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O Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque, foi esta 

manhã eleito Vice-presidente do Bureau Político da Comissão das Ilhas da 

Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa (CRPM), 

representando a delegação de Portugal nesta estrutura. A eleição realizou-se no 

âmbito da 36.ª Assembleia Geral Anual da Comissão das Ilhas, a decorrer hoje 

e amanhã em Rodes, Grécia, subordinada ao tema “Que realidades e que 

perspetivas para as ilhas numa Europa em mudança?”. 

Na mesma altura foi eleito o novo Presidente da Comissão das Ilhas, o Senhor 

Georgios Hatzimarkos, Governador regional da Região Sul do Mar Egeu. 

Na reunião que se encontra a decorrer, o Presidente do Governo Regional da 

Madeira está a ser representado pelo Secretário Regional das Finanças e da 

Administração Pública. Estando em cima da mesa temas como a coesão 

económica, social e territorial e os auxílios de estado.  

A CRPM é uma Organização de cooperação inter-regional que integra 150 

regiões de 28 Estados-membros da União Europeia e do Conselho da Europa. 

A Região Autónoma da Madeira é Região Membro da CRPM desde 1979, tendo 

aquela sido criada em 1973. 

Esta Organização desenvolve a sua atividade através da salvaguarda dos 

interesses comuns às Regiões que dela fazem parte, nomeadamente junto das 

Instituições e Órgãos da União Europeia. Está envolvida em todas as políticas 

com dimensão territorial, com destaque para as seguintes prioridades políticas 

em torno das quais desenvolve os seus trabalhos: Coesão Territorial; Política 

Marítima Integrada; e Acessibilidade dos territórios europeus.  

A CRPM é composta por 6 comissões geográficas, entre as quais a Comissão 

das Ilhas, que asseguram a descentralização dos trabalhos, aproximando-os da 

realidade geográfica específica tanto quanto possível. A Região Autónoma da 

Madeira é Região Membro da Comissão das Ilhas. 


