Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Senhor Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde
Senhora Presidente do Parlamento de Canárias
Senhoras e Senhores Deputados

Na pessoa dos meus colegas presidentes saúdo todas as senhoras e senhores
deputados aqui presentes, formulando votos para que os trabalhos destas IX
Jornadas Parlamentares Atlânticas decorram com o empenho e a dinâmica das
que realizámos em 2016 nas Ilhas de Tenerife e Gran Canária.
Uma saudação especial à Senhora Presidente anfitriã pela simpatia com que nos
recebe e pela organização destas jornadas, extensível a toda a equipa que
tornou possível este evento.
O meu agradecimento ao Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores
pela receção com que ontem nos presenteou no Palácio de Sant’Ana na tradição
da arte de bem receber tão cara aos açorianos e aos insulares.
Estamos aqui reunidos porque queremos demonstrar que há uma vontade
política dos nossos parlamentos de não só manter mas também reforçar a
colaboração entre as nossas populações e o povo de Cabo Verde.
Por acreditarmos que esta cooperação é virtuosa para todos e contribui para o
desenvolvimento

económico,

social,

cultural

e

ambiental

dos

nossos

arquipélagos.

1

Porque temos consciência da pequenez e isolamento das nossas ilhas e que
juntos ganhamos dimensão.
Por partilharmos dificuldades e desafios comuns que foram objeto de discussão
em anteriores jornadas e cimeiras dos arquipélagos da Macaronésia.
Porque estamos comprometidos em encontrar janelas de oportunidade entre as
nossas regiões em áreas estratégicas para o nosso futuro.
Por sabermos que juntos somamos oportunidades e ganhamos confiança:
somos 28 ilhas habitadas e um mercado de 3 milhões de habitantes. Faz toda a
diferença.
Ainda para mais localizadas nesta área do Atlântico entre as Américas e a
Europa, já próximo de África, neste triângulo marítimo que é de paz e que urge
preservar.
Estou ciente que juntos, para além do potencial estratégico que comungamos,
ganharemos sinergias em áreas como os transportes, ambiente, agricultura e
pescas.
Poderemos captar mais investimento e obter recursos da União Europeia.
Há que reconhecer que a cooperação entre os nossos arquipélagos tem vindo a
registar nos últimos anos um forte incremento.
Disso são testemunhas os protocolos celebrados não só entre Madeira, Açores
e Canárias como também com Cabo Verde.
A Região Autónoma da Madeira tem participação em 33 projetos com entidades
cabo verdianas, o que atesta bem o dinamismo desta colaboração que pass a
pelo ensino superior, pela proteção civil, pescas, saúde, administração pública,
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energia e recursos marinhos, alavancados no apoio financeiro concedido pela
União Europeia.
Cumpre aqui salientar a importância estruturante para a cooperação do POMAC
2014/2020, com investimentos previstos na ordem de 110 milhões de euros, dos
quais 30 milhões foram já executados.

Senhoras e Senhor Presidentes
Senhoras e Senhores Deputados

A riqueza das nossas ilhas assenta sobretudo nas nossas gentes e na nossa
cultura.
Partilhamos afinidades históricas e linguísticas. Somos ilhéus.
Estamos acostumados a vencer dificuldades.
Certamente preocupados com a proposta da Comissão Europeia para o próximo
Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027. Não queremos ser os deserdados do
Brexit.
Mas estamos apenas no início de um longo processo negocial, que terá de
terminar com o acordo unânime de todos os Estados-Membros, o que significa
que todos têm de se apresentar como vencedores no final desta grande
maratona negocial.
Estas jornadas parlamentares não podem deixar de refletir sobre estas
preocupações; temos de saber influenciar as negociações a nosso favor.
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Sabemos que as RUP vão desencadear um conjunto de reuniões com o
Parlamento Europeu e o comité das Regiões para transmitirem as suas
sugestões.
Não podemos desperdiçar oportunidades para defendermos os nossos
interesses junto da União nesta difícil negociação.
Rejeitamos uma visão redutora da política de coesão, expressão primeira e
fundamental da solidariedade europeia de todas as políticas comunitárias, e que
tem mais perceção e visibilidade por parte dos nossos cidadãos.
Temos o conforto de dois documentos da União que evidenciam uma grande
responsabilidade e criam elevada expetativa: o memorando conjunto das
Regiões Ultraperiféricas “Por uma nova dinâmica na aplicação do artº 349 do
TFUE" e a Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões e ao
Banco Europeu de Investimentos "Uma parceria estratégica reforçada e
renovada com as regiões da UE".
Este último documento estabelece uma nova estratégia para as RUP baseada
no aproveitamento dos ativos através de investimentos em domínios favoráveis
ao crescimento, como a economia azul, a investigação, a economia circular, o
turismo, as energias renováveis, a modernização dos sectores tradicionais, o
fomento do crescimento e a criação de emprego, a intensificação da cooperação
das RUP na sua vizinhança e para além dela.
No fundo, uma aposta clara na promoção de uma nova parceria entre as RUP,
os respetivos Estados membros e a Comissão Europeia.
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Se houver coerência – e nada nos leva a crer ou suspeitar que não haja ou não
venha a haver – estes novos objetivos terão que ser consagrados nas propostas
legislativas da União para o período 2021/2027 e ter a adequada tradução
orçamental.
A base jurídica que constitui o artº 349 do TFUE existe e está hoje melhor
densificada pelo TJUE. Haja vontade política em concretizar aqueles objetivos e
assegurar o respetivo financiamento.
Caros Presidentes
Caras e Caros Deputados
Os nossos parlamentos têm um papel fundamental na concretização desta
cooperação multilateral que é importante para as regiões da Macaronésia.
O nosso apoio institucional e político aos nossos governos é uma mais-valia que
dá consistência acrescida às nossas ambições de estarmos mais presentes
onde se jogam hoje as decisões que influenciam o nosso futuro, neste contexto
cada vez mais atual e pujante de uma vizinhança alargada.
Desejo a todos um bom trabalho em prol das populações dos Açores, da Madeira
e de Canárias e do povo de Cabo Verde.
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