior responsabilidade, segundo a lógica de que “o investimento nas RUP 

beneficia as RUP, mas também a União Europeia”. 

Relativamente ao FEAMP, recorreu às palavras do Diretor Geral dos Assuntos do Mar da EU – 

João Aguiar Machado, segundo o qual será quase impossível uma autonomização do POSEI 

Pescas nos Açores, como um programa especial, ainda que possa existir outras hipóteses de 

autonomização ao nível de metodologias e procedimentos. 

O Deputado António Lima falou sobre as negociações que estão a decorrer, relativamente ao 

Brexit e o impacto financeiro no próximo orçamento da Comissão Europeia, perguntando qual 

o impacto orçamental da aposta na defesa e segurança, devido à saída do Reino Unido, e qual a 

forma de criar derrogações ou condições especiais para proteger as produções nas RUP. 

A Eurodeputada afirmou que não existe uma definição da dotação a alocar ao nível de segurança 

e defesa, no atual quadro financeiro da Comissão Europeia, sendo que está a ser debatido uma 

rúbrica autónoma para a Agricultura e Pescas. Ao nível dos acordos internacionais, defende 

derrogações especiais para as RUP, dando como exemplo a produção de produtos biológicos nas 

RUP. 
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Já o Deputado António Almeida perguntou sobre as formas de se operacionalizar o POSEI e ao 

nível dos transportes, qual o instrumento que se pode usar para introduzir medidas no POSEI, 

ou em alternativa, através da introdução de normas diferenciadoras e positivas, a favor das RUP, 

nos regulamentos transversais. 

A terminar, a Eurodeputada disse que há uma linha orientadora do Parlamento Europeu, para o 

próximo quadro financeiro, no sentido de aumentar o orçamento do POSEI. Considera difícil 

que, nesta legislatura, existam condições para criar um programa de apoio especifico para os 

Transportes, mas a Região pode aproveitar os apoios existentes ao nível dos transportes 

marítimos, para abastecimento nos portos. 

 

 Audição do Eurodeputado Ricardo Serrão Santos 

O Eurodeputado Ricardo Serrão Santos começou por referir que o instrumento principal e 

central, deste assunto, é o POSEI, que é aplicado às RUP, considerando que a defesa das RUP e 

dos Açores deve ser feita em parceria com a França e Espanha. Considera importante que haja 

diferenciação dos dispositivos do POSEI e da PAC, sendo que a importância do POSEI tem vindo 

a ser sempre reforçada, em várias iniciativas e documentos. 

Como relator, efetuou um relatório de iniciativa, em que defendeu o setor do leite nas RUP, 

sendo que no âmbito do POSEI, o setor do leite só tem relevância nos Açores. Por sua vez, o 

relatório em curso da Comissão do Orçamento, sobre o próximo quadro financeiro plurianual, 

já contem menção ao artigo 78.º, realçando a necessidade de aumentar o financiamento, 

inclusive do POSEI. Assim, os Deputados das RUP no Parlamento Europeu têm conseguido 

defender a importância e reforço do POSEI. 

O Deputado Mário Tomé perguntou se existe possibilidade de simplificar e agilizar o FEAMP, 

atendendo à morosidade do processo administrativo; quais são as diligências feitas pela 

Comissão Europeia, com vista a diminuir o número de FAD’s a utilizar pela frota industrial; e a 

quantas comissões pertence no Parlamento Europeu. Perguntou ainda se os Açores podem 

beneficiar de medidas especificas para o setor das pescas, tendo em conta as nossas 

especificidades, as medidas técnicas existentes e as artes de pesca artesanal. 
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O Eurodeputado Ricardo Serrão Santos disse que pertence à Comissão das Pescas e da 

Agricultura, como efetivo, é coordenador para a Comissão das Pescas e representante das 

Pescas nas petições. Acrescentou que em 2015 perguntou ao Comissário das Pescas sobre os 

atrasos verificados no FEAMP e que este tem uma execução muito baixa (1,5%) na Comissão 

Europeia, enquanto Portugal e os Açores têm uma execução muito superior, de 7% e 18%, 

respetivamente.  

O Eurodeputado declarou que tem vindo a defender um instrumento autónomo como o POSEI 

Pescas, fora do FEAMP, voltando ao modelo antigo. Relativamente à regionalização e aos 

tamanhos mínimos de medida de referência na pesca, indicou que estas medidas são 

determinadas pelas Regiões, mas a Comissão Europeia tem-se batido pela defesa dos 5% da 

medida de referência, igual para todos. 

O Deputado António Lima falou sobre o FEAMP, que tem uma fraca execução a nível 

comunitário, perguntando se isso constitui um risco futuro, até para a sua extinção. Perguntou 

se existem novas prioridades, quais os motivos da sua fraca execução; se o FEAMP poderá servir 

para financiar uma paragem biológica de stocks e se é possível ter algumas derrogações para as 

RUP. 

Em resposta, o Eurodeputado disse que o FEAMP teve um atraso de 2 anos, contribuindo assim 

para a sua fraca execução. No entanto, este atraso tem vindo a ser recuperado, até porque em 

Portugal já se atingiu o valor limite, ao nível de candidaturas ao FEAMP. Considera que pode 

haver um financiamento de uma paragem biológica, mas isso implica a perda de autonomia 

regional na gestão de stocks, com consequências e condicionantes, como a paragem total da 

pesca. 

De seguida, a Deputada Graça Silveira perguntou sobre o risco do cofinanciamento do primeiro 

pilar da PAC; até quando os Açores vão ficar ao abrigo de derrogações, e quais as consequências 

da devolução das capturas. Questionou ainda sobre o trabalho realizado pela Comissão Europeia 

na defesa das RUP, da captura de espécies migratórias como o atum e das suas rotas; bem como 

se o Eurodeputado é a favor dos 5% de medida de tamanho mínimo e se esta percentagem é 

realista. No que toca à agricultura, perguntou sobre os mecanismos a acionar para proteger as 

RUP no tratado com os países do Mercosul. 
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O Eurodeputado Ricardo Serrão Santos, relativamente à devolução do pescado, disse que a 

derrogação especifica e provisória para o goraz, não se pode aplicar a todas as espécies. 

Informou ainda que muitas frotas que pescam em países terceiros são europeias e que tem 

reunido com várias entidades e realizado parcerias para a defesa das RUP, contra os sistemas de 

agregação de pescado, que condicionam as rotas migratórias de atum. Considera fundamental 

haver um grande controlo das pescas. 

Por sua vez, esclareceu que o acordo CETA já teve derrogações importantes e que a Comissão 

Europeia tem vindo a reunir com os ministros dos países do Mercosul, no que se refere à carne. 

Entende, porém, que o Mercosul tem pouco impacto nos Açores. 

Entretanto, o Deputado António Almeida questionou sobre os instrumentos a utilizar para 

diferenciar positivamente os Açores, ao nível de financiamento comunitário; bem como se as 

áreas como o ambiente, transportes, inovação e energia podem ser alvo de derrogações 

positivas para os Açores, ao nível de regulamentos e de instrumentos. 

A terminar, o Eurodeputado disse que o POSEI Pescas é importante, ainda que o FEAMP tenha 

uma dotação superior para as RUP (mais 35%). Referiu, também, que não sabe se podemos ter 

um POSEI Ambiente/Transportes/Inovação/Energia, porque já existem derrogações para as RUP 

nestas áreas. Exemplificou com uma derrogação na Energia para as RUP e uma resolução relativa 

ao abastecimento de gás. 

 

A Comissão Permanente de Economia, no dia 06 de fevereiro de 2018, procedeu à audição do 

Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas (SRAPRE), Rui 

Bettencourt, por videoconferência através da delegação da ALRAA em Ponta Delgada, São 

Miguel. 

O Secretário Regional começou por realçar o trabalhado já realizado pelo Governo Regional dos 

Açores, na preparação do próximo quadro comunitário. Acrescentou que o POSEI é um 

programa especifico para as RUP, sendo que o relatório da Comissão Europeia sublinha a sua 

importância para as RUP e a boa execução do POSEI nos Açores. Em suma, o POSEI é importante 

para os Açores e qualquer ação pública sobre o assunto é sempre bem-vinda. 
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O Deputado António Almeida considerou que o Parlamento dos Açores deve ser chamado a 

intervir na definição do próximo quadro comunitário, motivo pelo qual foi apresentado este 

Projeto Resolução, tendo realçado os pontos resolutivos. Perguntou sobre os instrumentos a 

utilizar para garantir o reforço do POSEI e do quadro financeiro para os Açores; bem como a 

importância de áreas como os Transportes, Ambiente e Energia, com possíveis derrogações a 

favor da Região. 

O Secretário Regional respondeu que ainda estamos na primeira fase de confirmação da 

manutenção do POSEI, com a justificação do apoio às RUP, nas produções agrícolas. Referiu que 

numa segunda fase, será definido o pacote global do próximo quadro financeiro, para o período 

entre 2021 a 2027 e que só numa terceira fase serão definidos os regulamentos e eventuais 

derrogações para os Açores.  

Acrescentou que há, pelo menos, três dados importantes que influenciam o próximo quadro 

comunitário, nomeadamente o Brexit, e o financiamento da politica de Defesa e da politica de 

Migrações. A estratégia do Governo dos Açores tem sido defender um aumento dos apoios 

específicos às RUP, devido às nossas caraterísticas, tendo feito alianças com a França e Espanha, 

na perspetiva de que as RUP trazem algo mais à União Europeia, tais como uma maior dimensão 

oceânica. 

O Secretário Regional destacou, também, a politica de coesão como uma prioridade do Governo 

Regional, bem como o reforço adicional do POSEI e a importância do mar (autoestradas do mar). 

informou que a saída das pescas do POSEI, ocorreu para todas as Regiões Ultraperiféricas, pois 

passaram a ficar abrangidas pelo FEAMP. Por fim, disse que os regulamentos só surgem depois 

da definição do “desenho global”. 

A Deputada Mónica Rocha falou da importância da definição das linhas orientadoras do próximo 

quadro comunitário, perguntando sobre o papel desempenhado pelo Governo Regional dos 

Açores, nos últimos meses, na defesa dos dois setores importantes, como a Agricultura e Pescas; 

e sobre o impacto nos Açores dos novos tratados de comércio (Mercosul, CETA e Japão). 

Às perguntas colocadas, o Secretário Regional respondeu que a estratégia do Governo Regional 

tem sido alargada, a nível externo, de alianças com outras RUP, junto da Comissão Europeia e a 

nível interno, envolvendo a sociedade civil, os parceiros sociais e todos os partidos políticos. O 

Governo tem tido uma ação forte na defesa da Politica de Coesão, a qual representa cerca de 
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90% dos Fundos Comunitários para a Região. Relativamente aos tratados de comércio, entende 

que não terá grande impacto para os Açores, porque somos, principalmente, exportadores, em 

particular para o Canadá. 

Por sua vez, a Deputada Graça Silveira questionou se a estrutura de missão criada em maio de 

2017 e o gabinete em Bruxelas já estão disponíveis e ao serviço dos setores produtivos dos 

Açores. Perguntou, ainda, se havia espaço para aprovar o reforço do POSEI ao nível do Conselho; 

quais as prioridades no novo quadro comunitário e se é uma mais valia trazer os apoios aos 

transportes, ambiente e energia para o envelope do POSEI. 

O Secretário Regional respondeu que o gabinete em Bruxelas tem produzido uma Newsletter de 

divulgação do trabalho realizado, bem como da agenda de próximas iniciativas, tendo realçado 

que se trata de um Gabinete de Representação dos Açores e não do Governo.  

Posteriormente, o Deputado António Lima abordou a importância dos fundos comunitários e do 

Fundo de Coesão para as RUP, perguntando se pode haver uma redução dos fundos 

comunitários, em algumas áreas, devido ao maior investimento da EU em Segurança e Defesa. 

Pediu ainda a opinião sobre as contradições entre a defesa das RUP e a exigência de um maior 

investimento em Defesa e Segurança, pela França. 

A terminar, o Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas afirmou que 

não é certo que haja baixa do orçamento da EU, apesar do Brexit, pois podem os Estados 

Membros contribuir mais, e por isso não é “fatal” que aquele orçamento afete os Açores. 

 

A Comissão de Economia solicitou os seguintes pareceres por escrito: 

 Federação Agrícola dos Açores; 

 Federação das Pescas dos Açores;  

 Câmara do Comércio e Indústria dos Açores;  
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3º.  CAPÍTULO –  P/OSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para Plenário, 

relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável ao presente Projeto de Resolução. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para Plenário, 

relativamente ao presente Projeto de Resolução. 
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4º.  CAPÍTULO –  CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, 

com os votos a favor do PSD, e a abstenção do PS, CDS-PP, e BE, emitir parecer favorável, com  

reserva de posição para Plenário, relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

Ponta Delgada, 27 de março de 2018. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

                             

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  

 








