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Projeto de Intervenção 

Sessão de Abertura das Jornadas de Apresentação dos Projetos Aprovados 

na 1ª Convocatória do POMAC 14-20 

28 de junho 

 

Exmo. Senhor Representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo 

Verde, 

Exma. Senhora Embaixadora de Portugal em Cabo Verde, 

Exma. Senhora Embaixadora de Espanha em Cabo Verde, 

Exmo. Senhor Embaixador da União Europeia em Cabo Verde, 

Exmo. Senhor Vice Presidente do Governo de Canárias, 

Exmo. Senhor Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações 

Externas dos Açores,  

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

 

Antes de mais queria afirmar que é um enorme gosto estar neste belíssimo país, terra de 

“morabeza”, de um povo irmão da Macaronésia, espaço geográfico que se quer cada vez 

mais de cooperação.  

 

Temos pela frente dois dias intensos de trabalho, nos quais serão apresentados os projetos 

aprovados, em colaboração com Cabo Verde, no âmbito da 1ª convocatória do Programa 

Operacional Madeira-Açores-Canárias.  

 

Estas jornadas são um sinal bastante ilustrativo do número crescente de projetos 

existentes e do dinamismo das entidades públicas e privadas da Macaronésia.   

 

Estes projetos, alavancados no apoio financeiro concedido pela União Europeia, traduzir-

se-ão em resultados concretos para o desenvolvimento e aproximação dos nossos 

arquipélagos. 
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No caso da Região Autónoma da Madeira, temos uma participação conjunta em 33 

projetos com entidades cabo-verdianas, que aqui serão apresentados, os quais abarcam 

todas as áreas de elegibilidade do Programa.  

 

Esperamos que a próxima convocatória, que em princípio será a última deste período de 

programação, reforce ainda mais estes números e permita uma diversificação das áreas 

em que colaboramos conjuntamente.  

 

Queria aqui destacar que o atual Governo da Região Autónoma da Madeira assumiu a 

cooperação com os países com os quais tem afinidades históricas e linguísticas, como 

uma das prioridades ao nível da sua ação externa, sendo que Cabo Verde é um ponto 

incontornável dessa cooperação. 

 

Neste sentido, e como já referi, com a alavancagem concedida pelo Programa Operacional 

Madeira-Açores-Canárias, em concreto do projeto estratégico HEXAGONE, o qual 

reúne-nos hoje aqui, têm vindo a ser estabelecidos vários contactos bilaterais entre 

entidades cabo-verdianas e madeirenses, promovendo a sua aproximação e conhecimento 

recíproco. 

 

Os resultados começaram a surgir e ainda no mês passado foram assinados, na cidade da 

Praia, dois protocolos de cooperação: um na área do ensino superior, na vertente da 

mobilidade dos alunos, e um outro na área da proteção civil. 

 

Com estes protocolos, esperamos que já no próximo ano letivo, a Universidade da 

Madeira receba alunos provindos da Universidade de Cabo Verde (UNICV), aos quais 

daremos todo o apoio, e por outro lado abre a possibilidade para que alunos da Madeira 

possam receber formação na UNICV.  

 

No âmbito da proteção civil, ficou agendado, para outubro deste ano, uma primeira 

deslocação de formadores madeirenses (médicos, enfermeiros e bombeiros) para 

ministrar formação em suporte básico de vida. 
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Entretanto, outros protocolos já se perspetivam, nomeadamente na área da saúde pública, 

do ordenamento do território, do cluster marítimo, bem como num setor essencial para as 

nossas economias, a energia. 

 

É nossa prioridade que esta dinâmica se fortifique, pelo que posso assegurar que por parte 

do meu Governo Regional envidaremos todos os esforços para que assim o seja.  

 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

O posicionamento geográfico dos nossos arquipélagos pode tornar-nos ultraperiféricos 

relativamente aos centros europeus, mas constitui uma forte mais-valia do ponto vista 

geopolítico, como interface entre a Europa, a África e as Américas. 

 

É nesta perspetiva que devemos assumir e fortalecer a atuação no nosso espaço 

geográfico, tornando a menos-valia do distanciamento em relação aos continentes 

europeu e africano, numa mais-valia entre os nossos arquipélagos.  

Por outro lado, todos os arquipélagos da Macaronésia são terras de emigração, pelo que 

as nossas diásporas devem ser assumidas como um ativo a potenciar. 

 

Temos também que referir – porque este ano celebra o seu décimo aniversário –, a ligação 

que Cabo Verde tem com a União Europeia, sendo o único país africano com uma 

Parceria Especial com a União Europeia.  

 

Esta parceria deverá ser aproveitada e dinamizada, sendo que as Regiões Ultraperiféricas 

da Macaronésia são um pilar importante e estratégico para o efetivo desenvolvimento da 

mesma, numa lógica de “vizinhança alargada”.  

 

Aliás, o próprio documento da Parceria reconhece a importância de valorizar a vocação 

de Cabo Verde para uma aproximação às Regiões Ultraperiféricas da Macaronésia e, por 

essa via, ao resto da União Europeia. 
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Gostaria ainda de destacar que as bases para um diálogo político e estratégico entre os 

nossos quatro arquipélagos foram já lançadas, com a criação da Cimeira da Macaronésia, 

assinada em dezembro de 2010, na cidade do Mindelo. 

 

Cabe-nos a importante missão de dinamizar esta Cimeira, assumindo a Macaronésia como 

um verdadeiro espaço de concertação política, com uma agenda própria de cooperação 

em áreas chave. 

 

A aproximação entre os nossos arquipélagos não deverá, contudo, cingir-se apenas à 

vertente económica e política.  

 

A Macaronésia deve assumir-se igualmente como um espaço cultural comum, pelas bases 

históricas, assumindo essa cultura como um elemento de influência e diferenciação num 

Mundo cada vez mais globalizado. 

 

Com este intuito, estamos a organizar, com o inexcedível apoio da Embaixada de Portugal 

em Cabo Verde, um evento cultural com a participação de um instrumentista de 

cordofones madeirense, mais concretamente a viola de Cinco Ordens ou Viola de Arame.  

 

Este foi dos instrumentos musicais mais tocado desde o séc. XVII, no espaço da 

Lusofonia Atlântica (em Portugal continental, nos Açores, na Madeira, em Cabo Verde e 

no Brasil), pelo que pretendemos que o mesmo seja mantido ao nível do nosso património 

cultural, bem como promover os importantes intercâmbios entre os músicos destas 

paragens.   

 

Por outro lado, a Madeira tem vindo a organizar o Festival Raízes do Atlântico, pretendo 

que este seja um dos grandes festivais da Macaronésia, com grupos oriundos dos nossos 

quatro arquipélagos.   

 

Termino, desejando que estas iniciativas sejam apenas o princípio do processo de 

aprofundamento da nossa cooperação e reafirmando que podem contar com todo o 

empenho político do Governo da minha Região. 

 

Muito obrigada pela Vossa atenção. 


