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Deputada ao Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro 

Deputado à Assembleia da República, António Ventura 

Deputado à Assembleia Legislativa dos Açores, António Almeida 

 
16 de outubro de 2017 

 
 

O PSD/Açores é um partido com forte presença e trabalho feito nos parlamentos regional, 

nacional e europeu. 

 

Os deputados do PSD/Açores nestes três parlamentos têm como meta servir os Açorianos, 

ter uma relação de proximidade com os eleitores e contribuir para o progresso social e 

económico e o fortalecimento da Democracia na nossa Região. 

 

O trabalho de articulação e a experiência que detemos nestes três parlamentos são uma 

mais-valia que o PSD/Açores coloca ao serviço dos Açorianos. 

 

A nossa experiência e contactos em Bruxelas dão-nos conhecimentos e sensibilidade para 

ter uma visão prospetiva das dinâmicas das instâncias comunitárias. 

 

Por isso, atuamos, propomos e reivindicamos atempadamente num conjunto de matérias 

essenciais para as nossas ilhas. E fazemo-lo, desde logo, no âmbito dos parlamentos 

regional, nacional e europeu.   

 

O Estatuto da Ultraperiferia da União Europeia define, no artigo 349 do Tratado, não só 

explicitamente as regiões abrangidas, como os condicionalismos permanentes de caráter 

natural e geográfico, a par dos constrangimentos decorrentes da reduzida dimensão e 

dispersão socioeconómica que as definem. 

 

Estas circunstâncias reconhecidas no Tratado garantem às Regiões Ultraperiféricas um 

tratamento diferenciado ao nível das políticas comunitárias. 

 

O reconhecimento e as potencialidades do Estatuto da Ultraperiferia foram consolidados 

em dezembro de 2015, graças a um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia 

que legitima o valor jurídico reforçado deste Estatuto e a sua prevalência sobre 

disposições setoriais dos Tratados europeus. 

 

Este acórdão, também conhecido como Acórdão de Mayotte – região ultraperiférica 

francesa – reforçou a sensibilidade política das instâncias comunitárias para atender às 

necessidades e reivindicações das Regiões Ultraperiféricas. 

 

Este novo ambiente político está a levar à revisão, por parte da Comissão Europeia, da 

estratégia para as Regiões Ultraperiféricas, que será anunciada brevemente na Guiana 

Francesa. 
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Devido a este ambiente favorável às ultraperiferias, já se conquistaram, por ação dos 

deputados das regiões ultraperiféricas no Parlamento Europeu, novas derrogações 

específicas a programas e regimes europeus existentes. 

 

Um bom exemplo disso foi o trabalho da eurodeputada açoriana Sofia Ribeiro na revisão 

das ajudas à distribuição de produtos agrícolas nas escolas, garantindo uma majoração 

dos apoios nas Regiões Ultraperiféricas. 

 

Este é também o momento de lançamento das negociações do novo Quadro Financeiro 

Plurianual da União Europeia e da revisão da Política Agrícola Comum para o período 

após 2020. 

 

Os Açores têm aqui uma grande oportunidade para reforçar os apoios comunitários 

atualmente existentes e solicitar, junto da União Europeia, a criação de novas medidas 

específicas para as ultraperiferias. 

 

O PSD/Açores entende que este é o momento adequado para negociar o reforço da 

dotação financeira global do POSEI Agricultura, com uma configuração adequada à 

realidade atual dos Açores e tendo em conta as alterações dos mercados e os acordos 

comerciais da União Europeia. 

 

Com esta nova realidade nas instâncias comunitárias, é também altura de concretizar a 

retoma de um regime autónomo no POSEI Pescas, com um regulamento próprio que o 

torne independente dos apoios concedidos no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas. 

 

A preocupação das instâncias europeias em responder positivamente ao Acórdão de 

Mayotte constitui uma janela de oportunidade para maximizar todas as potencialidades 

do Estatuto da Ultraperiferia. 

 

Entendemos, pois, ser este o momento certo para explorar e ampliar todas as vertentes de 

apoios e derrogações comunitárias que possam beneficiar as regiões ultraperiféricas. 

 

No âmbito do parlamento nacional, já foram dados passos importantes nestas matérias, 

tendo os deputados Berta Cabral e António Ventura feito aprovar uma resolução que 

recomenda ao Governo da República que acautele os interesses dos Açores na revisão da 

estratégia da Comissão Europeia para as Regiões Ultraperiféricas. 

 

Vamos entregar no parlamento dos Açores uma iniciativa legislativa em que se 

recomenda ao Governo Regional que intervenha junto do Governo da República, de 

forma a que este momento favorável às Regiões Ultraperiféricas seja aproveitado a favor 

dos Açores. 

 

A Assembleia Legislativa, como legítima representante do povo dos Açores, deve tomar 

uma posição forte para assegurar o reforço dos instrumentos de apoio à Ultraperiferia. 

 

A iniciativa que vamos apresentar propõe que o Governo da República, enquanto 

representante do Estado-membro, se empenhe junto das instâncias europeias com três 

grandes objetivos: 
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▪ Negociar um reforço orçamental global destinado ao POSEI Agricultura; 

 

▪ Defender a autonomização do POSEI Pescas em relação ao Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas; 

 

▪ Maximizar as potencialidades do Estatuto da Ultraperiferia, 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; 

 

Estes são objetivos que estão ao alcance dos Açores, em virtude de uma conjuntura 

política e institucional na União Europeia favorável às Regiões Ultraperiféricas. 

 

Este é momento propício para negociar em Bruxelas. 

 

Os Açores não podem desperdiçar esta oportunidade. 

 

Nesta matéria, o PSD/Açores já fez o seu trabalho: no Parlamento Europeu, através da 

ação da eurodeputada Sofia Ribeiro; na Assembleia da República, com várias iniciativas; 

e na Assembleia Legislativa dos Açores. 

 

Esta grande oportunidade para a nossa Região não pode ser desaproveitada. 

 

Estamos permanentemente disponíveis para apoiar os Açores e Portugal na defesa da 

Ultraperiferia e na conquista de benefícios para as Açorianas e Açorianos. 


