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ASSUNITO rojecto de Resolucao

A Representagao Parlamentar do PPM entrega a Mesa do Assembleia
Legislative Regional e a V. Ex.°, pare efeitos de admissao, o presente Projecto de
Resolugao, cujo objecto é: "Criagao do Euro-regiao de Macaronesia".

o Projecto obedece aos requisitos formais de apresentageio, previstos no
artigo 119.° do Regiment° do Assembleia Legislative do Regiao Autenoma dos
Acores.

o signatetrio do Pro jecto é, pare efeitos de comunicagao do decisao de
admissao ou rejeigao, é o mesmo que subscreve o presente oficio.

Corn os melhores cumprimentos,
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Projecto de PesoILO°

(Criagäo da Euro-região da Macaronesia)

0 reforgo da autonomia, contextualizado num quadro de lealdade
constitucional ao Estado, constitui urn imperativo para todos os que tern a missao de
representar os agorianos nos Orgaos de Governo Praprio da Regiao.

Neste context°, a Ultima revisao estatuthria constituiu urn assinalAvel kit°
nesse desiderata autonomista. A autonomia e os seus mecanismos foram, ern
muitas areas vitals, assinalavelmente reforgados.

Tendo em conta o objecto desta resolugao, importa destacar os
importantissimos avangos registados no ambito da consagragao da politica externa
da Regiao. As consideráveis competOncias conquistadas na area da politica externa
permitem iniciar, em bases mais sOlidas e amplas, uma accao externa
verdadeiramente significativa.

A base da politica externa agoriana est& hoje, amplamente consensualizada
no espectro partiario agoriano, tendo os sucessivos executivos agorianos trilhado
um caminho coerente e amplamente participado em relagao a definigâo dos
parceiros prioritários da cooperagao externa e dos nossos interesses nucleares.

A consensualizagáo obtida no Ambito da politica externa é urn sinal de
maturidade da nossa autonomia e representa uma poderosa mais-valia no ambito do
exercicio de uma politica externa eficaz, uma vez que garante a consistancia e a
perenidade da accao desenvolvida pelos sucessivos governos regionais.

Uma das areas consensualizadas na politica externa da Regiao é a
importancia atribuida a MacaronOsia no Ambito da cooperagao. 0 prOprio Estatuto —
que foi, lembre-se, votado por unanimidade no Parlamento Regional — define assim,
na alinea d) do artigo 124.°, o papel atribuido a Macaroasia na politica externa
regional: "Desenvolver parcerias corn outras regiOes ultraperifericas, nomeadamente
no ambito de programas de cooperagao territorial europeia e aprofundar a
cooperage-0 no ambito da Macaronesia".

Por sua vez, o Programa do X Governo Regional estabelece, nesta mesma
area, o seguinte: "... a estruturageo de relagOes privilegiadas corn uma determinada
entidade territorial congenere, atravas da identificagao de interesses comuns e da
exista ncia de uma forte vontade politica, mertua, para o estabelecimento de
instrumentos especificos que permitam o desenvolvimento e aprofundamento de
relagoes de cooperagao em mültiplas areas de actuageb.

Neste sentido, o estabelecimento ou aprofundamento de relagoes bilaterais
(ou multilaterais restritas) de cooperage-0 sere prioriterio em relagao a territbrios corn
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caracteristicas e condicionalismos semelhantes aos Agores, a terTitOrios corn
ligagOes histOficas, Gutturals ou comunidades agorianas neles residentes ou, ainda, a
outros territOrios de interesse estratégico (cientifico, econOmico, ou outro).

Poderemos, assim, identificar deterrninadas areas geograficas em re/agao as
quais os Agores tern condigOes privilegiadas para o estabelecimento ou reforgo
destas relagOes de cooperage' o, a saber

Arquipalagos da Macaronesia e Regi5es Ultraperifericas. 0 desenvolvimento
da cooperagdo bilateral corn estes territOrios, corn as quais compartilhamos nao s6
urn mesmo espago (geogrefico e/ou politico) e as mesmos condicionalismos, mas
tambem novas e variadas oportunidades de desenvolvimento da cooperagdo
(favorecidos pelos programas e fundos europeus, e pelas perspectives de novas
figagOes e areas de interesse no desenvolvimento de trocas comerciais), devem ser
encarados, par asses motivos, como uma prioridade para a nossa insergdo
regional."

Deste conjunto de textos de caracter institucional, pode intent-se que a
construgäo de um quadro mais estruturado de cooperagao no Ambito do quadro
territorial da Macaronesia, no contexto institucional da Unido Europeia, responde ao
conjunto de designios conceptualizados para a politica externa da Regido.

Nessa perspectiva, esta iniciativa recomenda ao Governo Regional dos
Acores que inicie os procedimentos necessarios para criar, em conjunto corn os
governos da Madeira e das Canal-las, a Euro-regiao da Macaronasia. 0 Governo da
RepOblica de Cabo Verde devera set convidado a participar corn urn estatuto
especial — a definir no futuro convenio da Euro-regiao uma vez que os termos do
Regulamento (CE) 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho,
relativo aos Agrupamentos Europeus de CooperagAo Territorial (AECT), nao
permitem que, regibes ou paises nao pertencentes a Uniao Europeia, integrem estes
agrupamentos territoriais cooperativos, dotadas de personalidade juridica.

A perspective, em relagão ao futuro, e que, no quadro da parceria especial
existente entre a Uniao Europeia e Realica de Cabo Verde, se possa avangar
para a plena integracao deste Estado irmao na Euro-regiao da Macaronasia.

Ainda neste ambito, convern não ignorer a crescente importancia que o
continente africano esta novamente a assumir enquanto fonte de materias-primas,
potencial energatico e mercados. A concorrancia global neste continente envolve os
Estados Unidos, a Europa e a recem-chegada China.

Se juntarmos a estes factos, a importancia fulcral, para a Europa, de controlar
os fluxos emigratOrios provenientes do continente africano, podemos concluir que a
integragdo de Cabo Verde nesta Euro-regiao reforgara as vertentes de valorizagao
estratagica, politica e econOmica do espago atlantic° que se projecta corn esta
iniciativa.

Esta entidade europeia possuira uma formidavel projecgao estrategica,
integrando todo o triangulo maritimo que liga a Europa aos continentes americano e
africano. Tudo isto valorizara, ainda mais, o que as Acores representam, por Si s6,
enquanto centro nevralgico desta area estrategica.

A este respeito, dove referir-se que a projecgao estratagica do territOrio desta
Euro-regido representa o Unico espago relativamente aberto da Unido Europeia, na
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medida em que, actualmente, esta se encontra relativamente bloqueada, por
questties de soberania, nos vastos espagos maritimos do Mar do Norte. Situagäo
resultante do facto da Noruega, a IslAndia, as ilhas Faroe e a Gronelandia nào
integrarem o espago da UE e do MediterrAneo - e das zonas que constituem o seu
prolongamento geoestrategico: Canal do Suez, Mar Vermelho e a zona do Corno de
Africa — näo possuir condigOes de estabilidade politica ou ate mesmo de seguranga
nas rotas maritimas.

Uma Euro-regiáo corn estas caracteristicas possuira, para alem do
extraordindrio potential estratêgico jà descrito, a capacidade de gerar
extraordinArias sinergias e complementaridades em areas como os transportes, o
ambiente, o turismo, a cultura, o patrimOnio, o desporto, a iniciativa empresarial, a
inovagào, o comêrcio, a formagão, a saUcle, a agricultura e pescas, as novas
tecnologias e a sociedade da informagão.

Tudo isto no quadro de urn mercado interno que somarà uns respeitheis 3
milhOes de habitantes (dois de lingua espanhola e urn de lingua portuguesa), algo
que darA A Regiao massa critica suficiente para se envolver ern projectos europeus
de grande dimensAo.

A Euro-regiAo da Macaronesia, dotada deste vasto conjunto de recursos, ter&
obviamente, uma grande capacidade de atracgão do investimento e de obter
considerAveis recursos financeiros numa Uniao Europeia que, certamente, a
valorizarâ imenso.

A este respeito, é importante referir que os agrupamentos europeus de
cooperagäo territorial possuem, como atribuigties especificas, a execugão de
projectos ou acgties de cooperagAo territorial co-financiadas pela Uniäo Europeia
atraves do Fundo Social Europeu, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
ou do Fundo de CoesAo.

Corn estes mecanismos de financiamento comunitdrio e muitos outros de
origem pUblica e national - projectados para a cooperagAo transfronteiriga,
transnational e inter-regional pelos Estados e Regities integrantes - a Euro-região
poderA realizar urn vasto conjunto de pianos, estudos, programas e projectos, bem
como gerir infra-estruturas e prestar servigos de interesse paha).

Neste Ambito — e meramente como meio de comparagio de indole
contrafactual — importa referir aqui que as Baleares e a Sicilia lideram actualmente
um processo similar que visa constituir a Euro-região das Ilhas do MediterrAneo.
Esta AECT deverà integrar, para alem das Baleares e da Sicilia, a Sardenha, Creta
e Malta.

Neste caso, importa destacar que o debate palico ern relagäo a hipOtese de
se criar urn agrupamento europeu de cooperagao territorial (AECT) de base insular,
nasceu, em primeiro lugar, nos Acores, tendo ate sido discutido no Ambito da Ultima
revisAo do nosso Estatuto.

Por fim, falta referir dois aspectos que nos parecem essenciais para que este
processo possa vir a concretizar-se. 0 primeiro factor a ter ern conta é a
necessidade de serem desenvolvidas, pela Região, as acgties necessArias para
garantir a efectiva aplicagáo da alinea b), do nOrnero 1, do artigo 3.°, do
Regulamento (CE) n.° 1082/2006, do Parlamento e do Conselho, de 5 de Julho, algo
que o Decreto-Lei n.° 376/2007, de 8 de Novembro, não faz.
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A segunda questa° relaciona-se corn a necessidade de assegurar, desde o
inicio do processo, que sera° criados mecanismos estatutarios que permitirao
manter o equilibria no seio da Euro-regiao, uma vez que sao conhecidas as
disparidades demograficas e econOmicas existentes entre as diversos Arquipalagos
que a integrarao.

Nesse sentido, espera-se que a vantagem decorrente da iniciativa da RAA
neste processo - e as excelentes mecanismos de cooperacao que temos - possam
assegurar a fixagão da sede social da Euro-regido no territhrio regional. Par
outro lado, os estatutos deste AECT atlantic° deverao prever disposicties operativas,
no ambito dos seus Orgdos de governo, destinados a manter o equilibria institucional
e a assegurar o pluralismo da Euro-regiao em todas as areas, nomeadamente no
ambito linguistic°, politico e econOmico.

Assim, o PPM, nos termos da alinea d) do n.° 1 do art.° 31. 0 do Estatuto
Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores, propae que a Assembleia
Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores aprove a seguinte resolucao:

A Assembleia Legislative da Regido AutOnoma dos Acores recomenda o
seguinte:

Em simultáneo corn as accees que devem ser desenvolvidas para que a
Região AutOnoma adquira as condicOes legais necessarias para integrar as
agrupamentos europeus de cooperagao territorial (AECT), de acordo corn a alinea b)
do nOmero 1 do artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 1082/2006, do Parlamento e do
Conselho, de 5 de Julho, deve o Governo Regional iniciar os contactos formais corn
o Estado portuguas e cam as governos da Madeira, de Cabo Verde e das Canarias,
no sentido de dar inicio ao processo de formagao da Euro-regiao da Macaronesia.
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