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“A Europa não se construirá de uma só vez, nem de acordo com um 
plano único. Construir-se-á através de realizações concretas que 
criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto”. 

(Robert Schuman, maio de 1950) 
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Esta proposta temática pretende debater a importância e âmbito de atuação 

das diferentes instituições europeias, colocando os Açores como o ponto 

central da discussão, tendo em consideração os seus interesses, 

potencialidades e contributos a exigir e a dar às instituições europeias e à 

União. Por último, centra-se ainda nos desafios a curto/médio prazo da União 

Europeia aos quais teremos de estar atentos e agir já. 

 

I. AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS 

Há normalmente uma certa confusão sobre o que é a União Europeia, o que 

“lá” é feito e quais as entidades envolvidas no processo de decisão. De uma 

forma muito sucinta e por uma economia de tempo e espaço, passo a explicar 

e a clarificar, de entre as mais de cinquenta instituições, organismos, serviços 

interinstitucionais e ainda agências descentralizadas em cada um dos EM que 

existem na União, as instituições e os organismos europeus. Os primeiros 

pela sua relevância, e os segundos, pela necessidade de os enquadrar no 

processo legislativo e dar nota da sua influência europeia. 

 

Assim, no âmbito do processo legislativo, o que interessa aos Açores, 

contamos com o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu (e o Conselho da 

União Europeia - uma versão sectorial do Conselho Europeu) e a Comissão 

Europeia. Fazem ainda parte das designadas instituições europeias, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia, o Banco Central Europeu e Tribunal 

de Contas Europeu. Como organismos da União, não instituições, contamos 
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com o Serviço Europeu de Ação Externa, o Comité Económico e Social 

Europeu, o Comité das Regiões Europeu, o Banco Europeu de Investimento, 

o Provedor de Justiça Europeu, a Autoridade Europeia de Proteção de dados 

e o Comité Europeu para a Proteção de Dados. Assim, de uma forma bastante 

telegráfica e descomplicada, temos como responsáveis pelo processo 

legislativo apenas o Parlamento, o Conselho e a Comissão, sendo os dois 

primeiros colegisladores (desde o tratado de Lisboa), cabendo a capacidade 

de iniciativa legislativa à Comissão Europeia. Simplificando ainda mais o 

processo e responsabilizando-me pelo risco de exagerar na simplificação, 

num procedimento “normal” a Comissão propõe novas leis e o Parlamento e 

o Conselho analisam-nas, propõem alterações e aprovam-nas. Após a 

aprovação os Estados-Membros executam-nas e a Comissão assegura a 

correta aplicação da legislação. Portanto, o ponto central da decisão das 

iniciativas legislativas será o que representa cada uma das três instituições 

atrás referidas. No entanto, há também organismos europeus com diversas 

funções, em que alguns aconselham as instituições, como o Comité 

Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões Europeu, e outros 

asseguram que as instituições cumprem as regras e procedimentos da União, 

como é o caso do Provedor de Justiça Europeu e da Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados, a título de exemplo. Detenhamo-nos, portanto, 

apenas nos organismos que aconselham as instituições europeias. A estes, é 

solicitado parecer, sempre que se começa uma nova iniciativa legislativa por 

parte da Comissão, pelo que pensaríamos que de facto teriam uma verdadeira 
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influência na decisão das políticas europeias. Infelizmente, são raras as vezes 

em que tal acontece. Em primeiro lugar, os pareceres não são vinculativos e 

em segundo lugar, em muitos casos, os pareceres emanados por estas 

instituições são conhecidos após a conclusão do processo negocial em cada 

uma das instituições atrás referidas. Fica, portanto, um desafio para a sua 

nova presidência a melhoria destes procedimentos. De uma forma resumida, 

e na minha opinião pessoal, existem 3+2 entidades envolvidas direta e 

indiretamente no processo legislativo europeu, que são o Conselho, o 

Parlamento e a Comissão (que efetivamente decidem) e o Comité Económico 

e Social e o Comité das Regiões (que emanam pareceres não vinculativos).  

 

II. A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E GEOGRÁFICA DOS 

AÇORES NA UNIÃO EUROPEIA 

Considerando o atrás referido, fica claro de que os Açores necessitam de dar 

ainda mais atenção ao que acontece nas instituições europeias, sendo 

necessário para isto, de proceder a uma reorganização da sua representação 

junto das mesmas. Em jeito de levantamento não exaustivo de contributos, 

neste momento, o PSD/Açores tem definido com o Grupo Parlamentar do 

PSD no Parlamento Europeu o estabelecimento de uma Missão Açores que 

muito bons frutos têm trazido aos Açores e que tem permitido diminuir o 

impacto da ausência de um eurodeputado através de uma Assessora 

Parlamentar em exclusividade para os assuntos dos Açores. Conta ainda a 

Região com uma “Estrutura de Missão para a Implementação do Gabinete 
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de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas” (desde 

2017) e com um lugar de Conselheiro na Representação Permanente de 

Portugal junto da UE, ocupado atualmente pelo primeiro subscritor desta 

proposta. Os Açores contam ainda com a Presidência do Comité das Regiões, 

mas que considerando que é regra (informal) que quem assume a Presidência 

das instituições e organismos europeus terá de manter a sua neutralidade, 

temo que sendo uma enorme honra para todos os Açorianos, terá poucos 

resultados práticos a não ser o prestígio individual e da Região (o que já é 

muito positivo). Espero estar enganado. 

 

Poder-se-ia pensar que afinal estamos bem representados. Ora, consideramos 

que ainda não. Por três motivos principais. Primeiro porque as nossas vidas 

são influenciadas em mais de 80% por legislação europeia, muitas vezes 

técnica e materialmente complexa, pelo que comparativamente com outras 

regiões, necessitamos de mais recursos para acompanhar toda esta 

intensidade de produção legislativa. Segundo, porque considero que estamos 

a esquecer quer a Comissão Europeia (existe uma unidade RUP) quer o 

Parlamento Europeu e a determo-nos no Comité das Regiões, que apesar de 

relativamente relevante, como vimos, pouco impacto terá no processo 

legislativo europeu, bem como na Conferência dos Presidentes das Regiões 

Ultraperiféricas, também ela com mera ação de aconselhamento. E terceiro, 

considerando que o Conselho estará coberto pelo Conselheiro que está na 

REPER, o Parlamento necessita urgentemente de receber constantes 
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instruções e indicações dos Açores para os vários documentos em discussão, 

que são fundamentais para o futuro da União Europeia e que terão um 

tremendo impacto nas nossas vidas dentro de pouco tempo. Destaco o pacote 

legislativo do chamado “fit for 55” no âmbito das metas do clima, rumo à 

descarbonização da economia europeia, ao fim dos combustíveis fósseis na 

Europa até 2050 e ao fim dos carros movidos a combustíveis fósseis até 

2035, por exemplo. Importa, nestes e noutros diplomas, ter uma ação 

fundamental de lóbi, de contacto, de influência junto dos Eurodeputados 

mais relevantes das várias delegações ou que sejam os relatores das 

iniciativas legislativas, de modo a vermos as nossas necessidades 

salvaguardadas. E temos muito e boa gente no Parlamento para que isto seja 

possível, para mais quando os Açores não têm um Eurodeputado do PSD por 

motivos sobejamente conhecidos e a todos os níveis reprováveis. Em relação 

à Comissão, esta é uma situação diferente, porque neste caso, teremos de 

influenciar os documentos antes dos mesmos serem emitidos, ou seja, 

aquando da elaboração das propostas de diretivas e regulamentos da 

Comissão Europeia, temos de garantir que estas já contêm as derrogações 

para os Açores e têm em conta as nossas especificidades. Os Açores têm de 

ser presença assídua nos gabinetes dos Comissários e das várias Direções-

Gerais. Esta é a chave do sucesso da nossa participação na União Europeia.  

 

Aliado a este facto, surge um problema de identificação. Como é sabido, a 

seleção dos funcionários das instituições europeias (não os nomeados 
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politicamente) deveriam respeitar o peso dos seus próprios Estados-Membro 

(EM) e, infelizmente para Portugal (PT), isto não está a acontecer, pelo que 

estamos a ser ultrapassados por Espanha, Itália, países do Leste e outros 

pequenos países de menor dimensão. É nosso entendimento que PT deverá 

exigir que se cumpra a quota dos EM e que os Açores exijam a PT que dentro 

desta quota se possa também ter funcionários dos Açores. Acresce a este 

ponto a necessidade de aproveitar o conhecimento dos jovens Açorianos que 

frequentaram o Colégio da Europa, através do contacto regular com os 

mesmos, e preparar outros, para que quando forem chamados, possam 

responder à altura dos desafios de representar os Açores. Só assim se poderá 

reforçar a rede de defesa dos Açores e garantir a nossa influência dentro da 

própria Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu.  

 

Destaco ainda uma outra ameaça à nossa representação, pois no início de 

maio p.p. o Parlamento Europeu aprovou a elaboração de listas 

transnacionais, ou seja, a criação de um círculo comum de 28 lugares 

reservado a candidatos transnacionais, respeitando a proporcionalidade 

regional. Há diversas regras para a composição destas listas, desde logo um 

equilíbrio entre EM quer em geografia quer em população, mas também aqui 

considero que este é um primeiro passo para que se reduza, e muito, a 

representação individual dos EM e se caminhe para uma representação 

transnacional. São deputados europeus e não de PT, ES ou IT. Tal como 

existe um pouco na nossa Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
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Açores em que na maior parte dos casos, os Deputados defendem os 

interesses da sua ilha e não dos Açores em geral. A percorrer este caminho, 

a nossa representação no Parlamento Europeu ficará cada vez mais difícil, 

pelo que apenas com a criação de um circulo eleitoral próprio para o 

Parlamento Europeu é que conseguiremos estar lá representados. Acresce 

ainda que poderia ter sido uma luta das Regiões Ultraperiféricas tentar que 

nesta mais recente proposta de alteração do sistema eleitoral europeu, se 

previsse pelo menos um representante de cada RUP, cabendo depois aos EM 

a inclusão nas listas nacionais dos restantes representantes, se assim o 

entendessem. Penso que ainda estamos a tempo de fazer esta reivindicação.  

 

Além de pensarmos os Açores na Europa, também devemos pensar na 

Europa nos Açores, pois como dizia Durão Barroso, antigo presidente da 

Comissão Europeia e cito “os governos tendem a nacionalizar os sucessos 

da União e a Europaizar os insucessos da sua governação”, pelo que o 

projeto europeu só terá sucesso com o apoio popular, dos europeus, e por isto 

defendemos também que exista uma delegação da Comissão Europeia e do 

Parlamento Europeu nos Açores e não apenas no território continental. 

 

Os Açores conferem à União Europeia uma dimensão atlântica de uma 

enorme importância, reforçada agora com a saída do Reino Unido da União 

e com a guerra na Ucrânia, pois a deslocalização do centro de decisão para 

leste tem demonstrado ser de difícil concretização e sucesso. Se o futuro da 
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Europa é no Mar, no Espaço, na Ciência, no Ambiente, então temos de 

perceber que somos atores importantes e influentes na União Europeia, 

recebendo, é certo, mas contribuindo muito mais do que a dimensão do nosso 

próprio território terrestre. Como bem disse o Presidente do PSD/Açores e 

Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, e cito “os Açores 

são verdadeiros laboratórios de experimentação das políticas europeias” e se 

mais de 80% da biodiversidade europeia é proveniente das RUP, então fica 

claro o papel central dos Açores em todas as políticas da União Europeia. 

 

III. OS DESAFIOS EUROPEUS A CURTO E A MÉDIO PRAZO 

Os desafios da União passavam, até ao início da guerra na Ucrânia 

(lamentável a todos os níveis) por uma transição digital e com metas 

climáticas que permitiriam uma mudança suave, à velocidade de todos os 

EM, no sentido da sua descarbonização, aumento da competitividade das 

suas economias e indústrias e a recuperação da crise económica e sanitária 

causada pelo COVID-19.  

 

Infelizmente, com esta injustificável guerra, todas estas metas foram 

aceleradas e aumentadas com a necessidade de reduzir a dependência de 

produtos energéticos da Rússia, pelo que a transição energética assume um 

papel fundamental. Discutem-se, a nível europeu, diretivas muito relevantes, 

quer no âmbito do pacote “Fit for 55” - o European Green Deal, como 

referido supra, quer novas diretivas e regulamentos motivados pela situação 
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da Ucrânia e a necessidade da redução da dependência de produtos 

energéticos da Rússia, como o gás ou petróleo, situação que levou a um 

pacote ainda mais ambicioso de metas e medidas denominado “Repower 

EU”. Neste sentido, assuntos como os referidos nas comunicações da 

Comissão “EU Poupa Energia”, “Nova Estratégia para a Energia Solar”, a 

Diretiva da Eficiência Energética, a Diretiva das Energias Renováveis, a 

Diretiva sobre o Desempenho Energético dos Edifícios ou a Diretiva do 

Armazenamento de Gás” no âmbito da Energia,  ou ainda os mercados de 

emissões de licenças de carbono na vertente marítima, aérea, rodoviária e de 

edifícios, o fundo social ambiental climático, a diretiva das emissões de CO2 

dos carros,  a diretiva sobre as florestas e a utilização dos solos, no ambiente, 

são assuntos importantes demais para que os Açores possam ficar à margem 

destas negociações. Tenho a convicção de que muito tem sido feito pelo 

Governo de coligação liderado pelo PSD/Açores e desde logo pela Direção 

Regional de Energia no âmbito da respetiva Secretaria Regional, quer pelo 

anterior quer pela atual titular da mesma, mas agora importa aumentar ainda 

mais a ambição elevando estes assuntos a um compromisso de todo o 

Governo, na linha programática que tem sido defendida pelo seu Presidente. 

 

Quando pensamos que não seremos afetados diretamente pelo impacto desta 

guerra, as evidências estão perfeitamente identificadas e à vista, desde logo 

pelo aumento do preço dos combustíveis, do aumento do preço dos fatores 

de produção para a nossa agricultura e indústria, pela falta de matérias-
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primas, pelo aumento expectável do preço da energia, pela dificuldade de 

acesso a determinados alimentos, quer pelo aumento do seu preço, quer pela 

sua escassez, entre tantos outros exemplos. 

 

Assim, o PSD/Açores deve: 

 - Exortar o Governo dos Açores a reformular a sua representação em 

Bruxelas, deixando de ser uma “Estrutura de Missão para a Implementação 

do Gabinete” para ser uma representação legitimada do ponto de vista 

jurídico, e dotada dos recursos humanos necessários para um trabalho 

proactivo ao nível do Parlamento, Conselho e Comissão Europeia, bem como 

junto do Comité Económico e Social e Comité das Regiões; 

 - Pedir ao Governo que reúna regularmente com os jovens Açorianos que 

frequentaram o Colégio da Europa, e com outros com formação na área ou 

com estágios nas Instituições, para aproveitamento das suas competências, 

contactos e conhecimento junto das Instituições Europeias; 

 - Exortar o Governo a promover uma maior articulação entre todas as 

entidades que representam os Açores ou que intervenham em processos 

legislativos com impacto e que digam respeito aos Açores e às RUP; 

 - Pedir ao Governo dos Açores que exija a participação de membros dos 

Governos Regionais nos Conselhos Europeus ou da União Europeia sempre 

que esteja em discussão políticas europeias que impactem diretamente as 

RUP/Açores, bem como briefings prévios com os membros do Governo da 
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República que representarão PT nesses mesmos Conselhos Europeus ou da 

União Europeia; 

 - Solicitar ao Governo o alinhamento das estratégias regionais de 

desenvolvimento às linhas orientadoras europeias, como a descarbonização 

da economia, o alcance das metas climáticas e uma transição inteligente ao 

nível da energia; 

 - Exortar o Governo a reforçar a aposta na geotermia, nos seus subprodutos 

e na produção de energias limpas, transformando os Açores numa região 

verdadeiramente verde e reduzindo ao máximo a dependência de 

combustíveis fósseis; 

 - Solicitar ao Governo que desenvolva campanhas de redução do consumo 

de energia e de combustíveis, incentivando o car-sharing e a melhoria da 

rede de transportes públicos, de modo a permitir poupanças no consumo, 

aumentando o orçamento familiar disponível; 

- Exigir ao Governo um plano global de redução de consumo e poupança de 

energia para a Administração Pública Regional (APR) e Setor Público 

Empresarial Regional (SPER), privilegiando, sempre que possível, no 

âmbito da renovação das suas frotas automóvel a opção por veículos 

elétricos, e incentivar a partilha de veículos por parte dos membros da APR 

e SPER, desenvolvendo uma central de viaturas em São Miguel e Terceira, 

com os respetivos motoristas em vez de uma opção individualizada; 

 - Pedir ao Governo que considere para a APR e SPER as cadeias curtas de 

abastecimento na aquisição de bens e serviços, criando um sistema de 
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aquisição de produtos dos Açores, diminuindo assim a pegada ambiental das 

importações. 

 

 

Bruxelas, 06 de julho de 2022 
 

 

Paulo do Nascimento Cabral 


