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REGULAMENTO INTERNO

DA coMISSÃo REcIoNAt PARA os AssuNTos EURopEUs E A coopERAçÃo EXTERNA

C.q,pÍruro I

Onlnro t Âunno

Artigo 1.o

Objeto

O presente regulamento interno regula a composição, a organização e o funcionamento da
Comissão Regional para os Assuntos Europeus e a Cooperação Externa, adiante designada
por CRAECE.

Artigo 2."

Âmbito de atuação

1. A CRAECE é um órgão de apoio do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira
com a função de assegurar a coordenação dos diversos departamentos governamentais re-
gionais com vista ao estabelecimento de orientações concertadas e da definição da posição
regional, no âmbito da participação da Região Autónoma da Madeira na União Europeia
(UE) e nas Organizações inter-regionais europeias e internacionais de que a Região é Mem-
bro ou em que participa de pleno direito.

2. A CRAECE funciona junto da Direção Regional dos Assuntos Europeus, adiante designada
por DRAE.

3. A missão, a composição, aorganização e o funcionamento da CRAECE, bem como as res-
petivas competências, encontram-se previstas na Resolução n.e 94412019, da Presidência do
Governo Regional, de29 de novembro.
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CepÍruro II

CoweouçÃo na CRAECE

Artigo 3.o

Membros

1. A CRAECE é composta pelos Representantes dos departamentos governamentais regio-
nais referidos na Resolução n.e 94412019, da Presidência do Governo Regional, de 29 de

novembro, adiante designados Por Representantes na CRAECE.

2. Os Representantes na CRAECE, efetivos e os seus suplentes, são designados nos termos da
mesma Resolução.

CapÍruro III
OncemzaÇÃo DA CRAECE

Artigo 4.o

Presiìlência

1. A CRAECE é presidida pelo Diretor Regional dos Assuntos Europeus.

2. O Presidente da CRAECE, em caso de impedimento, pode fazer-se substituir por um dos
dirigentes intermédios de 1.e grau da DRAE ou, em caso de impedimento simultâneo des-

tes, pelo representante na CRAECE mais antigo.

Artigo 5.o

Subcomissões

L. Por decisão do Presidente da CRAECE ou a pedido de qualquer um dos Representantes na
mesma, podem ser instituídas subcomissões especializadas, com atribuições específicaq
quando tal se justifique, para o efícaz cumprimento da respetiva missão.
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2. O mandato das subcomissões instituídas, em que consta as respetivas composição, organi-
zação, funcionamento e atribuições, bem como as atividades e/ou os trabalhos a reahãar e
o Prazo para a sua execução, é definido e aprovado por decisão da CRAECE.

CnpÍruro IV

Fwcrorvarvrrwro DA CRAE CE

SncçÃo t
RrunrrÕrs

Artigo 6."

Fotma das reuniões

1. As reuniões da CRAECE, por Íegta, são plenárias. Para arcalização de uma reunião ple-
nâria da CRAECE é necessâriaaparticipação de dois terços dos Representantes na mesma.

2. Por decisão do Presidente da CRAECE, considerando os assuntos a abordar, as suas reuni-
ões podem ser restritas, circunscritas aos Representantes com competência nesses assuntos.

Artigo 7."

Periodicidade ilas ranniões

A CRAECE reúne-se em plenário, ordinariamente, uma vez por ano, e, extraordinariamente,
sempre que o respetivo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer um dos Repre-
sentantes, o considerar necessário para o eficaz cumprimento da sua missão.

Artigo 8.o

C orut o c aç ã.o das r euniõ es

3. As reuniões da CRAECE são convocadas pelo seu Presidente.
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4. A convocação dos Representantes na CRAECE para as reuniões da mesma é feita com uma
antecedência mínima de três dias úteis da data da reunião.

Artigo 9.o

P articip a ç ão nas r euniõ es

1. Participam nas reuniões da CRAECE os seus Representantes. Os Representantes na CRA-
ECE devem confirmar, em tempo útil, a sua participação nas reuniões para que foram con-

vocados ou, em caso de impedimento, a dos seus substitutos.

2. Nas reuniões da CRAECE, considerando os assuntos a abordar, os Representantes na

mesma que convocados podem fazerse acompanhar por trabalhadores dos respetivos de-

partamentos governamentais regionais competentes nesses assuntos. Essas situações de-

vem ser comunicadas, antecipadamente e em tempo útil" ao Presidente da CRAECE.

3. Por iniciativa do Presidente da CRAECE ou por pedido antecipado de qualquer um dos

Representantes na mesma, aceite pelo Presidente, podem participar nas reuniões titulares
e representantes de outras entidades, públicas ou privadas, sempre que as circunstâncias
o justifiquem e em função dos respetivos assuntos a abordar. O convite aos titulares e aos

representantes das entidades pertinentes para participar numa determinada reunião da
CRAECE é feito pelo seu Presidente, com uma antecedência mínima de três dias úteis da
data da reunião.

Artigo L0."

Projeto de ordem do dia das reuniões

1. Os assuntos a abordar nas reuniões da CRAECE são decididos pelo seu Presidente, sendo

os respetivos projetos de ordem do dia elaborados e remetidos pela DRAE aos Represen-

tantes.

2. Os Representantes podem apresentar, em tempo oportuno, à consideração do Presidente
da CRAECE, propostas de assuntos a abordar numa determinada reunião da CRAECE. A
sua inclusão na respetiva ordem do dia é da decisão do Presidente da CRAECE.

3. Os projetos de ordem do dia das reuniões da CRAECE, assim como outros documentos
considerados pertinentet devem acompanhar quer as convocatórias dos Representantes

na mesmar Qü€r os convites aos titulares e aos representantes de outras entidades, públicas
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ou privadas, para participar naquelas, de modo a permitir a adequada preparação da res-
petiva participação na reunião para que foram convocados ou convidados.

Artigo 11.o

Local das reuniões

1.. As reuniões da CRAECE realizam-se nas instalações da DRAE ou em outro local que
para o efeito seja designado pelo seu Presidente.

2. As reuniões podem realizar-se através do sistema de videoconferência.

Artigo 12.o

Decisões da CRAECE nas reuniões

1. São objeto de decisão da CRAECE, no exercício das suas competência+ todos os assuntos
em que seja necessária a coordenação, entre os diversos departamentos governamentais
regionais, de posições do Governo Regional no âmbito referido no n.e 1 do Artigo 2.q do
presente regulamento interno.

2. As decisões da CRAECE são adotadas com base no consenso gerado entre os Representan-
tes.

3. Os representantes de outras entidades, públicas ou privadat convidados a participar nas
reuniões da CRAECE não têm poder de decisão no âmbito da reunião em que participam.

Artigo 13."

Lista de participantes e súmula das reuniões

1. Em cada reunião da CRAECE é elaborada uma lista de participantes preparada para tal.

2. De cada reunião da CRAECE é elaborada uma súmula. O projeto de súmula é enviado aos
Representantes para se pronunciarem sobre o mesmo no prazo máximo de 5 dias úteis.

3. A súmula da reunião e a lista de participantes são transmitidas a todos os Representantes
na CRAECE no prazo máximo de 15 dias úteis.
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SncçÃo 2

ExnncÍcro oas ConapnrÉrucras na, CRAECE

Artigo 14.o

P&receres, contributos, propostas e informações ilos mernbros da CRAECE

1. No âmbito das competências da CRAECE, e em apoio ao respetivo exercício, os Represen-

tantes apresentam pareceres, contributos, propostas e informações, em nome dos diversos
departamentos governamentais regionais que representam, designadamente:

a) Pareceres sobre os projetos de atos legislativos da UE, assim como Pareceres ou contri-
butos sobre os documentos de consulta da Comissão Europeia e outros documentos per-
tinentes da UE, que lhes tenham sido submetidos para o efeito pela DRAE; e propostas
de medidas e inÍormações de sua iniciativa que tenham em vista proteger os interesses

da Região Autónoma da Madeira nesse âmbito;

b) Pareceret contributos e outros que permitam dar resposta às solicitações, que lhes te-
nham sido submetidas para o efeito pela DRAE, com origem na Direção-Geral dos As-
suntos Europeus, do Ministério dos Negócios Estrangeiros;

c) Pareceres, contributos, propostas e informações sobre solicitações e posições da ConÍe-
rência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e das Organiza-

ções inter-regionais europeias e internacionais de que a Região é Membro ou em que

participa de pleno direito, que lhes tenham sido submetidas para o efeito pela DRAE;

d) Contributos sobre a participação da Região no processo de integração europeia para
efeitos da elaboração pela DRAE do Relatório anual relativo a essa participação, que é
destinado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, ao abrigo do De-

creto Legislativo Regional n3 231961}t/', de 23 de julho, relativo ao acomPanhamento e

apreciação pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira da participa-

ção da Região no pÍocesso de construção da União Europeia, alterado pelo Decreto Le-

gislativo Regional n.e 1'612017 M, de 6 de junho.

2. Os Representantes na CRAECE devem apresentar os pareceres, os contributos, as proPos-
tas e as informações referidos em tempo útil ou nos prazos solicitados Para o efeito.
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SncçÃo 3

Aporo Anmnvtsrndrrvo, TÉcNrco r. LocÍsnco a CRAECE

Artigo 15.o

Secretariado e lo gística

1. O secretariado e a logística da CRAECE são assegurados pela DRAE.

2. Compete ao secretariado da CRAECE:

a) Assegurar o envio das convocatórias para as reuniões da CRAECE aos Representantes
na mesma, assim como dos eventuais convites aos titulares e aos representantes de ou-
tras entidades, públicas ou privadas, para participar naquelas, juntamente com os pro-
jetos da respetiva ordem do dia;

b) Elaborar a súmula de cada reunião da CRAECE;

c) Assegurar a transmissão das súmulas das reuniões da CRAECE, juntamente com a lista
de participantes nas mesmas, a todos os Representantes na CRAECE;

d) Assegurar a receção e a difusão, junto de todos Representantes na CRAECE, das pro-
postas, dos pareceres e dos contributos apresentados por qualquer um destes; bem como
dos documentos considerados necessários ao exercício das competências da CRAECE.

3. As comunicações entre o Secretariado da CRAECE e os Representantes na mesma são feitas
preferencialmente por via eletrónica.

CarÍruro V

DrceoaçÕEsFrÀrárs

Artigo 16.o

Aìloção, entraila em uigor e publicidade

L. O presente regulamento interno é aprovado por decisão da CRAECE e entra imediata-
mente em'vigor.
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2. O regulamento interno é publicitado mediante a sua disponibilízação na página da DRAE
na Internet.

Artigo 17.o

Interpret aç ão, omis s õ e s e alter aç õ e s

1. Compete ao Presidente da CRAECE proceder ao esclarecimento de quaisquer dúvidas re-
lativas às disposições do presente regulamento interno.

2. Tudo o que não se encontre expressamente previsto no presente regulamento interno será

colmatado por decisão da CRAECE, por iniciativa do seu Presidente ou sob proposta de
qualquer um dos Representantes na mesma.

3. As alterações ao presente regulamento interno, da iniciativa do Presidente da CRAECE ou
propostas por qualquer um dos Representantes na mesma, são aprovadas por decisão da
CRAECE e incluídas neste, dele passando a Íazer parte integrante.

DRAE, 11 de março de2022

A Presidente da Comissão Regional para os Assuntos Europeus e a Cooperação Externa

4z-
Maria Fernanda Dias Cardoso
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