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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Governo Regional da Madeira, nos termos do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 

23/96/M, de 7 de setembro, relativo ao acompanhamento e apreciação pela Assembleia 

Legislativa da Madeira do processo de construção da União Europeia, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 16/2017/M, de 6 de junho, remete à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira um relatório anual sobre a participação da Região no processo de 

construção da União Europeia.  

A coordenação da elaboração do relatório cabe à Direção Regional dos Assuntos Europeus, 

da Secretaria Regional das Finanças, que promove a articulação com os diversos 

Departamentos da Administração pública regional autónoma da Madeira em sede de 

Comissão Regional para os Assuntos Europeus e a Cooperação Externa. 

O documento agora apresentado destaca, neste âmbito, as principais iniciativas promovidas 

pelo Governo Regional que tiveram maior importância para a Região Autónoma da Madeira 

no ano 2021. Pretende dar um quadro geral de referência que possibilite à Assembleia 

Legislativa formar uma opinião sobre os resultados da participação da Região no processo de 

construção da União Europeia nesse ano. 

A informação, de âmbito nacional, sobre a participação da República Portuguesa na União 

Europeia, no ano de 2021, consta do relatório Portugal na União Europeia – 2021, apresentado 

anualmente pelo Governo da República à Assembleia da República, o qual acolhe o contributo 

do Governo Regional da Madeira. 
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TÍTULO I 

 

OS ASSUNTOS GERAIS DA UNIÃO EUROPEIA 

 

A Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia, de 16 

de dezembro de 2021, sobre as Prioridades Legislativas da União Europeia para 2022, destaca 

que a União neste ano concentrar-se-á sobretudo em executar o Pacto Ecológico Europeu, 

alcançar uma Europa preparada para a era digital, assegurar uma Economia ao serviço das 

pessoas, fortalecer o Papel da União no mundo, assim como proteger e reforçar a Democracia 

e defender os Valores europeus comuns.  

A Conferência sobre o Futuro da Europa, que decorre entre 9 de maio de 2021 e 9 de maio 

de 2022, consiste num exercício democrático para criar a mudança para o futuro que dá 

prioridade às ideias e às iniciativas dos cidadãos europeus, em particular dos jovens. 

PRIORIDADES POLÍTICAS COMUNS DAS INSTITUIÇÕES DA UNIÃO 

EUROPEIA PARA 2020-2024 E PRIORIDADES LEGISLATIVAS COMUNS 

PARA 2022 

As três Instituições da União Europeia (UE), o Parlamento Europeu (PE), o Conselho e a 

Comissão Europeia, adotaram, pela primeira vez, em 2020, Conclusões Conjuntas sobre os 

objetivos e prioridades das políticas europeias para todo o ciclo legislativo europeu de cinco 

anos, a decorrer1.  

O acordo das três Instituições pretende impulsionar a recuperação da União da pandemia de 

COVID-19, tirando ao mesmo tempo partido das oportunidades oferecidas pelas transições 

climática e digital. 

 

1 No seguimento da Declaração de Sibiu de 9 de maio de 2019, da realização das eleições europeias para o PE de maio de 
2019 e na perspetiva do início de um Novo ciclo institucional da União, o Conselho Europeu, de junho de 2019, adotou 
“Uma Nova Agenda Estratégica da União Europeia” para o período 2019-2024. 
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Assim, as ações da União deste ciclo são orientadas pelas prioridades legislativas estabelecidas 

nas Conclusões Conjuntas do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia sobre os objetivos e 

prioridades das políticas para 2020-2024, adotadas a 17 de dezembro de 20202. 

A Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia com as Prioridades 

legislativas da União Europeia para 20223, de 16 de dezembro de 2021, definiu, por sua vez, que 

em 2022, as Instituições da UE concentrar-se-ão sobretudo em: 

− Executar o Pacto Ecológico Europeu; 

− Alcançar uma Europa preparada para a era digital; 

− Assegurar uma Economia ao Serviço das Pessoas; 

− Fortalecer o papel da Europa no mundo; 

− Promover o modo de vida europeu, inclusive quando confrontados com crises sanitárias;  

− Proteger e reforçar a democracia e defender os valores europeus comuns. 

Além disso, comprometem-se a: 

− Trabalhar para eliminar todas as formas de discriminação e promover a igualdade de 

direitos e oportunidades para todas as pessoas; 

− Continuar a executar os planos nacionais de recuperação e resiliência; 

− Aplicar o roteiro vinculativo para a introdução de novos recursos próprios em tempo útil; 

− Melhorar o acesso mundial às vacinas contra a COVID-19; 

− Reforçar o papel da UE enquanto interveniente a nível mundial em todas as zonas 

geográficas, bem como reforçar as parcerias bilaterais e multilaterais; 

− Revitalizar o processo de adesão no interesse estratégico da União, em conformidade com 

a metodologia de Alargamento reforçada. 

Constituindo todas estas matérias uma grande relevância para o desenvolvimento dos 

objetivos gerais da União, o Governo Regional da Madeira (GRM) procurará acautelar na 

negociação das mesmas o interesse comum específico da Ultraperiferia e o interesse individual 

específico da Região Autónoma da Madeira (RAM). 

 

 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint-conclusions-policy-objectives-2019-2024_en.pdf . 
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf . 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint-conclusions-policy-objectives-2019-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf
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CONFERÊNCIA SOBRE O FUTURO DA EUROPA  

A Conferência sobre o Futuro da Europa, conforme a sua Declaração comum constitutiva4, 

que decorre de 9 de maio de 2021 a 9 de maio de 2022, é um exercício democrático que dá 

prioridade às ideias e às iniciativas dos cidadãos europeus, em particular dos jovens. Todos 

são convidados a criar a mudança, submetendo contributos e juntando-se aos debates sobre o 

futuro da União. Os participantes devem respeitar os valores estabelecidos na Carta da 

Conferência5. 

As componentes da Conferência comportam: 

− Plataforma digital multilingue6 – espaço para os cidadãos partilharem as suas ideias e 

enviarem propostas em linha, as quais são recolhidas, analisadas, acompanhadas e 

publicitadas ao longo da Conferência; 

− Eventos descentralizados – eventos em linha, presenciais e híbridos organizados por 

cidadãos e entidades, bem como por autoridades nacionais, regionais e locais em toda a 

UE; 

− Painéis de cidadãos europeus – os painéis debatem diferentes temas7 e apresentam as suas 

recomendações; são representativos em termos de origem geográfica, sexo, idade, contexto 

socioeconómico e/ou nível de educação; 

− Plenários da Conferência – garantem que as recomendações dos painéis de cidadãos 

nacionais e europeus, agrupadas por temas, e outros, sejam debatidas sem resultados 

predeterminados. 

O Plenário da Conferência conta com 411 representantes, de entre os quais 108 representantes 

do PE, 108 dos Parlamentos nacionais, 108 dos cidadãos, 54 do Conselho (2 por cada Estado-

 

4https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/20/PT_-
_DECLARAC%CC%A7A%CC%83O_COMUM_SOBRE_A_CONFERE%CC%82NCIA_SOBRE_O_FUTURO_D
A_EUROPA.pdf . 
5 https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4605/Conference_Charter_pt.pdf . 
6 https://futureu.europa.eu/?locale=pt . 
7 Os temas em debate por cada um dos Painéis baseiam-se nos temas da Plataforma digital multilingue e são agrupados da 
seguinte forma: 1. Uma economia mais forte, justiça social, emprego/educação, juventude, cultura, desporto/ 
transformação digital; 2. Democracia europeia/valores e direitos, Estado de direito, segurança; 3. Alterações climáticas e 
ambiente/saúde; e 4. O lugar da UE no mundo/migração. 
 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/20/PT_-_DECLARAC%CC%A7A%CC%83O_COMUM_SOBRE_A_CONFERE%CC%82NCIA_SOBRE_O_FUTURO_DA_EUROPA.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/20/PT_-_DECLARAC%CC%A7A%CC%83O_COMUM_SOBRE_A_CONFERE%CC%82NCIA_SOBRE_O_FUTURO_DA_EUROPA.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/20/PT_-_DECLARAC%CC%A7A%CC%83O_COMUM_SOBRE_A_CONFERE%CC%82NCIA_SOBRE_O_FUTURO_DA_EUROPA.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4605/Conference_Charter_pt.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
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Membro), 3 da Comissão Europeia, 18 do Comité das Regiões e 12 de eleitos das regiões (6 

lugares) e das coletividades locais (6 lugares). 

Qualquer entidade pode organizar um evento, subordinado a um dos dez temas seguintes, que 

deve ser publicado na área específica da Plataforma sobre a Conferência:   

− Alterações climáticas e ambiente; 

− Saúde; 

− Uma economia mais forte, justiça social e emprego; 

− A UE no mundo; 

− Valores e direitos, Estado de direito, segurança; 

− Transformação digital; 

− Democracia Europeia; 

− Migração; 

− Educação, cultura, juventude e desporto; 

− Outras ideias. 

No âmbito do seu calendário global, o Evento político inaugural realizou-se a 9 de maio, em 

Estrasburgo. O primeiro evento de cidadãos europeus decorreu no dia 17 de junho, em Lisboa. 

A Primeira reunião plenária da Conferência teve lugar a 19 de junho, em Estrasburgo. E o 

primeiro Painel de Cidadãos Europeus, em 17-19 de setembro, em Estrasburgo. Estima-se 

que as duas últimas reuniões plenárias da Conferência, onde serão apresentadas as 

“Propostas”, tenham lugar a 25 e 26 de março e 8 e 9 de abril de 2022 e que se realize a 9 de 

maio de 2022 o Evento político de encerramento da Conferência.  

A relevância da Conferência para a RAM, e para as demais Regiões Ultraperiféricas (RUP), 

manifesta-se numa oportunidade única de transmitir os pontos de vista dos seus cidadãos 

sobre o futuro da União.  

A pertinência da Conferência é amplificada pela sua orientação para a juventude europeia, 

relembrando que os jovens na RAM e nas outras RUP são afetados por desvantagens 

socioeconómicas e ambientais, inerentes às complexidades estruturais negativas destas regiões, 

o que torna particularmente importante ouvir as suas opiniões. Os tópicos da Conferência, já 

referenciados, englobam várias áreas de interesse para a RAM. 
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O Governo Regional tem procedido ao acompanhamento dos desenvolvimentos da 

Conferência e procedido, igualmente, à sua divulgação junto das várias entidades regionais e 

dos cidadãos8. Participou, em formato híbrido, no lançamento nacional da Conferência que 

aconteceu a 28 de julho de 2021. E diligenciou, em maio de 2021, para que os resultados de 

eventos promovidos pelas Escolas da Região fossem inseridos na dita Plataforma da 

Conferência. Acresce que alguns jovens licenciados, a realizar estágios profissionais no GRM, 

participaram, em formato híbrido, no Encontro Europeu da Juventude, do PE, em 8 e 9 de outubro 

de 2021, que se realizou no âmbito da Conferência9. Tendo, para tal, os mesmos, enquanto 

cidadãos da RAM, submetido em 13 de setembro de 2021, um contributo sobre “Alterações 

Climáticas e Ambiente na RAM”, no quadro do “youthideas.eu”. 

Após 9 de maio de 2022, os resultados finais da Conferência serão apresentados num 

“Relatório final à Presidência conjunta”. O PE, o Conselho e a Comissão Europeia darão, 

então, seguimento ao que for a final decidido, possivelmente promovendo uma revisão 

simplificada ou ordinária para alterar os Tratados da União Europeia (artigo 48.º do Tratado 

da União Europeia), ou, em alternativa, tomando-o como verdadeiras Linhas Orientadoras na 

elaboração futura dos conteúdos das Políticas e Ações da UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 https://www.madeira.gov.pt/drae . 
9 Em outubro de 2021 foi divulgado o “Relatório sobre as ideias dos jovens da União Europeia para a Conferência sobre 
o Futuro da Europa” –  
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_PT-
interactive.pdf . 

https://www.youthideas.eu/comment/reply/node/105/comment/2584
https://www.madeira.gov.pt/drae
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_PT-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_PT-interactive.pdf
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TÍTULO II 
 
 

O QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2027 E O NEXT 
GENERATION EU 2021-2026 

 
 

Os Quadros Financeiros Plurianuais da União Europeia, presentemente com uma 

periodicidade de sete anos, proporcionam uma previsibilidade a médio prazo que é essencial 

para o financiamento das políticas e das ações da União.  

O “Instrumento de recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação na sequência 

da crise da COVID-19” (Next Generation EU), para 2021-2026, constitui uma ferramenta 

excecional criada pela União, com uma duração limitada. 

QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2027 

A negociação 

Após o acordo político de novembro de 2020 entre o PE e o Conselho da UE, que permitiu 

a aprovação dos principais regulamentos da programação financeira plurianual para o período 

2021-202710, prosseguiram, em 2021, as negociações setoriais cujos consensos finais estavam 

em atraso ou em finalização. Destacam-se, a aprovação definitiva e a publicação da legislação 

transversal, do pacote da Política de Coesão, da nova Política Agrícola Comum (PAC), a 

vigorar a partir de 2023, e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 

Aquicultura (FEAMPA).   

O ano de 2021 foi também decisivo no que se refere à Decisão dos Recursos Próprios da UE 

– a Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do Conselho, de 14 de dezembro de 2020, relativa ao 

sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga a Decisão 2014/335/UE, 

Euratom –, cuja ratificação pelos Parlamentos dos EM, em conformidade com as respetivas 

disposições constitucionais, é um exigência legal prévia para a atribuição dos recursos 

 

10 Saliente-se o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho, de 17 de dezembro de 2020, que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027. 
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financeiros estabelecidos no QFP 2021-202711. Portugal procedeu a esta ratificação em 14 de 

dezembro de 2020, tendo o processo global terminado ao nível europeu em maio de 2021, 

com a ratificação em causa pela Áustria e pela Polónia. 

Porém, a adoção tardia do QFP 21-27 (novembro de 2020) e sucessivo atraso na negociação 

do Regulamento das Disposições Comuns (RDC) e, internamente, a não aprovação da 

proposta de Orçamento do Estado para 2022 que levou à convocação de eleições legislativas 

antecipadas em 30 de janeiro de 2022, ditaram o adiamento para o início do segundo trimestre 

de 2022 do processo de apresentação e celebração com a Comissão Europeia do Acordo de 

Parceria Portugal 2030.  

O que em tudo condiciona a implementação, designadamente, dos Programas Operacionais 

portugueses da Política de Coesão, da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, assim como 

do Mar, para 2021-2027 – incluindo o futuro Programa Operacional da Madeira.  

Está, desta forma, pendente a possibilidade de poder continuar a apoiar as regiões com o 

financiamento de investimentos públicos e privados para a transição para uma Europa justa, 

verde e digital. 

 

As verbas para a RAM no QFP 2021-2027 

No que respeita à RAM e às principais verbas para o período 2021-2027, embora ao nível 

nacional algumas das mesmas não estejam inteiramente fechadas, pode-se, neste momento, 

afirmar o seguinte: 

Política de Coesão 

− O Programa Operacional da RAM para 2021-2027, financiado pelo FEDER e FSE+, é no 

valor de 760 milhões de euros12; as dotações RUP FEDER e FSE+ estão, a nível nacional, 

em negociação, bem como a verba FSE+ IEJ/Garantia Jovem; 

− O valor para a CTE-PO MAC (FEDER) está, a nível nacional, em negociação; 

 

11 Também exigível previamente para a contração de empréstimos pela Comissão Europeia, assim como para a 
operacionalização do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, do Next Generation EU 2021-2026. 
12 Não inclui o valor do REACT-EU, no âmbito do Next Generation EU 2021-2026, para reforço do FEDER e do FSE. 
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− A dotação da RAM de Fundo de Coesão da UE é de 136 milhões de euros – continua-se 

a insistir com o Governo da República na distribuição interna para a RAM de um montante 

idêntico ao do período 2014-2020, que é de 265 milhões de euros; 

Agricultura e Desenvolvimento Rural 

− Na Agricultura e no Desenvolvimento Rural o envelope financeiro ascende a 410,1 

milhões de euros, o qual compreende 206 milhões de euros para o Programa POSEI 

Agricultura (FEAGA) e 188,5 milhões de euros para o Desenvolvimento Rural 

(FEADER), a que acresce a este 15,6 milhões de euros, com montantes do Next 

Generation EU 21-26 via FEADER;  

Mar e Pescas 

− No Mar e Pescas garantiu-se na negociação para a RAM 27,8 milhões de euros, do 

FEAMPA. 

INSTRUMENTO DE RECUPERAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA PARA APOIAR A 

RECUPERAÇÃO NA SEQUÊNCIA DA CRISE DA COVID-19 (NEXT 

GENERATION EU) 2021-2026 

A negociação 

No ano 2021, destaca-se no quadro do Next Generation EU 21-26 a adoção e a publicação do 

Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 

2021, que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR). 

Neste ano destaca-se, igualmente, o início do processo de aprovação dos Planos de 

Recuperação e Resiliência (PRR) dos EM decorrentes do MRR – na sequência da ratificação 

da Decisão de Recursos Próprios da União, referida.  

Portugal submeteu à Comissão Europeia o respetivo Plano, em 22 de abril de 2021, que o 

apreciou positivamente, apresentando a recomendação para a sua aprovação a 16 de julho de 

2021, pelo que Conselho (ECOFIN) o aprovou a 13 de julho de 202113. 

 

 

13 O PRR de Portugal contempla 16,6 mil milhões euros até ao ano de 2026, dos quais 13,9 mil milhões de euros (84%) 
em subvenções e 2,7 mil milhões de euros (16%) em empréstimos. 
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A Região Autónoma da Madeira no Plano de Recuperação e 
Resiliência português 

Na sua avaliação do PRR de Portugal, a Comissão Europeia refere que o impacto da crise 

sanitária é desigual entre as regiões portuguesas e dependente da especialização económica 

dessas regiões, destacando como as mais afetadas aquelas mais dependentes dos setores 

comercial e da hotelaria e restauração. As regiões do Algarve e as Regiões Ultraperiféricas 

(RUP) dos Açores e da Madeira são identificadas como das mais penalizadas. Assinala ainda 

que as RUP portuguesas enfrentam desafios específicos, nomeadamente os elevados custos dos transportes e 

das comunicações, assim como a sua dependência de um número limitado de atividades económicas. 

Aspetos mais concretos do impacto da crise em Portugal, mas também vulnerabilidades e 

desafios existentes anteriormente, relativamente aos quais a RAM é também mencionada, são 

assinalados pela Comissão Europeia no sentido de serem considerados na aplicação dos apoios 

previstos no Plano, como proposto pelos Governos Regional e da República. Resumidamente:  

— O aumento da população em risco de pobreza, muito associada à escassez de oferta de 

habitação a preços acessíveis;  

— As disparidades de conetividade no território nacional, que fundamentam a prioridade de 

substituição do anel de cabos submarinos do Atlântico que liga o continente à Madeira e 

aos Açores; bem como a inclusão regional nos projetos europeus de interesse comum que 

complementam e ligam as infraestruturas dos EM, designadamente Lisboa-Madeira, 

Açores-Lisboa e Lisboa-Barcelona-Marselha. 

Das Componentes que constituem o PRR de Portugal, o documento faz referência expressa 

à RAM em algumas delas – contempla verbas para a RAM em áreas vitais como o 

fortalecimento do Serviço Regional de Saúde; o reforço da oferta de habitação apoiada; o 

robustecimento das respostas sociais, a aposta na transição climática; a capitalização e inovação 

empresarial; o reforço do processo de transição digital das empresas e da administração 

pública, sobretudo na área da saúde e da educação, para dar alguns exemplos –, destacando-

se as seguintes: 

— Componente 3 (“Respostas Sociais”), que tem por objetivo solucionar problemas 

estruturais relacionados com a política social e lacunas na cobertura dos serviços sociais 

para populações/regiões desfavorecidas, quer em Portugal continental, quer nas regiões autónomas 

dos Açores e da Madeira; 



- 17 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

— Componente 9 (“Gestão Hídrica”), que tem por objetivo atenuar a escassez hídrica e assegurar 

a resiliência das regiões com maior risco de ocorrência de seca e com necessidade crítica de garantir o 

abastecimento hídrico: Algarve, Alentejo e Madeira – no caso desta última, são considerados 

prioritários a disponibilidade hídrica para os setores do Turismo, da Agricultura e para o 

consumo humano. 

A propósito da execução e da coerência do Plano com os outros Programas europeus, a 

Comissão Europeia considera alguma insuficiência quanto à implantação da tecnologia 5G, 

destacando, contudo, o projeto de implantação local de cerca de 90 km de rede 5G para a 

administração pública da RAM.  

Considera também o contributo do Plano para as metas climáticas da UE e para a Transição 

Ecológica, identificando, por exemplo a medida relativa à capacidade de produção e 

armazenamento de energias renováveis nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

(incluída no âmbito a componente 14 - Hidrogénio e Renováveis). 

Os investimentos nos serviços de saúde e na habitação da Madeira e dos Açores são igualmente 

considerados como um contributo para a articulação entre os objetivos de recuperação e o 

objetivo da Coesão económica, social e territorial da UE. 

Relativamente à articulação do Plano com as reformas e investimentos identificados nas 

Recomendações específicas por país, emitidas no âmbito do Semestre Europeu, em 2019 e em 

2020 (condição essencial de aprovação do Plano), a Comissão destaca também os 

investimentos específicos em matéria de habitação social e a preços acessíveis nos Açores e 

Madeira. Aliás, as intervenções no mercado da habitação no Continente português e nas 

Regiões Autónomas (efetuadas no âmbito da componente 2 - Habitação) são consideradas 

uma das mais exigentes e insuficientes do Plano, quer perante as necessidades existentes, quer 

perante as exigências de governação do mesmo, nomeadamente a articulação entre os níveis 

de poder nacional, regional e local. 
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A Comissão identifica ainda necessidades de investimento acrescidas no desenvolvimento das 

competências digitais dos professores, incluindo investimentos específicos na Madeira e nos 

Açores14. 

As verbas para a RAM do Instrumento Next Generation EU 21-26 

No que respeita à RAM e às verbas para o período 21-26, as mesmas são: 

− No REACT-EU15, com a finalidade de reforçar o FEDER e o FSE do PO RAM 14-20, a 

RAM obtém 85,5 milhões de euros; os quais são incorporados no PO Madeira 14-20 

mediante duas reprogramações deste Programa, a primeira delas (adotada pela Decisão 

C(2021)4153 de 04.06.2021) que permitiu alocar a primeira tranche num total de 64 

milhões de euros, e uma segunda reprogramação, a ocorrer no primeiro trimestre de 2022, 

com o objetivo de acomodar os restantes 21,5 milhões de euros;  

− A Região obtém 15,6 milhões de euros, destinado ao reforço do Fundo Europeu Agrícola 

de Desenvolvimento Rural (FEADER) para a RAM – como anteriormente referido, no 

presente relatório; 

− A Região conseguiu garantir 5% da dotação nacional do PRR de Portugal – correspondente 

a apoios no valor de 697,2 milhões de euros: a dotação direta atribuída foi de 561 milhões 

de euros em termos da “vertente subvenções”, representando 4% do valor global de 

subvenções, os quais deverão direcionar-se para investimentos a contratualizar na esfera 

pública e abrangendo entidades da economia social; e a este valor soma-se o acesso a 136,2 

milhões de euros ao nível dos programas nacionais, direcionados para os agentes 

económicos regionais, representando, ambos, 5% do valor nacional.  

E em termos da “vertente empréstimos” a Região poderá aceder ao montante global 

contratualizado a nível nacional de 2,7 mil milhões de euros, que pode ser reforçado em 

função da reavaliação que decorrerá no segundo semestre de 2022. Contudo, não ficaram 

 

14 O anexo do documento de trabalho dos serviços da Comissão Europeia «Análise do plano de recuperação e resiliência 
de Portugal» (SWD(2021)146 final), que acompanha a proposta de decisão de execução do Conselho, e o quadro “B.2. 
Marcos, indicadores e calendário de acompanhamento e execução do apoio financeiro não reembolsável”, do documento 
anexo à referida proposta de decisão (COM(2021)321 final), com subsequentes revisões, detalham  a descrição dos projetos 
e medidas de intervenção diretamente executadas na RAM, no âmbito do Plano, bem como valores orçamentais, 
calendarização e outras metas.  
15 Regulamento (UE) 2020/2221 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de dezembro de 2020, que altera o 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos adicionais e às disposições de execução a fim de prestar 
assistência à promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e respetivas consequências sociais 
e à preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia (REACT-EU). 
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definidos limites à possibilidade de aceder ao montante de empréstimo nacional de 2,7 mil 

milhões de euros, ao contrário do inicialmente indicado. 

Refira-se que o IDR-IP RAM, enquanto organismo intermediário, estabeleceu um contrato 

com a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” (EMRP) para a realização na RAM dos 

8 investimentos previstos no PRR nacional, no valor total de 561 milhões de euros. Em 

setembro de 2021 a RAM recebeu um adiantamento de 72,93 milhões de euros, que 

corresponde a 13% do valor contratado entre a EMRP e o IDR-IP RAM, os quais 

começam a ser executados em 202216. 

 Contrato para a realização dos 8 investimentos do PRR na RAM 

 Unidade: milhões de euros 

Dimensão Investimento 
Valor do 

Investimento 
 

Resiliência C01-i05-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM 89  

Resiliência C01-i07-RAM: Digitalização na área da Saúde da RAM 15  

Resiliência C02-i03RAM: Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira 136  

Resiliência 
C03-i03-RAM - Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira 
(RAM) 

83  

Resiliência 
C09-i03-RAM - Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e 
regadio da RAM 

70  

Transição 
Climática 

C14-i02-RAM: Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 69  

Transição Digital C19-i05-RAM: Transição Digital da Administração Pública da RAM 78  

Transição Digital C20-i03-RAM: Programa de aceleração da digitalização da Educação na RAM 21  

TOTAL  561  

   Fonte: IDR-IP RAM 

 

16 Ao nível regional, procedeu-se à aprovação da regulamentação pertinente para a execução V. o Decreto Regulamentar 
Regional n.º 6/2021/M, da Presidência do Governo Regional, de 15 de junho que estabelece o Modelo de Governação 
dos Investimentos Regionais incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência da União Europeia para o período de 2021-2026, bem como a estrutura orgânica relativa à gestão estratégica 
e operacional regional, acompanhamento, monitorização e avaliação, tendo em conta a realidade e especificidades da 
Região Autónoma da Madeira; a Resolução n.º 857/2021, da Presidência do Governo Regional da Madeira, de 21 de 
setembro, que designa, como presidente da Comissão Regional de Acompanhamento (CRA) do Plano de Recuperação e 
Resiliência-RAM (PRR-RAM), o Prof. Doutor Duarte Pitta Ferraz; a Resolução n.º 1027/2021, da Presidência do Governo 
Regional da Madeira, de 26 de outubro, que determina que os serviços da administração direta e indireta da administração 
pública regional e empresas públicas da Região Autónoma da Madeira, beneficiários finais/executores de projetos ou 
investimentos integrados no Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira (PRR-RAM), no âmbito 
da Componente 19 - Administração Pública, Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegurança, TD.C19-i05-RAM- 
Transição Digital da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira, ou noutros domínios que enquadrem 
medidas relacionadas com a transição digital ou a aquisição de soluções tecnológicas ou outras que com ela estejam 
relacionadas, devem submeter os referidos projetos a uma análise prévia da Secretaria Regional das Finanças, através da 
Direção Regional de Informática, sendo ainda alvo de ações de acompanhamento, durante toda a sua implementação, para 
assegurar o enquadramento na Dimensão da Transição Digital da RAM; e a Resolução n.º 1057/2021, da Presidência do 
Governo Regional da Madeira, 27 de outubro, que indica as personalidades e respetivas áreas específicas que integram a 
Comissão Regional de Acompanhamento (CRA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR-RAM). 



- 20 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

OS RECURSOS FINANCEIROS, PARA A UNIÃO EUROPEIA, DO 

QFP 21-27 E DO NEXT GENERATION EU 21-26 

A finalização das negociações, durante o ano 2021, não alterou os montantes acordados em 

julho de 2020 pelo Conselho Europeu.  

Apenas as dotações de alguns programas europeus foram ajustadas, por força das posições do 

PE, e que constam no anexo II do Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho, de 

17 de dezembro de 2020, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 

a 202717.  

Resumidamente, as dotações, para a UE, do QFP 21-2718 e do Next Generation EU 21-2619, 

são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 O QFP 21-27, em coerência com as programações anteriores, prevê mecanismos de flexibilidade (“instrumentos 
especiais”) para assegurar que o orçamento responda a necessidades inesperadas, através da mobilização de apoio 
financeiro adicional pelos EM em caso de eventos imprevistos, como desastres naturais e outras emergências. Inclui 
Instrumento de Flexibilidade (desafios imprevistos) e o Instrumento de Margem Única (para derrapagens orçamentais e 
reafectação a outras rubricas e programas); são os instrumentos especiais não temáticos. Como instrumentos especiais 
temáticos ou instrumentos de emergência, têm-se o Fundo de Ajustamento à Globalização, Reserva para a Solidariedade 
e as Ajudas de Emergência (RSAE) – que passa a incluir o Fundo de Solidariedade da UE – bem como a criação da Reserva 
de Ajustamento ao Brexit (BAR), destinada a atenuar impactos negativos da saída do RU. 
A integração do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) no Orçamento (designadamente na rubrica para a 
Vizinhança) é outra inovação introduzida.   
Refira-se ainda o Regulamento (UE) 2021/240, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de fevereiro de 2021, que 
cria um Instrumento de assistência técnica. Este constitui o principal instrumento da Comissão Europeia para prestar 
assistência técnica às reformas nos EM da UE. O mesmo, faz parte do QFP 21-27 e do Plano de Recuperação da Europa. 
Baseia-se no seu antecessor, o Programa de Apoio às Reformas Estruturais. 
18 Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho, de 17 de dezembro de 2020, que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027. 
19 Regulamento (UE) 2020/2094 do Conselho, de 14 de dezembro de 2020, que cria um Instrumento de Recuperação da 
União Europeia para apoiar a recuperação na sequência da crise da COVID-19. 
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 Dotações, para a UE, do QFP 21-27 e do Next Generation EU 21-26 

 

Saliente-se que para a Política de Coesão, para a UE, o valor é de 373 mil milhões de euros. 

 

E a repartição, para a UE, do Next Generation EU 21-26 é a seguinte: 

 Repartição, para a UE, do Next Generation EU 21-26 
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A RESERVA ESPECIAL DE AJUSTAMENTO AO BREXIT 

No Conselho Europeu de julho de 2020, a coberto do determinado para o QFP 21-27, foi 

decidida uma nova reserva especial para atenuar eventuais efeitos adversos resultantes da saída 

do Reino Unido (RU) da UE, a “Reserva especial de Ajustamento ao Brexit” (fora dos limites 

máximos do orçamento), no montante de 5 mil milhões de euros, tendo a Comissão 

apresentado a sua proposta sobre a mesma em 25 de dezembro de 2020 (COM(2020)854 

final). O Regulamento (UE) 2021/1755 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 

outubro de 2021, estabeleceu a Reserva de Ajustamento ao Brexit. 

Prevê-se uma alocação para Portugal de cerca de 81 milhões de euros, sobre a qual o Governo 

Regional da Madeira solicitou uma consideração de verba especial para a RAM, ao abrigo do 

artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e tendo em conta 

a sua interdependência com o RU (número de trabalhadores, residentes e a dependência do 

RU enquanto mercado turístico emissor). 

A REVISÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS DA UNIÃO EUROPEIA 

No seguimento do acordo do Conselho Europeu de julho de 2020, a decisão relativa sistema 

de Recursos Próprios da UE de dezembro desse ano, em vigor desde 2021, estabelece uma 

categoria adicional de receitas do Orçamento da UE, baseada na aplicação de uma taxa ao 

peso dos resíduos de embalagens de plástico, não recicladas, gerado em cada EM. Esta é a 

primeira etapa, prevista para 2021, acordada naquele Conselho Europeu e assente no Acordo 

Interinstitucional. Inclui ainda a apresentação de propostas de receitas baseadas na emissão de 

CO2 incorporada nos produtos importados de países terceiros, na revisão do Sistema de 

Comércio de Licenças de Emissão da UE (com eventual alargamento aos setores da aviação e 

do transporte marítimo), de onde seria obtida também uma nova receita europeia, um imposto 

digital.  

Em dezembro de 2021, a Comissão Europeia apresentou uma Comunicação abrangente sobre 

recursos próprios – COM(2021)566 final –  que prevê o seguinte conjunto de recursos 

adicionais no futuro:  

− 25% das receitas geradas pelo comércio de licenças de emissão da UE, incluindo 

mecanismos de ajustamento temporários para evitar desproporções entre EM;  

− 75 % das receitas geradas por um mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço (CAB); 
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− 15% de uma parte dos lucros residuais das maiores e mais rentáveis empresas 

multinacionais20 que são reafectados aos EM da UE, conforme o acordo sobre a reforma 

do quadro fiscal internacional. 

Para o efeito, a Comissão apresentou uma proposta de alteração da Decisão (UE, Euratom) 

2020/2053 para iniciar a aplicação das propostas, especialmente as relacionadas com a emissão 

de CO2. 

As etapas do roteiro de revisão dos recursos próprios da UE, acordadas pelo Conselho 

Europeu e estabelecidas no Acordo Interinstitucional, preveem: 

− A segunda etapa, entre 2022 e 2023, com a aprovação pelo Conselho destes novos recursos 

próprios até 1 de julho de 2022, visando a sua introdução até 1 de janeiro de 2023; 

− Terceira etapa, entre 2024 e 2026, em que Comissão, após uma avaliação de impacto, 

proporá, até junho de 2024, novos recursos próprios adicionais, tais como, um imposto 

sobre as transações financeiras e uma contribuição financeira associada ao setor 

empresarial ou uma nova matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades. 

O Conselho deverá deliberar até 1 de julho de 2025, a fim dos mesmos serem introduzidos 

até 1 de janeiro de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Proposta de Diretiva do Conselho relativa à garantia de um nível mínimo global de tributação dos grupos multinacionais 
na União Europeia – COM(2021)823 F, de 22.12.2021. 
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TÍTULO III 

 

AS POLÍTICAS E AS AÇÕES INTERNAS DA UNIÃO 

EUROPEIA 
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CAPÍTULO I 

 

A COESÃO ECONÓMICA, SOCIAL E TERRITORIAL 

A Política de Coesão Económica, Social e Territorial é uma política de investimento estratégico 

que visa fomentar o crescimento económico e melhorar a qualidade de vida das pessoas em 

todas as regiões da União Europeia.  

POLÍTICA DE COESÃO 2021-2027 

O acordo sobre a Política de Coesão 21-27 

Em junho de 2021 o PE e o Conselho da UE assinaram um acordo político, finalizando 

definitivamente as negociações sobre o pacote da Política de Coesão para o período 2021-

2027. Os respetivos Regulamentos foram adotados e entraram em vigor nesse mesmo mês, 

embora parte deles aplicáveis, retroativamente, desde o início de 2021. São eles21: 

 

21 - Regulamento (UE) 2021/1060, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu Mais, ao Fundo 
de Coesão, ao Fundo para uma Transição Justa e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura 
e regras financeiras aplicáveis a esses fundos e ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, ao Fundo para a Segurança 
Interna e ao Instrumento de Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos; 
- Regulamento (UE) 2021/1058, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão; e Retificação de 30 de junho do Regulamento (UE) 
2021/1058 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão; 
- Regulamento (UE) 2021/1059, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, que estabelece 
disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia (INTERREG) apoiado pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e pelos instrumentos de financiamento externo; 
- Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, que cria o Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1296/2013 e Retificação de 30 de junho de 2021 do 
Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, que cria o Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+) e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1296/2013. 
Refira-se ainda: 
- Regulamento (UE) 2021/240, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de fevereiro de 2021, que cria um 
Instrumento de assistência técnica; 
- Decisão de Execução (UE) 2021/1130, da Comissão, de 5 de julho de 2021, que estabelece a lista das regiões elegíveis 
para financiamento pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo Social Europeu Mais e dos Estados-
Membros elegíveis para financiamento pelo Fundo de Coesão no período de 2021-2027; 
- Decisão de Execução (UE) 2021/1131 da Comissão, de 5 de julho de 2021, que estabelece a repartição anual por Estado-
Membro dos recursos globais para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais e o 
Fundo de Coesão no âmbito do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego e do objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, a repartição anual dos recursos globais para a componente da cooperação inter-regional do objetivo 
da Cooperação Territorial Europeia e a repartição anual dos recursos globais para a componente da cooperação das 
Regiões Ultraperiféricas do objetivo da Cooperação Territorial Europeia para o período de 2021-2027. 
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− Regulamento relativo às Disposições Comuns (RDC); 

− Regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e ao 

Fundo de Coesão (FC); 

− Regulamento relativo ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia (INTERREG), 

apoiado pelo FEDER e pelos instrumentos de financiamento externo; 

− Regulamento relativo ao Fundo Social Europeu Mais (FSE+). 

 

O Regulamento Disposições Comuns 21-27 

− Destaques 

Este regulamento estabelece as regras comuns a todos os Fundos da Política de Coesão quanto 

aos seus dois grandes objetivos (o Objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego e 

o Objetivo da Cooperação Territorial Europeia) e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, 

das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA). 

O Regulamento tem especial importância para a RAM porque estabelece os critérios de 

classificação das regiões europeias (no âmbito do Objetivo de Investimento no Crescimento 

e no Emprego), segundo o índice regional PIB por habitante, em três categorias (Regiões 

Menos Desenvolvidas, Regiões de Transição e Regiões Mais Desenvolvidas). De acordo com 

tais critérios e categorias, a RAM foi classificada com Região Menos Desenvolvida, por registar 

um PIB por habitante, em paridades de poder de compra inferior a 75% da média da UE27 

no período 2015-2016-2017, e tendo em consideração os dados estatísticos e indicadores 

existentes aquando da apresentação das propostas legislativas iniciais da Comissão Europeia 

em 2018. 

Além da classificação das regiões, o RDC estabelece a metodologia de repartição dos recursos 

financeiros orçamentados para a categoria das Regiões Menos Desenvolvidas, de acordo vários 

critérios, destacando-se a população, o valor total do PIB regional em paridades de poder de 

compra, a taxa de desemprego e a taxa de desemprego jovem. 

Em resultado deste processo, e de ajustamentos subsequentes do Governo da República, a 

RAM acede ao nível máximo de Fundos para o seu Programa operacional regional 21-27, 

registando um acréscimo significativo de FEDER e FSE+, comparativamente ao montante 

obtido para o programa de 2014-2020. 
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Relativamente ao objetivo da Cooperação Territorial Europeia, o acordo consagrou 

igualmente uma vertente específica para cooperação das RUP, cuja metodologia de alocação 

financeira, baseada na população de cada RUP, ficou estabelecida no RDC22. 

O acordo consolidou igualmente um conjunto de disposições sobre dotações financeiras e de 

execução política, mais favoráveis por a Região estar integrada no grupo das Regiões Menos 

Desenvolvidas, assim como em razão do seu estatuto da Ultraperiferia, estabelecido do artigo 

349.º do TFUE – também identificadas no RDC. Destacam-se: 

− Taxas de cofinanciamento europeu para o FEDER e o FSE+, nas RUP, incluindo a 

dotação adicional para os sobrecustos, que poderão ascender a 85%; 

− Taxa de cofinanciamento de 85% dos projetos de cooperação territorial europeia das 

RUP23 (Vertente D, do INTERREG), podendo ser superiores, sob determinadas 

condições previstas no Regulamento, constantes no Regulamento INTERREG. Além 

disso, o orçamento do FEDER para a vertente das RUP foi ligeiramente aumentado face 

à proposta inicial da Comissão, ficando também consolidado o alargamento do âmbito 

geográfico das possibilidades de cooperação destas regiões – cooperação transfronteiriça, 

cooperação transnacional e cooperação inter-regional; 

− A dotação específica adicional para as RUP, ficou estabelecida em 40 euros por habitante, 

anuais, composta por FEDER e FSE+, um acréscimo de 10 euros face á dotação atual; 

− Possibilidade de aumentar as percentagens de Fundos fixadas no RDC para assistência 

técnica em 1 ponto percentual em programas nas RUP, no âmbito do objetivo de 

Investimento no Crescimento e no Emprego; 

− Manutenção da atual “regra n+3”, isto é, mantém-se o período de execução da despesa 

sem penalização permitindo o prolongamento do período de execução de uma despesa do 

programa operacional, sem penalização, por 3 anos, após o período da autorização; 

− As taxas anuais de prefinanciamento foram fixadas em percentagens inferior às atuais, mas 

mais favoráveis que as propostas inicialmente apresentadas pela Comissão Europeia; 

 

22 A este propósito, a possibilidade da Comissão executar a cooperação em regime de gestão indireta, respeitante a 
determinada(s) RUP, se tal possibilidade for consensualizada entre esta(s) e o EM de pertença, é também uma derrogação 
no âmbito da Ultraperiferia, neste âmbito. 
23 Do articulado do RDC com o Regulamento INTERREG. 
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− Em derrogação à regra geral, são elegíveis as operações de compensação dos sobrecustos 

no âmbito do FEAMPA. 

− Contributo dos Fundos para os Objetivos estratégicos da União 

As Instituições europeias acordaram a redução de Objetivos estratégicos para os quais os 

FEDER, FSE+, FC e FEAMPA deverão contribuir. Os objetivos estratégicos do Fundo para 

o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), do Fundo para a Segurança Interna (FSI) e do 

Instrumento de Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos (IGFV) são 

indicados nos regulamentos específicos de cada um destes. 

Assim, o FEDER, o FSE+, o FC e o FEAMPA apoiam os Objetivos estratégicos: 

− Uma Europa mais competitiva e inteligente, através da promoção de uma transformação 

económica inovadora e inteligente e da conectividade das TIC a nível regional; 

− Uma Europa mais verde, hipocarbónica, em transição para uma economia com zero 

emissões líquidas de carbono, e resiliente, através da promoção de uma transição energética 

limpa e equitativa, de investimentos verdes e azuis, da economia circular, da atenuação das 

alterações climáticas e da adaptação às mesmas, da prevenção e gestão dos riscos e da 

mobilidade urbana sustentável; 

− Uma Europa mais conectada, através do reforço da mobilidade; 

− Uma Europa mais social e inclusiva, através da aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais; 

− Uma Europa mais próxima dos cidadãos, através do fomento do desenvolvimento 

sustentável e integrado de todos os tipos de territórios e das iniciativas locais. 

Simultaneamente, de acordo com o artigo 6.º do RDC, o FEDER e o FC contribuem, 

respetivamente, com 30% e 37% da contribuição da União para as despesas apoiadas para a 

consecução dos objetivos climáticos estabelecidos para o orçamento da União. 

− Fundo para uma Transição Justa 

Também abrangido pelo RDC, trata-se de um Fundo24 que constitui a primeira componente 

do Mecanismo para uma Transição Justa.  

 

24 Regulamento (UE) 2021/1056, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, que cria o Fundo para 
uma Transição Justa. 
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Tem por objetivo, por um lado, subsidiar o desmantelamento de unidades de produção de 

energia que utilizem como combustível o carvão, a turfa e o xisto betuminoso e, por outro 

lado, apoiar medidas públicas de atenuação do impacto económico e social da descativação25. 

A RAM não é elegível a este Fundo, embora tenha defendido uma derrogação ao abrigo do 

artigo 349.º do TFUE para o apoio a medidas de redução de CO2 não relacionadas com o 

carvão. 

− Revisão intercalar 

Os EM deverão proceder a uma avaliação intercalar, no sentido de identificar os desempenhos 

e os progressos alcançados, tendo de apresentar os resultados da avaliação para cada programa 

operacional, à Comissão Europeia, até 31 de março de 2025.  

A necessidade de rever ou não o programa dependerá do EM e de um processo de interação 

com a Comissão, que deverá apresentar ao PE e ao Conselho um relatório final - 2026. Os 

elementos a considerar na avaliação pelo EM constam no artigo 18.º do RDC, os quais incluem 

logo à partida novos desafios identificados nas Recomendações específicas por país pertinentes adotadas em 

2024.  

 

O FEDER e o Fundo de Coesão 21-27 

Além dos investimentos e das intervenções elegíveis pelo FEDER em todo território da UE, 

o âmbito de intervenção nas RUP é alargado a investimentos em infraestruturas 

aeroportuárias, investimentos na deposição de resíduos em aterro (devidamente justificados), 

investimentos destinados a aumentar a capacidade das instalações de tratamento da fração 

resto dos resíduos, bem como investimentos produtivos em empresas, independentemente da 

dimensão dessas empresas. 

A concentração temática nas RUP é mais flexível, nas quais é permitido, designadamente, que 

as percentagens recursos de FEDER, ao abrigo do Objetivo de investimento no crescimento 

e no emprego, a afetar ao n.º 1 do Objetivo estratégico 1 (competitividade, conetividade, 

 

25 As outras duas componentes do Mecanismo consistem num regime específico ao abrigo do programa InvestEU e num 
mecanismo de crédito ao setor público, atribuído pelo Banco Europeu de Investimento, a fim de mobilizar investimentos 
adicionais que contribuam para os objetivos climáticos da UE (Regulamento (UE) 2021/1229). Regiões menos 
desenvolvidas como a RAM beneficiam de empréstimos mais favoráveis. Sectores como os transportes, infraestruturas 
sociais, infraestruturas urbanas e habitação, fornecimento de bens público, e outros são elegíveis. 
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ambiente e alterações climáticas, resiliência, economia circular, mobilidade, do Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais, de territórios e das iniciativas locais, etc.), seja a menor das previstas no 

Regulamento, ou seja, 25%. 

A dotação específica RUP permanece isenta dos requisitos de concentração temática e tem 

por finalidade compensar custos operacionais que atenuem os sobrecustos decorrentes dos 

condicionalismos permanentes a que se refere o artigo 349.º do TFUE.   

Além desta assinalável derrogação, permitindo o apoio a despesas correntes de atividades 

mercantis, o Regulamento permite também a compensação de  obrigações de serviço público 

destinadas a compensar os custos adicionais da mesma natureza, bem como despesas relativas 

aos serviços de transporte de mercadorias e o auxílio ao arranque de serviços de transporte, e 

ainda as despesas com operações relacionadas com as limitações da capacidade de 

armazenamento, o sobredimensionamento e a manutenção dos instrumentos de produção e a 

carência de capital humano no mercado local. 

Não são elegíveis a esta dotação específica, as operações que envolvam produtos enumerados 

no anexo I do TFUE; auxílios ao transporte de pessoas autorizados ao abrigo do artigo 107.º, 

n.º 2, alínea a), do TFUE; isenções fiscais e de encargos sociais; e obrigações de serviço público 

que não são executadas por empresas e em que o Estado atua no exercício da autoridade 

pública. 

Os apoios deverão respeitar as regras de Auxílios de Estado, estabelecidas no TFUE e na 

legislação secundária da União. 

Destaque-se, ainda, a possibilidade do FEDER apoiar os designados investimentos territoriais 

integrados e o desenvolvimento local de base comunitária, circunscrito a zonas sub-regionais. 

O anexo I do Regulamento - «Indicadores comuns de realizações e de resultados para o 

FEDER (investimento no emprego e no crescimento e INTERREG) e o Fundo de Coesão» 

- estabelece a relação entre os objetivos estratégicos UE e os objetivos específicos do FEDER 

e do Fundo de Coesão que contribuem para cada um dos objetivos estratégicos, bem como as 

realizações consideradas e os resultados pretendidos pelos apoios. 

A estre propósito refira-se, entre outros, a inclusão de um novo objetivo específico definido 

para “reforçar o papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento económico, na inclusão social e 

na inovação social”. 
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O Regulamento INTERREG 21-27    

O acordo político consagrou a criação de uma Vertente de cooperação para as RUP. Segundo 

o ponto 4 do artigo 3.º do Regulamento INTERREG, o FEDER e, se aplicável, os 

instrumentos de financiamento externo da União, apoia a cooperação das regiões ultraperiféricas entre 

si e com os seus países terceiros, países parceiros ou PTU vizinhos, ou com organizações de integração e de 

cooperação regionais, ou com vários destes, para facilitar a integração regional e desenvolvimento harmonioso na 

sua vizinhança (vertente D). Tendo sido aumentado o orçamento para esta vertente, face à 

proposta inicial da Comissão Europeia.  

Como atrás mencionado, o acordo político e respetivo RDC fixam a taxa de cofinanciamento 

geral para os programas INTERREG até a 80 %. Porém, a mesma disposição introduz uma 

exceção relativamente às RUP, permitindo taxas superiores para estas regiões, caso o 

Regulamento INTERREG estabelecesse taxas de cofinanciamento mais elevadas para a 

vertente D do INTERREG e para os programas de cooperação transfronteiriça externa, o que 

veio a suceder. 

Com efeito, o ponto 2 do artigo 13.º do Regulamento INTERREG, estabelece um limite 

superior, ao referir que, não obstante a taxa de 80%, “a taxa de cofinanciamento para os programas 

INTERREG D não pode ser superior a 85%, a menos que seja fixada uma percentagem mais elevada na 

Decisão 2013/755/UE ou em qualquer ato adotado nos termos dessa decisão ou, se aplicável, adotado nos 

termos do Regulamento (UE) 2021/947, ou qualquer ato adotado nos termos desse regulamento”. 

 

O Fundo Social Europeu+ 21-27 

O Fundo é composto por duas vertentes, a vertente em regime de gestão partilhada («vertente 

do FSE+ em regime de gestão partilhada») e a vertente relativa ao emprego e inovação social 

(«vertente EaSI»). 

O Regulamento atribui uma atenção especial ao grupo dos jovens entre os 15 e os 29 anos que 

não trabalham, não estudam, nem frequentam qualquer tipo de formação (NEET), 

estabelecendo que as RUP  que registavam no período 2017 a 2019, e segundo os dados do 

Eurostat, uma taxa de população jovem nestas condições acima da média da UE27 (13,1%), 

deverão afetar pelo menos 12,5% dos respetivos recursos da vertente do FSE+, em regime de 

gestão partilhada, para o período de programação 2021-2027, independentemente da taxa do 
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EM de pertença. A RAM superava ligeiramente esta percentagem média da UE em algumas 

décimas. 

Estes recursos deverão ser aplicados, segundo o Regulamento, “em reformas estruturais destinadas 

a apoiar o emprego dos jovens, o ensino e formação vocacionais, nomeadamente os programas de aprendizagem, 

a transição da escola para o trabalho, os percursos de reinserção na educação ou formação e a formação de 

segunda oportunidade, em especial no contexto da execução dos instrumentos ao abrigo da Garantia para a 

Juventude”. 

A dotação específica de FSE+ atribuída às RUP fica isenta dos requisitos de aplicação do 

Fundo, designadamente, da obrigatoriedade de contribuir para as medidas sobre os NEET 

referidas anteriormente;  da afetação um montante adequado para dar resposta aos desafios 

identificados nas recomendações específicas por país pertinentes adotadas no âmbito das 

recomendações gerais do Conselho sobre as políticas económicas do EM; das orientações 

sobre o emprego no âmbito do Semestre Europeu; da afetação de um montante do FSE+ em 

regime de gestão partilhada à execução da Garantia para a Infância através de ações específicas 

e reformas estruturais destinadas a combater a pobreza infantil; e da afetação da dotação no 

combate à pobreza infantil, à inclusão social (incluindo de imigrantes) e ao apoio às pessoas 

mais carenciadas. 
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CAPÍTULO II 

 

A AGRICULTURA, O DESENVOLVIMENTO RURAL E AS 

FLORESTAS 

As propostas legislativas da Comissão Europeia sobre a Política Agrícola Comum no período 

2021-2027, apresentadas em 2018, foram aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho, em novembro e dezembro de 2021, respetivamente, após três anos de negociação 

entre os co-legisladores, e publicadas em dezembro de 2021. Os novos regulamentos 

determinam que o arranque do quadro da Política Agrícola Comum 2021-2027 apenas terá 

início em 2023.  

Assim, foi regulamentado um período de transição para 2021 e 2022 que, no essencial, permite 

a prorrogação do PRODERAM 2020. Neste âmbito, a Autoridade de Gestão do 

PRODERAM 2020 efetuou em 2021 a alteração ao programa para alocar verbas provenientes 

do Instrumento de Recuperação da União Europeia e do FEADER, para os anos de 2021 e 

2022. Confirma-se que a nova Política Agrícola Comum não irá alterar o orçamento POSEI, 

mantendo-o nos mesmos montantes do quadro financeiro 2014-2020. 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 2021-2027  

No fim do primeiro semestre do ano de 2021, no decurso da Presidência de Portugal do 

Conselho da União Europeia, foi obtido um acordo político entre o Conselho e o PE sobre a 

reforma da Política Agrícola Comum 2021-2027 (PAC 21-27). O PE, na sessão plenária de 23 

de novembro de 2021, e o Conselho, na reunião de 2 de dezembro de 2021, adotaram a 

reforma da PAC 21-27 que será operacionalizada através dos Planos Estratégicos nacionais 

(PEPAC) a partir de 1 de janeiro de 2023 (em 2021 e 2022 decorre o período de transição da 

PAC). Neste âmbito, a Comissão emitiu recomendações apelando aos EM para que 

prestassem especial atenção a áreas/regiões com necessidades e vulnerabilidades específicas, 

como as RUP.  
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Na sequência da publicação, a 6 de dezembro de 2021, dos três regulamentos que constituem 

o pacote de reforma da PAC 21-2726, Portugal apresentou à Comissão Europeia, em 30 de 

dezembro de 2021, o Plano Estratégico da PAC (PEPAC) para o período 2023-2027. O 

PEPAC é de âmbito nacional, mas a sua arquitetura incorpora as especificidades das Regiões 

Autónomas portuguesas, designadamente na componente do Desenvolvimento Rural – 2.º 

pilar da PAC, e na Abordagem sectorial integrada – 1.º pilar da PAC, que contempla os 

Programas Nacionais para Apoio ao setor da Fruta e dos Produtos Hortícolas, ao setor da 

Apicultura e ao sector da Vitivinicultura. 

Confirma-se que no Desenvolvimento Rural a RAM continuará a beneficiar de taxas de 

contribuição do FEADER de 85%, pelo seu presente posicionamento no grupo das regiões 

menos desenvolvidas. As RUP beneficiarão de uma taxa de cofinanciamento mais elevada no 

Desenvolvimento Rural do que a inicialmente proposta pela Comissão (85% para as regiões 

menos desenvolvidas e 80% para as RUP nas outras categorias de desenvolvimento) – 

lamentando-se que a manutenção da taxa de cofinanciamento para as RUP em 85% seja 

modulada em função da sua categoria de desenvolvimento. 

Confirma-se também que a nova PAC mantém o orçamento POSEI nos montantes atuais. 

 

O Processo negocial 2018-2021 

Em 2018, a Comissão Europeia apresentou as suas propostas legislativas sobre o futuro da 

PAC27. A Comissão focou os objetivos gerais da futura PAC na viabilidade económica, na 

resiliência e no rendimento das explorações, num desempenho ambiental e climático acrescido 

e no reforço do tecido socioeconómico das zonas rurais, considerando como objetivo 

 

26 Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021, que estabelece regras 
para apoiar os planos estratégicos a elaborar pelos Estados-Membros no âmbito da política agrícola comum (planos 
estratégicos da PAC) e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER), e que revoga os Regulamentos (UE) n.º 1305/2013 e (UE) n.º 1307/2013; 
Regulamento (UE) 2021/2116 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021, relativo ao 
financiamento, à gestão e ao acompanhamento da política agrícola comum e que revoga o Regulamento (UE) n.º 
1306/2013; 
Regulamento (UE) 2021/2117 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1308/2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas, (UE) 
n.º 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, (UE) n.º 251/2014, 
relativo à definição, descrição, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas 
aromatizados e (UE) n.º 228/2013, que estabelece medidas específicas no domínio da agricultura a favor das Regiões 
Ultraperiféricas da União. 
27 Propostas da Comissão Europeia COM(2018)392 F, COM(2018)393 F e COM(2018)394 F. 
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transversal o fomento do conhecimento, da inovação e da digitalização na agricultura e no 

Desenvolvimento Rural.  

A Comissão, então, propôs reduzir o apoio a um dos principais instrumentos de 

desenvolvimento económico e social europeu, como é a PAC, seguindo na linha já adotada 

em anteriores reformas de diminuir o seu peso no contexto do orçamento plurianual europeu, 

agravado por uma redução de 5% a preços correntes, redução que seria mais significativa se 

considerada a preços reais. Se a redução de 5% do orçamento da PAC podia ter como 

justificação a redução das fontes de financiamento do Orçamento da UE, na sequência da 

saída do RU da União, verifica-se que a redução proposta era muito mais significativa para as 

RUP se consideramos as reduções previstas no orçamento do POSEI e do Desenvolvimento 

Rural (com uma redução superior a 9% das transferências europeias para o período 2021-

2027). 

A proposta sobre o futuro da PAC incorporava ainda outros aspetos negativos para a RAM, 

como um acréscimo muito significativo do esforço do orçamento regional no apoio ao 

Desenvolvimento Rural, ao passar a taxa de cofinanciamento de 85% para 80%, e deixar de 

discriminar positivamente as RUP no regime do leite e fruta escolar. Como aspeto positivo, a 

proposta preservava o modelo agrícola das RUP ancorado nos programas POSEI.  

A RAM apresentou forte contestação quantos aos aspetos negativos das propostas, 

nomeadamente a redução orçamental, a redução da taxa de cofinanciamento, o aumento das 

taxas de comparticipação nacionais (e regionais), também solicitando nos mais diversos fóruns 

que os planos estratégicos da PAC incluíssem programas de desenvolvimento rural ao nível 

geográfico mais adequado, com gestão autónoma, incluindo pelo menos as RUP.   

As propostas de relatório da Comissão de Agricultura do PE sobre a nova PAC, divulgadas 

no fim de 2018, previam a reposição das taxas de contribuição do FEADER e a reposição do 

orçamento POSEI para os níveis atuais. A Comissão de Agricultura do PE aprovou em abril 

de 2019, parcialmente, duas das três propostas da Comissão Europeia relativas à PAC para o 

período 2021-2027 – por um lado, o relatório de Esther Herranz García (PPE) sobre a 

proposta de regulamento da nova arquitetura da PAC baseada em planos estratégicos 

(PEPAC) e, por outro, o relatório de Éric Andrieu (S&D) quanto à proposta de regulamento 

sobre a organização comum dos mercados e o POSEI.  
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No que respeita ao primeiro, a entrada em vigor do "novo modelo de implementação" da 

PAC, com base em planos estratégicos elaborados pelos EM e aprovado em Bruxelas, seria 

adiada até 2022. As alterações aprovadas foram as seguintes:  

− Manutenção da dotação orçamental da PAC ao mesmo nível, pelo menos, do período de 

programação em vigor; 

− As taxas de cofinanciamento deviam ser mantidas tal como no período de programação 

2014-2020, com uma taxa de contribuição mais elevada do FEADER para as regiões menos 

desenvolvidas, as RUP referidas no artigo 349.º do TFUE e as ilhas menores do mar Egeu. 

Como tal, o relatório do PE propôs 85% das despesas públicas elegíveis nas RUP. 

Quanto ao segundo, a Comissão de Agricultura aprovou a manutenção do nível atual do 

orçamento POSEI para o período 2021-2027, procurando reverter a redução de 3,9% 

inicialmente proposta pela Comissão Europeia.  

Em abril de 2019, foi aprovado o relatório de Ulrike Müller (ALDE) sobre a terceira proposta 

legislativa da futura PAC, nomeadamente o regulamento horizontal sobre o financiamento, 

gestão e acompanhamento da PAC. Na sua proposta original, a Comissão Europeia manteve 

a aplicação da disciplina financeira para as ajudas diretas, incluindo as do POSEI, para financiar 

a reserva de crise agrícola – os produtores das RUP não são, de facto, os destinatários de uma 

reserva que se aplica essencialmente às crises de mercado continentais28. De acordo com o 

relatório aprovado pela Comissão de Agricultura, a reserva de crise passaria a ser financiada 

principalmente pela rubrica agrícola do orçamento geral da UE, o que significaria que as ajudas 

diretas não seriam tocadas para financiar a reserva, salvo nos casos de esgotamento da dotação 

e caso seja necessário mobilizar recursos adicionais. 

Os relatórios não foram submetidos à votação do plenário do PE antes das eleições europeias 

de maio de 2019. Deste modo, o novo PE poderia decidir manter os relatórios para aprovação 

em plenário ou determinar a redação de novos relatórios. A Comissão de Agricultura reuniu 

em dezembro de 2019 para determinar se os três relatórios dos regulamentos da PAC adotados 

em comissão parlamentar no mandato anterior, mas não aprovados em plenário, seriam 

 

28 A RAM tem defendido o acesso das explorações das RUP à reserva agrícola tendo em conta as crises específicas que 
enfrentam. Caso contrário, devem ficar isentas da disciplina financeira. A manter-se a disciplina financeira deverão ficar 
isentas as explorações que recebam menos de 2000 euros de ajudas diretas. 
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reabertos total ou parcialmente. Foi decidida uma reabertura parcial, ou seja, a reabertura de 

certos artigos.  

No que respeita ao relatório sobre a nova arquitetura da PAC, os seguintes temas não foram 

reabertos: 

− Possibilidade de regionalizar a gestão das medidas do FEADER; 

− Restabelecimento das taxas de cofinanciamento do FEADER para as RUP; 

− Não aplicação da quase totalidade dos dispositivos dos planos estratégicos nacionais para 

as ajudas do POSEI, salvo definição de agricultor ativo e condicionalidade.  

Quanto ao relatório sobre a proposta de regulamento relativo à organização comum dos 

mercados e ao POSEI, foi decidido não reabrir os artigos contendo emendas a favor da 

reposição do orçamento POSEI29. 

Por fim, no que respeita ao regulamento horizontal sobre o financiamento, gestão e 

acompanhamento da PAC, o artigo sobre a disciplina financeira não foi reaberto.  

No âmbito das alterações propostas pelo Conselho, destacava-se, no regulamento dos planos 

estratégicos, a possibilidade de se designar autoridades a nível regional para desempenhar 

tarefas relacionadas com a gestão e implementação dos planos, tendo em conta as 

especificidades constitucionais dos EM, mantendo, no entanto, uma única autoridade de 

gestão por EM e, no regulamento horizontal, a introdução de uma emenda ao texto da 

Comissão Europeia com o mínimo de ajudas diretas sobre as quais é aplicada uma taxa de 

ajustamento a título de disciplina financeira (2000 euros).  

Em 2020, continuaram a ser discutidas, a vários níveis, as propostas legislativas sobre o futuro 

da PAC, sem que, no entanto, se tivesse atingindo o acordo final. Manteve-se, assim, em 

discussão a proposta de reduzir o apoio à PAC, seguindo na linha já adotada em anteriores 

reformas, de diminuir o seu peso no contexto do orçamento comunitário, agravado por uma 

redução de 5% a preços correntes, redução que é muito mais significativa se considerada a 

preços reais, como referido.  

 

29 No Conselho de Agricultura e Pescas de 18 de novembro, o Comissário Hogan referiu que se o Conselho e o Parlamento 
exprimissem uma vontade clara de manter o envelope financeiro do POSEI a Comissão não se oporia. 
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No Conselho Europeu de julho de 2020, a taxa de cofinanciamento máximo FEADER para 

o Desenvolvimento Rural nas RUP foi fixada num valor inferior ao que se verificou para as 

regiões menos desenvolvidas, respetivamente 80% e 85%. Contudo, a RAM continuará a 

beneficiar de taxas de contribuição do FEADER de 85%, pelo seu posicionamento no grupo 

das regiões menos desenvolvidas.  

No âmbito do POSEI, por via do regulamento de transição da PAC, publicado em dezembro 

de 2020, conseguiu-se manter a dotação atual para os anos de 2021 e 2022 – continuou em 

aberto a redução do envelope das RUP para os anos 2023-2027, dado que o PE e o Conselho 

apresentaram uma declaração conjunta na qual consideram excecional a manutenção do 

envelope POSEI para os anos 2021 e 2022, não constituindo precedente para o período 2023-

2027. Contudo, viria a ser obtido um acordo político entre o PE e o Conselho confirmando-

se a final, em texto legislativo, a manutenção do orçamento POSEI para o período 2023-2027.  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA 2014-2020 

Implementação do PRODERAM 2020 

O Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira para o período 2014-

2020 (PRODERAM 2020), cofinanciado pelo FEADER, foi aprovado em fevereiro de 2015 

através da Decisão de Execução da Comissão C(2015)853 final. 

Na medida em que o processo legislativo PAC 21-27 não foi concluído a tempo de permitir 

aos EM e à Comissão prepararem todos os elementos necessários para aplicar o novo regime 

jurídico e os planos estratégicos da PAC a partir de 1 de janeiro de 2021, como inicialmente 

proposto, essa incerteza foi ultrapassada pela adoção e publicação do Regulamento (UE) 

2020/2220 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de dezembro, que estabelece 

determinadas disposições transitórias para o apoio do Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) em 

2021 e 2022 e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 e (UE) 

n.º 1307/2013 no respeitante aos recursos e à aplicação em 2021 e 2022, bem como o 

Regulamento (UE) n.º 1308/2013 no respeitante aos recursos e à distribuição desse apoio em 

2021 e 2022. 
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A entrada em vigor deste Regulamento permitiu a continuação da aplicação das regras do atual 

quadro da PAC, abrangendo o período de 2014 a 2020 («atual quadro da PAC»), e dos 

pagamentos aos agricultores e outros beneficiários, sem interrupção, proporcionando, assim, 

previsibilidade e estabilidade durante o período de transição de 2021 e 2022 («período 

transitório») até à data de aplicação do novo regime jurídico com início em 1 de janeiro de 

2023 («novo regime jurídico»). Assim, a Comissão Europeia deu a possibilidade aos EM de 

financiarem os respetivos programas de Desenvolvimento Rural prorrogados a partir da 

dotação orçamental correspondente para 2021 e 2022.  

Deste modo, o Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - 

PRODERAM 2020, cujo período de programação financeira 2014-2020 terminaria em 2020, 

encontra-se prorrogado nos anos 2021-2022 (período de transição), até à entrada em vigor do 

regime para 2023-2027, sendo assegurado o seu financiamento através da dotação respetiva 

dos anos 2021-2022. O financiamento para o PRODERAM 2020 no ano 2021 é de 29.192 

mil euros e no ano 2022 é de 23.903 mil euros, condicionado ao cumprimento da mesma 

percentagem global de contribuição do FEADER reservada para determinadas medidas no 

âmbito do ambiente e clima. 

Por outro lado, a fim de apoiar a recuperação na sequência da crise da COVID-19, a Comissão 

Europeia criou através do Regulamento (UE) 2020/2094, do Conselho, de 14 de dezembro, 

o Instrumento de Recuperação da União Europeia (IRUE). Este Instrumento visa fazer face 

às consequências económicas adversas da crise da COVID-19 ou suprir necessidades 

imediatas de financiamento a fim de evitar um ressurgimento dessa crise adotando medidas, 

neste caso, em particular, no âmbito da agricultura e do desenvolvimento rural. O 

financiamento através do IRUE para o PRODERAM 2020 no ano de 2021 é de 4. 625 mil 

euros e no ano 2022 é de 11.008 mil euros. Este financiamento respeita uma repartição de 

37% para medidas no âmbito do ambiente e clima e 55% para medidas que promovam o 

desenvolvimento económico e social nas zonas rurais. 

Durante o ano 2021, foram publicadas várias alterações às portarias PRODERAM 2020 

vigentes. Neste ano, verificou-se a apresentação de candidaturas no âmbito das seguintes 

medidas de apoio: investimentos em explorações agrícolas – apoio aos investimentos de 

grande dimensão; arranque da atividade para os jovens agricultores; investimentos na 

transformação e comercialização de produtos agrícolas; prevenção da floresta contra incêndios 
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florestais, catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos; participação em regimes de 

qualidade; apoio aos custos de florestação/criação de zonas arborizadas; atividades de 

demonstração/ações de informação; ações de formação profissional e a ações de aquisição de 

competências; investimentos em infraestruturas relacionadas com o desenvolvimento, a 

modernização ou a adaptação da agricultura e silvicultura – investimentos em regadios 

coletivos; restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes naturais 

e acontecimentos catastróficos e introdução de medidas de prevenção adequadas; apoio 

temporário excecional aos agricultores e às PME particularmente afetados pela COVID-19; e 

assistência técnica.  

No âmbito do designado Pedido Único, e à semelhança dos anos transatos, em 2021 foram 

rececionadas candidaturas às Medidas Agroambientais (Manutenção de muros de suporte de 

terras - Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais e Proteção e reforço 

da biodiversidade), Agricultura Biológica (Conversão e Manutenção), Manutenção da 

Atividade em Zonas desfavorecidas (Zonas de montanha e Zonas com condicionantes 

naturais) e Pagamento de compromissos silvoambientais e climáticos.  

 

Gestão do PRODERAM 2020 

No ano de 2021, efetuou-se a sétima alteração ao PRODERAM 2020, procedendo-se a 

alterações de natureza financeira, alocando verbas provenientes quer do Fundo de 

Recuperação (IRUE), quer do FEADER às diferentes medidas do PRODERAM 2020. O 

quadro seguinte reflete a dotação total do PRODERAM 2020. 
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 PRODERAM 2020 

                      Unidade: Euros 

 

Fonte: PRODERAM 2020 

 

A 6 de dezembro de 2021, decorreu, por videoconferência, a reunião anual de avaliação entre 

os serviços da Comissão Europeia e a Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020, 

cumprindo-se o previsto no artigo 51.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro. Esta reunião teve na sua agenda a evolução geral 

do Programa e perspetivas, a análise da sua implementação (Relatório Anual de Execução e 

ponto de situação), modificações em curso e previstas para o próximo semestre e outros 

assuntos. 

No mesmo dia decorreu também a reunião plenária entre a Comissão Europeia, o Gabinete 

de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) do Ministério da Agricultura, o 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) e as Autoridades de Gestão 

do PRODERAM 2020, do PRORURAL+ e do PDR 2020. Esta reunião teve na sua agenda 

o ponto de situação na preparação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 

(PEPAC), o novo modelo de aplicação – Desempenho versus cumprimento, o período de 

programação 2014-2023 e auditorias e taxas de erro. 

A 15 de dezembro, decorreu, por videoconferência, a reunião do 7.º Comité de 

Acompanhamento do PRODERAM 2020, com a presença dos representantes da Comissão 

Europeia, bem como de outras entidades, nomeadamente o Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP), a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (IGAMAOT), o Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral (GPP) e a Autoridade de Gestão do PRORURAL+.  
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A taxa de execução do PRODERAM 2020 a 31.12.2021, em termos de FEADER, 

corresponde a 56,53% equivalente a uma taxa de compromisso de 100%. 

POSEI AGRICULTURA 

A regulamentação de base para este programa de apoio à Agricultura da RAM é o Regulamento 

(UE) n.º 228/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março, que estabelece 

medidas específicas no domínio da agricultura a favor das Regiões Ultraperiféricas da União, 

complementado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 179/2014, da Comissão, de 6 de 

novembro, no que respeita ao registo dos operadores, ao montante da ajuda a título de 

comercialização de produtos fora da região, ao símbolo gráfico, à isenção dos direitos de 

importação relativamente a determinados bovinos e ao financiamento de determinadas 

medidas relacionadas com as medidas específicas da agricultura e pelo Regulamento de 

Execução (UE) n.º 180/2014, da Comissão, de 20 de fevereiro, que estabelece normas de 

execução do Regulamento (UE) n.º 228/2013. 

 

Medidas de apoio às produções locais - Alteração ao Sub-programa 

Em 2021, a RAM apresentou à Comissão Europeia um pedido de alteração ao Subprograma 

da RAM – Medidas de Apoio à Produção Local (MAPL) do Programa POSEI Global de 

Portugal, para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022. As alterações aprovadas em dezembro 

de 2021 foram as seguintes: 

Medida 1 - Apoio base aos agricultores Madeirenses  

− Ajustamento da dotação anual para suavizar as taxas de rateio. 

Medida 2 - Apoio à produção das fileiras agropecuárias da RAM 

− Ação 2.1 - Fileira da Cana-de-açúcar - Subação 2.1.2 - Envelhecimento de rum da Madeira 

- Ajustamento da dotação anual da ajuda para ter em conta as quantidades de rum em 

envelhecimento e o pagamento a efetuar na campanha de 2022. 

− Ação 2.3 - Fileira da Carne – Subação - Aquisição de Reprodutores - Aumento e 

diferenciação de género no valor da ajuda a espécie suína. Ajustamento da dotação anual 

da ajuda. 
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− Ação 2.4 - Fileira do Vinho - Subação 2.4.1 - Produção - Aumento do valor da ajuda por 

tonelada para a casta Malvasia, de São Jorge. A dotação anual da ajuda foi reforçada através 

de fundos regionais, como auxílio estatal, segundo o procedimento estabelecido no n.º 2 

do artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º 228/2013. 

− Ação 2.4 - Fileira do Vinho - Subação 2.4.3 - Envelhecimento de vinhos com denominação 

de origem protegida (DOP) «MADEIRA» - Ajustamento da dotação anual da ajuda para 

ter em conta as quantidades de vinho em envelhecimento e o pagamento a efetuar na 

campanha de 2021.  

- Ajustamento do quadro financeiro para 2022 

Com base nas dotações de 2007 aprovadas para cada uma das componentes, as MAPL tiveram 

um reforço de 250 mil euros com origem na dotação afeta ao Regime Específico de 

Abastecimento (REA).  

Verificou-se o reforço da dotação afeta à componente MAPL do POSEI (Medida 2 e 3) com 

recurso à afetação de verbas do Orçamento regional (3.105 mil euros), como auxílio estatal, 

segundo o procedimento estabelecido no n.º 2 do artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º 

228/2013. 

 POSEI - Quadro financeiro indicativo para 2022 

                                                                                                                                                                       Unidade: Mil euros 

Ajuda Montante 

Regime específico de abastecimento (REA) 11.100 

Medidas de apoio às produções locais (MAPL) 21.387 

        Medida 1 4.500 

        Medida 2 15.414 

        Medida 3 1.473 

Medidas de Assistência Técnica 50 

Total POSEI – Madeira 32.537 

            Fonte: DRA 
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Regime Específico de Abastecimento  

Nos termos do Regulamento de Execução (UE) n.º 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro, 

alterado pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 920/2018 da Comissão, de 28 de junho, foi 

aprovado o programa apresentado pela RAM para 2021, que incluía um plano das previsões 

de abastecimento da RAM com a indicação dos produtos, as respetivas quantidades e os 

montantes das ajudas para o abastecimento a partir da UE, no montante global de 11.100 mil 

euros. O plano de previsões inclui ainda, os produtos e quantidades, que podem ser 

importados de países terceiros, com isenção dos direitos de importação. 

O REA tem como efeitos práticos a isenção de direitos na importação direta de produtos 

provenientes de países terceiros, na concessão de uma ajuda aos produtos originários da 

União, incluindo Portugal Continental e Açores, e implica a obrigatoriedade aos operadores 

económicos inscritos no Registo de Operadores, de fazerem repercutir estes benefícios até ao 

consumidor final. 

− Alteração ao programa 

Em 2021, foi notificada à Comissão Europeia uma proposta de alteração do programa que 

visava essencialmente, por um lado, adequar a ajuda aos cereais destinados à transformação 

para alimentação humana (face ao incremento dos custos de transporte para a RAM em 

consequência do aumento do custo dos combustíveis, da escassez de navios disponíveis para 

transporte a granel e outros efeitos resultantes da situação pós-pandemia) e, por outro, a 

rentabilização do plafond atribuído à RAM, de modo a ir de encontro às necessidades de 

abastecimento até final da campanha POSEI-REA 2021, em conformidade com a alínea a) do 

n.º 3 do artigo 40.º do Regulamento (CE) n.º 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro, 

alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da Comissão, de 28 de junho de 2018.  

Para a divulgação destas alterações ao programa global, foram elaborados os respetivos 

despachos, os quais foram publicitados.  

− Registo de operadores  

O registo dos operadores que pretendem introduzir na RAM produtos agrícolas ao abrigo do 

REA foi criado pela Portaria n.º 137/2009, de 13 de outubro. No decurso do ano 2021, 

verificou-se a inscrição de 7 novos operadores económicos, perfazendo um total de 57 

operadores ativos no Registo de Operadores POSEI. 
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− Total de certificados emitidos 

Em 2021, foram emitidos 9.697 certificados, correspondendo a um aumento de 12% em 

relação a 2020, sendo 9.615 relativos a ajudas e 82 relativos a isenções de direitos na 

importação. 

− Reexpedições/reexportações  

Nos termos do n.º 5 do artigo 13.º do Regulamento de Execução (CE) n.º 180/2014 da 

Comissão, de 20 de fevereiro, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da 

Comissão, de 28 de junho de 2018, os operadores económicos da RAM inscritos no Registo 

de Operadores POSEI, podem reexportar ou reexpedir produtos transformados que 

incorporem matérias-primas e produtos inalterados ou acondicionados, introduzidos na RAM 

ao abrigo do REA POSEI, efetuando o reembolso da ajuda concedida. Na reexpedição ou 

reexportação de produtos transformados que incorporem matérias-primas e produtos 

inalterados ou acondicionados, introduzidos na RAM ao abrigo do REA, foram autorizados 

21 pedidos de reexpedições/reexportações, nomeadamente sêmolas de milho, malte, açúcar e 

sumos concentrados para os seguintes destinos:  

 REA - Reexpedição/Reexportação - Destino dos produtos 

Produto Destino 

Quantidade 

(lts)  

Cerveja 

Japão 2 772,00 

China 27 648,00 

Refrigerantes 

África do Sul 16 428,000 

Reino Unido 23 036,000 

Portugal Continental 13 125,000 

Sidra Portugal Continental 20 586,000 

Fonte: DRETT 
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O Regulamento de Execução (UE) n.º 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro, alterado 

pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da Comissão, de 28 de junho, atualizou a 

partir do ano 2014, as quantidades de produtos transformados que podem ser reexpedidas ou 

reexportadas no âmbito de correntes comerciais tradicionais ou do comércio regional, sem 

devolução das ajudas recebidas, diminuindo desta forma os entraves colocados às empresas 

regionais na colocação de produtos transformados no exterior que incorporam matérias 

importadas ao abrigo do Regime. 

− Produtos tradicionais 

Os produtos transformados que contenham matérias-primas que tenham beneficiado do REA 

podem ser exportados ou expedidos no âmbito de correntes comerciais tradicionais ou do 

comércio regional, dentro dos limites anuais das quantidades previstas, nos termos do artigo 

15.º do Regulamento (CE) 180/2014 da Comissão, de 20 de fevereiro. As quantidades 

expedidas para países da UE e exportadas para países terceiros foram as seguintes (os códigos 

NC 2009, 2202, 2203 e 2208, nos dois quadros abaixo, reportam-se a litros): 

 

 REA - Quantidades expedidas para países da UE  

  

NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  

110100 110220 1701 1704 190219 1905 2009 2202 2203 2208 

far./trigo far./milho açúcar rebuçados massas b/bolos s/concent. refrigerantes Cerveja licores 

Contingente 

                    

3.000,00 13.000,00 28.000,00 871.500,00 468.000,00 116.100,00 13.480,00 752.100,00 592.000,00 24.800,00 

Quantidades 

reexpedidas 
2.305,000  890,000  8.510,00 865.605,280   227.432,400 110.584,820 1.660,000  428.250,000 219.768,480  16.917,50 

 Fonte: Alfândega do Funchal 
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 REA - Quantidades exportadas para países terceiros  

  NC NC NC NC NC NC NC 

1704 190219 1905 2009 2202 220300 2208 

Rebuçados Massas Bolachas/Bolos Sumos 
Concentrados 

Refrigerantes Cerveja Licores 

Contingente 
(Kgs) 

67.500,00 94.000,00 400,00 20,00 42 900,00 591.500,00 31 200,00 

Quantidades 
reexportadas 

0,00 11 178,00 378,70 0,00 42 896,00 76 115,20 5 419,80 

Fonte: Alfândega do Funchal  

− Expedições - Produtos transformados  

Por outro lado, o Regulamento (EU) n.º 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 13 de março, permite a expedição de produtos transformados entre as RUP, que 

incorporem produtos que tenham beneficiado do REA, sem o reembolso da ajuda recebida. 

O regime permite, assim, expedições de produtos transformados para a Região Autónoma dos 

Açores e para a Comunidade Autónoma de Canárias, ou vice-versa. Foram reexpedidos para 

estas regiões, as seguintes quantidades de produtos transformados. 

 

 REA - Expedição de produtos transformados para Regiões 

Ultraperiféricas 

Produto Açores Canárias 

22021000 – Águas/refrigerantes 737.610,00 Lts. - 

11010015 – Farinha de trigo Batata Doce 1.525,00 kgs. - 

11022010 – Farinha de milho 261.650,00 kgs. - 

17049071 – Rebuçados 8.643,00 kgs. - 

17049075 – Caramelos 2.052,00 kgs.  

19021910 – Massas alimentícias 77.697,00 kgs.  
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23023090 – Farelos/sêmeas de trigo 2.342.276,00 kgs.  

             Fonte: DRETT 

− Comunicações 

Neste ano, procedeu-se à elaboração mensal de mapas estatísticos referentes à execução do 

regime POSEI, enviados à Comissão Europeia, via Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e 

Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP (IFAP). Efetuou-se a recolha dos dados 

relacionados com os indicadores de eficiência e eficácia do REA, definidos pela Comissão 

Europeia e comuns a todas as RUP, nomeadamente, a taxa de cobertura das entradas de 

mercadorias ao abrigo do REA, nos termos do Anexo VIII do Regulamento (CE) n.º 

180/2014, de 20 de fevereiro, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da 

Comissão, de 28 de junho de 2018. 

Foram enviados à Comissão Europeia os dados estatísticos de controlo, em conformidade 

com o artigo 32.º, n.º 2, do Regulamento n.º 228/2013 e o artigo 39.º, n.º 1, do Regulamento 

n.º 180/2014, devido a uma maior necessidade de informações e dados de gestão adequados, 

sobre cada uma das medidas relativas às despesas, cuja responsabilidade de gestão é partilhada 

pela Comissão.  

− Medidas de Assistência Técnica 

Para a apreciação do impacto do REA e a avaliação da efetiva repercussão das suas vantagens 

no consumidor final foi elaborado um relatório de avaliação por uma entidade externa, em 

conformidade com o disposto no artigo 39.º do Regulamento (CE) n.º 180/2014, da 

Comissão, de 20 de fevereiro, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/920 da 

Comissão, de 28 de junho de 2018. 

A entrada em funcionamento da plataforma informática de gestão do REA permitiu a 

desmaterialização completa de todos os procedimentos administrativos, nomeadamente, o 

pedido e emissão dos certificados de importação, pedidos imputação POSEI, 

reexpedições/reexportações, quantidades máximas, inutilizações e desimputações. Também 

permitiu dotar todos os intervenientes do REA de um sistema robusto, seguro, fiável e 

integrado, que garante a execução dos processos de forma simples, eficaz e com o mínimo de 

burocracia, maximizando o potencial dos recursos materiais e humanos existentes, 

melhorando a resposta de todos os serviços perante os operadores económicos, contribuindo 
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para um maior número de pedidos de certificados e permitindo uma rentabilização da 

execução do REA. No decorrer do ano de 2021 verificaram-se algumas correções na 

plataforma e a introdução de algumas novas funcionalidades. 

− Plano de previsões 

Em 2021, procedeu-se à elaboração do Subprograma do REA do Programa Global POSEI 

para o ano 2022, nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 228/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de março de 2013, que inclui um plano das previsões de 

abastecimento da RAM, com a indicação dos produtos, as respetivas quantidades e os 

montantes das ajudas para o abastecimento a partir da UE, bem como, os produtos e 

quantidades, importados de países terceiros.  

− Repercussões 

Os produtos destinados ao consumo direto, através do REA, beneficiam de uma redução dos 

preços de comercialização, que se repercute em todo o circuito comercial, no retalho alimentar, 

no setor da restauração e bebidas (carnes, óleos, azeites, queijos, manteigas, entre outros), na 

produção de produtos de panificação, na confeitaria e em outros (designadamente, cereais, 

manteiga e açúcar). 

Os operadores económicos inscritos no Registo de Operadores ao abrigo do REA utilizam 

margens médias de lucro para cada tipo de produto, independentemente de beneficiarem ou 

não das ajudas previstas. A diminuição ou eliminação das ajudas previstas no REA provocaria 

imediatamente um aumento dos preços, pelo que existe uma repercussão natural pelos 

operadores económicos ao consumidor final das vantagens obtidas pelo regime. Assim, 

conclui-se que apesar das ajudas do REA não cobrirem para a maioria dos produtos apoiados 

a totalidade dos sobrecustos associados ao afastamento da Região, os benefícios concedidos 

têm sido efetivamente repercutidos ao consumidor final. O quadro seguinte regista o nível dos 

preços de comercialização dos produtos submetidos ao REA com e sem as ajudas POSEI. 
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 REA - Preços de comercialização dos produtos submetidos ao REA 

                                                                                                                                                                                                      Unidade: euros 

 

Fonte: DRETT 
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− Outras intervenções 

Foi dado parecer relativo às derrogações do Regulamento de Execução (UE) n.º 180/2014 

para os controlos de medidas específicas no domínio agrícola nas RUP devido às medidas 

adotadas para conter a pandemia COVID-19. 

No âmbito da certificação de contas do FEAGA, foram fornecidos todos os elementos 

solicitados pela auditoria da Inspeção Geral de Finanças. 

RELATÓRIO DA COMISSÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE 

MEDIDAS ESPECÍFICAS NA AGRICULTURA A FAVOR DAS REGIÕES 

ULTRAPERIFÉRICAS  

O relatório da Comissão Europeia, publicado em dezembro de 2021, tem em conta os relatos 

efetuados pelas RUP e EM e faz uma avaliação da execução do regime POSEI entre 2015 e 

2019. O relatório realça que o desempenho geral dos programas POSEI no período 2015-

2019 foi bastante positivo, com taxas de execução dos 98-99%, nomeadamente quanto à sua 

capacidade para fazer face aos desafios agrícolas específicos e aos condicionalismos 

permanentes das RUP definidos no artigo 349.º do TFUE. Graças ao seu maior nível de apoio 

e medidas de programação flexíveis, o POSEI mostra-se um instrumento eficaz para fortalecer 

a produção agrícola e alimentar local, assim como para mitigar o risco de abandono da 

atividade agrícola. O relatório determina que não é necessário alterar o atual quadro legislativo. 

MEDIDAS DE APOIO À AGRICULTURA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID-
19 

No âmbito das medidas disponibilizadas pela Comissão Europeia para apoio à agricultura, 

destaca-se, pela repercussão na RAM, o regulamento que instituiu uma medida específica de 

prestação de apoio temporário excecional no âmbito do FEADER em resposta à pandemia 

COVID-1930.  

 

30 Regulamento (UE) 2020/872 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2020, publicado a 26 de junho, 
que altera o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 no respeitante a uma medida específica de prestação de apoio temporário 
excecional no âmbito do Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) em resposta ao surto de 
COVID-19. 
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Com base neste regulamento, o PRODERAM 2020 criou a Medida 2131, pela qual pretende 

prestar assistência de emergência aos agricultores e às PME mais gravemente afetados pela 

COVID-19, visando assegurar a continuidade das suas atividades. São abrangidos pela medida 

os agricultores e PME ativos, que se dediquem à atividade agrícola e/ou à transformação e/ou 

comercialização dos produtos agrícolas abrangidos pelo Anexo I, do TFUE, ou do algodão, 

com exceção dos produtos da pesca. Os apoios são concedidos sob a forma de montante fixo 

não reembolsável, modulado para os agricultores e as PME, e variam entre 500 Euros a 7.000 

Euros para agricultores e entre 2500 Euros e 50.000 Euros para PME. Os avisos de abertura 

de candidaturas foram publicados a 30 de novembro de 2020 e a 8 de junho de 2021. 

CONCLUSÕES DO CONSELHO RELATIVAS À NOVA ESTRATÉGIA DAS 

FLORESTAS DA UNIÃO EUROPEIA 2030 

Na sequência de diligências iniciadas pelo Governo Regional da Madeira, no ponto 12 das 

Conclusões do Conselho relativas à Nova Estratégia das Florestas da União Europeia 2030 foi 

incluída uma referência às RUP. Esta referência foi acompanhada de uma Declaração de 

Portugal, de França e de Espanha pela qual é lembrada que, conforme referido na 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Comité das Regiões e ao Banco 

Europeu de Investimento intitulada Uma parceria estratégica reforçada e renovada com as 

Regiões Ultraperiféricas da UE, as nove RUP constituem um ativo extraordinário para a UE, 

uma vez que enriquecem a UE económica, cultural e geograficamente e proporcionam tanto 

acesso estratégico ao mar, como ativos naturais únicos, albergando 80% da biodiversidade da 

União. Assim, Portugal, França e Espanha consideram a referência às RUP nas Conclusões 

do Conselho sobre a Nova Estratégia da UE para as Florestas 2030 (aludido ponto 12) como 

uma forma de salientar ainda mais a necessidade de respeitar, proteger e preservar a variedade 

e a especificidade da biodiversidade e dos ecossistemas florestais destas regiões. 

 

 

 

31 Portaria n.º 766/2020, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 27 de novembro - Estabelece 
o regime de aplicação da Medida 21 - Apoio temporário excecional aos agricultores e às PME, particularmente afetados 
pela crise da COVID-19, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira, designado por 
PRODERAM 2020. 
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SETOR VITIVINÍCOLA  

Através da Organização Comum dos Mercados dos Produtos Agrícolas em vigor, instituída 

através do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro, na qual está inserido o setor vitivinícola, mantiveram-se na RAM os apoios à 

reconversão e reestruturação da vinha.  

Este regime de apoio prevê uma ajuda ao investimento no valor de 50% das despesas elegíveis 

aprovadas e ainda uma compensação por perda de rendimento na ordem dos 3.000 €/ hectare, 

podendo ser inferior no caso de sobreenxertias ou reenxertias.  

Em 2021, foram publicadas as normas de execução deste regime de apoio para a campanha 

2021/2022, através da Portaria n.º 14/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, de 26 de janeiro. 

Comparando com as últimas candidaturas, apenas foi retirada a majoração da compensação 

financeira para a reestruturação da Tinta Negra, uma vez que consumia muitos recursos 

financeiros e a dotação disponível era baixa. Decorrente da abertura de candidaturas em 2021, 

foram rececionadas as seguintes candidaturas:  

 

 Candidaturas – reconversão e reestruturação da vinha 

 

N.º de projetos 

apresentados 

Área 

proposta 

(ha) 

Investimento 

proposto (€) 

Subsídio 

previsto 

(€) 

Nº de 

candidaturas 

aprovadas/ 

pendentes 

Área 

Aprovada* 

Investimento 

aprovado 

(€)* 

Total de ajuda 

aprovada (€)** 

11 1,56 196.041,08 98.020,54 7/1 0,76 61.216,50 32.224,75 

Fonte: DRA 

*Até 31/12/2021 

** 50% do investimento + compensação pela perda de receita 
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CAPÍTULO III 

 

AS PESCAS E OS ASSUNTOS MARÍTIMOS 

O regulamento deste Fundo europeu, agora denominado Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA), foi adotado e publicado em julho de 2021. 

O programa de Portugal deverá incluir um plano de ação para cada Região Ultraperiférica 

portuguesa.  

No campo de ação da Economia Azul, o Governo Regional está a desenvolver o Plano 

Estratégico da Economia Azul da Madeira, designada ECONOMIAAZULRAM. 

FUNDO EUROPEU DOS ASSUNTOS MARÍTIMOS, DAS PESCAS E DA 

AQUICULTURA 2021-2027  

No que respeita à proposta de regulamento relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos, das Pescas e da Aquicultura para 2021-2027 (FEAMPA 21-27), apresentada pela 

Comissão em 201832, e adotada em 202133, a RAM congratulou-se em especial com a 

manutenção dos Planos de Compensação de Sobrecustos (PCS) para as RUP no domínio das 

pescas e da aquicultura, bem como com a atual taxa de cofinanciamento (100%), embora não 

tenha sido criado um regulamento autónomo dedicado aos PCS como pretendido por estas 

regiões.  

Assim, o Regulamento FEAMPA 2021-2027 contempla, entre outros, a manutenção da 

compensação para custos adicionais nas RUP, cofinanciada a 100% (“Promover condições 

equitativas para os produtos da pesca e da aquicultura das Regiões Ultraperiféricas”); as taxas 

específicas da intensidade máxima da ajuda em Regime de gestão partilhada para Operações 

localizadas nas RUP de 85%; dotações específicas para as RUP ao nível das do período 2014-

2020 (Pesca e Aquicultura, Recolha de dados no âmbito da PCP e Ajuda ao armazenamento); 

a previsão de subvenções para os investimentos na aquicultura; a elaboração de um Plano de 

 

32 Proposta da Comissão Europeia COM(2018)390 F – proposta FEAMP. 
33 Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 2021, que cria o Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e que altera o Regulamento (UE) 2017/1004. 
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ação para cada RUP; e a possibilidade de poder ser cofinanciada a primeira aquisição de um 

barco de pesca por jovens pescadores em determinadas condições (5 anos de profissão ou 

qualificação equivalente), assim como estão também previstas ajudas para a modernização de 

motores e investimentos na segurança, condições de trabalho e eficiência energética (à 

semelhança do período atual). 

 

O Processo negocial 2018-2021 

A Região defendeu que o Fundo deveria permitir a aplicação de subvenções para todos os 

tipos de investimentos localizados nas RUP, bem como, tal como referido na Resolução do 

PE sobre "A gestão das frotas de pesca registadas nas Regiões Ultraperiféricas", de 2017, a 

renovação das frotas de pesca das RUP – as quais apresentam elevada vetustez e são 

constituídas maioritariamente por embarcações de características costeiras e que utilizam artes 

seletivas para assegurar uma pesca sustentável e responsável, assegurando um equilíbrio entre 

a capacidade de pesca e as possibilidades de pesca, de forma a permitir a renovação geracional 

com integração de jovens pescadores. 

A Comissão das Pescas do PE aprovou em março de 2019 o projeto de relatório de Gabriel 

Mato (PPE) sobre o novo Fundo para o período 2021-2027. Apresentado em setembro de 

2018, o projeto de relatório defendia que o orçamento da UE para este Fundo não deveria ser 

reduzido no período de programação 2021-2027; que era necessária a simplificação 

administrativa, destacando a dificuldade que os pescadores enfrentam frequentemente no 

acesso a este Fundo; que era necessária mais flexibilidade para os EM realizarem os seus 

programas e neles incluir os seus objetivos e prioridades estratégicas; e que era necessária a 

inclusão da possibilidade de financiar a renovação da frota artesanal e tradicional. No projeto 

de texto apresentado, Mato acolheu favoravelmente a proposta da Comissão de conceder mais 

apoio à pesca costeira de pequena escala "sem eliminar outras formas de assistência a outros 

tipos de pesca". 

Para além de outros aspetos técnicos, a proposta de relatório parlamentar apresentada incluiu 

também um capítulo específico para a pesca e a aquicultura para as RUP. Assim, o futuro 

Fundo também deveria acolher a opção de que as RUP pudessem repartir as verbas que lhe 

são afetas da maneira mais adequada às suas necessidades; a atribuição de ajudas para a 

renovação da frota artesanal e tradicional, desde que a capacidade de pesca não seja aumentada; 
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a possibilidade de conceder auxílios estatais ao funcionamento do setor de acordo com um 

procedimento simplificado, para atenuar os condicionalismos específicos das RUP; e a criação 

de um instrumento específico para a pesca, como o POSEI agricultura dessas regiões. 

O relatório foi aprovado em primeira leitura na sessão plenária do PE, de abril. Assim, o PE 

votou a favor de um aumento de quase 10% do envelope total do Fundo em comparação com 

a proposta inicial da Comissão Europeia, elevando-o para 6,8 mil milhões de euros a preços 

constantes. A posição do PE previa a criação, dentro do Fundo, de um novo capítulo dedicado 

às RUP, que incluía:  

− Um aumento da dotação para os Açores e Madeira para 114.000 mil euros a preços 

constantes de 2018 (128.560 mil euros a preços correntes), o que representa um aumento 

do envelope em comparação com o período 2014-2020 (a Comissão Europeia tinha 

proposto 102.000 mil euros, o mesmo valor de 2014-2020); 

− Foi retirada a limitação de 50% entre medidas estruturais e os PCS, o que permite a cada 

EM determinar o nível de compensação de sobrecustos adequado às suas RUP (maior 

flexibilidade para as RUP na gestão dos montantes disponíveis); 

− O financiamento da renovação das frotas de pesca de pequena escala, designadamente a 

construção e a aquisição de novos navios, e medidas associadas, tais como a construção e 

a modernização de portos, infraestruturas portuárias, locais de desembarque, lotas, 

estaleiros navais e estabelecimentos de construção e reparação navais, se a infraestrutura 

contribuir para a pesca sustentável; 

− A possibilidade de apoiar os investimentos produtivos na aquicultura através de 

subvenções; a proposta inicial da Comissão Europeia só previa a utilização de instrumentos 

financeiros. 

No quadro do novo PE eleito, a sua Comissão das Pescas pronunciou-se em novembro de 

2019 a favor do início das negociações do PE com o Conselho e a Comissão (trílogos). Pelo 

seu lado, o Conselho aprovou em junho de 2019 a sua posição de negociação – Orientação 

Geral Parcial – sobre a proposta de regulamento. A posição foi definida como “parcial”, dado 

que excluía as questões orçamentais do próximo QFP 2021-2027. O Conselho aceitou o 

princípio de um envelope mínimo para as RUP, embora sem alterar o nível proposto pela 

Comissão (102.000 mil euros para a RAA e RAM), e permitiu que o montante atribuído aos 
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PCS possa exceder 50% da dotação de cada RUP em circunstâncias justificadas nos planos de 

ação. 

No que respeita às operações não elegíveis, o Conselho apresentou uma derrogação à 

proibição do aumento da capacidade de pesca, nomeadamente quando as operações forem 

relativas a investimentos em segurança a bordo, condições de trabalho e eficiência energética, 

desde que o segmento da frota correspondente ao qual as operações dizem respeito esteja 

equilibrado e que a capacidade nacional máxima de pesca atribuída a cada EM seja respeitada. 

Quanto à transformação de produtos da pesca e da aquicultura, o Conselho limitou o apoio 

através de instrumentos financeiros às empresas que não as PME. Deste modo, abriu portas 

para a utilização de subvenções na aquicultura (todas as empresas) e na transformação (todas 

as empresas menos as não PME). 

Os trílogos continuaram em 2020, sem alterações de fundo quanto aos aspetos já referidos, 

existindo um acordo provisório e, portanto, sujeito a confirmação ou modificação, 

nomeadamente quanto à esperada manutenção do envelope financeiro para as RUP ao nível 

do quadro 2014-2020; uma maior flexibilidade na gestão da dotação dos PCS, podendo atingir 

70% do envelope total em circunstâncias a determinar nos planos de ação das RUP; a 

elegibilidade de investimentos em pequenos portos ou instalações de desembarque nas RUP; 

as subvenções para a aquicultura; a definição de uma única taxa de cofinanciamento FEAMP, 

em princípio de 70%, que exigirá um maior esforço na componente nacional; uma intensidade 

de ajuda pública para as RUP de 85%, com algumas exceções (40% para a primeira aquisição 

de um navio e substituição de motores); e definição dos termos finais da renovação das frotas 

de pesca nas RUP (eventualmente em linha com o atual quadro 2014-2020 que permite apoiar 

jovens pescadores na primeira aquisição de navios em segunda mão). 

Em 2021, o Conselho da União Europeia, sob Presidência Portuguesa, apresentou a sua 

posição final em junho tendo em vista a adoção do Regulamento do Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA). O PE confirmou a posição do 

Conselho em julho de 2021, dado que reflete o acordo interinstitucional previamente 

alcançado. O Regulamento FEAMPA 2021-2027 foi publicado em julho de 2021, com os 

seguintes destaques: 



- 58 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

− Manutenção do regime de apoio aos sobrecustos das pescas e transformação nas RUP 

(Planos de Compensação de Sobrecustos - PCS), financiado a 100% pelo FEAMPA, tal 

como a RAM havia defendido. O plafonamento dos PCS das RUP foi fixado em 60% das 

dotações específicas das RUP (o valor proposto inicialmente pela Comissão era 50%), 

podendo ir até 70% em circunstâncias justificadas, o que permite maior flexibilidade na 

gestão dos envelopes. Claro progresso obtido pela forte pressão das RUP. Os EM ficam 

também autorizados a complementar os PCS com auxílios de Estado; 

− Verificou-se a manutenção do envelope financeiro para as RUP no próprio regulamento, 

ao nível ao nível do quadro 2014-2020 (para a RAA e RAM 102M€) 

− Apesar das diligências das RUP e da RAM, não foi aprovada a diferenciação positiva das 

taxas de cofinanciamento para as RUP (taxa única de 70%). No entanto, ao contrário do 

inicialmente proposto pela Comissão, foi possível a aprovação a aplicação de subvenções 

para todos os tipos de investimento localizados nas RUP; 

− Os EM com RUP têm de elaborar um plano de ação para cada RUP; 

− Apesar das intensas diligências da RAM, não foi aprovado o apoio para a renovação das 

frotas de pesca das RUP, que apresentam elevada vetustez, constituídas por embarcações 

de características costeiras que utilizam artes seletivas para assegurar uma pesca sustentável. 

No entanto, existe a possibilidade de poder ser cofinanciada a primeira aquisição de um 

barco de pesca por jovens pescadores em determinadas condições (5 anos de profissão ou 

qualificação equivalente). Estão também previstas ajudas para a modernização de motores 

e investimentos na segurança, condições de trabalho e eficiência energética – à semelhança 

do período atual. 

Assim, o resultado final das negociações apresenta aspetos positivos (orçamento específico 

para as RUP, planos de compensação de sobrecustos cofinanciados a 100% e subvenções) e 

negativos (taxas de cofinanciamento e renovação das frotas de pesca). 

PROGRAMA OPERACIONAL NACIONAL MAR 2020 - IMPLEMENTAÇÃO NA 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

O Programa Operacional nacional MAR 2020 (MAR 2020), que operacionaliza em Portugal 

o FEAMP no período 2014-2020 e de que a RAM beneficia, foi aprovado em novembro de 



- 59 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

2015 pela Comissão Europeia, através da Decisão de execução da Comissão C(2015)8642 

final. A componente relativa aos planos de compensação dos custos suplementares suportados 

pelos operadores nas atividades de pesca, cultura, transformação e comercialização de certos 

produtos da pesca e da aquicultura dos Açores e da Madeira foi aprovada pela Decisão de 

Execução da Comissão C(2015)8888 final. A implementação do MAR 2020 na RAM iniciou-

se em 2016. 

O MAR 2020, que abrange todo o território nacional, compreende no que à RAM respeita 

dois domínios, o Domínio das pescas e da aquicultura, recolha de dados da PCP, regime de 

compensação dos custos suplementares para os produtos da pesca e da aquicultura nas RUP 

e ajuda ao armazenamento, bem como o Domínio da política marítima integrada (PMI).  

À RAM foram consignados 26.653 mil euros de financiamento europeu, no período 2014-

2020. Adicionando a comparticipação nacional, a totalidade do apoio público prevista ascende 

a 33.030 mil euros. A Região teve também acesso, através de candidaturas, a verbas que não 

foram repartidas com as Regiões Autónomas no âmbito do controlo e inspeção, e no âmbito 

da PMI, com 31.442 mil euros e 5.335 mil euros, respetivamente.  

 

Execução das quatro Prioridades/medidas do Mar 2020 na RAM –
Pesca e aquicultura, recolha de dados, regime de compensação dos 
custos suplementares e ajuda ao armazenamento 

Destaca-se a dinâmica de execução que se verificou em 2021, com 3.156 mil euros, que fez 

com que a taxa de realização tivesse, comparativamente ao ano de 2020, um acréscimo de 12% 

no total das prioridades, passando de uma taxa de execução de 62% para 74%. 

− Programa nacional de recolha de dados de pesca relativos à Política 
comum de pescas 

Foi dada continuidade em 2021 ao projeto designado por “Programa Plurianual Nacional de 

Recolha de Dados de Pesca” (PNRD)34. Este projeto visa cumprir as obrigações da RAM de 

implementar e consolidar o quadro europeu para a recolha de dados no setor das pescas e 

 

34 Referente à aplicação do Regulamento (UE) 2017/1004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, 
relativo ao estabelecimento de um quadro da União para a recolha, gestão e utilização de dados no setor das pescas e para 
o apoio ao aconselhamento científico relacionado com a política comum das pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 
199/2008 do Conselho. 
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fornecer apoio ao aconselhamento científico relacionado com a PCP, o qual foi inicialmente 

aprovado pelo Regulamento (CE) n.º 1543/2000, de 29 de junho, determinando a 

obrigatoriedade de cada EM apresentar e implementar, anualmente, o respetivo Programa 

Nacional. 

O apoio financeiro está atualmente enquadrado na Portaria n.º 63/201635, de 31 de março, 

que estabelece o Regime de Apoio à Recolha de Dados no âmbito do Programa Operacional 

(PO) MAR2020, designadamente no que respeita à recolha, tratamento e divulgação, de 

recolha de dados biológicos, ambientais, técnicos e socioeconómicos da pesca comercial da 

RAM, tendo em vista fomentar a execução da PCP. 

Em 2021, continuou a proceder-se às tarefas determinadas no “Workplan” aprovado, 

nomeadamente a colheita dos dados biológicos e biométricos das espécies objetivo, estatísticas 

das capturas e dos desembarques, dados do esforço de pesca e da frota da RAM e dados 

económicos dos diferentes segmentos da frota. 

A recolha de dados, incremento da sua qualidade, fiabilidade e disponibilização aos utilizadores 

científicos finais, assume uma cada vez maior relevância no contexto da PCP que aposta 

decisivamente na sustentabilidade, na abordagem ecossistémica ao sector e na eliminação 

progressiva das rejeições. Este projeto desempenha um papel fundamental no esforço de 

amostragem estatística e biológica das principais espécies capturadas pela frota comercial da 

RAM, nomeadamente o peixe-espada preto, tubarões de profundidade, cavala, chicharro, lapas 

e tunídeos. 

Em 2021, a concretização das amostragens biológicas proporcionou uma cobertura anual 

abaixo da média habitual, sendo o fator limitante neste ano as obras a decorrer no espaço da 

lota do Funchal que obrigaram à deslocalização temporária dos laboratórios e realização das 

amostragens biológicas, provisoriamente, nas próprias instalações do entreposto do Caniçal e 

a paragem temporária das atividades devido à situação de pandemia. Estas situações afetaram 

também os objetivos de realização das amostragens estatísticas ao pescado desembarcado, as 

quais decorrem no local de desembarque do pescado. 

 

35 Alterada pela Portaria n.º 47/2018, de 12 de fevereiro. 
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Não foi ainda possível implementar em 2021 o programa de observadores a bordo das 

embarcações comerciais o qual se procurará retomar em 2022 com caráter plurianual, a fim de 

evitar hiatos nos objetivos estabelecidos. 

Neste ano, foram elaboradas as respostas a vários pedidos de dados do sector (data call) 

efetuados pela UE. A taxa de resposta aos pedidos de dados efetuados oficialmente foi de 

100% no que respeita especificamente à área da Madeira (CECAF 34.1.2.) e à atividade da 

frota registada na RAM. Registou-se em 2021 a habitual participação na Reunião de 

Coordenação Nacional do PNRD a qual devido à situação atual de pandemia foi efetuada à 

distância. A Região ainda esteve presente, neste ano, em grupos de trabalho, designadamente 

da ICCAT, no Regional Coordination Group for the Long Distance Fisheries (RCG LDF) e no Grupo 

de Trabalho ICES para espécies profundas os quais devido à situação atual de pandemia, foram 

efetuados à distância. 

 

Execução da Política Marítima Integrada na RAM 

− DQEM-Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha» 

No âmbito da Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho, 

que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política para o meio marinho 

(Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha»), a RAM mantem o compromisso de implementar, 

desenvolver e avaliar os programas de monitorização e programas de medidas associados aos 

11 Descritores contemplados na Diretiva, para avaliação do bom estado ambiental do meio 

marinho.  

No âmbito do artigo 17.º da DQEM, em 2021, a Região avaliou os programas de 

monitorização do 1.º ciclo e estruturou os programas de monitorização aplicáveis ao 2.º ciclo 

da DQEM para a subdivisão da Madeira. O Relatório do Programa de Monitorização (PMo) 

foi estruturado em duas partes: a Parte A, que efetuou o ponto de situação de implementação 

do PMo de 2014 e dos trabalhos desenvolvidos até 2020; e a Parte B, que integrou as fichas 

de descrição das estratégias de monitorização, relatando a abordagem e o racional utilizado 

para a definição de cada uma das monitorizações, os objetivos a alcançar, as metas ambientais 

e medidas relacionadas, bem como as lacunas ainda existentes e planos para a sua supressão.  
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Atendendo ao modelo de gestão estabelecido para a implementação da DQEM, o relatório 

único para as quatro subdivisões marinhas do mar português foi colocado em consulta pública 

entre os dias 29 novembro a 31 de dezembro de 2021.  

No decorrer da elaboração dos programas de monitorização do 2.º ciclo da DQEM, as 

principais barreiras e desafios identificados tiveram a ver com o financiamento e a necessidade 

de investimento a longo prazo que permitam uma ação articulada entre as diferentes entidades 

competentes e instituições representativas da investigação, públicas e privadas, para o 

financiamento das monitorizações e subsequentemente do programa de medidas, cuja revisão 

terá início em 2022. 

As sinergias estabelecidas no âmbito da Diretiva apresentam-se não só como catalisadores de 

conhecimento do meio marinho, com enfoque na verificação do seu bom estado ambiental e 

no preenchimento de lacunas importantes de conhecimento, mas também como oportunidade 

de participação em projetos nacionais e europeus.  

Em 2021, o Governo Regional deu continuidade à participação e submissão de projetos, à 

escala da subdivisão da Macaronésia e da região do Nordeste Atlântico, que visam dar 

respostas aos desafios impostos às comunidades costeiras no ambiente regional; ao reforço de 

iniciativas que aliem a regeneração e manutenção dos recursos marinhos vivos e não vivos, e 

que contribuam simultaneamente para melhorar métodos de gestão e ordenamento do espaço 

marítimo, com dinâmicas de inclusão social, ambiental e de inovação, com foco na valorização 

dos recursos endógenos relacionados com o meio aquático e a capitalização e valorização do 

património natural e cultural das comunidades costeiras associado ao espaço marítimo 

regional. 

− DOEM-Diretiva «Ordenamento do Espaço Marítimo» - Plano de 
Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo – Subdivisão da 
Madeira 

No campo de ação da Diretiva 2014/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de julho de 2014, que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo, a RAM 

viu aprovado, em dezembro de 2019, o Plano de Situação de Ordenamento do Espaço 

Marítimo Nacional (PSOEM) para as subdivisões Continente, Madeira e Plataforma 

Continental Estendida.   
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O Plano de Situação suportou-se no conhecimento mais recente sobre o funcionamento dos 

ecossistemas marinhos, em estreita colaboração com os trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

DQEM, tendo procedido à identificação de áreas potenciais para o desenvolvimento de 

atividades económicas, como sejam a aquacultura e as energias renováveis, salvaguardando os 

usos comuns. Na área dos licenciamentos, a Região continuou a implementar mecanismos 

eficazes de ordenamento do espaço marítimo, que agilizem a tramitação administrativa de 

processos de licenciamento de uma forma eficiente e desburocratizada. 

Neste sentido, deu-se continuidade ao desenvolvimento e atualização do geoportal do 

PSOEM da Madeira, com o intuito de disponibilizar informação relevante e garantir a criação 

de mecanismos eficazes de ordenamento do espaço marítimo. Como resultado do esforço 

investido, em 2021, foi possível proceder à emissão de títulos de utilização privativa do espaço 

marítimo regional, nas vertentes de contratos de concessão para atividades e usos privativos 

(nomeadamente cabos submarinos) e de procedimentos de autorizações para fins de 

investigação, cuja concretização e monitorização é transversal ao OEM, à DQEM e à 

promoção da economia azul regional. Ao nível da definição de indicadores, a RAM contou 

com o apoio de projetos internacionais, aprovados no âmbito de instrumentos financeiros 

comunitários, nos quais a Região é parceira (PLASMAR+; RAGES), tendo visto aprovado no 

decorrer de 2021 o projeto europeu (MSP-OR), assente numa forte ação coordenada e 

colaborativa entre os EM participantes, cujos objetivos contemplam o avanço na 

implementação dos processos de OEM e contribuir para o desenvolvimento e melhoria dos 

Planos de Situação das RUP da Macaronésia e Guiana Francesa. 

− Economia azul 

O Regulamento FEAMPA 2021-2027, cita o artigo 349.º do TFUE, reconhecendo os desafios 

que as RUP enfrentam, relacionados essencialmente com o seu afastamento, insularidade, 

relevo e vulnerabilidade às alterações climáticas, reconhece também ativos específicos para o 

desenvolvimento de uma economia azul sustentável. Consequentemente determina o novo 

regulamento, que o futuro programa dos EM incluirá, relativamente a cada RUP, um plano de 

ação para o desenvolvimento dos setores da economia azul sustentável, incluindo a exploração 

sustentável das pescarias e das atividades de aquicultura. 
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Em 2021, na sequência da criação, composição e publicação da Comissão Consultiva36 do 

Plano Estratégico da Economia Azul da Madeira, foram iniciados esforços no sentido de elaborar 

o Plano Estratégico, com a colaboração das várias entidades participantes, tendo por suporte 

o documento publicado pela DGMare, “Methodological Assistance for the Outermost Regions to 

Support their Efforts to Develop Blue Economy Strategies”, em articulação com a Estratégia Nacional 

para o Mar 2021-2030 . 

Ainda neste âmbito a Região lançou o Portal do Mar da Madeira (marmadeira.com), uma 

ferramenta da maior importância para a comunicação do Governo Regional com a sociedade 

em geral e com os investidores e utilizadores do Mar em particular. O objetivo é potenciar 

parcerias multissetoriais que contribuirão para a promoção do mar da Madeira e divulgação de 

serviços marítimo turísticos e outras atividades da economia azul. Através deste portal 

pretende-se também difundir a literacia e o conhecimento dos oceanos, impulsionar o 

crescimento azul sustentável, e potenciar os usos e atividades marítimas previstas para o 

espaço marítimo da ZEE da Madeira.  

Na literacia do Oceano, o programa da Escola Azul, implementado pelo Ministério do Mar e 

coordenado na Região Autónoma da Madeira pela Direção Regional do Mar, visa o 

desenvolvimento de uma estratégia de política integrada para a educação marinha, com 

capacidade para envolver todos os setores do mar com o objetivo de aumentar o nível de 

Literacia do Oceano a longo e a curto prazo. Atualmente a RAM conta já com 28 Escolas 

Azuis, contribuindo assim para a formação das próximas gerações azuis. 

No âmbito das oportunidades existentes na economia azul, o Governo Regional, através da 

Direção Regional do Mar, promoveu o “1.º Encontro do Mar… Um Mar de Oportunidades”, 

um evento de caráter técnico e científico que teve como enfoque principal o desenvolvimento 

da economia azul, o ordenamento do espaço marítimo, a sustentabilidade da biodiversidade e 

áreas marinhas protegidas, a investigação de novos produtos e espécies com potencial para a 

biotecnologia. A necessidade de colaboração interdisciplinar, intersectorial e internacional, 

conjuntamente com a partilha de recursos, foi vista como fundamental para atingir os 

objetivos estratégicos europeus. A investigação e gestão marinha, a conservação da 

 

36 https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-225-2020-11-30.pdf . 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202020/IISerie-225-2020-11-30.pdf
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biodiversidade, o ordenamento do espaço marítimo costeiro e a promoção da economia azul 

serão apoiadas em diversos projetos, incluindo internacionais, nos quais a Região é parceira. 

Ainda no decorrer de 2021, indo de encontro à prioridade estabelecida do conhecimento na 

sua vertente da educação e sensibilização da sociedade, mais especificamente para necessidade 

de promoção da literacia do Oceano, via “Sensibilização e mobilização da sociedade para a 

importância do mar nas suas múltiplas vertentes” e “Promoção do ensino e divulgação nas 

escolas de atividades ligadas ao mar”, a RAM deu seguimento aos trabalhos no âmbito da 

“Escola de Marítimos” - Plataforma Regional Integrada de Formação e Ensino na Área do 

Mar. Esta iniciativa que visa a promoção de competências, criatividade e tecnologia, em áreas 

relevantes para o desenvolvimento da RAM, entre as quais a pesca, aquacultura, biotecnologia 

e outros sectores emergentes da economia azul, através do curso de Técnicos de Aquicultura, 

enquadrado no Catálogo Nacional de Qualificações, em colaboração com o Instituto de 

Qualificação, e cujo desenho e conteúdo programático, considerou as reais necessidades do 

setor na Região, promovendo a formação no universo do Instituto de Emprego da Madeira. 

IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO INSPEÇÃO E 

CONTROLO DAS ATIVIDADES DE PESCA NA REGIÃO 

Em janeiro de 2019 foi aprovada a candidatura do novo Projeto CVMAR+, submetido em 

outubro de 2018 na plataforma do MAR2020, que tem como objetivo principal formar os 

técnicos do Serviço de inspeção e controlo e os futuros inspetores regionais de pescas da 

carreira especial de Inspeção de Pescas da RAM, para o efetivo exercício das funções de 

controlo, acompanhamento e vigilância das atividades de pesca na Região.  

Em 2020, iniciou-se a formação de seis novos inspetores de pesca e efetuadas as primeiras 

aquisições de bens e serviços previstas na candidatura. As circunstâncias da situação de 

pandemia impediram, contudo, a execução em pleno das ações previstas, nomeadamente as 

deslocações à Agência Europeia de Controlo das Pescas, em Vigo, e o acompanhamento de 

missões conjuntas com outras entidades no território nacional e Região Autónoma dos Açores. 

As limitações impostas pela pandemia levaram também a que grande parte da formação tivesse 

sido transferida para 2021, o que se veio a refletir na execução do projeto em 2020. Foi 

solicitada e aprovada a prorrogação do prazo de conclusão da execução material e financeira 

do projeto para 31 de dezembro de 2021. 
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Em 2021, ficou concluída a formação para os Inspetores Regionais de Pesca passando a Região 

a contar com um corpo inspetivo com competência para atuar na área do controlo da atividade 

da pesca. Deu-se, assim, cumprimento ao preconizado no artigo 5.º do Regulamento (CE) nº 

1224/2009, de 20 de novembro, que institui um regime de controlo da União, no que diz 

respeito à capacitação de meios humanos e técnicos capazes de assegurar por si, ou em 

articulação com outras entidades, o cumprimento das regras da Política Comum de Pescas. 

Deu-se assim por concluído o projeto CVMAR+ a 31 de dezembro de 2021, com uma 

execução na ordem dos 85%. O projeto foi aprovado por 156 mil euros, com 141 mil euros 

financiados pelo FEAMP e uma comparticipação regional de 15 mil euros. 

A fim de assegurar a continuidade destas operações, foi submetida uma nova candidatura ao 

PO MAR 2020 que deverá assegurar o financiamento das despesas até ao final do presente 

quadro comunitário. O projeto agora submetido tem uma dotação orçamental de 174 mil 

euros com uma taxa de comparticipação de 90%. 

No seguimento das recomendações da Comissão Europeia neste âmbito, estes projetos vêm 

colocar à disposição dos serviços de inspeção e controlo das pescas da Região os meios 

técnicos e humanos necessários para o exercício da função inspetiva, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1224/2009, de 20 de novembro, que institui um regime de controlo da 

União. 

POSSIBILIDADES DE PESCA PARA 2022 – ATUM E CARAPAU 

Na reunião ICCAT, realizada em março de 2018, em Madrid, foi destacada a recuperação do 

atum rabilho registada nos últimos anos, fruto do plano de recuperação implementado. A 

RAM defendeu a passagem do plano de recuperação para um plano de gestão, com 

flexibilização das medidas técnicas em vigor. Assim, na reunião de Dubrovnik, no fim de 2018, 

foi aprovada esta intenção, permitindo que as embarcações de salto e vara registadas na RAA 

e RAM possam efetuar pesca dirigida ao atum rabilho, que esteve vedada durante os anos em 

que vigorou o plano de recuperação.  

Na reunião anual da ICCAT de novembro de 2019, em Palma de Maiorca, a quota de atum 

rabilho para Portugal continuou a aumentar, passando de 399 ton em 2017, para 470 ton em 

2018, 519 ton em 2019 e 574 ton em 2020.  
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Em 2020, a reunião da ICCAT, onde são discutidas as medidas de conservação e definição de 

TAC das espécies geridas por esta ORGP, foi cancelada, passando as comunicações a realizar-

se preferencialmente por videoconferência. Esta situação levou a algum atraso na definição 

das quotas e regras para 2021, tendo sido adotado genericamente o princípio do rollover para 

todas as espécies. 

Assim, para o atum rabilho irão continuar a vigorar as regras previstas na Recomendação 

ICCAT 19-04, transposta para o Regulamento (UE) n.º 2019/833 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, permitindo que parte da quota atribuída a Portugal seja utilizada na pesca dirigida 

efetuada pelas embarcações de isco vivo das Regiões Autónomas e, por outro lado, que as 

pequenas embarcações da pesca costeira possam desembarcar um atum rabilho por viagem 

sendo o by Catch calculado numa base anual e não no momento da descarga como acontece 

com as demais embarcações. Este by Catch será sempre calculado em peso desembarcado e 

não em número de exemplares. 

Esta alteração revelou-se vantajosa para a frota local já em 2020, principalmente para a frota 

de menores dimensões, dado que, apesar da situação particular do mercado, conseguiu tirar 

partido da derrogação.  

Em 2021, a reunião anual da ICCAT realizou-se de forma virtual entre os dias 15 e 23 de 

novembro. De salientar a aprovação da Recomendação 21-01 que estabelece o compromisso 

das Partes Contratantes na implementação de um plano de recuperação do stock do atum 

patudo para os próximos 15 anos. 

O plano de pesca para o atum rabilho foi já apresentado à Comissão bem como o Plano de 

Inspeção e Controlo, aguardando-se a sua aprovação. O período estabelecido para a pesca 

ativa do atum rabilho está compreendido entre o dia 1 de março e o dia 1 de julho, sendo o 

by catch autorizado ao longo de todo o ano. 

O Regulamento (UE) 2022/109 do Conselho, de 27 de janeiro, fixa as quotas disponíveis para 

as principais espécies de tunídeos com interesse para a Região. Assim, para 2022, salvo ajustes 

a efetuar ao longo do ano, estão fixados os seguintes limites para Portugal: 

− Atum patudo: 2.823,84 ton; 

− Atum voador: 1.962,13 ton; 

− Atum rabilho:    572,97 ton. 
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Refira-se que a Portaria 263/2020, de 10 de novembro, veio repartir a quota portuguesa do 

atum patudo e do atum voador pelo Continente e Regiões Autónomas, estando reservadas 

para estas 85% da quota das duas espécies. 

Quanto ao atum rabilho, o Regulamento prevê que a União receberá em 2022, para além da 

quota de 19.312 toneladas atribuída, uma quota suplementar de 100 toneladas, exclusivamente 

para navios de pesca artesanal de determinados arquipélagos na Grécia (Ilhas Jónicas), 

Espanha (Ilhas Canárias) e Portugal (Açores e Madeira). Esta quantidade suplementar será 

repartida da seguinte forma: 4,5 ton para a Grécia, 87,3 ton para Espanha e 8,2 ton para 

Portugal. 

Saliente-se que a presença de cercadores e dispositivos de concentração de pescado no golfo 

da Guiné continua a ser uma preocupação para as frotas das Regiões Autónomas, uma vez 

que, embora ainda não demonstrado cientificamente, há a convicção que constituem 

interferências no normal circuito migratório diminuindo consideravelmente a quantidade de 

peixe que alcança as nossas latitudes.  

Quanto ao carapau, a UE delega nas autoridades nacionais a determinação da quota para a 

captura na área do Comité das Pescas do Atlântico Centro-Este onde se insere a RAM 

(CECAF 34.1.2.), sendo a Região chamada a participar no aconselhamento relativo ao estado 

de exploração do recurso.  

POSSIBILIDADES DE PESCA PARA 2021 E 2022 PARA OS NAVIOS DE PESCA 

DA UNIÃO RELATIVAS A DETERMINADAS UNIDADES POPULACIONAIS 

DE PEIXES DE PROFUNDIDADE  

No que se refere ao peixe-espada-preto, em resultado dos esforços de Portugal, da RAA e da 

RAM dos últimos anos o regulamento que determinou as possibilidades de pesca para 2019 e 

2020 determina que o TAC para o peixe-espada-preto na zona CECAF 34.1.2, onde se insere 

a RAM, passe a ser indicado por Portugal. Este desfecho foi o reconhecimento que as pescarias 

artesanais de profundidade com palangre derivante (arte de pesca seletiva) dirigidas ao peixe-

espada-preto são compatíveis com a exploração sustentável da unidade populacional, em 

coerência com as regras da política comum das pescas. Esta faculdade manteve-se no 

Regulamento (UE) 2021/91, de 28 de janeiro de 2021, que fixa para 2021 e 2022, em relação 
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a determinadas unidades populacionais de peixes de profundidade, as possibilidades de pesca 

aplicáveis para os navios de pesca da União. 

Por outro lado, o regulamento para 2019 e 2020 também reconhecia que as pescarias dirigidas 

ao peixe-espada-preto implicavam capturas acessórias inevitáveis de tubarões de 

profundidade. Por conseguinte, para 2019 e 2020 foi mantido um TAC restritivo (7 ton) para 

as capturas acessórias de tubarões de profundidade na pesca dirigida ao peixe-espada-preto 

com palangre, devendo os EM em causa estabelecer novas medidas de gestão regional para a 

pesca do peixe-espada-preto, tendo em vista reduzir as capturas acessórias de tubarões de 

profundidade. No entanto, para 2021 e 2022, não foi possível manter o TAC restritivo, 

passando a ser proibida a pesca de tubarões de profundidade, bem como manter a bordo, 

transbordar, transladar ou desembarcar tubarões de profundidade nas zonas CECAF 34.1.1 e 

34.1.2 (onde se insere a RAM). 
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CAPÍTULO IV 

 

OS AUXÍLIOS DE ESTADO 

Em 2021, a Comissão Europeia procedeu a diversas adaptações da legislação e orientações de 

auxílios de Estado com vista a alinhá-las com os objetivos da União para a dupla transição 

climática e digital. Destacam-se duas alterações ao Quadro temporário relativo a medidas de 

auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19, a 

Comunicação relativa a auxílios estatais com finalidade regional, a Comunicação sobre 

Projetos Importantes de Interesse Europeu Comum, as novas Orientações sobre o 

Financiamento de Risco e as Orientações relativas a auxílios estatais em matéria de Clima, 

Energia e Ambiente.  

Além destas, a Comissão Europeia adotou o Regulamento (UE) 2021/1237, da Comissão, de 

23 de julho de 2021, o qual altera o Regime Geral de Isenção por Categoria (RGIC) de modo 

a abranger as prioridades do Pacto Ecológico Europeu e a Transição Digital. Também lançou 

várias consultas públicas, com destaque para a revisão das orientações relativas a auxílios 

estatais em matéria de Clima, Energia e Ambiente, a comunicação sobre o enquadramento dos 

auxílios estatais relativos à Investigação, Desenvolvimento e Inovação e a revisão específica 

do RGIC. 

QUINTA ALTERAÇÃO À COMUNICAÇÃO “QUADRO TEMPORÁRIO 

RELATIVO A MEDIDAS DE AUXÍLIO ESTATAL EM APOIO DA ECONOMIA 

NO ATUAL CONTEXTO DO SURTO DE COVID-19” 

No final do mês de janeiro, a Comissão apresentou a quinta alteração ao Quadro temporário 

relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19 

(aprovado em março de 2020), no sentido de prorrogar o seu prazo de vigência até 31 de 

dezembro de 2021 e alargar o respetivo âmbito através do aumento dos limites máximos nele 

estabelecidos e da possibilidade de conversão de empréstimos e outros instrumentos em 

subvenções diretas até ao final de 2021. 

No que diz respeito aos montantes limitados de auxílio concedidos ao abrigo do Quadro 

Temporário, os anteriores limites máximos por empresa foram duplicados, passando para: 
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− 225 mil euros por empresa ativa na produção primária de produtos agrícolas 

(anteriormente 100 mil euros); 

− 270 mil euros por empresa ativa no setor das pescas e da aquicultura (anteriormente 120 

mil euros); 

− 1.800 mil euros por empresa ativa em todos os outros setores (anteriormente 800 mil 

euros). 

Manteve-se a possibilidade de combinação destes auxílios com os auxílios de minimis até ao 

limite de 200 mil euros por empresa (até 30 mil por empresa ativa no setor das pescas e da 

aquicultura e até 25 mil euros por empresa ativa no setor da agricultura) por um período de 

três exercícios financeiros, desde que respeitados os requisitos aplicáveis aos auxílios de minimis. 

Para as empresas especialmente afetadas pela crise pandémica, que registem perdas de volume 

de negócios de, pelo menos, 30% durante o período elegível, face ao mesmo período de 2019, 

o Quadro Temporário foi alterado no sentido de permitir que os EM contribuam para a parte 

dos custos fixos das empresas que não são custos cobertos pelas suas receitas até ao valor de 

10.000 mil euros por empresa (anteriormente 3.000 mil euros). 

No que respeita à conversão de instrumentos reembolsáveis em subvenções diretas, passou a 

ser permitido aos EM converter, até 31 de dezembro de 2022, instrumentos reembolsáveis 

(como é o caso das garantias, empréstimos e adiantamentos reembolsáveis) concedidos ao 

abrigo do Quadro Temporário noutras formas de auxílio, como subvenções diretas. 

À semelhança do que já acontecia anteriormente, permanece a obrigação de reporte das 

informações pertinentes sobre cada auxílio individual superior a 100 mil euros (ou 10 mil euros 

no caso dos setores primários da agricultura e das pescas) na Plataforma de Transparência. 

Ao abrigo do disposto nas secções 2 e 3.1 do Quadro Temporário e em harmonia com a quinta 

alteração, a RAM procedeu à notificação de duas medidas de auxílio de Estado. A primeira 

notificação ocorreu em abril, tendo sido notificado o SA.62647 intitulada Sistema de incentivos à 

Liquidez das PME na Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia COVID-19, designado por 

Programa “APOIAR.PT.Madeira”, cujo financiamento reveste a forma de um incentivo não 

reembolsável e tem um orçamento de 22.000 mil euros. A segunda notificação ocorreu em 

junho, tendo sido notificado o SA. 64041 intitulado Apoio financeiro extraordinário a fundo perdido 

às empresas do setor de transformação da cana-de-açúcar que operam no território da Região Autónoma da 
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Madeira para fazer face às necessidades de exploração e de tesouraria, que decorrem das medidas excecionais e 

temporárias que vêm sendo adotadas para fazer face à situação epidemiológica do novo Coronavírus COVID-

19, com um orçamento de 275 mil euros. 

Na sequência desta quinta alteração ao Quadro Temporário, a RAM solicitou, em 26 de março, 

a prorrogação do SA.59744 até 31 de dezembro de 2021 tendo sido atribuída a identificação 

SA.62507 intitulada COVID-19: Amendment of SA.57494 (2020/N) – direct grant and loan 

guarantee scheme – Autonomous Region of Madeira, ao abrigo da qual foi implementada a Linha de 

Crédito Apoiar Madeira 2020 com o objetivo de apoiar a tesouraria das empresas da Região 

Autónoma da Madeira afetadas pela pandemia. 

Refira-se que a Comissão lançou, no dia 1 de junho, um inquérito, dividido em duas partes, 

dirigido aos EM para aferir se o Quadro deveria ser prolongado após 31 de dezembro de 2021 

e quais as medidas a manter ou a alterar. 

A RAM submeteu a sua resposta à primeira parte deste inquérito no dia 13 de julho, na qual 

manifestou a sua concordância com as medidas adotadas no âmbito do Quadro Temporário 

e sugeriu o prolongamento da respetiva vigência até, pelo menos, 30 de junho de 2022, dado 

o surgimento de novas estirpes do vírus COVID-19 e a ameaça que estas representam para a 

recuperação económica. Destacou os setores do turismo e da agricultura e sugeriu uma 

adaptação do Quadro Temporário no sentido de dar especial atenção às empresas que operam 

nestes setores, independentemente da sua dimensão. Manifestou ainda preocupação com a 

necessidade de evitar a insolvência de empresas que entraram em dificuldade na sequência da 

pandemia e solicitou que fossem tomadas medidas com vista a acautelar esta situação. 

Uma segunda parte do inquérito incidiu especificamente sobre as medidas de auxílio aprovadas 

ao abrigo do Quadro Temporário e os montantes efetivamente concedidos, cuja resposta por 

parte da RAM foi submetida no dia 22 de setembro. 

SEXTA ALTERAÇÃO À COMUNICAÇÃO “QUADRO TEMPORÁRIO 

RELATIVO A MEDIDAS DE AUXÍLIO ESTATAL EM APOIO DA ECONOMIA 

NO ATUAL CONTEXTO DO SURTO DE COVID-19” 

Em setembro, a Comissão lançou uma consulta pública de caráter urgente relativa à sexta 

proposta de alteração ao Quadro Temporário em vigor. Nesta proposta, além do alargamento 

do respetivo período de aplicação até 30 de junho de 2022, foram inseridas duas novas secções: 
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uma relativa a medidas de apoio ao investimento para uma economia sustentável (cujo período 

de aplicação se estende até 31 de dezembro de 2022) e outra relativa a medidas de apoio à 

solvabilidade (cujo período de aplicação vai até dezembro de 2023). Além disso, a Comissão 

propôs um aumento do limiar máximo de auxílio relativo aos auxílios sob a forma de apoio 

para custos fixos não cobertos que passou a ser de 12.000 mil euros por empresa (ao invés dos 

10.000 mil anteriormente previstos). 

A sexta alteração ao Quadro Temporário foi adotada pela Comissão no dia 18 de novembro, 

através da Comunicação 2021/C 473/01, publicada a 24 de novembro. Já em outubro, a RAM 

comunicou à Direção-Geral dos Assuntos Europeus (DGAE) a intenção de prorrogar as 

medidas SA.57494, SA.62647 e SA.64041, atrás referidas, até 30 de junho de 2022, na 

sequência desta nova revisão do Quadro Temporário. 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO GUIA RELATIVO AOS ARTIGOS 34.º A 36.º 
DO TRATADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA 

Em março, a Comissão publicou a Comunicação Guia relativo aos artigos 34.º-36.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia (TFUE) através da qual esclarece que o objetivo comum das 

regras relativas aos auxílios estatais e os artigos 34.º a 36.º do TFUE consiste em assegurar a 

livre circulação de mercadorias entre os EM, em condições normais de concorrência, embora 

o facto de uma medida estatal ser qualificada como auxílio estatal não obste a que a 

compatibilidade de um regime de auxílios seja apreciada em relação a outras regras da UE, 

como os artigos 34.º a 36.º do TFUE. 

COMUNICAÇÃO “ORIENTAÇÕES RELATIVAS AOS AUXÍLIOS COM 

FINALIDADE REGIONAL” 

No final do mês de abril, a Comissão publicou a Comunicação Orientações relativas aos auxílios 

com finalidade regional através da qual procedeu à atualização e modificação das orientações em 

vigor nesta matéria de modo a uniformizá-las com os objetivos a longo prazo da União 

relativas ao Pacto Ecológico Europeu e às Estratégias Digital e Industrial. 

Com as novas Orientações, além do aumento das intensidades de auxílio, foi introduzida a 

possibilidade de combinar diferentes tipos de auxílios para o mesmo investimento de modo a 

que os EM possam incentivar a prossecução de objetivos diferentes de forma otimizada, 

evitando simultaneamente a sobrecompensação. 
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Foi introduzido um capítulo autónomo relativo a custos elegíveis que faz uma clara distinção 

entre custos elegíveis em auxílios ao investimento e custos elegíveis em auxílios ao 

funcionamento. Neste contexto, é dada especial atenção às RUP no que toca aos regimes de 

auxílios ao funcionamento, abrindo a possibilidade de compensação de custos adicionais de 

funcionamento suportados nessas regiões em consequência direta de um ou vários dos 

condicionalismos que lhes são inerentes, desde que devidamente quantificados e comparados 

com os custos suportados por empresas semelhantes estabelecidas noutras regiões do EM em 

causa. 

Estas novas Orientações entrarão em vigor a 1 de janeiro de 2022, cabendo aos EM a 

elaboração dos respetivos mapas de auxílios com finalidade regional destinados a vigorar entre 

2022 e 2027.  

Saliente-se que, neste âmbito, em junho, deu-se início ao procedimento de pré-notificação do 

SA. 63598, referente a uma Taxa reduzida do imposto especial sobre o consumo de álcool aplicada ao 

«Rum da Madeira» e aos licores produzidos na Região Autónoma da Madeira e em Portugal continental.  

Em outubro, foi efetuado o procedimento de notificação do mencionado SA.63598, que 

aguarda aprovação por parte da Comissão Europeia. 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO «ORIENTAÇÕES SOBRE A 

UTILIZAÇÃO DE OPÇÕES DE CUSTOS SIMPLIFICADOS NO ÂMBITO 

DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO 

(FEEI)» - VERSÃO REVISTA 

A Comunicação da Comissão Europeia de 27 de maio, relativa a Orientações sobre a utilização 

de opções de custos simplificados no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, veio esclarecer as dúvidas existentes relativas à compatibilidade das opções de 

custos simplificados com as regras relativas aos auxílios estatais, clarificando que as mesmas 

são de aplicação geral, isto é, as categorias de custos para os quais são estabelecidas opções de 

custos simplificados são elegíveis tanto ao abrigo das regras dos FEEI como ao abrigo das 

regras relativas aos auxílios estatais. 

Estas orientações têm implicações para a RAM na medida em que a Região tem ativo o 

Programa Operacional Madeira 14-20 cujo modelo de governação, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2014/M, enquadra a ação dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) e sua intervenção para o período de programação 2014-2020.  
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Atualmente, no âmbito deste Programa, encontra-se ativa na Região a medida de auxílio estatal 

com a identificação SA.61754, intitulada Linha de Crédito Emissão de Garantias no âmbito do PO 

Madeira 14-20, destinada a vigorar até 31 de dezembro de 2023. 

REGULAMENTO (UE) 2021/1237, DA COMISSÃO, DE 23 DE JULHO DE 

2021 

O Regulamento (UE) n.º 2021/1237, da Comissão, que altera o Regulamento (UE) n.º 

651/2014 que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno em 

aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado, de 23 de julho, veio inserir alterações ao 

Regulamento Geral de Isenção por Categoria (RGIC) de modo a melhorar a interação entre 

as regras de financiamento da UE - que dizem respeito a Programas recentemente adotados 

(Horizonte 2020, Horizonte Europa, INTERREG e InvestEU) - e as regras em matéria de 

auxílios estatais no âmbito do novo Quadro Financeiro Plurianual, que tem como principal 

objetivo fazer face às consequências socioeconómicas da pandemia de COVID-19 e dar 

resposta às prioridades a longo prazo da UE, nomeadamente as transições ecológica e digital. 

Os auxílios relevantes para alcançar esses objetivos de dupla transição incluem os auxílios a 

projetos de eficiência energética em edifícios; auxílios às infraestruturas de carregamento e 

abastecimento de veículos rodoviários com baixas emissões; auxílios a redes fixas de banda 

larga, redes móveis 4G e 5G, determinados projetos transeuropeus de infraestruturas de 

conetividade digital e auxílios sob a forma de regimes de vales de conectividade. 

Foi alargado o âmbito de isenção de notificação prévia para Projetos de Cooperação Territorial 

Europeia para grandes empresas (antes só se aplicava às PME) e passou a estar prevista a 

possibilidade de auxílios de montantes muito reduzidos (até 20 mil euros por empresa) para 

participação em projetos desta natureza. 

Foram introduzidas novas regras relativas à Parceria Europeia de Inovação para a 

produtividade e sustentabilidade agrícolas («PEI») e projetos de Desenvolvimento Local de 

Base Comunitária («DLBC») para PME que participam nestes projetos. 

Passou ainda a estar prevista uma categoria de projetos relativos a investimentos na 

implementação de uma rede de cabos submarinos que, uma vez preenchidas as condições 

específicas de compatibilidade, introduz uma exceção de notificação prévia para as RUP. Além 

dos auxílios à conectividade transfronteiriça entre dois ou mais EM, passou a ser permitido o 
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apoio a infraestruturas com a finalidade de melhorar a conectividade das RUP com o respetivo 

território continental. Esta nova previsão tem implicações relevantes para a RAM uma vez que 

esta poderá eventualmente tirar proveito da sua posição estratégica para estimular a criação de 

uma plataforma internacional de instalação de centros de armazenamento de dados de 

computação o que constitui um fator de atração ao investimento na Região. 

Foram introduzidas novas regras relativas a auxílios sob a forma de regimes de vales de 

conectividade concedidos quer aos consumidores, para facilitar o teletrabalho e os serviços de 

educação e formação em linha, quer às PME, cuja necessidade ficou evidenciada com a atual 

situação de pandemia. 

Além disso, e para fazer face aos efeitos económicos e financeiros adversos causados pela 

pandemia, foi alargado o âmbito de aplicação do RGIC no sentido de abranger empresas que, 

entretanto, se tornaram empresas em dificuldade de modo a continuarem, excecionalmente, a 

ser elegíveis para beneficiar dos auxílios previstos no RGIC entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de 

dezembro de 2021. 

Na sequência da prorrogação do período de vigência do RGIC até dezembro de 2023, a RAM 

solicitou a prorrogação das medidas de auxílio seguintes: 

− SA.46360 – Regime de Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos na RAM – com a identificação 

SA.61757; 

− SA.46359 – Regime Fiscal de Apoio ao Investimento da RAM – com o SA.61756; 

− SA.46358 – Regime dos Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo na RAM - à qual 

foi atribuída a identificação SA.61755; 

− SA.49584 – Linha de Crédito Investe RAM - à qual foi atribuído o SA.61556. 

Adicionalmente, foram modificadas as seguintes medidas: 

− SA.44819 – Subsídio de mobilidade nas ligações entre a ilha da Madeira e o Porto Santo – à qual foi 

atribuída a identificação SA.63703; 

− SA.60783 – Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da Região Autónoma 

da Madeira Funcionamento 2020 – à qual foi atribuída a identificação SA.62436 

− SA.60610 – Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial da Região Autónoma da 

Madeira- VALORIZAR 2020 – à qual foi atribuída a identificação SA.61766; 
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− SA.49584 - Linha de Crédito Investe RAM – à qual foi atribuída a identificação SA.61555 e 

SA.61556. 

Além destas modificações, a RAM procedeu à notificação de um regime de auxílios 

denominado Linha de Crédito Emissão de Garantias no âmbito do PO Madeira 14-20 com o SA. 

61754. 

REGULAMENTO (UE) 2020/2008, DA COMISSÃO, DE 8 DE DEZEMBRO, 
QUE ALTERA OS REGULAMENTOS (UE) N.º 702/2014, N.º 717/2014 E (UE) 

N.º 1388/2014 

Na sequência da publicação do Regulamento (UE) n.º 2020/2008, da Comissão, de 8 de 

dezembro, que prorrogou o período de aplicação dos Regulamentos (UE) n.º 702/2014, (UE) 

n.º 717/2014 e (UE) n.º 1388/2014 até 31 de dezembro de 2022, e tendo em conta a 

Comunicação da Comissão que altera as Orientações da União Europeia relativas aos auxílios 

estatais nos setores agrícola e florestal e nas zonas rurais para 2014-2020 no que se refere ao 

período de aplicação até 31 de dezembro de 2022, a RAM comunicou à DGAE, no final do 

ano de 2020, a intenção de prorrogar, até 31 de dezembro de 2022, as medidas de auxílio de 

Estado adotadas ao abrigo das Orientações e do Regulamento (UE) n.º 702/2014 (ABER). 

Deste modo, permaneceram ativas várias medidas de auxílio, entre as quais se destaca o 

SA.57406, intitulada Indemnização dos produtores agrícolas afetados pelos temporais de fevereiro e março de 

2018, no âmbito da qual foram autorizados vários pagamentos ao longo do ano de 2021 - 

conforme resoluções adotadas pelo Governo Regional e devidamente publicadas no JORAM- 

e ainda as medidas SA.45442, SA.45441, SA.45440, SA.45439, SA.58092 e SA.47836, 

correspondentes a submedidas aprovadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 

da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM). 

No decorrer do ano foram introduzidas alterações ao regime de aplicação da submedida 15.1 

- Pagamento de serviços silvoambientais e climáticos, da Medida 15 do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira, o qual tem a medida de auxílio ativa 

com a identificação SA.5809137. 

 

37 Portaria n.º 151/2021 de 31 de março (JORAM I Série 59-2021, 5º suplemento, de 31/03) e Portaria n.º 236/2021 de 
10 de maio (JORAM I Série 83-2021, 2º suplemento, de 10/05) 
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COMUNICAÇÃO RELATIVA AO SEGURO DE CRÉDITO À 

EXPORTAÇÃO EM OPERAÇÕES GARANTIDAS A CURTO PRAZO  

No dia 6 de dezembro, a Comissão Europeia adotou a revisão da Comunicação relativa ao 

seguro de crédito à exportação em operações garantidas a curto prazo (STEC) após um longo 

período de consulta pública relativamente a esta matéria.  

A Comunicação STEC estabelece regras para garantir que o apoio estatal aos créditos à 

exportação não distorce a concorrência entre as seguradoras de crédito à exportação privadas 

e públicas, e cria condições de concorrência equitativas entre os exportadores em diferentes 

EM. 

Os créditos à exportação permitem a compradores estrangeiros de bens e serviços diferir o 

pagamento. O pagamento diferido implica um risco de crédito para os vendedores, contra o 

qual estes se seguram (seguro de crédito à exportação). 

A nova Comunicação STEC vem alterar os critérios de elegibilidade para as PME que, em 

certas circunstâncias, podem beneficiar de seguros estatais. Embora esta possibilidade existisse 

ao abrigo das regras anteriores, só eram elegíveis PME com um volume de negócios anual de 

exportações até 2.000 mil de euros. Com a nova Comunicação, este limiar aumentou para 

2.500 mil de euros.  

Na sequência da pandemia, foi constatado que existia uma insuficiência de capacidade das 

seguradoras privadas para o crédito à exportação em operações garantidas a curto prazo em 

geral e considerou todos os riscos comerciais e políticos associados às exportações para os 

países enumerados no anexo STEC como temporariamente não negociáveis até 31 de março 

de 2022. Esta Comunicação entrou em vigor a 1 de janeiro de 2022. 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS AO FINANCIAMENTO DE RISCO 

A 6 de dezembro, a Comissão adotou a revisão das Orientações relativas ao financiamento de 

risco que clarificam e simplificam as regras ao abrigo das quais os EM podem apoiar e facilitar 

o acesso ao financiamento por parte das empresas europeias em fase de arranque, das PME e 

das empresas de média capitalização, garantindo ao mesmo tempo condições equitativas no 

mercado único. 

As novas Orientações nesta matéria vêm limitar a obrigação de fornecer uma análise do défice 

de financiamento aos regimes de financiamento de risco mais importantes e esclarecer melhor 
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quais os elementos de prova necessários para justificar o auxílio. Também são introduzidos 

requisitos simplificados para a avaliação de regimes que visem exclusivamente empresas em 

fase de arranque e PME que ainda não tenham realizado a sua primeira venda comercial e, por 

fim, são alinhadas certas definições incluídas nas orientações com as incluídas no RGIC, a fim 

de assegurar a coerência entre os dois conjuntos de regras. 

Estas Orientações entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2022. 

COMUNICAÇÃO QUE COMPLEMENTA AS ORIENTAÇÕES RELATIVAS A 

DETERMINADAS MEDIDAS DE AUXÍLIO ESTATAL - SISTEMA DE 

COMÉRCIO DE LICENÇAS DE EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE 

ESTUFA APÓS 2021 

A 30 de dezembro, a Comissão publicou uma Comunicação que complementa as Orientações 

de 2020 relativas a determinadas medidas de auxílio estatal no âmbito do Sistema de Comércio 

de licenças de emissão de gases com efeito de estufa após 202138. 

Estas Orientações têm por objetivo a redução do risco de “fuga de carbono” que ocorre 

quando as empresas transferem a produção para países terceiros com políticas climáticas 

menos ambiciosas, o que diminui a atividade económica na UE, sem, contudo, reduzir as 

emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial. 

Refira-se que ao nível nacional, o Decreto-lei n.º 12/2020, de 6 de abril, prevê a possibilidade 

de serem adotadas medidas especiais e temporárias de auxílio a favor de setores expostos a 

um risco significativo de “fuga de carbono” devido aos custos indiretos incorridos pelo facto 

dos custos das licenças de emissão de gases com efeito de estufa se repercutirem nos preços 

da eletricidade e prevê que as medidas de auxílio adotadas nesta matéria sejam estabelecidas 

mediante portaria do Governo. Neste sentido, foi publicada a Portaria n.º 203/2021, de 28 de 

setembro, que estabelece uma medida de auxílio a custos indiretos a favor das instalações 

abrangidas pelo regime de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), determinando 

os critérios de elegibilidade, o conjunto de procedimentos a desenvolver pelos operadores de 

 

38 Em abril, o Órgão de Fiscalização da EFTA publicou as Orientações relativas a determinadas medidas de auxílio estatal 
no âmbito do sistema de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa após 2021, através da qual ficou 
garantida a uniformização das regras sobre auxílios estatais nesta matéria em consonância com as regras estabelecidas nas 
Orientações da Comissão Europeia publicadas em 25 de setembro de 2020 e que entraram em vigor a 1 de janeiro de 
2021. 
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instalações abrangidas pelo regime CELE suscetíveis de recorrer a esta medida de auxílio, as 

entidades envolvidas no processo de atribuição do auxílio, os critérios para determinar o 

montante máximo do auxílio, bem como os critérios de ajuste ao montante máximo 

determinado.  

CONSULTAS PÚBLICAS 

Revisão da Comunicação sobre o enquadramento das regras de auxílios estatais à 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação  

As prioridades da Comissão relativas à Estratégia Digital e Industrial e ao Pacto Ecológico 

Europeu implicam uma revisão complementar da Comunicação da Comissão relativa ao 

Enquadramento dos Auxílios Estatais à Investigação, Desenvolvimento e Inovação, de modo 

a uniformizar certos conceitos e regras de aplicação em harmonia com as mais recentes 

alterações ao RGIC. 

Deste modo, a Comissão deu início a um procedimento de consulta pública que decorreu 

entre 8 de abril e 3 de junho com vista à submissão de contributos relativamente a esta matéria.  

Estão em causa alterações e alguns aditamentos relativos a certas definições em matéria de 

tecnologias de informação, a introdução de novos critérios de compatibilidade para permitir 

que o apoio às infraestruturas tecnológicas reflita a evolução de mercado e da tecnologia e 

incentive os investimentos em I&D&I, facilitando a dupla transição ecológica e digital. Em 

especial, as condições de compatibilidade das infraestruturas tecnológicas foram estabelecidas 

de forma a assegurar uma coerência terminológica entre as regras de auxílios estatais e as regras 

do Programa Horizonte 2020 e serão apoiadas da mesma forma que as infraestruturas de 

investigação (cujo apoio é limitado aos custos de investimento). 

A RAM deu o seu contributo no âmbito desta consulta, onde realçou a importância da 

simplificação e das especificidades das RUP, chamando a atenção para a necessidade de as 

novas definições terem de ser inseridas nos demais diplomas em matéria de investigação, 

desenvolvimento e inovação. Salientou ainda a necessidade de alterar a definição relativa ao 

“início dos trabalhos” uma vez que esta não foi alvo de revisão e, a permanecer inalterada, 

continuará a bloquear oportunidades de investimento que eventualmente possam surgir, 

impedindo as empresas de dar início ao investimento.  
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A RAM destacou ainda a importância da taxa fixa máxima para efeitos de cálculo de custos 

indiretos e sugeriu que esta seja de 25% (ao invés de 15%, como está na proposta de revisão) 

calculados com base numa abordagem simplificada dos custos, por analogia ao Programa 

Horizonte 2020. 

Atualmente, encontra-se ativo na Região o SA.60605, denominada “Sistema de Incentivos à 

Produção de Conhecimento Científico e Tecnológico da Região Autónoma da Madeira – PROCiência 2020”, 

que abrange projetos enquadráveis no PO Madeira 14-20 e que têm como eixo prioritário, 

entre outros, o reforço da investigação, desenvolvimento tecnológico e a inovação. 

 

Avaliação das regras sobre auxílios estatais para implementação de infraestruturas de 

banda larga 

A Comissão lançou, no dia 19 de novembro, uma consulta pública sobre a revisão das 

Orientações relativas às regras de auxílios estatais às redes de banda larga.  

A revisão nesta matéria traz alterações relevantes, tais como a introdução de novos limiares de 

velocidade para o apoio público às redes fixas a gigabits e novas orientações sobre o apoio à 

implantação de redes móveis com o objetivo de refletir as crescentes necessidades de 

conectividade dos utilizadores finais e clarificar as condições em que o apoio pode ser 

concedido.  

É introduzida uma nova categoria de apoio sob a forma de medidas do lado da procura, que 

apoiem a aceitação de redes fixas e móveis (vales) e são clarificados determinados conceitos 

relevantes para a apreciação dos auxílios estatais pela Comissão, tais como mapeamento, 

procedimentos de contratação pública, condições obrigatórias para acesso ao mercado 

grossista e extensão das redes subvencionadas com fundos privados, entre outros. 

Esta consulta pública terminará a 11 de fevereiro de 2022 e a sua adoção está prevista para 

meados de 2022. 

 

Revisão das Orientações sobre auxílios estatais em matéria de Clima, Energia e 

Ambiente  

A Comissão Europeia lançou uma consulta pública, que decorreu entre 7 de junho e 2 de 

agosto, que teve por objeto o projeto de Revisão das “Orientações sobre auxílios estatais em 
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matéria de clima, energia e ambiente” e que irá substituir as Orientações atualmente em vigor 

denominadas “Orientações sobre auxílios estatais à proteção ambiental e à energia”.  

A revisão destas Orientações procura simplificar e atualizar determinadas disposições e alargar 

o âmbito de aplicação das Orientações a novos domínios, como a mobilidade limpa, a 

descarbonização, eficiência energética nos edifícios, circularidade e biodiversidade. Com o 

alargamento do âmbito de aplicação das Orientações, é possível apoiar todas as tecnologias 

capazes de concretizar o Pacto Ecológico Europeu, permitindo montantes de auxílio mais 

elevados e novos instrumentos de auxílio. 

As novas Orientações procuram aumentar a flexibilidade e simplificar as regras existentes de 

compatibilidade com uma avaliação simplificada de medidas transversais e sem notificações 

individuais para projetos ecológicos de grandes dimensões em regimes de auxílio aprovados 

pela Comissão.  

No que respeita à meta climática da União, procede-se ao alargamento do âmbito das 

Orientações a todas as tecnologias que se revelem suscetíveis de reduzir os gases com efeito 

de estufa e melhorar a eficiência energética.  

No que toca aos auxílios à melhoria do desempenho energético e ambiental dos edifícios, é 

aberta a possibilidade de os EM combinarem auxílios à melhoria da eficiência energética dos 

edifícios com os auxílios a quaisquer investimentos que melhorem o seu desempenho 

energético ou ambiental, como a infraestrutura para a produção e o armazenamento de energia 

renovável no local, pontos de carregamento de veículos elétricos e equipamento de 

digitalização. As Orientações propostas incluem regras específicas para os auxílios a empresas 

de serviços energéticos para facilitar os contratos de desempenho energético. O âmbito de 

aplicação das Orientações é alargado para prever a possibilidade de os EM apoiarem a 

implementação de infraestruturas de carregamento e abastecimento de acesso público 

necessárias ao funcionamento de veículos não poluentes. 

No setor da energia, foram introduzidas alterações nas regras de auxílios às infraestruturas 

energéticas cujo âmbito é alargado a novas categorias de infraestruturas como gasodutos 

reservados ao hidrogénio e a gases renováveis. 
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Por fim, há possibilidade de conceder auxílios sob a forma de reduções das imposições sobre 

a eletricidade para grandes consumidores de energia a fim de corrigir o aumento do risco de 

deslocalização das atividades de setores elegíveis para fora da UE para locais onde não existam 

regras ambientais tão ambiciosas. 

A adoção das novas Orientações ocorreu no dia 21 de dezembro de 2021 e começarão a 

vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022. 

 

Revisão da Comunicação sobre Projetos Importantes de Interesse Europeu Comum  

Em fevereiro, a Comissão Europeia lançou uma Consulta Pública relativa à revisão da 

Comunicação sobre Projetos Importantes de Interesse Europeu Comum (PIIEC) que surgiu 

na sequência da necessidade de uniformizar as atuais regras em matéria de auxílios estatais 

com os objetivos delineados pelo Pacto Ecológico Europeu e pela Estratégia Digital Europeia. 

Entre as alterações propostas figura o aumento do número mínimo de EM participantes nos 

projetos, mantendo-se simultaneamente a possibilidade de ser exigido um número inferior 

quando a natureza do projeto o justificar – como é o caso de projetos RTE-E e RTE-T. 

É feita referência explícita às PME e é evidenciada a sua importância para este tipo de projetos, 

uma vez que as PME geralmente beneficiam de montantes mais baixos de auxílio, o que as 

torna menos suscetíveis de distorcer indevidamente a concorrência. Por outro lado, a revisão 

procura incentivar igualmente as grandes empresas que participam nos PIIEC a envolverem 

PME de diferentes EM como seus parceiros, de modo a que as PME possam beneficiar cada 

vez mais dos PIIEC. 

A proposta de revisão da Comunicação procura refletir os recentes desenvolvimentos políticos 

da UE, em especial o Pacto Ecológico Europeu, a estratégia digital e a estratégia industrial, 

reconhecendo expressamente a possibilidade de avaliar grandes projetos transfronteiriços nos 

domínios da saúde ou digital. 

A adoção da revisão à Comunicação ocorreu no dia 25 de novembro e entrarão em vigor a 1 

de janeiro de 2022. 
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Revisão das Orientações relativas ao financiamento de risco 

Entre 21 de maio e 29 de julho, decorreu uma Consulta Pública que teve por objeto a revisão 

das Orientações relativas ao financiamento de risco.  

O objetivo dos auxílios estatais autorizados no âmbito das Orientações relativas ao 

financiamento de risco é dar resposta e superar as deficiências de mercado que impedem as 

PME da União Europeia de atrair o financiamento necessário para poderem crescer e ter êxito. 

O financiamento de risco às PME está limitado por certas dificuldades estruturais, em especial 

às PME em fase de arranque, que são incapazes de demonstrar a solidez dos seus planos de 

negócios aos investidores.  

As modificações propostas no projeto de revisão das Orientações nesta matéria passam pela 

consolidação de requisitos existentes para a avaliação ex ante de modo a que as medidas sejam 

mais fáceis e legíveis de executar, limitando a necessidade de quantificação do défice de 

financiamento apenas para medidas que atingem montantes superiores a 15.000 mil por 

beneficiário. Além disso, o foco das Orientações é direcionado para a compatibilidade dos 

auxílios estatais de modo a evitar sobreposições com a Comunicação sobre a noção de auxílio. 

A proposta estabelece ainda o conteúdo específico e o nível de elementos de prova necessários 

para demonstrar uma deficiência específica do mercado ou outro obstáculo relevante no 

acesso ao financiamento e simplifica as formulações existentes de modo a aumentar a 

coerência com o disposto no RGIC sem alterar a substância das regras. 

A Comissão adotou as novas Orientações nesta matéria no dia 6 de dezembro e começarão a 

aplicar-se a partir de 1 de janeiro de 2022. 

 

Revisão da Comunicação relativa ao seguro de crédito à exportação em operações 

garantidas a curto prazo  

A 22 de julho, a Comissão Europeia lançou uma Consulta Pública relativa à proposta de 

revisão da Comunicação relativa ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas a 

curto prazo (Comunicação STEC). A proposta de revisão propôs a prorrogação da validade 

das disposições da Comunicação para além de 2021, a atualização do limiar estabelecido para 

PME com volume de negócios anual de exportações de 2.000 mil de euros para 2.500 mil de 
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euros e a clarificação dos requisitos em matéria de transparência e de comunicação de 

informações. 

Findo o prazo da consulta pública, a Comissão adotou uma nova Comunicação STEC no dia 

6 de dezembro, a qual entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 e prolongou até 30 de 

março de 2022 a remoção dos países da lista de países com riscos negociáveis. 

 

Revisão específica do RGIC de modo a facilitar a implementação de medidas que 

promovem a dupla transição ecológica e digital 

Entre 6 de outubro e 8 de dezembro, decorreu uma consulta pública relativa a uma proposta 

de revisão específica do RGIC com vista a facilitar a implementação de medidas que 

promovem a dupla transição ecológica e digital em consonância com as revisões às 

Orientações relativas a auxílios estatais que decorreram ao longo do ano, nomeadamente as 

Orientações relativas aos auxílios com finalidade regional, as orientações relativas ao clima, à 

energia e ao ambiente, as orientações relativas ao financiamento de risco e as orientações 

relativas ao enquadramento dos auxílios à investigação, desenvolvimento e inovação. 

No respeitante aos auxílios com finalidade regional, cujas Orientações nesta matéria foram 

revistas e adotadas em 29 de abril, foram propostas as seguintes alterações:  

− Alargar a possibilidade de concessão de auxílios ao funcionamento para prevenir ou reduzir 

o despovoamento em regiões escassamente povoadas (antes tal só era possível para regiões 

muito escassamente povoadas);  

− Ajustar os limiares de notificação e permitir limiares de notificação mais elevados para as 

PME que realizam um projeto inferior a 50.000 mil euros a fim de evitar que sejam 

penalizadas pela abordagem do montante de auxílio ajustado, aplicável a projetos de maior 

dimensão;  

− Excluir dos auxílios com finalidade regional os custos relativos a edifícios, terrenos e 

equipamento, na medida e desde que beneficiem de apoio ao abrigo das regras do RGIC 

em matéria de auxílios e projetos de I&D&I; 

− A derrogação da exclusão de certos setores do âmbito de aplicação dos auxílios com 

finalidade regional mantém-se para as RUP e estende-se ao setor da energia; o requisito da 

contribuição própria de 25% não se aplica aos auxílios com finalidade regional concedidos 

para investimentos nas RUP na medida em que seja necessária uma contribuição inferior 



- 86 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

para acomodar plenamente a intensidade máxima de auxílio (alargada às grandes 

empresas); 

− Alinhar a redação da secção relativa às PME com a dos auxílios com finalidade regional- 

No que respeita ao financiamento de risco, são propostas novas flexibilidades para as regiões 

assistidas nos auxílios ao acesso ao financiamento por parte das PME, nomeadamente o 

aumento dos limiares de desagravamento fiscal para investimentos efetuados nas regiões 

assistidas (inclui as RUP). É também proposto o alargamento do âmbito dos auxílios às 

empresas em fase de arranque, uma vez que estas têm dificuldade em demonstrar aos 

investidores a sua fiabilidade creditícia, através da alteração ao critério de elegibilidade que 

permite que as empresas recebam auxílios ao financiamento de risco «dez anos após o seu 

registo e/ou, no caso de empresas inovadoras, sete anos após a sua primeira venda comercial». 

Também é proposta uma alteração ao atual artigo 21.º RGIC, que passa a prever auxílios ao 

financiamento de risco através de intermediários financeiros e auxílios ao financiamento de 

risco sob a forma de incentivos fiscais às pessoas singulares que investem em empresas 

elegíveis.  

Quanto aos auxílios à investigação, desenvolvimento e inovação (I&D&I), a nova proposta 

clarifica a definição de “polos de inovação digital”, simplifica as condições de concessão deste 

tipo de auxílios incluindo, por exemplo, a possibilidade de calcular os custos indiretos dos 

projetos através de uma abordagem simplificada dos custos e introduz novas regras de 

compatibilidade para apoio a infraestruturas de ensaio e experimentação. 

Por fim, no que respeita aos auxílios à proteção ambiental e à energia, é proposto o 

alargamento das possibilidades de os EM apoiarem vários tipos de projetos «verdes», tais como 

a redução de emissões de CO2, a reabilitação dos habitats naturais e dos ecossistemas, a 

proteção e restauração da biodiversidade, os veículos não poluentes ou com emissões nulas e 

as infraestruturas de recarga e abastecimento.  

Ao nível da energia, são propostas novas condições a respeitar para as grandes empresas com 

utilização intensiva de energia a fim de receberem auxílio sob a forma de taxas reduzidas de 

imposto, o que irá contribuir para um aumento da eficiência energética e investimentos em 

projetos conducentes a reduções substanciais das emissões de gases com efeito de estufa do 

beneficiário. São propostas isenções de notificação de auxílios ao investimento para projetos 
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de hidrogénio verde e investimentos em infraestruturas de hidrogénio e auxílios ao 

funcionamento a favor de pequenas instalações para a promoção de hidrogénio verde. É 

introduzida a possibilidade de atribuição de um «prémio ecológico» para os auxílios destinados 

a melhorar o desempenho energético dos edifícios e com vista a incentivar projetos ambiciosos 

de renovação de edifícios, sempre que as melhorias do desempenho energético conduzam a 

uma redução significativa da procura de energia primária.  

Também é proposta uma nova categoria de isenção de auxílios sob a forma de reduções de 

impostos ou imposições ambientais, que são necessários para certos setores com utilização 

intensiva de recursos. 

A adoção desta revisão está prevista para o segundo semestre de 2022. 

DECISÕES DA COMISSÃO EUROPEIA  

Obtiveram decisão favorável no âmbito do Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio 

estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19, os seguintes regimes: 

− SA. 62507: Modificação do SA. 57494 – Linha de Crédito Apoiar Madeira 2020 – Decisão 

C (2021) 3206 final de 30.04.2021; 

− SA. 62647: Sistema de incentivos à liquidez das micro, pequenas e médias empresas na 

Região Ultraperiférica da Madeira no contexto da pandemia COVID-19, designado 

Programa “APOIAR.PT.Madeira” – Decisão C (2021) 3415 final de 07.05.2021; 

− SA. 64041: Apoio financeiro extraordinário a fundo perdido às empresas do setor de 

transformação da cana-de-açúcar que operam no território da Região Autónoma da 

Madeira para fazer face às necessidades de exploração e de tesouraria, que decorrem das 

medidas excecionais e temporárias que vêm sendo adotadas para fazer face à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus COVID-19 – Decisão C (2021) 5753 final de 

29.07.2021. 

NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES  

Comunicações no âmbito do RGIC 

− SA. 62436: Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da Região 

Autónoma a Madeira Funcionamento 2020 (Modificação do SA. 60783); 



- 88 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

− SA. 61766: Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial da Região 

Autónoma da Madeira – VALORIZAR 2020 (Modificação do SA.60610); 

− SA. 61757: Regime de Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos na RAM (Prorrogação 

do SA.46360); 

− SA. 61756: Regime Fiscal de Apoio ao Investimento da RAM (Prorrogação do SA.46359); 

− SA. 61755: Regime de Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo na RAM 

(Prorrogação do SA.46358); 

− SA. 61754: Linha de Crédito Emissão de Garantia no âmbito do PO Madeira 14-20;  

− SA. 61556: Linha de Crédito Investe RAM 2020 (Prorrogação do SA.49584); 

− SA. 61555: Linha de Crédito Investe RAM 2020 (Modificação do SA.49584); 

− SA. 63703: Subsídio Social de Mobilidade nas ligações entre a ilha da Madeira e o Porto 

Santo (Modificação do SA.44819). 

Notificações no âmbito das Orientações relativas aos auxílios estatais 
com finalidade regional para 2014-2020 

− SA. 63598 (pré-notificação e notificação): Taxa reduzida do imposto especial sobre o 

consumo de álcool aplicada ao «Rum da Madeira» e aos licores produzidos na Região 

Autónoma da Madeira, quando consumidos na Região Autónoma da Madeira e em 

Portugal continental. 

Notificações no âmbito das Orientações da União Europeia relativas 
aos auxílios estatais nos setores agrícola e florestal e nas zonas rurais 
para 2014-2020 

− SA.57406: Indemnização aos produtores agrícolas afetados pelos temporais de fevereiro e 

março de 2018 (automaticamente prorrogada com a prorrogação da vigência das 

Orientações). 

Notificações no âmbito da Comunicação da Comissão sobre o 
Quadro Temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto do surto de Covid-19 

− SA.64041: Apoio financeiro extraordinário a fundo perdido às empresas do setor de 

transformação da cana-de-açúcar; 

− SA. 62647: Incentivo às PME na Madeira em contexto de pandemia – Programa 

“APOIAR.PT.Madeira”; 
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− SA. 62507: Modificação à SA.57494 – Linha de crédito Apoiar Madeira 2020 (Prorrogação 

dos SA. 57494 e SA. 59744). 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Foram efetuados pedidos de informação pela Comissão Europeia relativamente aos seguintes 

processos: 

− SA. 63598 - Taxa reduzida do imposto especial sobre o consumo de álcool aplicada ao 

«Rum da Madeira» e aos licores produzidos na Região Autónoma da Madeira, quando 

consumidos na Região Autónoma da Madeira e em Portugal continental; 

− SA.64041: Apoio financeiro extraordinário a fundo perdido às empresas do setor de 

transformação da cana-de-açúcar. 

AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO  

O Governo Regional da Madeira disponibilizou os elementos de informação para o relatório 

anual das despesas relativas aos auxílios de Estado para 2020, através da plataforma SARI2.  

Em complemento à informação prestada para efeitos do exercício do painel de auxílios de 

Estado, foi elaborado o Projeto de relatório anual de aplicação do regime de auxílios em vigor 

na Zona Franca da Madeira relativo aos anos de 2018 e de 2019 cujo envio para a DGAE teve 

lugar nos dias 9 de março e 9 de setembro de 2021, respetivamente. 
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CAPÍTULO V 

 

A FISCALIDADE 

A Região Autónoma da Madeira acompanhou neste ano as propostas da Comissão Europeia 

no domínio da Fiscalidade, com vista à defesa dos interesses regionais.  

PROGRAMA FISCALIS 2021-2027 

Na sequência da apresentação da proposta de regulamento que institui o programa FISCALIS 

para o período 2021-2027 (COM(2018)443 final), em abril de 2019, que estabelece um 

programa de ação destinado a aperfeiçoar o funcionamento dos sistemas de tributação na 

União Europeia, o referido regulamento foi publicado a 28 de maio de 2021 (Regulamento 

UE n.º 2021/847), tendo sido revogado o Regulamento (UE) n.º 1286/2013. 

PROGRAMA ANTI FRAUDE 2021-2027 

No seguimento da apresentação da proposta de regulamento que institui o programa ANTI 

FRAUDE para o período 2021-2027 (COM(2018)386 final), em abril de 2019, o referido 

regulamento foi publicado a 17 de maio de 2021 (Regulamento UE n.º 2021/785), tendo sido 

revogado o Regulamento (UE) n.º 250/2014. 

FISCALIDADE INDIRETA- IVA  

Proposta de Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE 
(Diretiva IVA) no que diz respeito às taxas do imposto sobre o valor 
acrescentado - COM2018/20 F – Açores e Madeira 

Em 7 de dezembro de 2021 o Conselho chegou a acordo sobre a proposta de atualização das 

regras da UE relativas às taxas do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). As atualizações 

garantem que os EM são tratados em pé de igualdade e dão-lhes mais flexibilidade. As novas 

regras também eliminarão gradualmente o tratamento preferencial dado a produtos nocivos 

para o ambiente. 

 



- 91 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

No que respeita às RUP portuguesas, após uma longa negociação o Governo Regional 

conseguiu a 7 de dezembro de 2021 manter a disposição do atual n.º 2 do artigo 105.º da 

Diretiva IVA («Portugal pode aplicar, às operações efectuadas nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira e às importações efectuadas directamente nestas regiões, taxas de 

montante inferior às aplicadas no Continente.») no futuro n.º 3 do artigo 104.º da Diretiva 

IVA (nova renumeração dos artigos da Diretiva). Ou seja, conseguiu-se a manutenção da 

flexibilidade das taxas de IVA relativamente às taxas praticadas no Continente português não 

sendo exigível, uma taxa de IVA normal mínima de 15%. 

Recorde-se que na proposta inicial da Comissão Europeia de 2018 e nas subsequentes 

negociações em Conselho propunha-se que « Portugal pode aplicar, às operações efetuadas 

nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e às importações efetuadas diretamente 

nestas regiões, taxas de montante inferior às aplicadas no Continente. Contudo, a taxa normal 

não pode ser inferior a 15 %. ». 

Trata-se de uma importante conquista nesta reivindicação, ainda mais porque a flexibilidade 

existente sobre os diferenciais de determinadas taxas fiscais sobre as RUP portuguesas na 

Diretiva 2006/112/CE havia sido já devidamente consensualizada no Tratado de Adesão de 

Portugal à CEE com o objetivo de, designadamente, compensar o maior custo de vida e menor 

poder de compra dos residentes nestas regiões, decorrentes dos sobrecustos da Ultraperiferia, 

estes jurídica e politicamente reconhecidos no artigo 349.º do TFUE.  

Acresce que as atualizações agora acordadas garantem aos EM um tratamento igual e dão-lhes 

mais flexibilidade para aplicar taxas de IVA reduzidas e nulas. Os EM continuarão a aplicar 

uma taxa normal de IVA superior a 15%, mas terão agora também a possibilidade de aplicar 

duas taxas reduzidas, até um mínimo de 5%, a bens e serviços em até 24 categorias, e ainda 

uma taxa reduzida inferior a 5% e uma isenção ("taxa zero") a um máximo de sete categorias 

de uma lista de artigos para cobrir necessidades básicas, como por exemplo géneros 

alimentícios, medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Por outro lado, foi também acrescentada uma nova disposição na Diretiva do IVA para 

enfrentar possíveis crises futuras e para permitir aos EM responder rapidamente a 

circunstâncias excecionais, como pandemias, crises humanitárias ou catástrofes naturais. 

O acordo alcançado no Conselho, que deverá entrar em vigor durante o ano de 2022. 



- 92 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL 

As medidas de Tributação da Economia Digital, que incluem uma proposta de diretiva que 

estabelece as regras relativas à tributação das sociedades com uma presença digital significativa 

(COM(2018)147 final) e uma proposta de diretiva relativa ao sistema comum do imposto sobre 

os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de determinados serviços digitais 

(COM(2018)148 final), continuaram a ser discutidas em sede do Conselho em 2021. A RAM 

continuará a acompanhar estas negociações. 
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CAPÍTULO VI 

 

O MERCADO INTERNO 

Com a publicação do Regulamento (UE) n.º 2021/690, de 28 de abril, a União Europeia 

conseguiu agregar vários programas para o desenvolvimento do Mercado Interno num único 

regulamento a vigorar no período 2021-2027, substituindo, assim, todos os programas 

dispersos neste domínio, incluindo o Programa Estatístico Europeu. 

PROGRAMA A FAVOR DO MERCADO ÚNICO, DA COMPETITIVIDADE DAS 

EMPRESAS E DAS ESTATÍSTICAS EUROPEIAS 2021-2027 

Em 3 de maio de 2021 foi publicado o Regulamento (UE) n.º 2021/690 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 28 de abril de 2021, que estabelece um programa a favor do 

mercado interno, da competitividade das empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, 

do setor dos vegetais, dos animais, dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais e 

das estatísticas europeias (Programa a favor do Mercado Interno) e que revoga os 

Regulamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014 e (UE) n.º 

652/2014. 

A RAM acompanhou os trabalhos com vista à adoção de um acordo político entre o PE e o 

Conselho para finalizar este processo negocial. Em 2020, a Região enviou vários contributos 

à DGAE/MNE, apresentando sugestões de negociação em função da adaptação das 

propostas da Presidência do Conselho e dos EM. A evolução deste processo foi favorável aos 

interesses da RAM, designadamente:  

− O Programa deverá contribuir para o apoio geral às necessidades específicas das RUP e 

sua integração no mercado interno, como confirmado na Comunicação da Comissão «Uma 

parceria estratégica reforçada e renovada com as regiões ultraperiféricas da UE»; 

− Anexo I: Ações elegíveis que executem o objetivo específico referido no artigo 3.º, n.º 2, 

alínea e), relacionado com os setores dos vegetais, dos animais, dos géneros alimentícios e 

dos alimentos para animais; 

− São elegíveis para financiamento as seguintes ações que executem o objetivo específico 

referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea e): Execução de programas fitossanitários de controlo 
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de pragas nas RUP da União referidas no artigo 355.º, n.º 1, do TFUE que ficam excluídas 

do âmbito de aplicação territorial do Regulamento (UE) 2016/2031, em consonância com 

os objetivos definidos no artigo 24.º do Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. Esses programas dizem respeito a atividades necessárias para 

assegurar a aplicação correta nessas regiões das regras em vigor sobre o controlo de pragas, 

sejam elas regras da União ou regras nacionais; 

− O fornecimento de indicadores estatísticos atempados e abrangentes sobre as regiões, 

incluindo as RUP, cidades e zonas rurais da União, para acompanhar e avaliar a eficácia 

das políticas de desenvolvimento territorial, e para avaliar o impacto territorial das políticas 

setoriais. 

Existe também um consenso sobre uma maior consideração do setor do Turismo nos apoios 

previstos pelo Programa para o Mercado Único, alargando esses apoios às empresas de menor 

dimensão.  

FUNDO INVEST-EU 

Dando continuidade ao Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) criado no 

âmbito do Plano de Investimento para a Europa (Plano Juncker), finalizou-se em 2021 o 

acordo e publicação do Fundo InvestEU, direcionado igualmente para grandes projetos e de 

grande alavancagem financeira. É constituído pelo Fundo InvestEU, a plataforma de 

aconselhamento InvestEU, o portal InvestEU e as operações de financiamento misto, no seu 

conjunto.  

Assenta na Garantia do Orçamento da UE de cerca de 26 mil milhões de euros e visa apoiar, 

através de empréstimos do BEI projetos de grande dimensão, elevado valor acrescentado e de 

alta sofisticação de produtos. Mas também contribuir para a promoção da coesão económica, 

social e territorial e a recuperação da economia da crise COVID-19.  

Nos seus objetivos específicos estão incluídos apoios através de empréstimos, como o 

financiamento às PME, o microfinanciamento e financiamento para empresas sociais, 

operações de financiamento e investimento relacionadas com o investimento social, as 

qualificações e as competências, bem como o desenvolver e consolidar mercados de 

investimento social, infraestruturas, entre outros. 
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Destacam-se os apoios aos segundo e terceiro pilares do Mecanismo para uma Transição Justa, 

respetivamente: 

− Um regime específico para uma transição justa ao abrigo do Programa InvestEU, que 

constitui o conteúdo do pilar 2 do Mecanismo, abrangendo de forma horizontal todas as 

vertentes estratégicas do InvestEU, sendo elegíveis investimentos adicionais em benefício 

dos territórios identificados nos planos territoriais de transição justa, em consonância com 

os critérios de elegibilidade de investimentos do Programa InvestEU. Projetos que 

beneficiem a transição dos territórios identificados nos planos nacionais de transição, 

mesmo que não estejam localizados nos territórios propriamente ditos, podem beneficiar 

deste regime, deste que se demonstre serem fundamentais; 

− Uma linha de crédito ou mecanismo de crédito ao setor público ao abrigo do Mecanismo 

para uma Transição Justa, suportada pelo InvestEU, incluindo empréstimos e outros 

instrumentos de apoio reembolsável (mais favoráveis que no mercado) em regiões NUTS 

II afetadas pelos processos de redução de CO2 e de combustíveis fósseis. Têm elegibilidade 

prioritária os projetos nos setores dos Transportes; Infraestruturas sociais; Serviços 

públicos (água, águas residuais, aquecimento urbano, energia, gestão de resíduos); apoio 

direto destinado a facilitar a transição para a neutralidade climática (energias renováveis, 

descarbonização, eficiência energética); diversos objetivos ambientais; Infraestruturas 

urbanas; Habitação e outros setores.  

O Regulamento (UE) 2021/1229, do Parlamento Europeu e do Conselho, publicado a 30 de 

julho de 2021, detalha o funcionamento do InvestEU. 

DEFESA DOS CONSUMIDORES 

No que se refere à política de defesa do consumidor, no ano de 2021: 

− Foi assegurada a proteção dos consumidores em todo o espaço europeu, em constante 

articulação com o Centro Europeu do Consumidor; 

− Foi efetuada a divulgação dos alertas emitidos pela Direção Geral do Consumidor, no 

âmbito do Sistema RAPEX – Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações, 

gerido pela Comissão Europeia, sobre produtos de consumo perigosos, não alimentares, 

que circulam no espaço económico europeu; 
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− Foi divulgada legislação europeia atualizada, bem como pareceres emitidos, em matéria de 

consumo, por organismos internacionais, como o Comité Económico e Social Europeu 

(CESE), com relevo em matéria de consumo, visando proporcionar a consumidores e 

operadores económicos a adoção de decisões conscientes e refletidas em matéria de 

consumo; 

− Foram promovidas iniciativas regionais como a elaboração de artigos cientifico-jurídicos, 

o lançamento de revistas digitais, bem como a realização de debates, para o cumprimento 

dos objetivos estabelecidos pela Nova Agenda Europeia do Consumidor 2020-2025, que 

considerou como prioritários, nomeadamente, os domínios da transição ecológica e digital, 

do reforço dos direitos dos consumidores, nomeadamente dos especialmente vulneráveis, 

e da implementação das medidas previstas no Pacto Ecológico Europeu. 

LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS - CERTIFICADO DIGITAL COVID-19  

Para limitar a propagação do SARS-CoV-2, os EM adotaram algumas medidas com impacto 

no exercício pelos cidadãos da União do seu direito de livre circulação e residência no território 

dos EM, designadamente restrições à entrada ou a exigência, para os viajantes 

transfronteiriços, de cumprimento de quarentena ou autoisolamento ou de serem testados para 

despistagem da infeção por SARS-CoV-2, sendo as autoridades nacionais responsáveis pela 

emissão do certificado. 

A 1 de julho de 2021, entrou em vigor em toda a UE o Certificado Digital COVID-19 da 

UE. O Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho 

de 2021, sobre o Certificado Digital COVID da U, tem como principal objetivo «facilitar o 

exercício do direito de livre circulação na União durante a pandemia de COVID-19 mediante 

a criação de um regime para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis 

de vacinação, resultado de teste ou recuperação da COVID-19 de determinada pessoa». 

O Certificado Digital COVID abrange todos os cidadãos da UE e os de países terceiros que 

permaneçam ou residam num EM, incluindo apenas a quantidade mínima de informações 

necessárias para verificar e confirmar que o seu titular foi vacinado, obteve um resultado 

negativo num teste ou recuperou de uma infeção. 

O regime relativo ao Certificado Digital COVID da UE permite a emissão, verificação 

transfronteiriça e aceitação de três tipos de certificados: certificado de vacinação contra a 



- 97 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

COVID-19; certificado de teste TAAN ou teste rápido de antigénio; ou certificado de 

recuperação de uma infeção por SARS-CoV2. O anexo deste regulamento define, entre outros 

campos, que o certificado deve indicar a data de vacinação, indicando a data da última dose 

administrada. 

O Regulamento Delegado (UE) 2021/2288 da Comissão, de 21 de dezembro de 2021, altera 

o anexo do Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito ao prazo de aceitação dos certificados de vacinação emitidos no formato de 

Certificado Digital COVID da UE que indiquem a conclusão de uma série de vacinação 

primária. Com esta alteração, os certificados de vacinação continuam a ter de indicar a data da 

última dose recebida, mas os que indiquem a conclusão da série de vacinação primária só serão 

aceites se não tiverem passado mais de 270 dias desde a data da última dose dessa série. 
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CAPÍTULO VII 

 

O DIGITAL 

A transição digital é um dos pilares da estratégia global da União para os próximos anos. É 

importante que esta transição corresponda a benefícios para toda União - cidadãos, empresas, 

indústria - bem como, contribua para os objetivos da transição ecológica. A abordagem 

europeia baseia-se em três pilares, a tecnologia ao serviço dos cidadãos, uma economia digital 

justa e competitiva e uma sociedade aberta, democrática e sustentável. 

DÉCADA DIGITAL DA EUROPA 2030 - GUIÃO PARA A DÉCADA DIGITAL 

A Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa 

para 2030, intitulado «Guião para a Década Digital» (COM(2021)574 final), irá, com um 

quadro de governação, confirmar e operacionalizar a visão da Comissão expressa na 

Comunicação “Orientações para a Digitalização até 2030: a via europeia para a Década 

Digital” (COM(2021)118 final), de março de 2021. Em linha com a Comunicação, o “Guião” 

prevê: 

− Metas digitais ao longo de quatro pontos cardeais (a “Bússola Digital”), medidas a nível da 

UE e a nível nacional, com indicadores-chave de desempenho. Os quatro pontos 

cardeais/eixos são: competências; infraestruturas seguras e sustentáveis; transformação 

digital das empresas; e digitalização dos serviços públicos; 

Dentro destes 4 eixos, algumas das metas europeias a concretizar até 2030 são muito 

ambiciosas: pelo menos 80% da população com competências digitais básicas; 

infraestruturas 5G em toda a UE; mais de 90% das PME com um nível básico de uso 

digital; serviços públicos essenciais 100% online, incluindo o e-Health (usufruindo do “porta-

moedas digital” da Identidade Digital Europeia). 

− Governação através da monitorização e de um mecanismo de cooperação. Será elaborado, 

por exemplo, um relatório anual ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o “Estado 

da Década Digital”; 
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− A monitorização dos princípios digitais que serão estabelecidos numa declaração 

interinstitucional, com roteiros estratégicos nacionais para metas até 2030, com 

desempenho avaliado todos os anos. Refira-se que a Região propôs uma alteração para 

obter um teste mais objetivo naquilo que a Comissão considera uma evolução digital 

“insuficiente” caso os EM não consigam obter todos os objetivos definidos no tempo 

descrito; 

− Mecanismo de criação de projetos plurinacionais com os EM com base no Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência, nos Fundos de Coesão e noutros fundos da UE. Os projetos 

plurinacionais são projetos em grande escala, com “Consórcios para uma Infraestrutura 

Digital Europeia”, para reunir recursos a nível europeu, nacional/regional e outras 

entidades públicas e privadas, para atingir metas que os EM não conseguiriam sozinhos, 

para a transformação digital da UE e recuperação da indústria. Dadas as condicionantes 

que afetam as RUP, é de elevada importância garantir uma transição digital inclusiva e a 

conectividade abrangente nestas regiões, para que seja assegurada a competitividade das 

empresas e as competências digitais dos cidadãos e trabalhadores. 

PROGRAMA EUROPA DIGITAL 2021-2027 

O programa Europa Digital para 2021-2027 (Regulamento (UE) n.º 2021/694, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de abril39) inclui um conjunto de potenciais benefícios para o 

conjunto dos cidadãos e empresas da União, com um particular foco nas PME, em cinco 

domínios fundamentais: 

− Supercomputação; 

− Inteligência artificial; 

− Cibersegurança; 

− Competências digitais avançadas; e 

− Consolidação de uma ampla utilização das tecnologias digitais em toda a economia e na 

sociedade em geral. 

 

39 Regulamento (UE) 2021/694 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2021 que cria o Programa Europa 
Digital e revoga a Decisão (UE) 2015/2240. 
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O programa visa apoiar o duplo objetivo de transição ecológica e transformação digital, e 

reforça a resiliência e a autonomia digital da União. 

Devem ser destacadas as menções específicas às RUP constantes do programa, em particular 

a referência à necessidade de uma distribuição geográfica equilibrada em toda a União, 

colmatando o fosso geográfico digital, “que inclua as Regiões Ultraperiféricas”, enquanto um 

dos elementos a ter em conta no âmbito da aplicação do programa.  

Prevê a criação de uma rede de Polos Europeus de Inovação Digital que deverá promover a 

inovação aberta e disponibilizar apoio na área de competências digitais avançadas, que deverá 

assegurar uma cobertura geográfica abrangente e contribuir para a participação das RUP no 

Mercado Único Digital, dado fundamental para a promoção da competitividade económica 

destas regiões. 

Entre várias referências às RUP, no artigo 16.º, sobre os Polos Europeus de Inovação Digital, 

é referido que: «A Comissão seleciona outros Polos Europeu de Inovação Digital de modo a 

garantir uma ampla cobertura geográfica em toda a Europa. O número de entidades da rede 

deve ser suficiente para satisfazer a procura dos serviços do polo no Estado-Membro em 

causa. Para fazer face aos condicionalismos específicos com que as Regiões Ultraperiféricas 

da União se confrontam, podem ser nomeadas entidades específicas para cobrir as 

necessidades dessas regiões». Para as RUP o programa também refere a importância da 

mobilidade inteligente. 

PACOTE DOS SERVIÇOS DIGITAIS 

Este pacote legislativo, constituído pelo Ato dos Serviços Digitais e pelo Ato dos Mercados 

Digitais visa assegurar segurança digital, onde os direitos fundamentais dos utilizadores estão 

protegidos, bem como regras harmonizadas para o desenvolvimento de atividades económicas 

em contexto digital. 

Ato dos Serviços Digitais 

A proposta relativa ao Ato dos Serviços Digitais (COM(2020)825 final) consiste num conjunto 

comum de regras sobre as obrigações e as responsabilidades dos intermediários que oferecem 

serviços online, quer estejam estabelecidos na UE ou não. As obrigações dos diferentes 

operadores corresponderão ao seu papel, dimensão e impacto no ecossistema digital. Destas 
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obrigações destacam-se medidas para combater os conteúdos ou serviços ilegais; medidas de 

transparência; e criação de estruturas de supervisão. Para as pequenas plataformas, de PME, 

as novas regras poderão contribuir para a sua expansão, dado que não serão afetadas de forma 

desproporcionada e terão acesso a um mercado único justo e com regras harmonizadas. 

Ato dos Mercados Digitais 

Esta proposta (COM(2020)842 final) estabelece uma série de critérios para definir as grandes 

plataformas que funcionam como “guardiãs de acesso” “gatekeepers”). Os inovadores e as 

empresas start-up disporão de novas oportunidades para enfrentar a concorrência e para inovar 

sem terem de se submeter a termos e condições injustos. Os consumidores beneficiarão de 

uma maior escolha de serviços e de preços mais equitativos. 

REGULAMENTO EPRIVACY 

A proposta do Regulamento ePrivacy (COM(2017)10 final), relativa ao respeito pela vida 

privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas, visa garantir uma maior 

segurança no âmbito do Mercado Único Digital. O regulamento incide sobretudo nas regras 

relativas ao tratamento de metadados, na utilização de cookies, que será simplificada, e no envio 

de comunicações de marketing/spam que será proibido caso não seja autorizado pelo utilizador. 

ATO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A proposta de regulamento relativo ao Ato da Inteligência Artificial (COM(2021)206 final) 

prevê um quadro jurídico para garantir que a tecnologia seja segura e sob controlo humano. 

Os sistemas de inteligência artificial são classificados segundo a tipologia de risco inerente – 

risco inaceitável, elevado, limitado, mínimo. Este ato foca-se, maioritariamente, nos sistemas 

de IA de elevado risco (infraestruturas críticas, transportes automatizados, gestão de empregos 

e de recrutamento, equipamentos médicos e outros). 

IDENTIDADE DIGITAL EUROPEIA 

Esta proposta de regulamento (COM(2021)281 final) altera o Regulamento (UE) n.º 910/2014 

no respeitante à criação de um Quadro Europeu para a Identidade Digital. Uma “carteira 

europeia de identidade digital” permitirá aos cidadãos o acesso a serviços públicos em linha, 

enviar e receber documentos ou comprovar elementos da sua identidade. A Identidade Digital 
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estará disponível para os cidadãos e as empresas da UE que pretendam identificar ou 

comprovar determinados dados pessoais e poderá ser utilizada em serviços públicos e 

privados, em qualquer parte da União. Funcionará através de um “porta-moedas digital” 

disponível numa aplicação para telemóvel e outros dispositivos. 
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CAPÍTULO VIII 

 

OS TRANSPORTES 

A apresentação do Pacote legislativo Fit for 55, a 14 de julho de 2021, é um marco na Política 

de transportes da União Europeia por todas as implicações que terá na mobilidade futura dos 

europeus e nos diversos modos de transporte na União. As negociações, de elevado grau 

técnico, têm-se desenvolvido desde então, havendo perspetivas de conclusão do pacote 

durante a Presidência Francesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 

2022. 

PACOTE FIT 55 

Com vista a dar cumprimento às novas metas ambientais definidas no Pacto Ecológico 

Europeu, em julho de 2021 foi apresentado o pacote Fit for 55 que reforça oito atos legislativos 

existentes e propõe cinco novas iniciativas em vários domínios, entre eles os transportes. 

A RAM tem acompanhado as negociações das novas propostas da Comissão ao nível do 

Conselho Transportes, Telecomunicações e Energia, nomeadamente a revisão do regulamento 

sobre as infraestruturas de combustíveis alternativos (AFIR), a proposta para uma decisão 

relativa à notificação dos requisitos de compensação do CORSIA (Carbon Offsetting and 

Reduction Scheme for International Aviation )e as propostas análogas para implementação de 

combustíveis renováveis e sustentáveis na aviação (ReFuelEU Aviation) e no transporte 

marítimo (FuelEU Maritime). 

Contrariamente às negociações relativas à notificação do CORSIA, a Presidência eslovena 

imprimiu um forte ritmo negocial nas demais propostas, com vista à obtenção de Orientações 

Gerais até ao final da Presidência, o que acabou por não se verificar por persistirem diversas 

questões técnicas por resolver. 

A RAM tem apresentado algumas propostas de alteração aos textos com vista a adequar os 

objetivos e metas definidos aos constrangimentos e necessidades de uma RUP fortemente 

dependente do transporte aéreo e marítimo e com um elevado défice de acessibilidade. Assim 

como, tem procurado assegurar o cumprimento das metas ambientais apresentadas e 
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salvaguardar a competitividade e a conectividade da Região sem acréscimos de custos para os 

cidadãos e para as empresas regionais. 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA 

OS TRANSPORTES 

A Comissão Europeia lançou, a 31 de agosto, uma consulta pública sobre o desenvolvimento 

de um plano de contingência para os transportes, tendo por base as lições aprendidas com a 

atual crise pandémica. 

Este plano de contingência teria como objetivo assegurar a preparação do setor dos 

transportes para crises futuras e garantir a continuidade da atividade económica em momentos 

críticos, temas de particular relevância numa região como a Madeira, pelo que a Região decidiu 

participar na consulta pública referida, tendo submetido o seu contributo em setembro de 

2021. A RAM propôs a elaboração de um Plano de Contingência para os Transportes 

específico para as RUP na nova Estratégia para as RUP que está em fase de elaboração e 

deverá ser apresentada pela Comissão Europeia no segundo trimestre de 2022. 

TRANSPORTE AÉREO 

A pandemia COVID-19 resultou numa crise sem precedentes para a indústria da aviação. Toda 

a indústria de transporte aéreo e o setor de viagens e turismo foram fortemente afetados. O 

tráfego aéreo da Região sofreu uma redução média do número de passageiros transportados, 

até dezembro de 2020, de -65,1%, face ao período homólogo do ano anterior. 

Em 2021, com a continuação da crise pandémica, foi possível verificar algumas flutuações em 

termos de tráfego e número de passageiros, nos diferentes meses do ano, em razão da evolução 

da pandemia e/ou surgimento de novas variantes (mais ou menos agressivas). Assim, no 

segundo semestre de 2021, desembarcaram 78,92% do total de passageiros desembarcados 

nos Aeroportos da Madeira e Porto Santo, nesse ano. 

O mês em que se registou menor número de passageiros, em 2021 foi fevereiro, em que se 

verificou uma quebra de 89,53%. face ao mês homólogo de 2019. Por outro lado, em agosto 

registou-se o maior número de passageiros transportados, com uma quebra de 3,59% face ao 

homólogo de 2019, tendo o mês de outubro de 2021 ultrapassado em 2,78% o número de 
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passageiros desembarcados em outubro de 2019. A média anual de redução de passageiros de 

2021, face a 2019 foi de 40,12% 

Em 2020, os trabalhos tinham-se concentrado em medidas de apoio às empresas de aviação e 

aos serviços aéreos, tendo a Comissão Europeia apresentado, nomeadamente, legislação 

suspendendo as regras comunitárias relativas à atribuição das faixas horárias aeroportuárias e 

utilização dos slots pelas companhias aéreas nos aeroportos da UE, o que se protelou em 2021. 

No final de 2021, já todos os EM com os quais a Região tem ligações diretas tinham levantado 

as restrições de voo de e para esta Região. 

Tem continuado a merecer destaque, igualmente, a manutenção e aprovação de medidas que 

permitiram aos EM repor, temporariamente, o controlo das respetivas fronteiras internas, 

como é o exemplo da obrigatoriedade de apresentação de Certificado de Vacinação, 

Recuperação e/ou Passenger Locator Form. 

Importa também considerar as iniciativas relativas ao controlo das fronteiras externas.  

O Manual de Boas Práticas “SAFE COVID TOURISM”40 , que integra recomendações 

dirigidas a todos os intervenientes no transporte aéreo, continuou a ser adotado nas 

circunstâncias de normalização do sector. 

No âmbito da acessibilidade aérea à Região, foi mantido, pelo Governo Regional, o Plano de 

Normalização Aérea41 para a reabertura segura do turismo, a vigorar desde 1 de julho de 2020, 

com uma atualização consentânea com o desenvolvimento da situação pandémica: em janeiro 

de 2021 o Arquipélago adotou o denominado “corredor verde” para cidadãos que se 

encontrassem vacinados, não necessitando estes de apresentar ou realizar teste. Assim,  o 

Plano – mantendo o lema da segurança sanitária, quer para os residentes quer para os visitantes 

– consistiu em: Inquérito Epidemiológico aos Viajantes – via digital; Triagem Térmica; Teste 

PCR (e mais tarde, antígeno) à COVID-19 - realização gratuita de testes PCR (e mais tarde, 

antígeno) a todos os cidadãos que viajassem para a Madeira – celebração de protocolos com 

laboratórios em território continental português ou realização de testes nos Aeroportos à 

 

40 http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-uteis/corona-virus-(covid-19)/covid-safe-tourism . 
 
41 http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-uteis/corona-virus-(covid-19)/informacoes-aos-visitantes-(covid-19) . 

http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-uteis/corona-virus-(covid-19)/covid-safe-tourism
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-uteis/corona-virus-(covid-19)/informacoes-aos-visitantes-(covid-19)
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chegada; Monitorização - plataforma digital madeirasafe.com; Resultado Positivo de teste PCR  – 

Confinamento obrigatório de 14 (posteriormente 10) dias e o Repatriamento. 

CIVITAS DESTINATIONS – PROJETO “TRANSPORTE-MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL” 

Este projeto, apoiado pelo Programa Horizonte 2020 - mobilidade sustentável (486 870,35€), 

encontrou-se em curso até 31 de maio de 2021, visando o aumento da atratividade turística 

das cidades, a qualidade de vida e bem-estar dos residentes e turistas e a melhoria da equidade 

social e da competitividade da economia local através da redução dos custos associados ao 

transporte de pessoas e bens. 

O Civitas Destinations apoia a transformação das cidades europeias de pequena e média 

dimensão, inseridas em contexto insular com forte vocação turística, em destinos turísticos 

sustentáveis através da integração de estratégias de mobilidade e do desenvolvimento de 

soluções inovadoras em seis ilhas europeias, entre as quais a RAM. 

São objetivos específicos do projeto a melhoria das acessibilidades, a redução das emissões 

poluentes e do consumo de energia, a melhoria da qualidade do ar, o aumento da equidade 

social e a melhoria da eficácia e da integração entre serviços de transporte e de mobilidade.  

O setor dos transportes, em particular o transporte individual de passageiros é um dos 

principais consumidores de energia fóssil, exercendo, por isso, uma pressão significativa na 

qualidade do ar. Nesse sentido o Governo Regional, através da Direção Regional de Economia 

e Transportes Terrestres, criou um sistema de apoio à aquisição de veículos 100% elétricos. 

Tem como objetivo dar continuidade à implementação das medidas de âmbito energético 

constantes do Programa do Governo Regional da Madeira, promovendo a eficiência 

energética e as fontes de energia renováveis, por forma a reduzir a dependência do exterior e 

as emissões de dióxido de carbono, induzindo padrões de produção e de consumo mais 

sustentáveis, reforçando a liberdade e responsabilidade dos cidadãos e das empresas, bem 

como complementando os objetivos estratégicos da União Europeia em relação a este setor. 

O projeto conta com quase três dezenas de parceiros, entre os quais a Direção Regional de 

Economia e Transportes Terrestres, a AREAM - Agência Regional de Energia e Ambiente da 

Região Autónoma da Madeira, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, 
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Tecnologia e Inovação., a Câmara Municipal do Funchal e os Horários do Funchal, 

Transportes Públicos, S.A, este último coordenador do projeto. 

No âmbito do Civitas Destinations, a Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres 

realizou a 31 de maio de 2021 três projetos, formação E-Motorista, a Campanha publicitária à 

utilização dos transportes públicos e a elaboração de um Plano Urbano e Regional para a 

Gestão de Mobilidade para Eventos Turísticos e Outros Eventos Especiais, designado de 

PURMET. 

O projeto em questão pretendeu não só aumentar a atratividade turística das cidades e a 

qualidade de vida e bem-estar dos residentes e visitantes, mas também aumentar a equidade 

social, melhorando a competitividade da economia da Região reduzindo os custos associados 

ao transporte de pessoas e bens por via da integração de estratégias de mobilidade com vista 

ao turismo sustentável e ao desenvolvimento de soluções inovadoras. Desta forma, o projeto 

CIVITAS visou apoiar a transformação das cidades europeias de pequena e média dimensão, 

inseridas especialmente em contexto insular com forte vocação turística, em destinos turísticos 

sustentáveis, através da implementação de soluções integradas de mobilidade sustentável. 

Eram objetivos específicos do projeto, a melhoria das acessibilidades, a redução das emissões 

poluentes e a melhoria da qualidade do ar, a redução do consumo de energia, o aumento da 

equidade social e a melhoria da eficácia e da integração entre serviços de transporte e de 

mobilidade. 

DESTI-SMART – PROJETO “TRANSPORTE” 

A 20 de dezembro de 2018 a Direção Regional da Economia e Transportes assinou um Acordo 

de Colaboração com a Horários do Funchal no âmbito do projeto INTERREG EUROPE – 

DESTI-SMART - Delivering Efficient Sustainable Tourism with Low-carbon Transport Innovations: 

Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel. O Desti-Smart é um projeto de cooperação 

europeu no âmbito da mobilidade sustentável e do turismo, em prática de 1 de junho de 2018 

a 30 de novembro de 2022. O projeto é cofinanciado pelo FEDER. 

Esta iniciativa promove o intercâmbio e teste de soluções no âmbito da mobilidade sustentável 

de turistas, com o objetivo de promover a progressiva descarbonização da economia europeia 

e a disseminação de práticas eficazes ao nível local e regional. 
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A Horários do Funchal, enquanto parceira, e a Direção Regional da Economia e Transportes, 

enquanto entidade colaboradora participam no projeto DESTI-SMART, liderado pela 

Agência de Desenvolvimento Metropolitano de Salónica SA na Grécia. Outras sete regiões 

estão envolvidas, Região Autónoma da Sardenha em Itália, Bremerhaven na Alemanha, 

Hastings no Reino Unido, Mallorca Island Council em Espanha, Greenways Association na 

Letónia, Lake Balaton na Hungria e Pafos em Chipre. 

O lançamento oficial do projeto teve lugar nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 na Sala da 

Câmara Municipal de Salónica, tendo a Horários do Funchal representado a RAM no 

Consórcio. Durante as reuniões os parceiros do projeto tiveram a oportunidade de apresentar 

as respetivas regiões, os aspetos que pretendem focar durante o projeto, bem como o 

enquadramento do desenvolvimento atual do turismo e os respetivos sistemas de mobilidade. 

Nas reuniões foram também referidas as suas expectativas da implementação do projeto, bem 

como as principais prioridades para alcançar a sustentabilidade nos destinos turísticos. 

No caso da RAM, o projeto foca-se em 5 áreas de intervenção: intermodalidade, acessibilidade, 

promoção do uso de modos de transporte suaves complementares ao transporte público 

(caminhada e ciclismo), na mobilidade elétrica e por fim nos transportes públicos, este último 

de particular relevância considerando as próximas etapas definidas no PIETRAM 

relativamente à melhoria do sistema de transportes públicos regionais. O PAMUS constitui 

igualmente um documento de referência, quer no âmbito do uso de modos de transporte 

suaves, quer na mobilidade elétrica. 

Na RAM, enquanto região fortemente turística, a transição para uma economia de baixo 

carbono tem-se apresentado como um grande desafio. É através da mobilidade multimodal 

sustentável, juntamente com inovações, eficiência, resiliência, aprendizagem política e 

capacitação das autoridades nos destinos turísticos, que as regiões poderão alcançar os 

objetivos prefixados de redução das emissões de CO2. 

A operacionalização do projeto envolve diversas atividades como, workhops inter-regionais 

com visitas de estudo e webinars, levando à produção de diretrizes políticas; e intercâmbios de 

equipas para proporcionar experiência prática e visitas de estudo, onde as questões chave e 

boas práticas podem ser demonstradas no terreno.  



- 109 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

Outras atividades adicionais complementares estão a ser levadas a cabo, como por exemplo o 

envolvimento dos stakeholders em várias dinâmicas; pesquisa conjunta para estabelecer as bases 

para uma abordagem comum sobre o desenvolvimento de questões idênticas; estudos de 

viabilidade para sistemas de transporte de baixo carbono que servem a mobilidade dos turistas; 

e preparação e implementação de Planos Ação e integração dos resultados obtidos em 

Programas Operacionais e Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. 
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CAPÍTULO IX 

 

AS REDES TRANSEUROPEIAS 

O Mecanismo Interligar a Europa 2021-2027 destina-se a apoiar os investimentos em 

infraestruturas nos domínios dos transportes, energia e digital/telecomunicações mediante o 

desenvolvimento das Redes Transeuropeias da União Europeia. A acessibilidade é um dos 

eixos fundamentais na estratégia de desenvolvimento das Regiões Ultraperiféricas e a 

aprovação de um novo Mecanismo Interligar a Europa 2021-2027 trouxe alterações 

significativas para estas Regiões, nomeadamente quanto à possibilidade de serem elegíveis ao 

financiamento deste importante instrumento financeiro.  

O ano de 2021 foi também marcado pela revisão das Orientações da Rede Transeuropeia de 

Transportes (RTE-T) e da Rede Transeuropeia de Energia (RTE-Energia), em que a Região 

apresentou diversas propostas de alteração na defesa dos interesses regionais.  

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA 2021-2027 

A 11 de março de 2021, foi alcançado um Acordo Provisório entre o Conselho e o Parlamento 

Europeu relativo à nova proposta de Regulamento que estabelece o Mecanismo Interligar a 

Europa (vulgo CEF2). O Regulamento (UE) 2021/1153 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 7 de julho, que cria o Mecanismo Interligar a Europa e revoga os Regulamentos 

(UE) nº 1316/2013 e (UE) n.º 283/2014, foi publicado a 14 de julho de 2021. 

Com um orçamento de 30.000.000 mil euros para o período 2021-2027, o novo CEF2 

consagra algumas alterações significativas para as RUP, como o estabelecimento de uma taxa 

de cofinanciamento de 70% para projetos das RUP nas áreas dos transportes, energia e digital 

– não obstante este valor ser superior aos 50% fixados na proposta inicial, é inferior aos 85% 

defendidos por estas Regiões. Existem ainda menções expressas às RUP nos artigos referentes 

às ações elegíveis e aos critérios de adjudicação nas calls, o que permitirá a elegibilidade destas 

Regiões ao CEF2, contrariamente ao que se verificou no período de programação financeira 

anterior.  
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As primeiras calls do CEF2 – Transportes (2021-2027) decorreram entre 16 de setembro de 

2021 e 19 de janeiro de 2022, estando a RAM a preparar uma candidatura para este primeiro 

período de convites à apresentação de propostas. São elegíveis ao financiamento as ações 

localizadas nas RUP, especialmente no caso das infraestruturas portuárias básicas que 

melhorem a conetividade nas RUP.  

PROGRAMA DE TRABALHO PARA A VERTENTE DIGITAL DO MECANISMO 

INTERLIGAR A EUROPA – 2021-2025 

A 16 de dezembro, a Comissão adotou o primeiro Programa de trabalho para a parte digital 

do Mecanismo Interligar a Europa (CEF Digital), que define o âmbito e os objetivos das ações 

necessárias para melhorar as infraestruturas de conectividade digital da Europa ao longo de 3 

anos.  

Essas ações receberão mais de mil milhões de euros em financiamento (2021-2023) da UE. 

Ao promover investimentos públicos e privados, o CEF Digital contribuirá para projetos de 

conectividade de interesse comum da UE e para a implantação de infraestruturas de alto 

desempenho seguras e sustentáveis, incluindo redes Gigabit e 5G em toda a União. Os 

primeiros convites à apresentação de propostas deverão ocorrer no início de 2022. 

O programa de trabalho reconhece as necessidades específicas de conectividade das RUP e 

das ilhas em geral no que respeita à implantação de redes digitais de alta capacidade e alto 

desempenho e redes de base (em termos de resiliência, segurança, redundância e latência), 

incluindo sistemas 5G.  

O CEF Digital apoiará a conectividade estratégica nas RUP por meio de cabos submarinos e 

conectividade por satélite. Apoiará ainda a implantação de novas e significativas atualizações 

de rotas de conectividade, nas quais o mercado não investirá sozinho, situação que acontece 

com frequência no caso das RUP. As ações nas RUP podem beneficiar de taxas de 

cofinanciamento mais elevadas (até 70%) e a contribuição dos projetos para a integração da 

rede e a acessibilidade territorial será avaliada como parte dos critérios de atribuição, em 

conformidade com o Regulamento CEF. 

É de destacar a elegibilidade ao financiamento da substituição das ligações por cabo submarino 

entre os Açores, a Madeira e o Continente - o chamado Anel CAM – um investimento na 

ordem dos 118,9 milhões de euros. Entre 2021 e 2023 a Comissão Europeia avançará com 
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duas ações de financiamento, sendo que a parte não financiada será suportada integralmente 

pelo Estado português.  

O novo anel CAM disporá de seis pares de fibras óticas em todos os segmentos, 

complementado por um par de fibras óticas, a partir da Madeira, numa derivação que ligará ao 

cabo Ellalink. Deverá ter equipamento de prestação de serviços, nomeadamente para deteção 

sísmica, produção de alertas, medições ambientais, deteção de atividade náutica submarina e 

transmissão de dados de projetos científicos. 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A REVISÃO DAS ORIENTAÇÕES DAS RTE-T 

Na sequência do lançamento pela Comissão Europeia da consulta pública sobre a revisão das 

Orientações das RTE-T, em fevereiro de 2021, a RAM participou na resposta conjunta da 

Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CPRUP) à referida consulta, tendo-

o feito igualmente e de forma individual através do envio de contributos, em abril e maio. 

A Região participou ainda na elaboração da Posição política da Conferência das Regiões 

Periféricas Marítimas da Europa (CRPM) “Towards a future-proofed Trans-European Network for 

Transport”, que constituiu a resposta desta organização à consulta pública de fevereiro. Este 

documento apresentou as principais mensagens políticas da CRPM, tendo em vista a revisão 

do Regulamento das RTE-T. 

REVISÃO DAS ORIENTAÇÕES DA UNIÃO SOBRE A REDE TRANSEUROPEIA DE 

TRANSPORTES 

No quadro da revisão das Orientações sobre a Rede transeuropeia de transportes, em julho de 

2021, a RAM enviou ao Governo da República uma proposta de alteração ao Regulamento 

(UE) n.º 1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro.  

Também o PE se envolveu nesta revisão, tendo aprovado a Resolução do Parlamento 

Europeu, de 20 de janeiro de 2021, sobre a revisão das orientações para a rede transeuropeia 

de transportes (RTE-T) (2019/2192(INI)), na qual considera as necessidades das RUP.  

Assim, a 14 de dezembro, a Comissão Europeia apresentou um pacote de quatro propostas 

na área dos Transportes, sendo uma delas relativa às novas Orientações sobre o Regulamento 
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das RTE-T. A atual proposta de revisão - COM/2021/812 final42 - inclui alterações aos 

requisitos para a rede principal e rede global do regulamento, sendo de salientar os seguintes 

aspetos com relevância para as RUP: 

− A proposta confirma a acessibilidade e a conectividade de todas as regiões da UE, e em 

particular das RUP, como um dos objetivos da política RTE-T, dando prioridade às ações 

que visam este objetivo; 

− Reconhece que os requisitos de infraestrutura podem não ser adequados quando existem 

restrições geográficas ou físicas, como no caso das RUP, e prevê isenções explícitas para 

estas regiões; 

− Permite que os EM solicitem isenções dos requisitos de infraestrutura para todos os modos 

de transporte, marítimo, rodoviário e aéreo em casos devidamente justificados, com base 

numa análise de custo-benefício socioeconómico e na avaliação de restrições geográficas 

específicas ou físicas significativas; 

− Exclui as RUP da aplicação das regras relativas aos caminhos-de-ferro, nomeadamente as 

ligações aos aeroportos e portos desde que não haja rede ferroviária no território das RUP; 

− Adiciona várias infraestruturas das RUP aos mapas da RTE-T e garante que todas as RUP 

tenham pelo menos um nó urbano na rede, abrindo novas oportunidades de financiamento 

no âmbito do CEF2 e nomeadamente nas calls do AFIR; 

− Procura tornar os transportes acessíveis a todos e tem em especial consideração as 

necessidades de mobilidade das pessoas que vivem em regiões remotas, como as RUP. 

Neste âmbito, salientam-se alguns investimentos e projetos prioritários identificados para o 

desenvolvimento dos transportes aéreos e aeroportos da Região que importa salvaguardar: 

compra e instalação dos equipamentos de monitorização de ventos (Radar Banda X e LIDAR) 

e construção de uma nova torre ATC – Controle de Tráfego Aéreo no Aeroporto da Madeira 

(com financiamento por parte da NAV Portugal); requalificação da aerogare do Aeroporto do 

Porto Santo (a cargo da ANA Aeroportos de Portugal);  intermodalidade dos aeroportos da 

 

42 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às Orientações da União para o 
desenvolvimento da Rede transeuropeia de transportes, que altera o Regulamento (UE) 2021/1153 e o Regulamento (UE) 
n.º 913/2010 e revoga o Regulamento (UE) 1315/2013. 
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Madeira e Porto Santo, com transportes terrestres públicos com melhor eficiência ambiental 

e garantia de uma melhor qualidade do serviço prestado. 

REVISÃO DAS ORIENTAÇÕES SOBRE A REDE TRANSEUROPEIA DE ENERGIA 

Em dezembro de 2020, a Comissão adotou uma proposta de revisão relativa às Orientações 

para as infraestruturas energéticas transeuropeias - COM(2020)824 final43 -, cujas negociações 

se iniciaram em janeiro de 2021. 

Um dos pontos em discussão foi a integração das ilhas no Regulamento, de modo a evitar o 

seu isolamento energético, tendo Espanha apresentado desde início uma proposta de inclusão 

das RUP nas RTE-E, à qual a RAM manifestou desde logo o seu apoio. 

Ao longo das negociações, a RAM defendeu a eliminação do critério transfronteiriço dos 

Projetos de Interesse Comum no caso das RUP, dado que o mesmo inviabilizava a 

elegibilidade destas regiões nas RTE-E, tendo, para tal, apresentado diversas propostas de 

alteração ao regulamento.  

Após intensas e difíceis negociações, foi possível manter a referência às ilhas no texto do 

acordo provisório de 15 de dezembro alcançado entre o Conselho e o PE44 sobre as regras 

para os projetos de energia transfronteiriços. Contudo, o caráter transfronteiriço do 

regulamento permaneceu o que, no caso da RAM – pelo seu isolamento e distância geográfica 

– impossibilita a viabilidade dos projetos nas RTE-E do ponto de vista técnico-económico.  

 

 

 

 

 

43 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às Orientações para as infraestruturas 
energéticas transeuropeias e que revoga o Regulamento (UE) n.º 347/2013. 
44 O Relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia do PE, de 30 de setembro de 2021, sobre a proposta 
de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às orientações para as infraestruturas energéticas 
transeuropeias e que revoga o Regulamento (UE) n.º 347/2013, defendeu algumas das necessidades das RUP neste âmbito 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0269_PT.html . 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0269_PT.html
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CAPÍTULO X 

 

O AMBIENTE 

Na sequência do lançamento do Pacto Ecológico Europeu em 2020, a nova estratégia de 

crescimento da União Europeia, a Comissão Europeia lançou em julho de 2021, o pacote “Fit 

for 55” que agrega um conjunto abrangente e interligado de propostas que visam tornar a 

União capaz de acelerar a redução das emissões líquidas de gases com efeito de estufa de, pelo 

menos, 55% até 2030, face aos níveis de 1990, que implicarão um conjunto de transformações 

profundas. 

PROGRAMA LIFE 2021-2027  

Em março de 2021, foi adotada a Posição do Conselho em primeira leitura da proposta 

(COM(2018)385 F) que visa apoiar a transição para uma economia moderna, limpa e mais 

circular, assegurando a continuação do programa LIFE após 2020, tendo a Comissão 

apresentado a Comunicação ao PE relativa à posição do Conselho respeitante à adoção de um 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um Programa para o 

Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1293/2013 – 

COM(2021)128 F, na qual em comparação com a primeira leitura do PE, são apresentadas as 

seguintes alterações principais da posição do Conselho:  

− Supressão da duração ilimitada do programa; 

− Proposta de aplicação retroativa do regulamento a partir de 1 de janeiro de 2021, a fim de 

evitar um vazio jurídico antes da sua adoção; 

− Inclusão da meta climática específica do programa e da referência à ambição no domínio 

da biodiversidade; 

− Redução da dotação orçamental, em conformidade com o montante previsto na proposta 

inicial da Comissão; 

− Aperfeiçoamento da proposta da Comissão sobre financiamento cumulativo e alternativo, 

a fim de permitir uma aplicação harmoniosa do selo de excelência; 
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− Limitação do apoio concedido a acordos internacionais apenas para a organização de 

conferências multilaterais; 

− Eliminação da disposição relativa à participação de consórcios no convite à apresentação 

de propostas, em conformidade com a prática atual; e 

− Supressão da habilitação da Comissão para definir condições suplementares de participação 

de países terceiros no programa. 

No que respeita às RUP não se verificaram quaisquer alterações. 

Em maio de 2021, foi publicado o Regulamento (UE) 2021/783, 29 de abril, que estabelece 

um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que revoga o Regulamento (UE) 

n.º 1293/2013. 

PACTO ECOLÓGICO EUROPEU 

A Comissão Europeia na Comunicação “Pacto Ecológico Europeu” (PEE), de 2019, 

apresentou um roteiro das principais políticas e medidas necessárias para pôr em prática esta 

nova estratégia de crescimento da UE, das quais se destacam as iniciativas na área do ambiente: 

− Proposta de Regulamento que estabelece o quadro para alcançar a neutralidade climática e 

que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do Clima) – proposta de março 

(COM (2020) 80 final), alterada por proposta de setembro (COM (2020) 563 final) 

Depois do acordo político provisório alcançado, em abril, entre a Presidência Portuguesa 

do Conselho da UE e o PE, o Conselho adotou em junho a sua posição em primeira leitura 

sobre a Lei Europeia em matéria de Clima, concluindo o procedimento de adoção e 

estabelecendo na legislação o objetivo de uma UE com impacto neutro no clima até 2050. 

Foi publicado o Regulamento (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de junho 

de 2021, que cria o regime para alcançar a neutralidade climática e que altera os 

Regulamentos (CE) n.º 401/2009 e (UE) 2018/1999 (“Lei europeia em matéria de clima”) 

foi publicado em julho; 

− Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um programa geral 

de ação da União para 2030 em matéria de ambiente – COM (2020) 652 final, de outubro 

O Comité das Regiões propôs uma alteração ao texto da Comissão Europeia desta proposta 

de Decisão que acrescentava “A UE promoverá uma abordagem abrangente de base local e orientada 
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por zona, tendo em conta os desafios específicos e os pontos fortes de todas as tipologias de comunidades, 

como as zonas urbanas e rurais, bem como as zonas costeiras, montanhosas, insulares, arquipelágicas e 

Ultraperiféricas. Tal abordagem tomará em consideração as interações entre as comunidades e as zonas 

circundantes, em particular o interior das zonas urbanas.” 

No entanto, e no sentido de dar maior visibilidade à especificidade das RUP no texto do 

Parecer do CR, a Região apresentou uma proposta de emenda ao ponto “assinala que deve ser 

dada mais atenção às inter-relações entre as zonas urbanas e os intervenientes rurais e ao facto de certas 

tipologias geográficas, como as regiões Ultraperiféricas, zonas montanhosas, insulares, costeiras, etc., 

possuírem um potencial incrível para o desenvolvimento de investimentos ecológicos (por exemplo, projetos de 

energias renováveis)”. 

Em dezembro, os embaixadores junto da UE aprovaram um acordo político provisório 

alcançado entre a Presidência do Conselho e os negociadores do PE, relativamente ao 8.º 

Programa de Ação em matéria de Ambiente (PAA), que presidirá à elaboração e execução 

das políticas ambientais e climáticas até 2030; 

− Proposta relativa às baterias e respetivos resíduos, que revoga a Diretiva 2006/66/CE e 

altera o Regulamento (UE) 2019/1020 – COM (2020) 798 final, de dezembro 

Em 2021, a proposta esteve em debate e muitas disposições foram reformuladas para 

melhorar a coerência do texto. Foram introduzidas alterações significativas no que se refere 

à fiscalização do mercado, aos requisitos de dever de diligência na cadeia de 

aprovisionamento e aos módulos de avaliação da conformidade das baterias no que diz 

respeito à fiscalização do mercado. Foram também introduzidas algumas alterações na 

estrutura dos requisitos de informação e de rotulagem, a fim de formular claramente as 

obrigações e evitar a duplicação de disposições. 

A Região tem acompanhado a negociação destas iniciativas, analisando e propondo alterações, 

assim como participado em consultas públicas lançadas pela CE sobre a legislação e as políticas 

em preparação, nomeadamente sobre as Alterações Climáticas - atualização do regime de 

comércio de licenças de emissão da UE; a Nova Estratégia para os Solos; e regime de comércio 

de licenças de emissão da UE na aviação. 
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Novas iniciativas do Pacto Ecológico Europeu, na área do ambiente, foram apresentadas em 

2021: 

− Comunicação “Criar uma Europa resiliente às alterações climáticas – A Nova Estratégia da UE para 

a adaptação às Alterações Climáticas” – COM(2021)82 final, de fevereiro de 2021 

A Comissão adotou esta Estratégia que traça a via a seguir pela UE para se preparar para as 

consequências inevitáveis das alterações climáticas, apresentando propostas com o intuito 

de tornar uma sociedade resiliente às alterações climáticas ao melhorar os conhecimentos 

sobre os seus impactos e as soluções de adaptação; reforçando a planificação da adaptação 

às alterações climáticas e aumentando as avaliações dos riscos climáticos; acelerando as 

medidas de adaptação; bem como contribuindo para reforçar a resiliência face às alterações 

climáticas a nível mundial. 

A adaptação às alterações climáticas é parte integrante do Pacto Ecológico Europeu e da 

sua dimensão externa e está firmemente alicerçada na Lei Europeia do Clima. 

Tal como nas suas Comunicações relativas às RUP e no PEE, a Comissão realça nesta 

Estratégia a particular vulnerabilidade destas Regiões às alterações climáticas, referindo 

mesmo que estas enfrentam já grandes desafios de adaptação; 

− Comunicação “Caminho para um planeta saudável para todos Plano de ação da UE: «Rumo à poluição 

zero no ar, na água e no solo» – COM(2021)400 final, de maio de 2021; 

Este bloco de iniciativas previsto no PEE, de conteúdo horizontal, visa estabelecer a visão 

da UE para um mundo livre de poluição, combinando medidas planeadas e em execução 

que dão corpo a uma estratégia integrada em que a prevenção é a prioridade.  

As três prioridades temáticas são a saúde, os ecossistemas e a produção e consumo. Com 

vista a 2050 e o caminho a seguir para a concretizar, estabelece metas para 2030 relativas à 

redução da poluição na fonte, em comparação com a situação atual, nomeadamente: 

− Melhorar a qualidade do ar para reduzir em 55% o n.º de mortes prematuras causadas 

pela poluição atmosférica; 

− Melhorar a qualidade da água reduzindo a produção de lixo, os resíduos de plástico 

libertados no mar (em 50%) e os microplásticos libertados no ambiente (em 30%); 

− Melhorar a qualidade dos solos, reduzindo para metade as perdas de nutrientes e a 

utilização de pesticidas químicos; 
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− Reduzir em 25% os ecossistemas da UE onde a poluição atmosférica ameaça a 

biodiversidade; 

− Reduzir em 30% o número de pessoas com perturbações crónicas causadas pelo ruído 

dos transportes; 

− Reduzir significativamente a produção de resíduos e diminuir para metade a produção 

de resíduos urbanos finais; 

− Comunicação Estratégia de Proteção do Solo da UE para 2030 – Colher os benefícios dos 

solos saudáveis para as pessoas, a alimentação, a natureza e o clima dos Solos da UE para 

2030 – COM(2021)699 final, de novembro de 2021; 

Trata-se de uma iniciativa no âmbito do PEE e da Estratégia de Biodiversidade da UE para 

2030 para combater as crises do clima e da biodiversidade. A estratégia apela para que o 

solo beneficie do mesmo nível de proteção do solo já concedido à água, ao meio marinho 

e ao ar na UE, através de medidas que visem a garantia da utilização segura, sustentável e 

circular do solo escavado, a limitação da ocupação de terras e a impermeabilização dos solos 

graças à utilização circular das terras, o fecho do ciclo de nutrientes e do carbono, práticas 

de gestão sustentável dos solos e prevenção da poluição dos solos. Neste sentido, a 

estratégia prevê a apresentação de uma proposta legislativa até 2023; 

− Proposta de Regulamento relativo às transferências de resíduos e que altera os 

Regulamentos (UE) n.º 1257/2013 e (UE) 2020/1056 – COM(2021)709 final, de 

novembro de 2021 

Na sequência do PEE e do Plano de Ação para a Economia Circular, a Comissão 

apresentou esta proposta que visa facilitar as transferências de resíduos destinados a 

reutilização e reciclagem na UE, assegurar que a UE não exporta os seus problemas em 

matéria de resíduos para países terceiros e combater as transferências ilegais de resíduos. 

São definidas medidas com vista a proteger o ambiente e a saúde humana prevenindo ou 

reduzindo os efeitos adversos que possam resultar das transferências de resíduos.  

São estabelecidos procedimentos e regimes de controlo relativos a transferências de 

resíduos, de acordo com a origem, o destino e o itinerário dessas transferências, o tipo de 

resíduos transferidos e o tipo de tratamento a aplicar aos resíduos no seu destino. 
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PACOTE “FIT FOR 55” 

O Pacote “Fit for 55”, visa tornar a UE capaz de acelerar a redução das emissões líquidas de 

gases com efeito de estufa de, pelo menos, 55% até 2030, face aos níveis de 1990. O Pacto 

Ecológico Europeu estabeleceu o roteiro para esta transformação, cujas propostas 

apresentadas assentam nas políticas e na legislação da UE já existentes em matéria de clima, 

energia, uso do solo, transportes e fiscalidade. 

Trata-se de um conjunto abrangente e interligado de propostas, adotado em julho de 2021, 

combinando:  

− A aplicação do comércio de licenças de emissão a novos setores e o reforço do atual Sistema 

de Comércio de Licenças de Emissão da UE; 

− O aumento da utilização de energia de fontes renováveis;  

− O aumento da eficiência energética;  

− Uma implantação mais rápida de modos de transporte com baixo nível de emissões e das 

infraestruturas e combustíveis para os apoiar;  

− Um alinhamento das políticas fiscais com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu;  

− Medidas de prevenção da fuga de carbono;  

− Instrumentos destinados a preservar e a aumentar os sumidouros naturais de carbono na 

UE. 

A Comunicação “Objetivo 55: alcançar a meta climática da UE para 2030 rumo à neutralidade 

climática”  - COM(2021)550 final - expõe as diferentes propostas, bem como as suas ligações, 

e explica o conjunto de instrumentos de medidas políticas escolhido. Apresenta a forma como 

o pacote pretende estabelecer o equilíbrio global entre equidade, redução das emissões e 

competitividade e ilustra a forma como as diferentes políticas funcionam em conjunto. 

Mais concretamente, o Pacote “Fit for 55” é constituído pelas seguintes iniciativas: 

− Proposta de Diretiva que altera a Diretiva 2003/87/CE, relativa à criação de um sistema de 

comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na União, a Decisão (UE) 

2015/1814, relativa à criação e ao funcionamento de uma reserva de estabilização do 

mercado para o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 

da União, e o Regulamento (UE) 2015/757 – COM(2021)551 final 
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Esta proposta visa rever o CELE em consonância com a meta mais ambiciosa da UE de 

alcançar reduções líquidas das emissões de, pelo menos, 55% até 2030 em comparação com 

os níveis de 1990, nomeadamente, através da: 

− Redução das emissões dos atuais setores em 61% até 2030, em comparação com os níveis 

de 2005, representando um aumento de 18% em comparação com a contribuição atual 

de -43% do sistema para o objetivo climático da UE; 

− Redução anual mais acentuada das emissões de 4,2% (em vez de 2,2% ao ano com o 

sistema atual), na sequência de uma redução pontual do limite global de emissões em 

117 milhões de licenças; 

− Redução anual mais acentuada das emissões de 4,2% (em vez de 2,2% ao ano com o 

sistema atual), na sequência de uma redução pontual do limite global de emissões em 

117 milhões de licenças; 

− Eliminação gradual das licenças de emissão gratuitas para o setor da aviação, que já está 

abrangido, e a licitação total das licenças até 2027. 

O âmbito do CELE abrangerá as emissões dos transportes marítimos, edifícios e 

rodoviários, revendo o uso de receitas de leilões e os mecanismos de financiamento de 

baixo carbono.  

A avaliação de impacto sublinha a forte dependência das RUP do transporte marítimo para 

a continuidade territorial, a importação de matérias-primas e bens essenciais, bem como 

para determinadas exportações, e a sua dependência do transporte marítimo de mercadorias 

com os países vizinhos; 

− Proposta de diretiva que altera a Diretiva 2003/87/CE no respeitante à contribuição do 

setor da aviação para a meta de redução das emissões a nível de toda a economia da União 

e à aplicação adequada de uma medida baseada no mercado global – COM( 2021) 552 final 

Visa garantir que a aviação contribua para o objetivo de redução de emissões até 2030, para 

cumprir o sistema de compensação e redução de carbono para a aviação internacional, bem 

como para rever a atribuição de licenças de emissão para a aviação, por exemplo, 

eliminando gradualmente as licenças de emissões gratuitas e passar para a venda integral em 

leilão das licenças de emissão até 2027, a fim de criar um sinal de preço mais forte para 

impulsionar a redução das emissões. 
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Embora reconhecendo a necessidade de prestar especial atenção à promoção da 

acessibilidade das RUP e estabelecendo uma derrogação até 2030 ao RCLE-UE para as 

emissões de voos entre um aeródromo localizado numa RUP de um EM e um aeródromo 

localizado no mesmo EM, é suprimida a isenção geral para voos entre as RUP e os 

aeródromos da UE, com o fundamento de que todos os setores económicos e todos os 

territórios devem contribuir para os esforços climáticos. 

A RAM vem defendendo que se evite a penalização dos voos intracomunitários para as 

regiões insulares, garantindo assim a sua acessibilidade e competitividade na ligação ao 

exterior; 

− Proposta de Regulamento que altera o Regulamento (UE) 2018/841 no respeitante ao 

âmbito de aplicação, à simplificação das regras de conformidade, ao estabelecimento das 

metas dos Estados-Membros para 2030 e ao compromisso de alcançar coletivamente a 

neutralidade climática nos setores dos solos, das florestas e da agricultura até 2035, e o 

Regulamento (UE) 2018/1999 no respeitante à melhoria dos processos de monitorização, 

comunicação de informações, acompanhamento dos progressos e análise – COM(2021)554 

final 

A Comissão propõe o estabelecimento de metas vinculativas para que os EM aumentem 

gradualmente as suas remoções líquidas de carbono no setor do uso do solo e da floresta 

(LULUCF) numa abordagem feita por três etapas (até 2025, de 2026-2030 e de 2031-2035), 

bem como uma simplificação significativa das regras de cumprimento.  

A proposta prevê melhorar a monitorização, a declaração e a verificação das emissões e das 

remoções, por exemplo com o recurso acrescido aos dados geográficos e à teledeteção. As 

regras propostas também cobrirão melhor os impactos negativos das perturbações naturais 

(por exemplo, os incêndios florestais) no cumprimento das metas por parte dos EM. Por 

último, é proposto um quadro de incentivos melhorado para o armazenamento de carbono 

em produtos de madeira duradouros de utilização circular. 

De realçar que o relatório de impacto que acompanha a proposta refere, no âmbito da 

monitorização, que o Programa Copernicus cobre todos os EM, incluindo as RUP e que a 

cobertura futura destas regiões continuará a ser muito pertinente; 

− Proposta de regulamento que altera o Regulamento (UE) 2018/842 relativo às reduções 

anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa pelos Estados-Membros 
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entre 2021 e 2030 como contributo para a ação climática a fim de cumprir com os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris – COM(2021)555 final 

Esta proposta visa alterar o Regulamento de Partilha de Esforços (RPE) elevando as metas 

nacionais de acordo com uma redução em toda a UE de 40% das emissões (aumento 11% 

face à meta existente) em comparação com 2005 nos setores dos edifícios, dos transportes, 

da agricultura, dos resíduos e da pequena indústria até 2030.  

Prevê-se a distribuição dos esforços nacionais para garantir que os EM com PIB per capita 

mais elevado tenham objetivos de redução de emissões mais elevados; a criação de uma 

reserva de segurança adicional para ajudar os a cumprir os seus objetivos RPE mais 

ambiciosos; e continuar a cobrir os setores de transporte rodoviário e edifícios, juntamente 

com a sua inclusão num novo sistema de comércio de emissões; 

− Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre Emissões de CO2 

dos veículos novos de passageiros e comerciais ligeiros – COM(2021)556 final 

Os objetivos específicos desta proposta são os de contribuir para os objetivos climáticos 

de 2030 e 2050, reduzindo as emissões de CO2 de veículos novos de passageiros e 

comerciais ligeiros; proporcionar benefícios aos consumidores e cidadãos com uma 

implantação mais ampla de veículos com emissões zero e; estimular a inovação em 

tecnologias de emissão zero, fortalecendo assim a liderança tecnológica da cadeia de valor 

automotiva e estimulando o emprego na UE; 

− Proposta de Diretiva que altera a Diretiva (UE) 2018/2001, o Regulamento (UE) 

2018/1999 e a Diretiva 98/70/CE no respeitante à promoção de energia de fontes 

renováveis e que revoga a Diretiva (UE) 2015/652 do Conselho – COM(2021)557 final 

Esta iniciativa visa aumentar a contribuição das energias renováveis para alcançar a 

neutralidade climática até 2050, fazendo aumentar a participação das energias renováveis 

no consumo final bruto de energia para 40% até 2030. Também reforça os atuais critérios 

de sustentabilidade, aplicando-se também à biomassa florestal os critérios de terra existentes 

para a biomassa agrícola.  

A proposta não altera a derrogação existente na Diretiva (UE) 2018/2001, que permite aos 

EM, por um período limitado, adotar critérios específicos para garantir a elegibilidade para 

apoio financeiro a instalações localizadas em RUP e aos combustíveis de biomassa 

utilizados nessas instalações; 
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− Proposta de Diretiva relativa à eficiência energética (reformulação) – COM(2021)558 final 

É proposto o aumento do nível de ambição das metas de eficiência energética a nível da 

UE e o carácter vinculativo das mesmas, ajudando a impulsionar poupanças ativas de 

energia em setores de utilização final, como edifícios, a indústria e os transportes com vista 

a conduzir a uma redução de, pelo menos, 9% do consumo de energia até 2030, em 

comparação com 2020.  

Os EM deverão obter novas poupanças no consumo final de energia de, pelo menos, 1,5% 

ao ano de 2021 a 2030, face aos atuais 0,8% e, no setor público, os EM deverão assegurar 

uma poupança no consumo final de energia de 1,7% ao ano, bem como a renovação de, 

pelo menos, 3% da superfície total do conjunto de edifícios públicos por ano; 

− Proposta de Regulamento relativo à criação de uma infraestrutura para combustíveis 

alternativos e que revoga a Diretiva 2014/94/UE – COM(2021)559 final 

Visa garantir a disponibilidade e utilização de uma rede generalizada de infraestruturas para 

combustíveis alternativos em toda a UE, para que os condutores possam carregar ou 

abastecer os seus veículos elétricos ou os seus veículos a pilhas de combustível de 

hidrogénio em toda a UE.  

Prevê assegurar o acesso ao fornecimento de eletricidade nos principais portos e 

aeroportos, para as aeronaves, os navios e os batelões, bem como criar pontos de 

abastecimento de hidrogénio tanto para os veículos ligeiros como para os veículos pesados. 

Esta proposta exige que os EM expandam a capacidade de carregamento de acordo com as 

vendas de carros com emissões zero e instalem pontos de carregamento e abastecimento 

em intervalos regulares nas principais rodovias: a cada 60 quilómetros (100 Km para a rede 

global) para carregamento elétrico e a cada 150 Km para reabastecimento à base de 

hidrogénio. Prevê-se obrigações de fornecimento de eletricidade em portos marítimos 

acima de um determinado número de escalas anuais., assim como que os EM garantam que 

os enquadramentos políticos nacionais tenham em conta os interesses das autoridades 

regionais e locais; 

− Proposta de Regulamento relativo à garantia de condições de concorrência equitativas para 

um transporte aéreo sustentável – COM(2021)561 final 

Tem como objetivo promover a fabricação, distribuição e utilização dos combustíveis 

sustentáveis para a aviação (SAF) no setor da aviação. Os fornecedores de combustível 
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devem introduzir níveis crescentes de SAF no combustível fornecido nos aeroportos da 

UE: 2% em 2025, passando a 5% em 2030, até 63% em 2050. Os aeroportos das RUP estão 

excluídos do âmbito da atual proposta; 

− Proposta de Regulamento relativo à utilização de combustíveis renováveis e hipocarbónicos 

nos transportes marítimos e que altera a Diretiva 2009/16/CE – COM(2021)562 final 

Com o objetivo de reduzir a intensidade das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) 

da energia usada a bordo de navios e aumentar quota de combustíveis renováveis, esta 

proposta aplica-se a navios de arqueação bruta superior a 5 000 ton. e centra-se nas metas 

de redução por média anual e não no tipo de combustíveis a usar, estando definida uma 

redução progressiva do limite de intensidade de GEE: 2% em 2025 até – 75% em 2050. 

Está prevista uma obrigação de abastecimento elétrico em terra de navios porta-contentores 

e navios de passageiros a partir de 2030; 

− Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão (UE) 

2015/1814 no respeitante à quantidade de licenças de emissão a inserir na reserva de 

estabilização do mercado do sistema de comércio de licenças de emissão de gases com 

efeito de estufa da União até 2030 – COM(2021)571 final 

Esta proposta visa rever a Reserva de Estabilidade de Mercado, criada em 2015, de forma 

a contribuir para atingir a meta de redução de 55% das emissões líquidas de gases de estufa 

até 2030.  

Inicialmente, o número de licenças de emissão previstas para esta Reserva era de 12% das 

existentes em circulação, para um máximo de 100 milhões de licenças. Em 2018, foram 

duplicadas estas licenças para vigorar entre 2019-2023. A atual proposta visa prorrogar os 

esses novos limites (24% das existentes em circulação, para um máximo de 200 milhões) 

até 2030; 

− Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 

2003/87/CE no respeitante à notificação aos operadores de aeronaves com base na União 

da compensação no âmbito de uma medida baseada no mercado global – COM(2021)567 

final 

Esta proposta prevê uma alteração das regras do CELE aplicáveis à aviação, com vista a 

introduzir a notificação dos EM às companhias aéreas com base na UE sobre a 

compensação relativa ao ano de 2021 ao abrigo do Regime de Compensação e Redução das 
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Emissões de Carbono da Aviação Internacional (CORSIA) da Organização da Aviação 

Civil Internacional (OACI). 

O objetivo é o de introduzir esta notificação de uma maneira que minimize os encargos 

administrativos suportados pelas autoridades nacionais e pelos operadores aéreos e 

proporcione segurança jurídica às companhias aéreas estabelecidas nos EM no que diz 

respeito à compensação do CORSIA. 

A OACI decidiu, em junho de 2020, que as emissões de 2019 seriam o valor base para os 

anos 2021-2023, em vez de uma média das emissões de 2019-2020. A partir do momento 

em que sejam conhecidos os valores da compensação adicional para 2021, o novo parágrafo 

aditado ao artigo 12.º da Diretiva 2003/87/EC determina que os EM têm obrigação de 

comunicar essa mesma informação aos operadores aéreos até 30 de novembro de 2022. Os 

operadores aéreos que atuem nas RUP (inclusive dentro do mesmo EM) têm também de 

ser informados; 

− Proposta de regulamento que cria um mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço – 

COM(2021)564 final 

A proposta prevê, em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e outras obrigações internacionais da UE, a criação de um mecanismo de 

ajustamento carbónico fronteiriço que introduz uma dinâmica de mercado que protege a 

integridade da política climática da UE e mundial, reduzindo as emissões de gases com 

efeito de estufa tanto dentro como fora da União, e incentiva a modernização, a 

sustentabilidade e a redução da intensidade carbónica em setores relevantes. Este 

mecanismo será introduzido gradualmente, a um número selecionado de bens com alto 

risco de fuga de carbono; 

− Proposta de Diretiva que reestrutura o quadro da União de tributação dos produtos 

energéticos e da eletricidade (reformulação) – COM(2021)563 final 

A proposta introduz uma nova estrutura de taxas mínimas de imposto com base no 

conteúdo energético e no desempenho ambiental dos combustíveis e da eletricidade; 

ampliação da base tributável ao incluir mais produtos (como os processos mineralógicos) e 

remover algumas das atuais isenções e reduções; combustíveis mais poluentes tributados 

com maior taxa e o querosene utilizado como combustível na indústria da aviação e o óleo 
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pesado utilizado na indústria marítima deixarão de estar totalmente isentos de tributação da 

energia nas viagens intra-UE; 

− Proposta de Regulamento que cria o Fundo Social para a Ação Climática – COM(2021)568 

final 

O objetivo geral do Fundo Social para a Ação Climática é o de contribuir para a transição 

para a neutralidade climática, abordando os impactos sociais da inclusão das emissões de 

gases com efeito de estufa dos edifícios e dos transportes rodoviários no âmbito da Diretiva 

2003/87/CE. O objetivo específico do Fundo é o de apoiar famílias, microempresas e 

utilizadores de transportes considerados vulneráveis por meio de apoio temporário ao 

rendimento direto e por meio de medidas e investimentos destinados a aumentar a 

eficiência energética dos edifícios, descarbonização do aquecimento e arrefecimento de 

edifícios, incluindo a integração de energia proveniente de fontes renováveis e garantindo 

melhor acesso à mobilidade e transporte com baixas e zero emissões. 

Cada EM deve apresentar à Comissão um plano social climático que preveja os recursos 

necessários para apoiar os agregados familiares, microempresas e utilizadores dos 

transportes considerados vulneráveis e para fazer os investimentos correspondentes. É 

referida a necessidade de levar em consideração todas as regiões remotas.  

Estão previstos 72.200.000 mil EUR de financiamento para o período 2024-2032, com base 

numa alteração específica do quadro financeiro plurianual; 

− Proposta de Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (reformulação) – 

COM(2021)802 final 

Esta proposta visa facilitar a renovação de habitações, escolas, hospitais, escritórios e outros 

edifícios em toda a Europa, a fim de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e as 

faturas de energia, melhorando a qualidade de vida de milhões de europeus.  

A revisão da Diretiva em causa faz parte das propostas do «Objetivo 55» destinadas a 

concretizar o Pacto Ecológico Europeu e a Lei Europeia do Clima. Complementa as outras 

componentes do pacote adotado em julho de 2021, apresentando a visão para alcançar um 

parque imobiliário com emissões nulas até 2050. Trata-se de um instrumento legislativo 

fundamental para alcançar os objetivos de descarbonização de 2030 e de 2050. 
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Saliente-se que este Pacote “Fit for 55”, importante passo rumo à neutralidade carbónica em 

2050, exigirá esforços acrescidos a regiões como as RUP, com especificidades devidamente 

reconhecidas no artigo 349.º do TFUE.  

A Região tem acompanhado a negociação destas iniciativas, analisando e propondo alterações 

com alertas para a vulnerabilidade das RUP às alterações climáticas, bem com a respetiva 

condição económica e social que dificulta a realização de determinados investimentos e a 

aplicação de determinadas medidas exigidas nestas propostas.  

Também a CPRUP, no anexo à sua Declaração Final de novembro de 2021 sobre a revisão da 

Estratégia da Comissão Europeia para as RUP, apelou para: 

− A realização de uma análise de impacto sobre os custos de implementação do pacote 

legislativo para a Ultraperiferia; 

− A tomada em consideração das especificidades das RUP através de disposições 

regulamentares coerentes e adaptadas, a fim de encontrar um justo equilíbrio entre o 

imperativo ambiental, as necessidades de acessibilidade e os elevados custos sociais que as 

suas já vulneráveis populações terão de suportar. Por exemplo, não faz sentido, do ponto 

de vista ecológico, proibir os veículos de combustão e impor veículos elétricos até 2030, 

quando a dependência dos combustíveis fósseis é ainda predominante nas RUP e a quota 

de energias renováveis no cabaz energético continua a ser limitada; 

− A manutenção da exclusão de voos com origem ou destino nas RUP (incluindo voos 

internacionais) do sistema CELE, prevista no Regulamento 2017/2392, de 13 de dezembro 

de 2017, a fim de garantir a coesão territorial e a acessibilidade destas regiões europeias; 

− A inclusão, desde o início do processo legislativo, das RUP como beneficiárias do Fundo 

Social para a Ação Climática – terem sistemas energéticos isolados e um acesso muito 

limitado a soluções de mobilidade e transporte alternativas e acessíveis; 

− O envolvimento das RUP no desenvolvimento e implementação dos Planos nacionais, nos 

quais deverá ser incluída uma dimensão regional para as RUP. 

COMÉRCIO DE LICENÇAS DE EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE 

ESTUFA NA UNIÃO EUROPEIA   

A Região Autónoma da Madeira, em estreita ligação com a Agência Portuguesa do Ambiente, 

Autoridade Competente que em Portugal detém a responsabilidade de coordenação geral do 
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processo de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), tem acompanhado e 

validado os Relatórios de Emissões de Gases de Efeito de Estufa, os Planos de Monitorização 

e os Relatórios de Melhoria, e emitido os respetivos Títulos de Emissão de Gases de Efeito 

de Estufa (TEGEE) às três unidades Termoelétricas sediadas na Região que, de acordo com 

a legislação aplicável, estão abrangidas pelo regime CELE. 

SISTEMA REGIONAL DE INVENTÁRIO DE EMISSÕES POR FONTES E 

REMOÇÃO POR SUMIDOUROS DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

A implementação do Sistema Regional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por 

Sumidouros de Poluentes Atmosféricos - SRIERPA, com o objetivo de obter dados 

fidedignos e contribuir para o conhecimento do balanço anual entre as emissões e a remoção 

de gases com efeito de estufa, abrangendo as atividades antrópicas que emitam gases com 

efeito de estufa (GEE) ou removam poluentes da atmosfera no território, constitui uma 

ferramenta fundamental para a definição das políticas ambientais da região, designadamente 

na política climática no que se refere à definição de medidas de mitigação das emissões de 

GEE. 

A criação do SNIERPA visa também dar cumprimento ao Regulamento (UE) n.º 525/2013, 

de 21 de Maio de 2013, relativo à criação de um mecanismo de monitorização e de 

comunicação de informações sobre emissões de gases com efeito de estufa a nível nacional e 

da União Europeia, e de outras informações relevantes no que se refere às alterações 

climáticas, entretanto revogado e substituído pelo Regulamento (UE) n.º 2018/1999, de 11 de 

Dezembro de 2018, relativo à Governação da União da Energia e da Ação Climática, e a 

Decisão n.º 529/2013/UE, de 21 de Maio de 2013, relativa a regras de contabilização 

aplicáveis às emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades 

relacionadas com o uso de solo, a alteração do uso do solo e as florestas e à informação 

respeitante às ações relacionadas com tais atividades. 

No âmbito deste Sistema, a RAM produziu o Inventário Regional de Emissões por Fontes e 

Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos - IRERPA 2021, para os anos 1990-

2019, estando o mesmo disponível, no site da Direção Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas-DRAAC, para as entidades públicas e demais interessados. 
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PACOTE “ECONOMIA CIRCULAR”  

O Governo Regional, no decorrer do ano de 2021, acompanhou ativamente a negociação das 

propostas legislativas emanadas pela UE e a transposição de Diretivas nos domínios da 

prevenção e gestão de resíduos e da transição para a economia circular, bem como fez o 

acompanhamento de projetos, nomeadamente: 

− Proposta de Adaptação do Decreto-Lei n.º 947/XXII/2021 – transposição da Diretiva 

(UE) 2019/904, de 5 de junho, relativa à redução do impacto de determinados produtos de 

plástico no ambiente, e que altera as regras relativas aos produtos de plástico nos pontos de 

venda de pão, frutas e legumes, que culminou com a publicação do Decreto-Lei n.º 78/2021 

de 24 de setembro; 

− Decreto-Lei n.º 102/2020, de 9 de dezembro, que transpõe a Diretiva (UE) 2019/883, de 

17 de abril de 2019, relativa aos meios portuários de receção de resíduos provenientes dos 

navios, que altera a Diretiva 2010/65/UE e revoga a Diretiva 2000/59/CE, tendo a Região 

elaborado os Planos Regionais de Gestão de Resíduos, melhoria e disponibilidade de meios 

de receção portuários adequados à entrega de resíduos e implementação de medidas de 

controlo, monitorização e redução do lixo marinho. 

− Rede IMPEL – European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental 

Law – foi prestado o devido acompanhamento do projeto Waste Management and Circular 

Economy (WMCE), com nível de participação 2, que se traduz na participação em reuniões, 

eventos e seminários; 

− Rede IMPEL – “WINE – Wastewater in Natural Environment” da Rede Impel – European Union 

Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law. Em 2021, foi dada 

continuidade à participação no projeto que, na Região, centra-se no caso de estudo dos 

Engenhos produtores de aguardente, que geram um efluente designado “vinhaça”, com 

elevado potencial de provocar disfunções ambientais quando mal gerido. O projeto visa, 

especificamente, a criação de um Índice de Circularidade para Água, ou seja, o 

desenvolvimento de uma ferramenta para a medição da transição das instalações para um 

modelo circular ao nível da utilização da água. Neste âmbito, o Governo Regional tem 

assumido um papel ativo no desenvolvimento do índice de circularidade, tendo participado 

no desenvolvimento de parâmetros a constar do referido índice e em reuniões com as 

entidades parceiras do projeto. 
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Com vista à promoção da transição para a economia circular e à prevenção da gestão dos 

resíduos, o Governo Regional publicou, em 2021, as estratégias regionais de resíduos 

(Estratégia Resíduos Madeira) e de economia circular (Agenda Madeira Circular), à luz da 

ambição das Diretivas europeias sobre resíduos e economia circular, com vista à transição para 

a economia circular na Região, através da adoção de um modelo de crescimento regenerativo, 

considerando as especificidades e condicionalismos regionais e locais que as Regiões 

Ultraperiféricas apresentam, exigindo o alinhamento e cooperação por parte de todas as partes 

interessadas, seus contributos e estabelecimento de parcerias. 

Para levar a cabo a visão definida pela Agenda Madeira Circular, destaca-se a implementação 

da Plataforma Madeira Circular, sob a forma de portal dedicado a apoiar a RAM na transição 

para a economia circular, com objetivo de promover uma ação colaborativa entre os principais 

agentes na Região, incluindo sociedade civil, empresas, administração pública e a comunidade 

científica e académica. 

Entre os exemplos de melhores de práticas de circularidade, referenciados na Plataforma 

Madeira Circular, salienta-se o projeto CESAR (Circular Economy Skills and Awareness Raising), 

financiado pelo programa europeu Erasmus+ para o estabelecimento de parcerias estratégicas 

e desenvolvimento de competências no ensino e formação profissional sobre a economia 

circular.  

Ainda no âmbito do Projeto Erasmus, a DRAAC participou na palestra "Good Environmental 

Practices in Madeira" na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, a fim de divulgar a Plataforma 

Madeira Circular e exemplos de boas práticas de circularidade dedicados ao público jovem. 

A DRAAC, enquanto autoridade regional para a economia circular, foi convidada a participar 

no projeto europeu DigiPrime, através da Veltha (Associação Belga de Pesquisa Internacional 

com foco nos campos do Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular). Este projeto 

europeu, é financiado pelo programa Horizonte 2020 e tem por objetivo desenvolver uma 

Plataforma Digital para a Economia Circular, a qual permita relacionar empresas e prestadores 

de serviços, de modo a desencadear/desenvolver oportunidades de negócio circulares 

baseadas na recuperação e reutilização de materiais em vários sectores. 

Na concretização das orientações da Diretiva SUP [Diretiva (UE) 2019/904, de 5 de junho, e 

da Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular, a DRAAC integrou um projeto 
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que visa o estudo dos fluxos de materiais e artes de pesca na RAM, contribuindo para a redução 

do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente. E levou-se a cabo um estudo 

sobre a implementação de um sistema de depósito e retorno de embalagens de bebidas não 

reutilizáveis na RAM, com vista ao exame das medidas preconizadas em diversos documentos 

estratégicos da UE relativamente à redução da produção de resíduos, aumento da taxa de 

recolha seletiva, incentivo à reutilização, entre outros. 

ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

A Estratégia CLIMA-Madeira, que integra o conhecimento sobre a influência do clima em 

vários sectores – Agricultura, Florestas, Biodiversidade, Energia, Recursos Hídricos, Riscos 

Hidrogeomorfológicos, Saúde Humana e Turismo - define uma abordagem integrada 

enunciando medidas orientadoras que permitem a adaptação da Região às alterações 

climáticas, com redução da sua vulnerabilidade aos impactes das mesmas, constituindo-se 

como uma ferramenta fundamental para responder e apoiar as políticas do Governo que 

exijam um enquadramento para responder de forma concertada e célere aos impactes 

decorrentes das alterações climáticas. 

Durante o ano de 2021, manteve-se o acompanhamento da aplicação da Estratégia Clima-

Madeira feito pela Comunidade de Adaptação e pelo Grupo de Coordenação.   

O Grupo de Coordenação, que tem a responsabilidade de articular entre os diferentes pilares 

da Comunidade de Adaptação o processo de implementação e monitorização da Estratégia. 

Durante o ano de 2021, manteve-se a implementação de medidas e ações promovidas pelas 

diversas entidades que, no âmbito das respetivas competências, são do interesse e se coadunam 

com os objetivos da Estratégia Clima-Madeira. 

Paralelamente às medidas constantes na Estratégia CLIMA-Madeira, a Região tem igualmente 

procedido à implementação de um conjunto muito variado de medidas conducentes à 

mitigação, bem como ações que visam proporcionar e melhorar o conhecimento sobre as 

alterações climáticas. A título exemplificativo, por serem emblemáticos e refletirem o esforço 

imprimido pela Região para enfrentar as ameaças climáticas, elencam-se alguns dos projetos e 

ações em curso: 

− Projeto LIFE DUNAS (LIFE19 CCA/PT/001178); 
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− Projeto PLANCLIMAC (MAC2/3.5b/244); 

− Projeto MAC-CLIMA (MAC2/3.5b/254); 

− Projeto MITIMAC (MAC2/1.1a/263); 

− POC Porto Santo - Programa para a Orla Costeira do Porto Santo; 

− POC Madeira – Programa para a Orla Costeira da Ilha da Madeira; 

− Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima – PAESC-RAM; 

− Faixa “corta-fogo” no Caminho dos Pretos e Limpeza e Florestação de terrenos; 

− Florestação do Perímetro Florestal do Poiso; 

− Limpeza e Florestação de terrenos nas Montanhas do Funchal; 

− Remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimento e drenagem; 

− Melhoramentos e Recuperação dos sistemas de fornecimento de água de rega da RAM - 

Fase 1; 

− Recuperação da Levada do Norte - Lanço Sul - Túnel do Espigão; 

− Remodelação do sistema de regadio da ARM na ilha da Madeira - Fase 1 – Canais; 

− Remodelação do sistema de regadio da ARM na ilha da Madeira - Fase 1 – 

Reservatórios; 

− Recuperação da Levada do Monte Medonho; 

− Construção do Reservatório do Salão – Ponta do Pargo; 

− Recuperação dos Sistemas de Regadio da ARM Nas Freguesias de Gaula, Santa 

Cruz e Campanário; 

− Sistema de Regadio Agrícola do Porto Santo – Barragem do Tanque;  

− Remodelação do sistema de regadio da ARM na ilha da Madeira – Fase2; 

− Atualização do Cadastro das Infraestruturas do Sistema de Regadio Agrícola Regional; 

− Apoio à produção e comercialização de culturas em modo biológico; 

− Ações de controlo/acompanhamento nas empresas (controlo fitossanitário); 

− Medida de apoio à conservação dos recursos genéticos agrícolas prioritários para a RAM; 

− Projeto CASBio - Avaliação e monitorização da Agrobiodiversidade e da Sustentabilidade 

dos Agrossistemas nos novos cenários climáticos, parceria com a UMa, BG ISOPlexis; 

− Planos de Ordenamento e Gestão de Áreas Protegidas; 

− Medidas do PROF-RAM (Plano Regional de Ordenamento Florestal); 
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− Plano de monitorização de espécies (moluscos terrestres e plantas vasculares) e habitats 

prioritários no âmbito da Rede Natura 2000; 

− Projeto BIOS2020 - Adaptação dos critérios e metodologias de avaliação dos ecossistemas 

terrestres e marinhos; 

− Elaboração de listas vermelhas regionais para os grupos biológicos mais relevantes do 

ponto de vista de conservação; 

− Proposta de novos sítios de importância comunitária nas ilhas da Madeira e Porto Santo; 

− Avaliação da biomassa da floresta Laurissilva com recurso a imagens de satélite; 

− Beneficiação de Infraestruturas de Apoio à Deteção e Vigilância de Incêndios Florestais e 

Proteção da Floresta; 

− Luta biológica contra a praga “vespa-das-galhas-do-castanheiro”; 

− Rede de Vigilância Entomológica, da luta contra os vetores, que integra a rede de 

armadilhas para a monitorização do mosquito Aedes aegypti; 

− Sistema de aviso e alerta, prevenindo as autoridades de saúde competentes e a população 

em geral em casos de fenómenos climáticos extremos e de qualidade do ar, com divulgação 

mais acessível utilizando os diversos canais, por exemplo: televisão, rádio, mensagens SMS, 

aplicativos móveis, plataformas integradas de sistemas de alerta e resposta; 

− Acompanhamento e Gestão de Riscos em Encostas; 

− Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island (Resolução n.º 263/2016, de 19 de maio); 

− Plano de Promoção da Eficiência no Consumo -Tutores de Energia nas Escolas (Iniciativa 

Energia Sustentável das Escolas da Região) (PPEC-Plano de Promoção para a Eficiência 

no Consumo de Energia Elétrica); 

− Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta (EEM) - 30 MW para produção 

e 16,5 MW de potência de bombagem; 

− Substituição gradual da frota automóvel do GR por veículos elétricos; 

− Introdução de autocarros elétricos nos transportes públicos; 

− Sistema de Alerta de Aluviões na RAM; 

− Implementação de obras de correção nas bacias hidrográficas com maior risco de erosão 

e desprendimento de terras e zonas de proteção das ribeiras e linhas de água; 

− Remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimento e de drenagem - Zonas Leste e 

Oeste; 

− Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira - PGRH10; 
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− Plano de Gestão de Riscos de Inundação – PGRI; 

− Projeto ADAPTARES – Sensibilização para o uso eficiente da água (IFCN e AREAM); 

− Sistema Regional de Alerta Precoce de Aluviões na RAM; 

− Radar Meteorológico do Porto Santo; 

− Monitorização da dinâmica de vertentes e gestão do risco de movimentos de vertente; 

− Intervenções nas linhas de água principais das bacias hidrográficas identificadas no Plano 

de Gestão de Riscos de Inundação da Região Autónoma da Madeira 2016-2021 (PGRI-

RAM), para controlo do transporte de material sólido, através da construção de barreiras 

descontínuas de retenção seletiva do caudal sólido; 

− Intervenções em linhas de água fluviais para controlo dos processos erosivos ou 

diminuição da produção de material sólido, através da construção de barragens de correção 

torrencial na cabeceira das linhas de água principais; 

− Intervenções contínuas de limpeza e desobstrução de linhas de água fluviais e pequenas 

obras de manutenção dos canais fluviais; 

− Intervenções de reabilitação de linhas de água e revitalização dos respetivos ecossistemas 

fluviais; 

− Ações de formação sobre medidas de prevenção e proteção contra cheias e inundações. 

Sensibilização para uma cultura de gestão preventiva do risco; 

− Projeto “Segurança em Casa, na Rua e na Escola”, com intervenção em escolas e centros 

comunitários, para formar, sensibilizar e consciencializar para Plano de Prevenção e 

Emergência e para os Riscos Naturais; 

− Ações de Formação/Sensibilização sobre as Alterações Climáticas em Escolas e Centros 

Cívicos. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Em 2021, no âmbito do atual regime jurídico europeu e nacional de avaliação de impacte 

ambiental (AIA) relativo à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados 

no ambiente, a Região acompanhou os procedimentos de Pós-Avaliação dos projetos em 

curso e desenvolveu a Avaliação de Impacte Ambiental dos projetos de Requalificação da 

Frente Mar de São Vicente, Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os Túneis da 

Ladeira da Vinha e João Delgado - Troço entre o km 3+600 e 3+800, e Extração de Inertes 

dos fundos marinhos localizados entre a Fajã dos Padres e o Jardim do Mar - Costa Sul da ilha 
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da Madeira. Acompanhou, ainda, os Projetos do Caminho das Ginjas – Paul da Serra e 

Ampliação da Piscicultura Flutuante Offshore da Ribeira Brava. 

PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO 

No âmbito da política de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (Diretiva PCIP) 

decorreram os processos usuais com os Operadores das Instalações PCIP existentes e com as 

Entidades Coordenadoras de Licenciamento (ECL), nos termos do Decreto-Lei n.º 127/2013, 

tendo a RAM procedido à: 

− Articulação com a APA e os operadores PCIP das informações para a validação e 

submissão dos Relatórios Ambientais Anuais (RAA) de 2020, análise dos mesmos; 

− Apreciação e enquadramento PCIP do Relatório preliminar de base da Central Térmica da 

Vitória, do Anteprojeto da Central de baterias da Central Térmica da Vitória assim como 

do Projeto “Solução para valorização energética e tratamento de resíduos 

silvícolas/biomassa residual”; 

− Realização de inspeções PCIP de rotina, completas e integradas. 

Em março de 2021 foi renovada por mais cinco anos a Licença Ambiental n.º 

01/2015/DROTA da ETRS da Meia Serra, nos termos do referido Decreto-Lei n.º 127/2013, 

cujas atividades PCIP realizadas são, de acordo com o anexo I desse diploma: 

− Valorização energética de resíduos não perigosos em instalação de incineração, com uma 

capacidade instalada de 8 t/hora por cada uma das duas linhas de incineração, incluída na 

categoria 5.2 a); 

− Aterro para resíduos não perigosos, com capacidade total de 1.216.308 m3, incluída na 

categoria 5.4. 

No quadro do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes (Regulamento 

(CE) n.º 166/2006), a Região garantiu o cumprimento do registo e de reporte comunitário das 

sete instalações abrangidas na RAM. 
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SISTEMA DE GESTÃO DE ÁGUAS, ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E 

RESÍDUOS 

A Região deu continuidade ao trabalho que tem vindo a ser efetuado ao longo dos últimos 

anos tendo como objetivo a satisfação das necessidades regionais na área da gestão pública 

das águas e resíduos e o cumprimento das políticas ambientais europeias para estes sectores, 

promovendo uma política sustentável de utilização dos recursos e melhorando a eficiência 

dessa utilização. 

 

Águas 

Foi dada continuidade a um conjunto de iniciativas destinadas à execução e cumprimento das 

Diretivas relativas aos Recursos Hídricos e Qualidade da Água, das quais se destacam a 

Diretiva Quadro da Água (DQA – Diretiva n.º 2000/60/CE, de 23 de outubro), Diretiva da 

Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro), 

Diretiva relativa à Gestão da Qualidade das Águas Balneares (Diretiva 2006/7/CE, de 15 de 

fevereiro) e Diretiva relativa ao Regime da Qualidade da Água Destinada ao Consumo 

Humano (Diretiva n.º 98/83/CE, de 3 de novembro). 

- Gestão de água  

Foi concluída a execução de 4 (quatro) projetos cofinanciados no âmbito do Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), todos associados 

a uma taxa de cofinanciamento de 85% pelo Fundo de Coesão, nomeadamente os seguintes e 

respetivos investimentos totais aprovados: 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-000809 - Redes de Drenagem da Freguesia do Curral 

das Freiras - Fase 2”, com um investimento total aprovado de 543,44 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001057 - Ampliação do Sistema de Drenagem do Porto 

Santo”, com um investimento total aprovado de 75,32 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001060 - Aquisição de equipamentos para deteção e 

controlo de fugas de água”, com um investimento total aprovado de 193,68 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001064 - Viatura Limpa-Fossas”, com um investimento 

total aprovado de 331,85 mil euros. 

Foi dada continuidade à execução dos projetos aprovados pelo POSEUR, em anos 

precedentes, e cofinanciados a 85%, nomeadamente os seguintes: 
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− Operação “POSEUR-03-2012-FC-000777 - Execução da Remodelação e Ampliação dos 

Sistemas de Abastecimento da Zona Oeste - Municípios de Câmara de Lobos e Ribeira 

Brava”, com um investimento total aprovado de 8.043,8 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-000781 - Execução da Remodelação e Ampliação dos 

Sistemas de Drenagem da Zona Oeste - Municípios de Câmara de Lobos e Ribeira Brava”, 

com um investimento total aprovado de 5.685,067 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-000782 - Reformulação e Ampliação dos Sistemas de 

Drenagem da Zona Leste - Municípios de Machico e Santana”, cujo investimento total 

aprovado é de 3.339,87 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-000804 - Elaboração do Cadastro das Infraestruturas de 

Abastecimento da ARM”, com um investimento total aprovado de 95,67 mil euros 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-000803 - Elaboração do Cadastro das Infraestruturas de 

Drenagem da ARM”, cujo investimento total aprovado é de 69,61 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001058 - Execução da Remodelação e Ampliação dos 

Sistemas de Abastecimento do Porto Santo – fase 1”, com um investimento total aprovado 

de 3.312,01 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001081 - Reformulação e Ampliação da Estação 

Elevatória de Águas Residuais (EEAR) do Caniçal”, com um investimento total aprovado 

de 1.629,70 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001419 - Fecho de sistemas de saneamento de águas 

residuais (Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Machico e Porto Santo)”, cujo investimento 

total aprovado é de 2.875,89 mil euros; 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001421 - Renovação das Redes de Abastecimento de 

Águas (Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Machico e Santana”, com um investimento total 

aprovado de 613,96 mil euros e uma taxa de cofinanciamento de 85%. 

Verificou-se também a prossecução da execução de outros projetos iniciados em anos 

anteriores, apoiados pelo POSEUR, com taxas de cofinanciamento inferiores, como sejam: 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-000780 - Remodelação e Ampliação dos Sistemas de 

Abastecimento da Zona Leste - Municípios de Machico e Santana”, com um investimento 

total aprovado de 9.759,41 mil euros e uma taxa de cofinanciamento de 84,03%; 
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− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001056 - Redes de Abastecimento de Água da Freguesia 

do Curral das Freiras - Fase 2”, com um investimento total aprovado de 1.692,26 mil euros 

e uma taxa cofinanciamento de 80,10%. 

− Operação “POSEUR-03-2012-FC-001425 - Otimização e Melhoria da Qualidade da Água 

dos Sistemas de Abastecimento sob a gestão da ARM”, associada a um investimento total 

aprovado de 3.456,17 mil euros e uma taxa cofinanciamento com uma taxa de 

financiamento de 63,75%, 

− “POSEUR-03-2012-FC-001427 - Intervenções nas Redes de Abastecimento de Água com 

vista à redução de perdas”, com um investimento total aprovado de 3.641, 28 mil euros e 

uma taxa cofinanciamento taxa de apoio de 56,87%. 

Refira-se ainda a celebração do contrato-programa entre programa entre a Região Autónoma 

da Madeira e a ARM, S.A. designado por “Furo 3 de Santa Cruz”, por forma a assegurar o 

financiamento do estudo de novas origens de água e a execução de um novo furo na ribeira 

de Santa Cruz, no concelho de Santa Cruz, designadamente, o Furo 3 de Santa Cruz para 

reforço do sistema de abastecimento público de água. Este contrato-programa tem um 

investimento máximo aprovado 376,78 mil euros. 

Os valores de alguns dos projetos referidos sofreram atualizações, em consequência de 

pedidos de reprogramação apresentados e que se justificaram devido a atrasos na execução 

física de algumas ações, atrasos relacionados com os processos de contratação pública de 

algumas ações e, consequentemente, atualizações dos montantes elegíveis associados.  

Estas operações constituem importantes contributos para a saúde pública das populações 

envolvidas, para a proteção do meio ambiente e controlo da poluição, bem como para o 

cumprimento dos normativos ambientais europeus e nacionais. 

No setor do regadio e no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma da Madeira para o período 2014-2020 (PRODERAM 2020), a ARM, S.A. tem em 

curso as seguintes operações: 

− Operação “PRODERAM20-4.3.2-FEADER-000080 - Recuperação da Levada do Norte - 

Lanço Sul” cujo valor total aprovado é de 3.784,15 mil euros; 

− “Operação “PRODERAM20-4.3.2-FEADER-001058 - Remodelação do Sistema de 

Regadio na ARM na ilha da Madeira - Fase 1 (Redes) e Atualização do Cadastro das 
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Infraestruturas do Sistema de Regadio Agrícola Regional” no valor total elegível de 7.545,41 

mil euros; 

− Operação “PRODERAM20-4.3.2-FEADER-001262 - Recuperação da Levada do Norte - 

Lanço Sul - Túnel do Pedregal” associada ao montante elegível de 12.700 mil euros. 

Em 2021, verificou-se ainda a conclusão da Operação “PRODERAM20-4.3.2-FEADER-

000863 - Beneficiação da Levada do Monte Medonho”, cujo investimento total aprovado de 

2.467,42 mil euros, e aprovação de um novo projeto deste setor, designadamente a Operação 

“PRODERAM20-4.3.2-FEADER-002034 - Reservatórios de rega em chapa zincada”, com 

um investimento total de 579,79 mil euros. 

Refira-se que, para todas estas operações aprovadas no âmbito da Medida 4 - Investimentos 

em ativos físicos (submedida 4.3 – “Apoio a investimentos em infraestruturas relacionadas 

com o desenvolvimento, a modernização ou a adaptação da agricultura e silvicultura”), a taxa 

de financiamento comunitário FEADER é de 85%, sendo os restantes 15% assegurados pelo 

Governo Regional ao abrigo da Resolução de Conselho de Governo n.º 894/2016, de 5 de 

dezembro, onde foram reconhecidos os interesses públicos estratégicos dos projetos para a 

Região Autónoma da Madeira. 

De igual modo e complementarmente, à operação apoiada pelo PRODERAM2020, foi dada 

continuidade ao Contrato Programa, celebrado em 2019, com a Secretaria Regional do 

Ambiente e Recursos Naturais, no investimento total e elegível 5.449,71 mil euros, com o 

objetivo de assegurar a totalidade do investimento da Operação “Recuperação da Levada do 

Norte - Lanço Sul - Túnel do Pedregal”. 

Na sequência da grave intempérie e elevada pluviosidade que assolou a Região, em particular 

na costa norte da ilha, em dezembro 2020, que danificaram diversas infraestruturas de regadio 

público geridas pela ARM, S.A., foram celebrados 6 (seis) contratos-programa entre a Região 

Autónoma da Madeira e a ARM, S.A., com vista à recuperação e restabelecimento das normais 

condições de funcionamento das infraestruturas, nomeadamente os seguintes e respetivos 

investimentos associados: 

− “Reparação dos Danos Causados pela Intempérie de Dezembro de 2020 – Levada dos 

Tornos – Lanço Sul”, com um investimento total máximo aprovado de 176,46 mil euros; 



- 141 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

− “Reparação dos Danos Causados pela Intempérie de Dezembro de 2020 – Levada do 

Barreiro”, cujo investimento total máximo aprovado é de e 171,53 mil euros; 

− “Intempérie de Dezembro 2020 – Intervenções nas Levadas da Fajã do Amo e Cardais”, 

com um investimento total máximo aprovado de 128,49 mil euros; 

− “Intempérie de Dezembro 2020 – Intervenções na Levada das Cruzinhas”, com um 

investimento máximo aprovado de 189.53 mil euros; 

− “Intempérie de Dezembro 2020 – Intervenções nas Levadas das Queimadas e do 

Cantinho”, cujo investimento máximo aprovado de 84,79 mil euros. 

- Regulação da qualidade da água destinada ao consumo humano 

Em 2021, a Região coordenou e garantiu a continuidade da aplicação do regime da qualidade 

da água destinada ao consumo humano, previsto na Diretiva n.º 98/83/CE, de 3 de 

novembro, com o envolvimento de entidades intervenientes nas áreas do ambiente, serviços 

de saúde, entidades gestoras e população em geral. 

- Diretiva-quadro da água - Plano de Gestão da Região Hidrográfica 
do Arquipélago da Madeira 2016-2021 

Em 2021, o Governo Regional deu continuidade à implementação da Diretiva Quadro da 

Água (DQA – Diretiva n.º 2000/60/CE de 23 de outubro) na Região, nos diversos níveis de 

ação: Planeamento – Validação e acompanhamento da implementação das medidas previstas 

no Plano de Gestão de Região Hidrográfica – PGRH (2016-2021) e preparação do 

procedimento para a execução do PGRH (2022-2027). 

Sobre o Estudo e Caracterização da Região Hidrográfica, em conformidade com a DQA e de 

modo a garantir a realização da análise das caraterísticas da Região Hidrográfica do 

Arquipélago da Madeira-RH10 e a sua revisão periódica, procedeu-se à elaboração do Estudo 

sobre a Delimitação das Massas de Água Subterrâneas na Região Hidrográfica da Madeira com vista à 

melhoria do conhecimento e informação sobre as massas de água subterrâneas da Região. O 

estudo permitiu atualizar a delimitação para as massas de água subterrâneas da Ilha da Madeira 

e da Ilha do Porto Santo e definiu um programa de monitorização, tal como previsto na 

Diretiva Quadro da Água - DQA. A DRAAC deu início aos procedimentos inerentes à 

elaboração do Estudo sobre a Necessidade de Implementação de Monitorização das Massas de Água 

Artificiais (Levadas) na RH10, com o objetivo de validar o previsto na DQA, face às 

especificidades regionais. 
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Na Monitorização, tal como previsto na DQA e de forma a garantir a execução da 

monitorização dos recursos hídricos, através da rede regional de Monitorização da qualidade 

das águas da Região foram elaborados os procedimentos necessários à execução da 

Monitorização da Qualidade das Águas Costeiras da Região Hidrográfica do Arquipélago da 

Madeira- RH10 com o objetivo de avaliar o estado ecológico e químico das massas de água 

costeiras. Os resultados das monitorizações são encaminhados para a Comissão Europeia 

através do WISE (Water Information System for Europe). Foi, igualmente, dada continuidade à 

Monitorização da Qualidade das Águas Interiores Superficiais- Ribeiras.  

No Licenciamento e fiscalização, a Região deu continuidade em 2021 ao Regime de Utilização 

de Recursos Hídricos consagrado na Diretiva Quadro da Água - DQA, procedendo à emissão 

de TURH - Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos, licenciando e fiscalizando as rejeições 

de águas residuais urbanas, industriais e domésticas, em meio recetor natural e as captações de 

águas superficiais e subterrâneas, de modo a garantir que as utilizações de recursos hídricos 

não provocam alterações na qualidade nem na quantidade da água, nem têm impactes 

negativos no ambiente e na saúde da população. 

- Águas balneares  

Foram concretizadas as ações anuais relativas à gestão da qualidade das águas balneares, de 

acordo com a Diretiva 2006/7/CE, de 15 de fevereiro, nomeadamente a identificação, 

monitorização, classificação e prestação de informação ao público e à Comissão Europeia, 

relevantes para a proteção da saúde pública e para a preservação, proteção e melhoria da 

qualidade da água.  

 

Resíduos 

Tal como previsto, foi dada continuidade à execução do único projeto aprovado pelo 

POSEUR no ano 2020, nomeadamente a Operação “POSEUR-03-1911-FC-000190 - Reforço 

da Recolha Seletiva da ARM”, cujo investimento total aprovado é de 1.532,61 mil euros e a 

taxa de comparticipação de 74%. 

De salientar que estas operações têm como principal objetivo a valorização dos resíduos como 

recurso, privilegiando a atuação a montante, aumentando a reciclagem e, consequentemente, 

o desvio da deposição em aterro dos resíduos sólidos. 
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No decorrer de 2021, complementarmente à gestão de resíduos, a ARM, S.A. viu ainda 

aprovada a Operação “POSEUR-01-1001-FC-000038 - Solução para a valorização energética 

e tratamento de resíduos silvícolas/biomassa residual”, com um investimento total de 4.313,5 

mil euros e uma taxa de cofinanciamento de 48%. 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE INUNDAÇÃO  

No decorrer de 2021, foi dado início ao levantamento cartográfico de precisão do terreno que 

irá consubstanciar o Plano de Gestão de Riscos de Inundação PGRI-RAM (2022-2027), que 

conterá um conjunto de medidas de prevenção, proteção, preparação, recuperação e 

aprendizagem, adequadas às especificidades de cada uma das zonas identificadas com riscos 

potenciais significativos, e que irá proceder à revisão/atualização do PGRI (2016/2021).  

A Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, pretende que os EM possuam um instrumento 

de gestão que reduza as consequências associadas às inundações prejudiciais para a saúde 

humana, incluindo perdas humanas, o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as 

atividades económicas, nas zonas identificadas com riscos potenciais significativos. 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES 

Decorreram, em 2021, os processos usuais com os Operadores dos Estabelecimentos de 

Prevenção de Acidentes Graves e com as Entidades Coordenadoras de Licenciamento, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece o regime de prevenção 

de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências 

para a saúde humana e para o ambiente e que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2012/18/UE, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes 

graves que envolvem substâncias perigosas. 

REDE DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

Dando seguimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro de 2010, 

entretanto alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, que estabelece 

o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar, a DRAAC assegura o funcionamento e 

manutenção da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar, reestruturada em 2017.  
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À semelhança dos anos anteriores, está em produção o Relatório de Qualidade do Ar 

Ambiente 2021, onde foram comparadas as concentrações obtidas com os limites da União 

Europeia e da OMS, tendo em vista a proteção da Saúde Humana e da Vegetação e 

Ecossistemas Naturais.   

Além dos dados fornecidos pelas estações fixas da Rede de Monitorização da Qualidade do 

Ar, foram efetuadas diversas campanhas de monitorização noutros locais de interesse, 

nomeadamente, no Centro de Saúde do Monte, Pico Buxo Unidade Apoio São Martinho, 

Escola Primária do Caniço, Junta de Freguesia de Santo António Funchal e Escola Profissional 

Francisco Fernandes São Martinho. 

Manteve-se, em 2021, a ligação com a Agência Portuguesa do Ambiente, sob os desígnios da 

Estratégia Nacional de Modernização, a participação no projeto de modernização do sistema 

de informação da qualidade do ar (QualAr) e da infraestrutura de comunicação de dados entre 

as estações/servidor regional/servidor central. 

Foram desenvolvidos diversos trabalhos no âmbito do protocolo de cooperação celebrado 

com a Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia, através da cedência 

de equipamento da avaliação da qualidade do ar descontinuado a esta entidade, a mesma 

desenvolveu um Modelo de Previsão da Qualidade do Ar exclusivo para a RAM. 

RUÍDO AMBIENTE  

No quadro da Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

junho, foram prestados diversos esclarecimentos às entidades com competências na 

elaboração dos mapas estratégicos de ruído e planos de ação das grandes infraestruturas de 

transporte (GIT) para a aplicação do Regime de Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente 

(RAGRA), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 136-A/2019, de 6 de setembro, bem como analisados os relatórios de 

monitorização do ruído que evidenciam os resultados do controlo da execução dos planos de 

ação fixados para os aeroportos da Madeira e do Porto Santo, conforme o disposto no 

Regulamento Geral do Ruído e nas Portarias da Região Autónoma da Madeira n.º 69/2007 e 

70/2007, de 13 de julho. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A Região manteve, em 2021, a coordenação de vários programas ambientais de cariz 

internacional, designadamente os seguintes programas de educação para sustentabilidade: 

− Programa Bandeira Azul – goram galardoadas 16 praias, 2 marinas e 6 embarcações 

ecoturísticas; 

− Programa Eco-Escolas – em 2020/2021 estiveram inscritas 126 escolas da RAM das quais 

124 foram galardoadas; 

− Programa Jovens Repórteres para o Ambiente – envolve escolas e jovens da Região, bem 

como de outras regiões de Portugal e dos mais de 44 países da rede, num treino de cidadania 

ativa e participativa, enfatizando a vertente do jornalismo ambiental;   

− Programa “Chave Verde/Green Key” – presente, atualmente, em 65 países integrando uma 

rede com cerca de 3200 estabelecimentos turísticos; foram galardoados 37 hotéis da Região; 

− ECOXXI – o Município do Funchal foi o único Município ECO XXI da RAM em 2021; 

− Programa “Praia Acessível – Praia para Todos!” – que contemplou 8 praias regionais. 

PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA LIFE 2014-2020 

LIFE Dunas LIFE19 CCA/PT/001178  

Este projeto tem como principal objetivo melhorar a resiliência dos ecossistemas dunares das 

ilhas do Porto Santo aos impactos das alterações climáticas, em linha com as Estratégias 

Regional e da UE em matéria de adaptação às alterações climáticas. 

No ano de 2021 foi executado 20,58% do custo elegível do beneficiário IFCN, IP, num total 

de 83,46 mil euros. 

LIFE4BEST-ORs 2020-M-13 “Using the endangered Madeira pipistrelle as one of the 
flagship species Conservation of Natura 2000 SAC Laurissilva da Madeira (PTMAD0001)” 

Projeto aprovado na 2.ª convocatória do Projeto LIFE4BEST‐ORs “Supporting biodiversity action 

in the EU’s Outermost Regions”. O montante global de financiamento é de cerca de 40 mil euros 

(financiados a 100%) e terá uma duração de 14 meses, decorrendo entre julho de 2021 e agosto 

de 2022. 

O projeto a desenvolver, em parceria com a Madeira Fauna&Flora, tem como objetivo 

primordial a melhoria do estado de conservação do morcego-da-Madeira (Pipistrellus 
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maderensis), espécie que se encontra ameaçada de acordo com os critérios da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Como principais ações a desenvolver, 

destaca-se a monitorização e inventariação da espécie-alvo; identificação de pressões e 

ameaças; elaboração de um plano de ação para a sua conservação e sensibilização e divulgação 

à população. 

Em 2021, procedeu-se à aquisição de vários equipamento e materiais, bem como à recolha de 

dados, através da instalação de uma rede de detetores de ultrassons automáticos em zonas de 

Laurissilva primária, de modo a avaliar a existência de áreas de alimentação e corredores de 

voo da espécie-alvo do projeto. 

PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA LIFE 2021-2027 

Projeto do Programa LIFE – Improving the conservation status of two 
Pterodroma petrels endemic to the Madeira archipelago  

Este projeto tem como objetivo global o melhoramento do estatuto de conservação das duas 

espécies de Pterodromas, Pterodroma madeira e Perodroma deserta, espécies endémicas do 

arquipélago da Madeira e apresenta várias ações dirigidas ao melhoramento do conhecimento 

destas espécies, bem como ações dirigidas à restauração dos habitats e controlo dos predadores 

e espécies invasoras. 

Serão implementadas metodologias inovadoras e de tecnologia avançada de forma que se 

possa criar as condições para que a conservação destas espécies e dos seus habitats, seja cada 

vez mais exequível de uma forma remota e com menor impacto nas áreas mais sensíveis, como 

são as zonas de nidificação nas encostas ingremes e inacessíveis do Areeiro.  

Este projeto, cujo beneficiário coordenador é o IFCN, IP-RAM e os beneficiários associados 

a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e o XGT- Group, tem a duração de 1 

de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2026 e um orçamento total de 1.838,151 mil euros 

com financiamento da UE de 1.286,706 mil euros (70%). 
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CAPÍTULO XI 

 

A ENERGIA 

Na sequência do lançamento do Pacto Ecológico Europeu em 2020, a Região vem 

acompanhando as propostas da área da energia constantes do pacote “Fit for 55”, divulgado 

pela Comissão Europeia em julho de 2021, que agrega um conjunto abrangente e interligado 

de propostas que visam tornar a União capaz de acelerar a redução das emissões líquidas de 

gases com efeito de estufa de, pelo menos, 55%, até 2030. 

PACTO ECOLÓGICO EUROPEU  

A Região vem acompanhando a negociação das diversas iniciativas associadas ao Pacto 

Ecológico Europeu no domínio da energia. Sublinham-se as novas iniciativas apresentadas em 

2021: 

− Proposta de Diretiva relativa a regras comuns para os mercados internos do gás natural e 

gases renováveis e do hidrogénio - COM(2021)803 final; e Proposta de Regulamento 

relativo aos mercados internos do gás natural e gases renováveis e do hidrogénio 

(reformulação) - COM(2021)804 final, ambas de dezembro de 2021 

Estas duas iniciativas visam facilitar a entrada dos gases renováveis e hipocarbónicos no 

sistema energético, possibilitando uma transição do gás natural para estes novos gases e que 

estes contribuam para a consecução do objetivo de neutralidade climática da UE em 2050. 

Tem como principais objetivos estabelecer um mercado para o hidrogénio, criar o ambiente 

adequado para o investimento e permitir o desenvolvimento de infraestruturas específicas, 

nomeadamente para o comércio com países terceiros. As regras do mercado serão aplicadas 

em duas fases, antes e depois de 2030, e abrangerão, nomeadamente, o acesso às 

infraestruturas de hidrogénio, a separação das atividades de produção e transporte de 

hidrogénio e a fixação de tarifas. Será criada uma estrutura de governação sob a forma da 

Rede Europeia dos Operadores de Redes de Hidrogénio para promover uma infraestrutura 

específica para o hidrogénio, a coordenação transfronteira e a construção de redes de 

interconexão e elaborar regras técnicas específicas. 
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Estão previstas derrogações para as RUP no que respeita ao sistema de gás natural na 

proposta de Diretiva relativa a regras comuns para os mercados internos do gás natural e 

gases renováveis e do hidrogénio: “Os Estados-Membros podem solicitar à Comissão derrogações à 

aplicação dos artigos 3.º, 7.º, 54.º ou 27.º às Regiões Ultraperiféricas na aceção do artigo 349.º do TFUE 

ou a outras zonas geograficamente isoladas. Qualquer derrogação deste tipo caduca a partir do momento em 

que seja concluída a ligação da região ou zona a um Estado-Membro com uma rede interligada.”; 

− Proposta de Regulamento relativo à redução das emissões de metano no setor da energia e 

que altera o Regulamento (UE) 2019/942 – COM(2021)805 final, de dezembro de 2021 

O objetivo geral do regulamento é, no contexto do funcionamento do mercado interno da 

energia e salvaguardada a segurança do aprovisionamento da União, preservar e melhorar 

o ambiente por meio da redução das emissões de metano provenientes da energia de origem 

fóssil produzida ou consumida na União, através do estabelecimento de normas para a 

medição, comunicação e verificação rigorosas das emissões de metano no setor da energia 

na União, bem como para a redução dessas emissões, nomeadamente por meio de vistorias 

para deteção e reparação de fugas e de restrições à ventilação e à queima em tocha. 

Estabelece igualmente normas sobre instrumentos destinados a garantir a transparência das 

emissões de metano provenientes das importações de energia de origem fóssil para a União. 

PACOTE “FIT FOR 55” 

As propostas apresentadas no âmbito do Pacote “Fit for 55”, que visa tornar a UE capaz de 

acelerar a redução das emissões líquidas de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 55% 

até 2030 face aos níveis de 1990, assentam nas políticas e na legislação da União já existentes 

em matéria de clima, energia, uso do solo, transportes e fiscalidade. 

Trata-se, como referido, de um conjunto abrangente e interligado de propostas, sendo que na 

área da energia foram apresentadas concretamente as seguintes propostas com vista ao 

aumento da utilização de energia de fontes renováveis e ao aumento da eficiência energética:  

− Proposta de Diretiva que altera a Diretiva (UE) 2018/2001, o Regulamento (UE) 

2018/1999 e a Diretiva 98/70/CE no respeitante à promoção de energia de fontes 

renováveis e que revoga a Diretiva (UE) 2015/652 do Conselho – COM(2021)557 final; 

− Proposta de Diretiva relativa à eficiência energética (reformulação) – COM(2021)558 final; 
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− Proposta de Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (reformulação) – 

COM(2021)802 final. 

O Governo Regional acompanha a negociação para assegurar a salvaguarda do interesse 

regional. 

ENERGIA LIMPA PARA AS ILHAS DA UNIÃO EUROPEIA 

No âmbito desta Iniciativa “Energia Limpa para as Ilhas da UE”, destacam-se os seguintes 

eventos realizados em 2021: 

− Em março, o lançamento da nova Call do Secretariado da Iniciativa “Clean Energy for EU 

Islands” para assistência às ilhas na transição energética (prazo de candidatura de 31 de 

março a 4 de maio); 

− Em abril, a realização do 1.º Encontro do Grupo de Trabalho sobre o financiamento da 

transição para as energias limpas nas ilhas. Esta reunião, enquadrada nas prioridades de 

cooperação definidas no Memorando de Entendimento de Split e o programa de trabalho para 

2021, visava reunir os diversos stakeholders no financiamento da transição energética das 

ilhas e procurar soluções práticas, facilitando uma melhor aceitação das especificidades e 

necessidades das ilhas nos instrumentos e programas de financiamento a todos os níveis e 

garantindo incentivos e capacidade das ilhas para aceder aos apoios disponíveis. A RAM 

esteve representada nesta reunião; 

− Em maio, a realização do “Clean Energy for EU Islands Forum”, que incidiu sobretudo sobre 

as opções de financiamento e de existência técnica disponíveis para o desenvolvimento de 

projetos de transição de energia limpa nas ilhas, bem como na apresentação de projetos 

que ilustram boas práticas por parte das ilhas.  

Foi divulgado o resultado da Call de Assistência Técnica e anunciados os projetos 

escolhidos. Das 35 candidaturas válidas apresentadas ao Secretariado, 20 foram escolhidas 

para receber assistência técnica – Grécia (7), Itália (3), Croácia (3), França (2) Espanha (2), 

Portugal (1), Estónia (1) e Irlanda (1). O único projeto português escolhido foi o do Porto 

Santo (Biomassa-hidrogénio) e, das demais RUP apenas mais dois projetos (de S. Martin e 

de La Palma). 

De realçar, ainda, a apresentação dos contributos da RAM nos workshops realizados – o 

contributo da Empresa de Eletricidade da Madeira, com a apresentação da realidade 
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energética regional com descrição das barreiras técnicas e regulamentares, da sua condição 

ultraperiférica, bem como das oportunidades que a Região dispõe; e a apresentação do 

Projeto de biomassa-hidrogénio do Porto-Santo (este projeto irá implementar a primeira 

unidade de produção de hidrogénio de resíduos na ilha do Porto Santo, enquanto estuda 

como otimizar o tratamento de resíduos e identificar usos potenciais do hidrogénio; a 

instalação permitirá reduzir as emissões de CO2 para o transporte de resíduos e gerar 

hidrogénio que poderá ser aproveitado na economia local). 

SEMANA DA ENERGIA SUSTENTÁVEL DA UNIÃO EUROPEIA 

Organizada pela Comissão Europeia, decorreu entre 25 e 29 de outubro de 2021 a Semana 

Europeia de Energia Sustentável (EUSEW). Este evento, realizado sob o tema “Rumo a 2030: 

Reformulação do Sistema Europeu de Energia”, abordou a questão da energia sustentável, tal como 

o esforço que deve ser feito por todos com o objetivo de seguir o rumo para um futuro 

sustentável.  

A par desta que foi considerada a maior conferência política europeia em formato inteiramente 

digital, decorreram os prémios EUSEW, que reconhecem indivíduos, projetos e ideias 

inovadoras, e o Dia Europeu da Energia Jovem, onde jovens dos 18 aos 30 anos, podem 

partilhar ideias que visem transformar a Europa no primeiro continente climate-neutral. 

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS 

O Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), nos termos da Diretiva n.º 

2010/31/UE, de 19 de maio, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 

complementado por um conjunto de portarias e despachos, e pela Lei n.º 58/2013, de 20 de 

agosto.  

Em 2020, o Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, aprovou o novo quadro legal do 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, que entrou em vigor a 1 de julho de 2021 e 

revogou o Decreto-Lei n.º 118/2013, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

(UE) 2018/844, de 30 de maio, entre outras diretivas. Este Decreto-Lei foi adaptado à RAM 

através do Decreto Legislativo Regional n.º 23/2021/M, de 30 de agosto. 

Em 2021, a AREAM assegurou a gestão técnica do SCE dos Edifícios na RAM e contribuiu 

para promover a sua implementação, através de ações de controlo da qualidade dos 
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certificados emitidos, da verificação do cumprimento dos requisitos regulamentares aplicáveis 

e do acompanhamento permanente aos Peritos Qualificados, designadamente em questões 

específicas que requerem a intervenção e decisão da entidade gestora. 

PROJETOS – “ENERGIA” 

RESOR 

O projeto RESOR - Supporting energy efficiency and renewable energy in European islands and remote 

regions é cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do INTERREG EUROPE. O 

projeto visa promover a eficiência energética e as energias renováveis nos sectores secundário 

e terciário, através da otimização da implementação dos fundos FEDER para a energia com 

recurso a: 

− Identificação das boas práticas políticas que apoiam as empresas nos investimentos em 

eficiência energética e energias renováveis nas regiões parceiras; 

− Visitas aos locais de interesse de cada região parceira; 

− Organização de seminários em cada região com os stakeholders para troca de experiências e 

identificação de necessidades; 

− Desenvolvimento, implementação e monitorização de Planos de Ação Regionais. O 

projeto representa uma peça importante para o potenciamento da estratégia definida no 

PIETRAM, no PAMUS-RAM e no PO MADEIRA 14/20, com o intuito de contribuir 

com políticas e estratégias destinadas à promoção e implementação da multimodalidade, 

da acessibilidade, do desenvolvimento sustentável, dos veículos com reduzido impacto 

ambiental e da mobilidade ciclável e pedestre para turistas. 

A Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), do Governo Regional 

da Madeira, participou como stakeholder no projeto RESOR, por via do convite feito pela 

AREAM, cumprindo àquela, enquanto autoridade e regulador dos transportes na RAM, 

participar no grupo técnico de acompanhamento e nos workshops promovidos pelo projeto.  
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CAPÍTULO XII 

 

A EDUCAÇÃO E A INVESTIGAÇÃO 

O Programa Erasmus+ para o período 2021-2027 pretende apoiar, através da aprendizagem 

ao longo da vida, o desenvolvimento educativo, profissional e individual das pessoas nos 

domínios da educação e formação, da juventude e do desporto, na Europa e mais além. 

Apresenta novas possibilidades, entre as quais, a relativa à introdução de centros internacionais 

de excelência vocacional para o desenvolvimento contínuo de competências. A 

operacionalização do programa prevê que se tenham em consideração as especificidades das 

Regiões Ultraperiféricas, promovendo-se intercâmbios de mobilidade e cooperação entre 

pessoas e organizações destas Regiões e países terceiros. 

O Horizonte Europa 2021-2027, um programa essencial para o financiamento da investigação 

e da inovação dentro da União, contempla instrumentos horizontais de capacitação para a 

redução do desequilíbrio regional na inovação, nomeadamente o programa Disseminar a 

Excelência e Alargar a Participação e o reforço do Espaço Europeu de Investigação (EEI). 

PROGRAMA ERASMUS+ 2021-2027 

O Regulamento (UE) 2021/817, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio, cria 

o Erasmus+ 2021-2027, programa de ação da União nos domínios da educação e formação, 

da juventude e do desporto que tem como objetivo apoiar, através da aprendizagem ao longo 

da vida, o desenvolvimento educativo, profissional e pessoal das pessoas nos domínios da 

educação e formação, da juventude e do desporto, na Europa e mais além, contribuindo para 

o crescimento sustentável, o emprego de qualidade e a coesão social, bem como para estimular 

a inovação e reforçar a identidade europeia e a cidadania ativa. 

Prevê que a situação específica das RUP e os seus constrangimentos específicos sejam tidos 

em conta na execução do programa, permitindo o aumento da participação das RUP em todas 

as ações do Erasmus+ 2021-2027, nomeadamente através de apoio financeiro e através de 

intercâmbios de mobilidade e cooperação entre pessoas e organizações destas regiões e países 

terceiros, em particular os que sejam seus vizinhos. 
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PROGRAMA ERASMUS+ 2014-2020 

 

Domínio Educação e Formação  

O Programa Erasmus+ - Educação e Formação tem tido uma procura expressiva na Região 

por parte dos estabelecimentos de ensino, do nível pré-escolar, primário, secundário, 

profissional e universitário. 

Em 2021, houve um decréscimo de candidaturas, justificadas pela incapacidade de 

implementação dos projetos aprovados no ano anterior, devido ao contexto pandémico, o 

qual condicionou as viagens em termos de mobilidades, quer de envio, quer do acolhimento e 

da implementação generalizada das atividades. Esta conjuntura foi, certamente, o principal 

fator de inversão do número de projetos submetidos. 

A Região, em 2021, registou a aprovação de seis projetos ao abrigo do Programa Erasmus+ 

Educação e Formação, dos quais, cinco na Ação-chave 1 | Mobilidade Individual para Fins 

de Aprendizagem e um na Ação-Chave 2 | Parcerias para a Cooperação, num montante global 

de cerca de 654 mil euros. 

No que respeita à Ação-chave 1, foram beneficiárias entidades do ensino escolar e superior, 

nomeadamente a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos (28 mil 

euros), a Universidade da Madeira (315 mil euros), Escola Superior de Enfermagem S. José de 

Cluny (28 mil euros) e o CENIL Centro de Línguas, Lda.-ISAL (14 mil euros), num montante 

global de 385 mil euros. 

As Parcerias para a Cooperação, na Ação-chave 2, tiveram uma candidatura submetida que 

mereceu aprovação pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, no 

valor de 269 mil euros. 

Numa perspetiva de integração em projetos de consórcio, cuja coordenação passa por 

entidades nacionais, como a Universidade de Évora e a ESE - Ensino Superior Empresarial, 

Lda., a RAM também participa na qualidade de parceira, em projetos da Ação-chave 1 - 

Mobilidade Individual para Fins de Aprendizagem.  

 

 



- 154 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

Domínio Juventude em Ação 

O Programa Erasmus+ - Juventude em Ação tem constituído um mecanismo 

predominantemente procurado por organizações de juventude, numa perspetiva consolidada 

de implementação dos valores europeus nos jovens e suas coletividades, bem como a sua 

concretização nos projetos e na vida quotidiana dos participantes, através da educação não 

formal. 

A disseminação da valorização das prioridades da União, em especial para o envolvimento de 

jovens com poucas oportunidades e minorias, tem contribuído para a solidariedade 

intergeracional, a inclusão social e a construção do projeto europeu. 

Em 2021, registou-se um decréscimo de candidaturas, dado o contexto de pandemia que 

dificultou e impediu a realização das atividades e deslocações em termos de mobilidade. 

A título de referência, houve 10 candidaturas na Ação-chave 1 – Mobilidade Individual para 

Fins de Aprendizagem, das quais três foram aprovadas, num montante global de 106 mil euros.  

Em termos de beneficiários, especial destaque para três novas entidades, cujo âmbito de ação 

incide na área desportiva e sociocultural, nomeadamente a Fundação Marítimo Centenário, a 

Associação My Madeira Island e Sy Madeira - Associação Juvenil Synergia Madeira, com o 

envolvimento direto de 148 participantes.  

Relativamente aos eixos de intervenção, os projetos aprovados perspetivam as áreas do 

desporto enquanto forma de integração social, a inclusão de minorias e a aquisição de literacia 

digital junto da população juvenil.  

Quanto às candidaturas à Ação-chave 2 - Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de 

Boas Práticas, foram submetidos dois projetos que viram a sua aprovação no valor de 60 mil 

euros, respetivamente, cujo montante global perfez o valor de 120 mil euros.  

As entidades promotoras abrangem beneficiários do concelho do Funchal em parceria com 

associações congéneres europeias, em projetos de ação, cujas temáticas são respetivamente 

DIS-Coop - Exchanging Experiences on Nonformal Approaches Reaching Young People with Special 

Needs or Disabilities e The World Is My Workplace. 

Em termos globais, a Região beneficiou diretamente enquanto promotora de projetos 

Erasmus + - Juventude em Ação, do montante de 226 mil euros. 
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PROGRAMA HORIZONTE EUROPA 2021-2027 

O Regulamento (UE) 2021/695, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril, 

estabelece o Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação, que define as 

suas regras de participação e difusão.  

Estipula que o Programa visa gerar um impacto científico, tecnológico, económico e societal 

com os investimentos da União em I&I, a fim de reforçar as bases científicas e tecnológicas 

da União e promover a competitividade em todos os EM. 

A dotação orçamental do programa é de 95.500.000 mil euros (incluindo 5.400.000 mil euros 

do NextGenerationEU), 

Os objetivos específicos do programa determinam que este deve desenvolver, promover e 

impulsionar a excelência científica, assim como apoiar a criação e difusão de novos 

conhecimentos fundamentais e aplicados de elevada qualidade, de competências, tecnologias 

e soluções, bem como apoiar a formação e a mobilidade dos investigadores. 

Para além do reforço do Espaço Europeu de Investigação (EEI), o Horizonte Europa 2021-

2027 contempla outro instrumento horizontal de capacitação para a redução do desequilíbrio 

regional na inovação, nomeadamente o instrumento Disseminar a Excelência e Alargar a 

Participação (Widening), que se revelou bastante útil para Portugal e tem absorvido cerca de 

10% do financiamento do programa.  

No novo Horizonte Europa 2021-2027, todas as RUP são elegíveis ao Widening e podem ser 

coordenadoras de projetos. 

O novo Horizonte define, também, um aumento das sinergias entre a EEI e o EEES (Espaço 

Europeu do Ensino Superior), nomeadamente universidades e organismos de investigação. O 

EEES tem assumido uma importância crescente nos programas-quadro Horizonte, sendo 

central na criação e crescimento dos ecossistemas de inovação na Europa, em particular ao 

nível regional e local, onde as universidades são as grandes contribuintes em matéria de 

investigação.  

O Horizonte Europa prevê, ainda, um papel ainda mais ativo do Instituto Europeu de 

Inovação e Tecnologia (IEIT) no apoio à capacidade de inovação do EEES, de modo a 

promover uma colaboração mais estreita entre educação, investigação e empresas. O objetivo 

é tornar as instituições de ensino superior mais empresariais e inovadoras e fazer face às 
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necessidades do mercado de trabalho e às mudanças societais crescentes. Um aspeto 

importante desta aposta refletir-se-á ao nível local, nomeadamente através das Estratégias de 

Especialização Inteligente. 

O projeto de mobilidade dos investigadores das RUP, no quadro da Rede RUP S3, reflete a 

importância que as RUP atribuem às universidades na dinamização da inovação nos seus 

territórios. 

PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HORIZONTE EUROPA 2014-2020  

− SMART4HEALTH - o projeto visa permitir a todos os cidadãos Europeus aceder aos seus 

dados de saúde com facilidade e segurança em cada estado membro da UE. O consórcio 

do projeto de investigação “Smart4Health”, do qual faz parte a Região Autónoma da 

Madeira, financiado pelo Horizonte 2020, visa realizar essa visão, desenvolvendo um 

protótipo que permite aos utilizados recolher, gerir, partilhar e doar seus dados de saúde 

em toda a UE. O projeto é coordenado por Portugal e tem como principal objetivo 

fomentar soluções personalizadas de saúde através da troca universal de Registos de Saúde 

Eletrónicos. 

Como forma de cativar o crescimento do uso da plataforma, o projeto criou uma máquina 

de treino, a máquina MedX, com o principal objetivo de realização de check-ups a locais e 

turistas, criando assim dados de saúde que, por sua vez, são atualizados automaticamente 

na plataforma do Projeto. 

Por seu lado, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e 

Inovação-ARDITI está envolvida em projetos com cofinanciamento europeu no quadro do 

Programa Horizonte 2020, sendo que seis foram concluídos em 2021: 

− O projeto “GoGelly - A gelatinous solution to plastic pollution”, foi liderado em Portugal por 

investigadores do OOM-ARDITI, que trabalhavam nas áreas de aquacultura e ecologia, 

tinha por objetivo principal desenvolver, testar e promover uma solução gelatinosa que foi 

processada através de matéria-prima proveniente de medusas (jellyfish) para servir de filtro 

à poluição de microplásticos. A equipa internacional e multidisciplinar propôs-se a atingir 

dois objetivos de uma só vez, removendo (e limpando) do oceano microplásticos que são 

já considerados uma ameaça global e aproveitando a matéria-prima das medusas, muitas 
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delas espécies invasoras e autênticas pragas nos oceanos. O projeto foi concluído a 31 de 

dezembro de 2021; 

− O projeto CIVITAS-DESTINATIONS – v. a descrição do mesmo no Capítulo 

“Transportes”, do Título III, do presente relatório; 

− O projeto FORWARD (Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions) tem como 

objetivo principal permitir que as RUP se preparem melhor para poderem responder de 

forma mais competitiva aos futuros concursos/projetos de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D), em particular para o próximo programa quadro Horizonte 

Europa 2021-2027, e mesmo ainda no atual programa Horizonte 2020. Tratando-se de um 

projeto do tipo Ação de Coordenação e Apoio (CSA), contempla a coordenação e o 

trabalho em rede com vista à elaboração de candidaturas a projetos, programas e definição 

de políticas com vista à capacitação das regiões participantes para estarem mais aptas e 

capazes de concorrer a projetos de investigação científica. Irá também permitir a todas as 

RUP compararem, consolidarem e fazerem evoluir as suas estratégias e prioridades de 

especialização inteligente (RIS3) com vista ao estabelecimento de ecossistemas de I&D; e a 

criação de produtos inovadores comercializáveis mais competitivos e sustentáveis, a nível 

europeu e mundial. Engloba 24 parceiros de todas as RUP: Açores e Madeira (Portugal, 

num total de 5 parceiros); Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Saint Martin, Reunião, 

Mayotte (França, num total de 12 parceiros) e Ilhas Canárias (Espanha, num total de sete 

parceiros); 

− O projeto MEMEX tem como objetivo desenvolver novas tecnologias interativas (em 

particular, realidade aumentada e histórias interativas), combinadas com técnicas de 

inteligência artificial, para criar e disseminar histórias sobre comunidades migrantes 

europeias e o seu património cultural tangível e intangível. O projeto terá três pilotos para 

avaliar as novas tecnologias desenvolvidas pelo consórcio europeu. Primeiro, em Barcelona, 

onde se concentrará em questões de gênero em torno da inclusão de mulheres migrantes. 

Segundo, no maior distrito multicultural de imigrantes de Paris (distrito XIX). Por fim, o 

terceiro piloto acontecerá em Lisboa (coordenado pelo ITI/LARSyS) e abordará a inclusão 

de imigrantes de segunda e terceira geração. 

Ao nível europeu, e excluindo o programa MAC 2014-2020, o M-ITI está envolvido em 

projetos com cofinanciamento europeu:  
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− O SMILE é um projeto que tem como objetivo testar e demonstrar tecnologias de redes 

inteligentes, bem como modelos de negócios, em projetos de grande escala.  

Envolve três projetos-piloto em grande escala em três ilhas na Europa (Madeira, Samsø e 

Orkneys).  

O objetivo é testar soluções ao estabelecer processos de aprendizagem mútua e fornecer 

orientações de melhores práticas para replicação em outras regiões da Europa.  

Os três projetos-piloto testarão diferentes combinações de soluções tecnológicas de acordo 

com as especificidades e condições locais e as infraestruturas existentes e envolverão todos 

os atores da cadeia de valor necessários para implementar projetos de forma eficiente em 

todo o sistema.  

Além disso, as atividades transversais entre os projetos-piloto serão dedicadas a resolver 

questões técnicas, organizacionais, legais, regulamentares e relacionadas ao mercado, bem 

como a avaliar as soluções dos pontos de vista económico e comercial. 

O consórcio SMILE é composto por 19 parceiros de seis países da UE. Todos os atores da 

cadeia de valor, necessários para implementar de forma eficiente os 3 projetos, foram 

envolvidos e uma abordagem de gestão de inovação irá garantir uma maior exploração, 

capitalização e replicação de soluções tecnológicas; 

− O projeto Grassroot-Wavelengths criará uma rede de mudança de paradigma nas 

plataformas digitais inclusivas para o envolvimento dos cidadãos, a deliberação da 

comunidade e o livre fluxo de informação dentro e fora de comunidades geográficas 

discretas através de soluções de teste/experimentais para emissões de rádio de baixo custo 

através da Europa, operadas pelas próprias comunidades; 

− O projeto MAST (Master Module in Art, Science and Technology) surgiu de uma 

candidatura apresentada pela Universidade da Madeira (UMa) e pelo M-ITI à Comissão 

Europeia.  

O MAST faz parte do Mestrado em Design de Média Interativa da UMa e consiste no 

desenvolvimento e implementação de um módulo de estudo aplicado, que promove um 

currículo transversal combinando arte, ciência e tecnologia.  

Esta proposta trará um valor acrescentado através da integração de competências e redes 

de parceiros em vários EM. 
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CAPÍTULO XIII 

 

A CULTURA 

A União Europeia procura preservar o património cultural comum e apoiar e promover as 

artes e as indústrias criativas na Europa.  

PROGRAMA EUROPA CRIATIVA 2021-2027 

O novo Programa Europa Criativa 2021-2027, criado pelo Regulamento (UE) 2021/818 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2021, tem como principais objetivos 

salvaguardar, desenvolver e promover a diversidade e o património culturais e linguísticos 

europeus, assim como aumentar a competitividade e o potencial económico dos setores 

culturais e criativos, nomeadamente do setor audiovisual. 

No que diz respeito às RUP, o mesmo refere que “à luz do artigo 349.º do TFUE, e tendo em 

conta a Comunicação da Comissão de 24 de outubro de 2017, intitulada Uma parceria 

estratégica reforçada e renovada com as Regiões Ultraperiféricas da UE, deverá ser valorizado 

o contributo específico das regiões referidas nesse artigo para a diversidade cultural da União, 

bem como o papel que desempenham na promoção de intercâmbios, nomeadamente através 

da mobilidade, e da cooperação com povos e organizações de países terceiros, em particular 

dos seus países vizinhos”.  

A CULTURA E O PROGRAMA HORIZONTE EUROPA 21-27 

Apesar de todos os constrangimentos verificados neste setor no âmbito da crise pandémica e 

que afetaram o seu desempenho e visibilidade, deve ser sublinhado o reconhecimento do 

carácter essencial e transversal da cultura e da criatividade assumido no programa Horizonte 

Europa 21-27, no qual, pela primeira vez, esta passa a fazer parte de uma rubrica própria, 

intitulada "Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva", à qual foram alocados 1.250.000 mil 

euros do QFP 21-27 (ou 1% do Horizonte Europa), os quais serão ainda reforçados através 

de outros instrumentos, podendo ultrapassar os 2.000.000 mil no total. Esta medida que 

representa um grande compromisso europeu em termos de investimento nesta área, uma vez 

que o novo programa será muito mais abrangente, mais bem financiado e, não menos 
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importante, procurará ter uma visão e uma estratégia integradas para todas as vertentes da 

cultura e da criatividade. 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

A cultura para além de revelar a identidade de um povo e de todo um património que importa 

salvaguardar, promover e divulgar, representa também um importante e imprescindível papel 

na coesão social e um dos potenciais motores da atividade económica e da criação de emprego 

com novos elementos diferenciadores de atração no destino.  

Nesse sentido, em 2021, foram concluídas as seguintes intervenções: 

− Empreitada de beneficiação das áreas visitáveis da Igreja e do Convento de Santa Clara, 

Funchal (candidatura FEDER – Reabilitação e Restauro do Convento de Santa Clara); 

− Conservação e restauro de património móvel e móvel integrado do Convento de Santa 

Clara, Funchal – talha, escultura e pintura (candidatura FEDER – Reabilitação e restauro 

do Convento de Santa Clara); 

− Conservação e restauro de património móvel e móvel integrado do Convento de Santa 

Clara, Funchal – azulejos (candidatura FEDER – Reabilitação e Restauro do Convento de 

Santa Clara); 

− Conservação e restauro dos tetos mudéjares da Sé do Funchal (candidatura FEDER – 

Conservação e restauro do Teto da Sé do Funchal); 

− Conservação e restauro dos arcos da capela-mor e da capela do Santíssimo da Sé do 

Funchal (candidatura FEDER – Conservação e restauro do Teto da Sé do Funchal); 

− Implementação do projeto de iluminação interior da Sé do Funchal (candidatura FEDER 

- Conservação e restauro do Teto da Sé do Funchal). 
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CAPÍTULO XIV 

 

O EMPREGO E A POLÍTICA SOCIAL 

O ano de 2021 foi ainda marcado pela pandemia COVID-19, que obrigou a medidas de 

restrição à atividade económica a nível mundial dadas as medidas de confinamento impostas 

para evitar a sua propagação. As políticas de emprego e social revestem-se de acrescida 

importância de forma a minimizar os efeitos sociais nefastos da pandemia. 

CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE 2021-2027  

O Corpo Europeu de Solidariedade 2021-2027 – Regulamento (UE) 2021/888 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2021, que cria o programa do Corpo Europeu de 

Solidariedade e revoga os Regulamentos (UE) 2018/1475 e (UE) n.º 375/2014 – visa dar aos 

jovens a oportunidade de participar em atividades de solidariedade, principalmente em áreas 

como a inclusão social e o envolvimento de jovens desfavorecidos, através de ações de 

voluntariado, de estágios e de empregos. 

Com este programa, a Comissão propõe um âmbito geográfico mais vasto para as atividades 

de voluntariado e medidas conexas, incluindo ações voluntárias de apoio a operações de ajuda 

humanitária, estágios e emprego, bem como projetos de solidariedade. No que se refere à 

duração das atividades, o regime de voluntariado pode ter uma duração mínima e máxima de 

dois a doze meses, oscilando os estágios entre os dois e os seis meses, permitindo o regime de 

emprego uma duração de dois a doze meses. 

Com este programa, a Comissão propõe um âmbito geográfico mais vasto para as atividades 

de voluntariado e medidas conexas, incluindo ações voluntárias de apoio a operações de ajuda 

humanitária, estágios e emprego, bem como projetos de solidariedade. 

Em 2021, as potenciais entidades beneficiárias da Região retraíram a apresentação de 

candidaturas face aos anos anteriores, em virtude do contexto pandémico e da dificuldade 

sentida para a implementação das atividades. Neste cômputo, registou-se 1 candidatura 

aprovada na Acão-Chave - Projetos Solidários, submetida pela SY Madeira - Associação 
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Juvenil SYnergia Madeira, com vista a trabalhar as competências digitais dos jovens, num 

montante global de 6,644 mil euros. 

MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E COMBATE AO 

DESEMPREGO GERADO PELO CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

Embora se tenham registado sinais de recuperação, o ano de 2021 foi caraterizado pelo 

impacto da pandemia COVID-19 na Região, agravado face ao elevado prejuízo no peso do 

turismo, nacional e internacional não só na economia como também no emprego.  

Desde o primeiro momento e no sentido de minimizar os efeitos sociais nefastos do controlo 

da pandemia, o Governo Regional, disponibilizou medidas direcionadas para as empresas, 

trabalhadores e famílias. 

No âmbito do emprego, foram criadas medidas excecionais e temporárias de apoio à tesouraria 

e manutenção dos postos trabalho e à inserção profissional de trabalhadores, a serem 

cofinanciadas pelos REACT-EU, SURE e PO14-20, das quais merecem destaque: 

− Apoio financeiro complementar aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes de 

sociedades e trabalhadores não abrangidos por sistemas de proteção social, com um total 

de 1.528 beneficiários em 2021; 

− Complemento Social Regional para os trabalhadores em lay-off – CSR, para mitigar a perda 

de rendimentos, tendo sido atribuídos apoios a 1.860 trabalhadores ao longo de 2021; 

− Incentivo Regional à Normalização da Atividade Empresarial – IRNAE, para apoio 

extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho ou de lay-off, tendo sido atribuídos 

incentivos às entidades relativos a 5.438 trabalhadores no ano de 2021; 

− Aumento dos valores dos incentivos à criação líquida de emprego com recurso à 

contratação de pessoas em situação de desemprego, pela associação ao salário mínimo em 

vez do indexante dos apoios sociais (+55,4%) e pagamento de uma só vez dos incentivos, 

como forma de apoio à liquidez das entidades que recrutam desempregados. Estas medidas 

levaram a um forte aumento de candidaturas entradas em 2021 (+45,3% face ao ano de 

2019, anterior à pandemia), associadas a um total de 1.401 postos de trabalhos. Ao longo 

do ano de 2021, foram aprovados 986 incentivos à criação de postos de trabalho ao abrigo 

do Programa de Incentivos à Contratação e de Prémios de Emprego pós-programa de 

estágio ou ocupação, o que corresponde a um aumento de 55,3% face ao ano de 2019; 



- 163 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

− Reforço de atividade nos diversos programas de emprego que integram o Plano Regional 

de Emprego, em simultâneo com o aumento da duração dos estágios e da comparticipação 

pública de estágios em entidades privadas. Esta alteração entrou em vigor no 4.º trimestre 

de 2020 e vigorou ao longo de 2021, tendo permitido atingir um elevado nível de aprovação 

em 2021, num total de 3.897 inícios, mais 25,6% do que o valor alcançado em 2019, ano 

prévio à crise pandémica; 

− Criação de um novo programa de estágio, o Qualificar+ para Empregar, mais abrangente e 

direcionado ao setor privado, tendo envolvido 304 participantes em 2021; 

− Criação de um novo Programa de Apoio ao Reforço de Equipas Sociais e de Saúde, 

designado de PARESS II, introduzindo, comparativamente ao programa criado em 2020, 

uma maior agilização de processos, um aumento da duração dos projetos e a 

homogeneização dos valores pagos aos participantes. Este programa permitiu a colocação 

de 259 pessoas em situação de desemprego em 2021, em projetos enquadrados em 

equipamentos e/ou respostas sociais e da saúde, nomeadamente hospitais, serviços de 

saúde, lares, residências de apoio a pessoas idosas e centros comunitários, referentes a 

situações de sobrecarga de trabalho das entidades decorrentes da pandemia COVID-19. 

MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO PARA DESEMPREGADOS  

Na prossecução do Plano Regional de Emprego, cofinanciado pelo PO Madeira 14-20 e pelo 

Programa Operacional nacional de Inclusão Social e Emprego (POISE), que abrangeu 5.835 

desempregados nas diversas medidas de emprego ao longo do ano de 2021, o IEM, IP-RAM 

deu continuidade a iniciativas que visaram prevenir o desemprego juvenil, combater o 

desemprego de longa duração e promover a empregabilidade dos grupos mais desfavorecidos 

face ao mercado de trabalho, enquanto prosseguiu com os apoios à criação líquida de mais 

postos de trabalho, incentivando a criação do próprio emprego e a contratação de novos 

trabalhadores.  

INICIATIVA EMPREGO JOVEM 

A Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) foi estabelecida em 2013 com o objetivo de dar apoio aos 

jovens que não trabalham, não estudam, nem seguem qualquer formação (NEET). A 

Comissão Europeia tem vindo a reforçar o seu apoio com um pré-financiamento adicional 
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pago a programas operacionais apoiados ao abrigo da Iniciativa. Na RAM, é o Instituto de 

Emprego da Madeira, IP-RAM que tem acedido à mesma.  

GARANTIA PARA A JUVENTUDE  

Programa PROJOVEM 

A Garantia para a Juventude foi adotada em 2013, no âmbito da Estratégia Europa 2020, como 

uma das medidas para prevenir o abandono escolar precoce, promover a empregabilidade e 

eliminar barreiras ao emprego. Na Região, esta iniciativa tem vindo a ser desenvolvida através 

do Programa PROJOVEM, criado pelo Governo Regional da Madeira para reforçar o 

conjunto de medidas que se enquadram no âmbito da Garantia para a Juventude.  

Ao longo de 2021, a intervenção sobre os jovens desempregados permitiu 4.973 sinalizações 

de jovens até aos 29 anos, seja como NEET (jovens que não trabalham, não estudam e não 

seguem qualquer formação), ou como Não NEET, através da realização de atendimento 

individual ou de sessões coletivas, em articulação com outros organismos e com as estruturas 

de apoio ao emprego existentes, nomeadamente os Polos de Emprego. 

Deste esforço resultaram 4.532 sinalizações de jovens NEET ao longo do ano, tendo-se um 

total de 3.000 jovens NEET no fim de ano. 

Ao longo de 2021, foi possível proporcionar 1.530 respostas de emprego, formação 

profissional ou estágio a jovens sinalizados como NEET, entre as quais se destacam os 

programas de estágios para os jovens. 

Apesar do forte impacto negativo da pandemia da doença COVID-19 que ainda se sentiu em 

2021 no emprego na região, cuja atividade económica é predominantemente turística, foi 

possível aprovar 326 candidaturas ao programa PROJOVEM, que permite a realização de 

estágios e de experiências em contexto de trabalho, contando-se com 294 inícios no ano, dos 

quais 244 participações ao longo do ano e 50 apoios à contratação pós-programa. 

ALGUNS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA SOCIAL 

Em 2021, foi concluído o III Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania; 

elaborado e publicado o IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa; e reforçadas 

as Políticas de Igualdade de Direitos e Oportunidades para todos. 
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Através do apoio a dezassete entidades da área da economia social, promoveu-se o 

crescimento da Economia Social, suportando projetos e atividades socioculturais. 

E foi concretizada a participação na definição e execução das políticas de desenvolvimento da 

Economia Social, nomeadamente através: 

− do contributo para o Plano Regional de Emprego 2021-2027;  

− do contributo para a Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza 2021-

2027;  

− da cooperação com o Plano de Ação no âmbito do Pilar dos Direitos Sociais 2021-2030, 

na sequência da Cimeira Social realizada durante a Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia, a 8 de maio de 2021, no Porto. 

LONGEVIDADE E ENVELHECIMENTO   

Enquadramento 

O acompanhamento do processo de construção da UE tem por base, também, a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União, de 2000. Nesta, encontram-se consagrados os direitos das 

pessoas idosas. Ao longo dos anos, surgiram vários pareceres, recomendações, regulamentos 

ou decisões, emanados pela União, apontando para o fenómeno do Envelhecimento. 

Nesse ensejo, destacam-se os relatórios mais recentes que identificam a importância da 

construção de politicas públicas afirmativas para a longevidade e envelhecimento  em toda a 

União, dos quais se evidencia o  relatório  sobre a “Economia Prateada” -  European 

Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 

Worthington, H., Simmonds, P., Farla, K., et al., The silver economy : final report, Publications 

Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2759/685036; e o “Ageing Report 2021”, 

Institutional Paper, 148, May 2021, Brussels.  

As Medidas  

A necessidade de ação face à complexidade do fenómeno da longevidade e ao seu 

aproveitamento como oportunidade de desenvolvimento, inovação e mais-valia económica 

para a Região, exige um esforço de governação integrada. A investigação acompanhada de 

estatísticas demonstra que a população idosa dominará as estruturas demográficas do futuro, 

realidade à qual a RAM não é alheia. 
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O Governo Regional criou uma nova agenda de intervenção pública que recai essencialmente 

pelo aproveitamento do potencial da Região para uma economia da longevidade na certeza de 

que reúne uma série de oportunidades para a promoção da longevidade, desde o clima à dieta, 

à qualidade de vida, à segurança e às oportunidades relacionadas com o setor do turismo. 

As informações emanadas pelas Instituições europeias, que permitem a comparação entre EM, 

ajudam a destacar os desafios políticos imediatos para os países da UE para enfrentar a pressão 

que o envelhecimento exerce sobre a economia, o sistema social e de saúde.  

É neste contexto, que o XII Governo Regional, em agosto de 2021, cria a Direção Regional 

para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade (DRPPIL). 

Posteriormente, identificou-se a necessidade de rever o contexto de prestação de Cuidados de 

Longa Duração. A Resolução n.º 1070/2021, da Presidência do Governo Regional, de 2 de 

novembro, aprovou a Estratégia de Cuidados Continuados Integrados da RAM, 2021-2026. 

Procedeu-se, igualmente, a uma profunda reestruturação da Rede de Cuidados Continuados 

Integrados da Região (REDE), criada através do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2007/M, 

de 15 de março, com as alterações ao regime jurídico aplicável à constituição, organização e 

funcionamento inserido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 30/2012/M, de 8 de novembro. 

O novo modelo de prestação de cuidados continuados de saúde e de apoio social, centra-se 

na recuperação global da pessoa em situação de dependência e com perda de autonomia. 

Apesar da sua criação antecipada no tempo, face à disrupção demográfica que no momento 

atual, tem um efeito de grande pressão sobre o Sistema Regional de Saúde, na verdade durante 

mais de 10 anos a REDE ficou restrita a respostas de natureza exclusivamente públicas e 

circunscritas às tipologias de cuidados de convalescença e de média duração e reabilitação. O 

que não é já suficiente em função das necessidades expressas da população, necessidades essas 

consequentes ao envelhecimento demográfico, à multimodalidade que se acentua acima dos 

75 anos de idade, bem como à dependência funcional percecionada. 

Com as fases de pré-implementação e implementação da REDE de Cuidados Continuados 

Integrados na RAM, em particular no ano 2021, foi possível assistir a uma variação positiva 

de 81% relativamente ao número de camas disponíveis, que em termos absolutos passou a 

dispor em 2021 de 382 camas de internamento em tipologia de Longa Duração e Manutenção. 
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 Evolução do n.º de camas da REDE na tipologia de Longa Duração e 

Manutenção 

 

                   

Fonte: DRPPIL 

 

Ainda no campo do desenvolvimento da REDE, desenvolveu-se um quadro jurídico-

normativo com vista à instalação, funcionamento e equipamentos das unidades e equipas de 

cuidados continuados integrados de saúde mental e cuidados continuados integrados 

pediátricos. Neste campo é de destacar a criação da estrutura, Núcleo Executivo, que será 

responsável pela implementação, monitorização e avaliação, em particular na componente de 

Cuidados Continuados Integrados de âmbito Geral. 

E adaptou-se à RAM o sistema de classificação, o perfil funcional e o sistema de referenciação 

dos utentes que vai permitir estabelecer um conjunto mínimo de dados (CMD) que permita 

avaliar e caracterizar os doentes/ utentes. Este CMD terá de ser recolhido de forma sistemática 

e exaustiva e tem de ter por base formulário próprio, em papel, que é a própria Tabela Nacional 

de Funcionalidade cujo objetivo é tornar compreensíveis as suas semelhanças e diferenças, e 

permitir que, os que pertençam à mesma classe, sejam tratados de modo semelhante.  

O trabalho colaborativo para uma política de igualdade que elimine o 
estigma etário  

Em 2021, iniciou-se um trabalho de levantamento de várias perspetivas económicas e sociais 

relacionadas com o etarismo, apoiado por algumas atividades de promoção e divulgação nos 

meios de comunicação social, no sentido de colher referenciais e contributos para desenhar 

um modelo de intervenção Regional, replicável – que possibilite o maior aproveitamento das 

ferramentas e mensagens da Declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas, anunciada 

em dezembro de 2020, a qual se refere ao período de 2021 a 2030, como a Década do 

Envelhecimento Saudável.  

Está implícita em toda a ação a desenvolver, a preparação para responder aos direitos e 

necessidades das pessoas idosas, que têm impacto não só no sistema de saúde, mas também 

em muitos outros aspetos da sociedade. 

Nº de Camas Tipologia 
Ano 

2019 2020 2021 

Total  LDM 211 360 382 
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Num mundo cujos recursos são finitos e onde se busca a sustentabilidade perante a escassez, 

a temática do envelhecimento passou, obrigatoriamente, a constar das agendas políticas 

mundiais. O modelo de desenvolvimento da sociedade tem que ter em conta a nova realidade 

baseada numa política não meramente economicista em que os idosos mais não são do que 

pessoas que geram unicamente despesas. Este novo modelo tem que se ancorar em novos 

paradigmas económicos, sociais e culturais. As políticas de envelhecimento, nas suas diferentes 

áreas, não podem ser entendidas como meras adaptações, mas concebidas no sentido de 

valorização do idoso. 

Dos níveis autárquico, regional, nacional e europeu, deve emergir um novo tipo de 

relacionamento, baseado na solidariedade entre as gerações, na troca de experiências e 

competências. 

A Igualdade de Oportunidades deve aplicar-se de modo consistente a todos os cidadãos que 

fazem parte da sociedade. A conceção e aplicabilidade da estratégia do Envelhecimento deve 

ter como pressuposto que o envelhecimento mais não é do que um fator etário e que não pode 

ser adotado para excluir as pessoas enquanto “seres únicos”. As mentalidades necessitam 

ajustar-se a este novo/velho fenómeno, pois só desta forma se consegue contruir uma 

solidariedade intergeracional. 

A despesa orçamentada por contratos-programa celebrados de adesão 
à REDE 

No período de 2019 a 2022, a celebração dos contratos-programa com as Unidades que 

compõem a REDE, representa uma despesa orçamentada global de 25 679 978,66 euros, 

sendo que 48% deste valor foi assumido pela componente de encargos com cuidados de saúde 

e 52% pela componente de encargos com cuidados de apoio social. Note-se que a despesa 

orçamentada, em geral, tem aumentado ano a ano e em concordância com o aumento o 

número de camas/lugares disponibilizados. 
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CAPÍTULO XV 

A SAÚDE 

                                                              

A Comissão Europeia criou, em 2021, o “Programa UE pela Saúde” (EU4HEALTH), um 

programa de ação no domínio da saúde, para o período 2021-2027. Esta temática apresenta 

uma relevância particular para as Regiões Ultraperiféricas no contexto da pandemia COVID-

19, tendo em consideração os seus constrangimentos específicos. 

PROGRAMA SAÚDE – 2021-2027 

Através do Regulamento (EU) n.º 2021/522, de 24 de março de 2021, a União criou o 

“Programa UE pela Saúde” (EU4HEALTH), para o período 2021-2027, que revoga o 

Regulamento (UE) n.º 282/2014. 

O programa vem dar resposta às necessidades estruturais significativas identificadas durante a 

pandemia COVID-19, que trouxe consequências graves para os doentes, pessoal médico e de 

saúde e sistemas de saúde da União. Para além da resposta a situações de crise para abordar a 

resiliência dos sistemas de saúde, o programa permite financiar entidades elegíveis, 

organizações de saúde e ONG de países da UE ou de países terceiros. 

O programa pretende melhorar a saúde humana em toda a União e assegurar um nível elevado 

de proteção da saúde humana em todas as políticas e ações da União. Pretende, também, a 

melhoria e promoção da saúde na União a fim de reduzir o encargo das doenças transmissíveis 

e não transmissíveis, através do apoio à promoção da saúde e à prevenção de doenças, da 

redução das desigualdades no domínio da saúde, do fomento de estilos de vida saudáveis e da 

promoção do acesso aos cuidados de saúde. 

Tem como objetivo, ainda, a proteção das pessoas na União de ameaças transfronteiriças 

graves para a saúde e reforço da capacidade de resposta dos sistemas de saúde e da 

coordenação entre os EM para fazer face a ameaças transfronteiriças graves para a saúde, assim 

como a melhoria, na União, da disponibilidade, do acesso e da acessibilidade de preço de 
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medicamentos, dispositivos médicos e produtos relevantes em situação de crise. E, ainda, o 

apoio à inovação relativa a esses produtos. 

O regulamento salvaguarda as especificidades das RUP, determinando que o Programa deverá 

“apoiar medidas destinadas a reduzir as desigualdades na prestação de cuidados de saúde, 

designadamente em zonas rurais e remotas, incluindo nas Regiões Ultraperiféricas, a fim de 

assegurar um crescimento inclusivo”.  

ESTRATÉGIA DA UNIÃO SOBRE TERAPÊUTICAS CONTRA A COVID-19 

A 6 de maio de 2021, a Comissão publicou a Estratégia da UE em matéria de terapêuticas 

contra a COVID-19 – COM(2021) 355 final – que inclui ações e objetivos claros, incluindo a 

autorização de três novas terapêuticas para a COVID-19, nomeadamente no que concerne à 

investigação, desenvolvimento e inovação; ao acesso e aprovação rápida dos ensaios clínicos; 

à procura de terapêuticas candidatas; às cadeias de abastecimento e fornecimento de 

medicamentos; à flexibilidade regulamentar; à contratação pública e financiamento conjuntos; 

e à cooperação internacional para disponibilizar medicamentos a todos. 

Nos domínios de intervenção política da União, evidencia-se a “União Europeia da Saúde”, 

no quadro da qual se pretende que todos os países da UE possam responder em conjunto a 

crises sanitárias e que os pacientes recebam o melhor tratamento para doenças como o cancro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 171 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

CAPÍTULO XVI 

O TURISMO 

Apesar de em 2021 se ter verificado alguma retoma do setor do turismo, permanece uma 

elevada preocupação e incerteza relativamente a este setor, muito atingido pela crise 

pandémica, sendo especialmente visados os países e as regiões mais dele dependentes, como 

é o caso da Região Autónoma da Madeira.  

A União Europeia dirigiu os seus esforços para mitigar estas consequências socioeconómicas, 

continuando a proceder ao suporte financeiro de emergência e de recuperação do setor, 

estabelecendo regras comuns de proteção sanitária e de salvaguarda de livre circulação dos 

cidadãos no seu espaço. A Região acompanhou estes esforços, atuando antecipada e 

proactivamente no vetor da segurança sanitária das suas atividades turísticas.  

TURISMO E MEDIDAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

Na sequência do acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho, foi publicado em junho 

de 2021 o Regulamento (UE) 2021/953, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 

junho, relativo a um regime para a emissão, verificação e aceitação de certificados 

interoperáveis de vacinação, teste e recuperação da COVID-19 («Certificado Digital COVID 

da UE»), a fim de facilitar a livre circulação dos seus titulares durante a pandemia de COVID-

19, com claros reflexos facilitadores e impulsionadores para o setor do turismo45.  

Ainda em junho, a UE mobilizou fundos ao abrigo do Instrumento de Apoio de Emergência, 

para a aquisição de testes rápidos de antigénio, lançando um procedimento de contratação 

conjunta para mais de 500 milhões de testes rápidos de antigénio, no intuito de garantir 

possibilidades de testagem acessíveis e amplamente disponíveis de modo a facilitar a livre 

circulação e a mobilidade na União. 

Também a nível regional, no acompanhamento feito à pandemia, se atentou à questão da 

testagem no quadro da declaração de calamidade da RAM a partir de 30 de junho. Assim, no 

âmbito da prevenção, proteção e segurança das comunidades, foi determinado que fosse 

 

45 V. sobre o Certificado digital Covid-19, o ponto inserido no Capítulo “Mercado Interno”, do Título III, no presente 
relatório. 
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assegurada pelas Autoridades de Saúde Regionais uma prestação de serviços de testagem por 

TRAg, a todos os cidadãos residentes na RAM, a turistas e a participantes em eventos.  

Neste período, a RAM colocou enfase na questão da segurança sanitária e na preocupação ao 

nível do cumprimento das regras de higienização e de desinfeção, tendo atribuído a diversas 

entidades (publicas e privadas) o certificado “Madeira Safe To Discover”, como corolário da sua 

adequação e boas práticas em relações às normas internacionais vigentes nesta área.  

A Região deu início, em agosto de 2021, ao processo de Certificação como Destino Turístico 

Sustentável. O processo conta com o apoio e assessoria do IPDT e culminará com auditoria 

ao Destino pela “EarthCheck”, entidade acreditada pelo Global Sustainable Tourism Council 

(GSTC). 

Estes critérios de sustentabilidade para Destinos, ou GSTC-D, estão organizados em quatro 

temas chave, concretamente: gestão sustentável, impactos socioeconómicos, impactos 

culturais e impactos ambientais, cujo cumprimento de cada um deles dependerá do vasto 

conjunto de indicadores de desempenho que deverão refletir e caracterizar a realidade do 

destino. 

A certificação do Destino visa reforçar uma lógica de sustentabilidade, elevando o Destino 

Madeira para um importante patamar que lhe proporcionará uma oportunidade adicional 

relevante de notoriedade e visibilidade, alinhando-se com o novo quadro da Política da coesão 

da UE, que propõe cinco objetivos principais que irão nortear os investimentos da União 

Europeia (UE) no próximo quadro comunitário 2021-2027, cujas políticas e estratégias estão 

orientadas para o desenvolvimento sustentável. 

Estas iniciativas foram essenciais para restabelecer as atividades de viagens e de turismo, a 

partir do Verão de 2021, quer para a UE como um todo, quer para a Região, em particular. 

No final de 2021, as dormidas no alojamento turístico na RAM aumentaram 81,4% face a 

2020. No entanto, ficaram abaixo do nível de 2019.  

TRAJETÓRIA EUROPEIA DE TRANSIÇÃO E ESTRATÉGIA REGIONAL PARA 

O TURISMO 

Na sequência da atualização da estratégia industrial para o setor, a Comissão lançou em junho 

de 2021 [SWD(2021) 164 final] o processo de co-criação respeitante à Trajetória de Transição 
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para o Turismo. A implementação desta trajetória irá permitir uma monitorização da evolução 

do setor, que será acompanhado na sua dupla transição ecológica e digital, e na prossecução 

dos seus objetivos de sustentabilidade económica, ambiental e social. 

A nível regional, foi feita a apresentação da Estratégia para o Turismo da Região Autónoma da 

Madeira para o período 2022-2027, procedendo em consonância com o novo momento por que 

passa o setor (crise pandémica e trajetória de transição). A Estratégia segue a anterior, 

ressalvando as possibilidades adicionais de uma oferta ainda mais diversificada, promovida 

pelo conjunto dos elementos Mar, Montanha e Património Cultural.  

A sua orientação pretende “afirmar a Região como um destino turístico para todo o ano, 

seguro, diferenciado pelo clima ameno, pelo acolhimento aos turistas e visitantes, pela 

autenticidade e diversidade, pela qualidade das experiências e pelo compromisso com a 

sustentabilidade económica social e ambiental”. 
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TÍTULO IV 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS PAÍSES E TERRITÓRIOS 

ULTRAMARINOS À UNIÃO EUROPEIA 

A proposta de Decisão de Associação Ultramarina 2021-2027, na parte consagrada ao 

financiamento da cooperação inclui uma facilidade específica que permite à Comissão 

Europeia promover de forma ativa projetos entre Países e territórios ultramarinos, Regiões 

Ultraperiféricas e Países ou territórios África/Caraíbas/Pacífico. 

DECISÃO DE ASSOCIAÇÃO ULTRAMARINA 2021-2027 

No decurso de 2021 prosseguiu a negociação, no âmbito do QFP 2021-2027, da proposta de 

Decisão do Conselho sobre a Associação Ultramarina 21-27, apresentada a 14 de junho de 

2018 (COM(2018)461 final). 

Os parceiros da associação são a UE, os Países e Territórios Ultramarinos (PTU) e os EM a 

que estão ligados, com a previsão da ampliação da parceria na cooperação e na integração 

entre os PTU e outros parceiros e regiões vizinhas. A associação baseia-se em três pilares, a 

promoção da competitividade, o reforço da resiliência e da redução da vulnerabilidade e a 

promoção da cooperação e da integração entre os PTU e outros parceiros e regiões vizinhas.  

Em matéria de comércio e integração, a UE deverá oferecer aos PTU o melhor tratamento 

possível garantido a qualquer outro parceiro comercial, mediante cláusulas globais de nação 

mais favorecida. O objetivo global é o de promover o desenvolvimento económico e social 

dos PTU e de estabelecer relações económicas estreitas entre eles e a União no seu conjunto. 

O enquadramento financeiro para esta cooperação, contará, em princípio, com um orçamento 

de 500 milhões de euros, a preços correntes, para o período de 2021-2027.  

De referir que a proposta acautela a situação do RU sair da UE, o que diminuirá os atuais 25 

PTU para 13 – os que mantêm relações com a Dinamarca, a França e os Países Baixos46. 

 

46   Os PTU aos quais se aplica as Disposições da Parte IV do TFUE são A Gronelândia; a Nova Caledónia e Dependências; 
a Polinésia Francesa; as Terras Austrais e Antárticas Francesas; as ilhas Wallis e Futuna; São Pedro e Miquelon; São 
Bartolomeu; Aruba; Antilhas Neerlandesas: Bonaire, Curaçao, Saba, Santo Eustáquio e São Martinho. 
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É importante mencionar que nesta proposta é também aludida a necessidade de promoção da 

cooperação, designadamente, entre os PTU e as RUP, pela sua proximidade geográfica, bem 

como por partilharem muitas das suas necessidades, como a adaptação às alterações climáticas, 

a conservação da biodiversidade, as questões relacionadas com os oceanos, a diversificação 

económica e a redução dos riscos de catástrofes.  

No decurso da negociação, foi votada e adotada a Resolução legislativa do PE, de 31 de janeiro 

de 2019, sobre esta proposta. O PE é favorável a promover a cooperação entre os PTU e as 

RUP, os Estados e os territórios vizinhos pertencentes e não pertencentes ao grupo de Estados 

ACP, defendendo que para atingir esse objetivo a União deve melhorar a coordenação e as 

sinergias entre os seus programas e decisões pertinentes para o período 2021-2027. 

Em setembro de 2019, o Governo Regional defendeu junto do Governo da República a 

necessidade de nas negociações a decorrer da proposta sobre a Associação Ultramarina 21-27 

(COM2018 461 final), da proposta sobre a CTE/INTEREG 21-27 (COM2018 374 final) e da 

proposta sobre o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional 

UE 21-27–IVDCI-parte Vizinhança (COM2018 460 final) se garantir a existência entre eles 

de uma espécie de pontes para efeito de financiamento e de verbas específicas para a 

cooperação com e entre os PTU, as RUP e os Países da Vizinhança da UE.  

O financiamento para permitir a participação das RUP e de outros países e territórios nos 

programas de cooperação regional dos PTU deve ser complementar em relação aos fundos 

atribuídos aos PTU ao abrigo da Decisão do Conselho sobre a Associação Ultramarina 21-27 

(n.º 3 do artigo 84.º da respetiva proposta, na redação de 13 e maio de 2019), assim como o 

financiamento para permitir a participação das RUP e dos PTU na cooperação com Países da 

Vizinhança da UE deve ser complementar em relação aos fundos atribuídos à Vizinhança UE 

21-27 (n.º 2 do artigo 33.º, da respetiva proposta, na redação de 13 de junho de 2019). Ou seja, 

está inerente e é condição para esta participação/cooperação a existência de disposições 

equivalentes e proporcionais quanto ao financiamento visado no quadro da CTE UE 21-27 (o 

que parece já estar previsto no n.º 5 do artigo 10.º da proposta), no quadro da Vizinhança UE 

21-27 e no quadro da Decisão de Associação Ultramarina UE 21-27. O mesmo tem de 

acontecer com a consagração de dotações financeiras específicas, de montante definido, nos 

três instrumentos, para a interligação CTE/RUP-Vizinhança UE-PTU no período 2021-2027.  
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Em outubro de 2021, foi publicada a Decisão (UE) 2021/1764 do Conselho, de 5 de outubro 

de 2021, relativa à associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia, incluindo 

as relações entre a União Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o Reino da Dinamarca, 

por outro. 
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TÍTULO V 

 

A AÇÃO EXTERNA DA UNIÃO EUROPEIA  
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CAPÍTULO I 

 

OS ACORDOS INTERNACIONAIS – COMPONENTE 

COMERCIAL 

A União Europeia desenvolve, nos diferentes domínios das suas políticas e ações, relações 

internacionais com países terceiros e com organizações internacionais regionais e mundiais. 

Para a promoção e/ou prossecução dessas relações, a União, no quadro da sua Ação Externa, 

celebra acordos internacionais. Entre estes destacam-se, pela sua multiplicidade, os acordos 

comerciais ‒ sobretudo acordos de comércio livre ‒ celebrados com uma vasta gama de 

parceiros comerciais de todo o Mundo. 

Os acordos comerciais são importantes para as Regiões Ultraperiféricas, tanto em termos de 

oportunidades que promovem uma melhor integração regional destas regiões, como em 

termos de salvaguarda dos seus produtos sensíveis. 

A Região Autónoma da Madeira acompanha não só a negociação como também a posterior 

aplicação destes acordos comerciais, na perspetiva de identificar e avaliar as respetivas 

eventuais implicações para si e, caso julgado necessário e oportuno, desenvolver as ações 

pertinentes com vista a assegurar a defesa dos seus interesses. 

NEGOCIAÇÃO DO ACORDO UNIÃO EUROPEIA-AUSTRÁLIA  

Na 11.ª ronda de negociações, de 1 a 11 de junho de 2021 (por videoconferência), as discussões 

foram realizadas em ambiente construtivo e mostraram um compromisso de negociar um 

acordo ambicioso e abrangente. Os 26 grupos e subgrupos de trabalho reuniram-se ao longo 

do ano, cobrindo quase todas as áreas do futuro acordo comercial. No que respeita às 

Indicações geográficas protegidas (IGP), registaram-se também progressos sobre os “conflitos 

de utilização” com vários nomes de IGP da UE.  

As negociações para a celebração de um Acordo de comércio livre entre a UE e a Austrália 

foram lançadas a 18 de junho de 2018, em Camberra. Até à data, as relações comerciais e 

económicas entre ambas têm decorrido no âmbito do quadro de parceria UE-Austrália de 
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2008. O objetivo destas negociações é eliminar os obstáculos ao comércio de mercadorias e 

serviços e criar oportunidades para as pequenas, médias e grandes empresas.  

No âmbito deste acordo reveste especial interesse para a RAM e para as demais RUP as 

seguintes questões: 

−  A questão relativa às IGP que se prende com a composição da lista das IGP’s da UE, na 

qual se defenderá que conste da parte da RAM o Vinho da Madeira: Madeira/Vinho da 

Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn; e 

− A questão relativa à cláusula de salvaguarda bilateral específica para as RUP, que já se 

encontra prevista. 

NEGOCIAÇÃO DO ACORDO UNIÃO EUROPEIA-NOVA ZELÂNDIA 

Entre 28 de junho e 8 de julho de 2021, realizou-se, por videoconferência, a 11.ª ronda de 

negociações para um acordo comercial entre a UE e a Nova Zelândia. As discussões 

abrangeram a maioria das áreas do futuro acordo. A reunião permitiu não só fazer um balanço 

da negociação, mas também dar um impulso adicional ao processo de negociação. No 

respeitante às IGP, a Nova Zelândia concordou, em princípio, em conceder proteção às 

mesmas para as IGP´s de géneros alimentícios. Ambos os lados trabalharam na lista de 

objeções da Nova Zelândia às IGP´s da UE e discutiram possíveis soluções para cada nome 

explorando os conceitos de eliminação progressiva, direitos adquiridos, IGP´s homónimas e 

outros.   

As negociações para a celebração deste Acordo de comércio livre iniciaram-se a 21 de junho 

de 2018, em Wellington, capital da Nova Zelândia, e têm por objetivo eliminar os obstáculos 

ao comércio de mercadorias e serviços.  

No quadro deste acordo reveste especial interesse para a RAM e para as demais RUP as 

seguintes questões: 

− A questão relativa às IGP que se prende com a composição da lista das IGP’s da UE, na 

qual se defenderá que conste da futura lista, da parte da RAM, o Vinho da Madeira: 

Madeira/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di 

Madera/Madeira Wijn; e 
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− A questão relativa à cláusula de salvaguarda bilateral específica para as RUP, que já se 

encontra prevista. 

O GRM, em 2021, pronunciou-se, por solicitação da Direcção-Geral dos Assuntos Europeus 

(DGAE), quanto ao Projeto da 3.ª oferta pautal da UE (a designada «3.ª Oferta Tarifária»), 

sobre o acesso das mercadorias desta última ao mercado daquela, no âmbito das negociações. 

Tendo-se referido que, em geral, a Nova Zelândia não exporta para a UE produtos similares 

ou diretamente concorrentes aos das produções regionais da RAM, à exceção dos Vinhos 

(sendo que esta é um grande produtor e exportador de Vinhos e que a UE é o principal destino 

das suas exportações). Não obstante, no que a estes diz respeito, a «3.ª Oferta Tarifária» da 

UE não previu qualquer posição pautal relativa aos mesmos – com o código da Nomenclatura 

Combinada (NC), de 2018, 2204. Eventualmente porquanto estes serão objeto de um Anexo 

ao ACL UE-Nova Zelândia sobre o comércio de Vinhos e de Bebidas espirituosas. 

Em particular, quanto à questão do acesso ao mercado da UE das bananas originárias de países 

terceiros – preocupação que habitualmente se coloca à RAM, no contexto das negociações de 

um ACL, quanto à liberalização, mesmo que parcial, de tal acesso – não se suscita no caso 

presente do ACL UE-Nova Zelândia, pois que a sua exportação de bananas é meramente 

residual. Desta feita, a «3.ª Oferta Tarifária» da UE não prevê qualquer posição pautal relativa 

às mesmas (com o código NC 0803 90).  

Por conseguinte, a RAM nada teve a obstar à «3.ª Oferta Tarifária» da UE. 
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CAPÍTULO II 

 

A AÇÃO EXTERNA DA UNIÃO EUROPEIA NO DOMÍNIO DA 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  

O Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 

Internacional – Europa Global, para o período 2021-2027, visa a afirmação e promoção dos 

valores, princípios e interesses fundamentais da União a nível mundial, a fim de concretizar os 

objetivos e aplicar os princípios da ação externa da União. 

INSTRUMENTO DE VIZINHANÇA, DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 2021-2027 

O Regulamento (UE) 2021/947, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de junho de 

2021, criou o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de 

Cooperação Internacional – Europa Global, para o período 2021-2027. 

Este novo instrumento pretende contribuir para a redução e, a longo prazo, a erradicação da 

pobreza, para a consolidação, apoio e promoção da democracia, do Estado de direito e do 

respeito pelos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável e da luta contra as alterações 

climáticas, e para enfrentar as questões da migração irregular e das deslocações forçadas, 

nomeadamente as suas causas profundas. 

Visa contribuir para a promoção do multilateralismo e para o cumprimento dos compromissos 

e objetivos internacionais subscritos pela União, bem como promover parcerias mais fortes 

com os países terceiros, nomeadamente com os países da política europeia de vizinhança, 

baseadas em interesses mútuos e na apropriação partilhada, com vista a incentivar a 

estabilização, a boa governação e o reforço da resiliência. 

A criação deste novo instrumento permitiu concentrar os vários instrumentos de 

financiamento existentes, os quais, na sua maioria, terminaram a sua execução no final de 

2020.  O instrumento racionaliza e simplifica os instrumentos de financiamento da ação 

externa da UE para a cooperação, o desenvolvimento e a cooperação internacional. Fá-lo por 
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meio da fusão de dez instrumentos de financiamento externo existentes, bem como do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento, num único instrumento de financiamento.  

O Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 

Internacional – Europa Global apoia especialmente os países que mais precisam de superar os 

desafios de desenvolvimento de longo prazo e contribui para a realização dos compromissos 

e objetivos internacionais acordados pela União, e em particular os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. 

Prevê a cooperação entre os países parceiros e os países e territórios ultramarinos, e ainda as 

RUP da União, ao abrigo do artigo 349.º do TFUE, devendo ser incentivada nos domínios de 

interesse comum.  

A Região, enquanto RUP, será afetada pela reforma do sistema europeu de apoio ao 

desenvolvimento externo. Refira-se a alteração funcional do INTERREG 2021-2027 que 

passou a incluir uma vertente dedicada à cooperação das RUP com países terceiros tendo em 

vista facilitar a sua integração regional e o desenvolvimento harmonioso na sua vizinhança. O 

novo regulamento relativo ao INTERREG estabelece a atribuição de um montante de 281.210 

mil euros para a vertente em causa. 
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TÍTULO VI 

 

OS TEXTOS APROVADOS PELO COMITÉ DAS REGIÕES COM 

RELEVÂNCIA ESPECIAL PARA A ULTRAPERIFERIA 

Os Tratados da União Europeia obrigam a consultar o Comité das Regiões sempre que são 

feitas novas propostas legislativas em domínios com impacto no plano regional ou local. 

Como habitualmente, a Região Autónoma da Madeira acompanhou e interveio ativamente 

nos trabalhos do Comité das Regiões, designadamente através da apresentação de propostas 

de alteração aos projetos de parecer e de resolução do Comité e da concessão de apoio a 

propostas de alteração de outras Regiões-membro do Comité, contribuindo, desta forma, para 

a adoção de legislação europeia favorável a estas Regiões. 

Em 2021, salienta-se o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo Comité das 

Regiões na análise das propostas legislativas sobre a pandemia de COVID-19, a criação do 

Certificado Verde Digital, a política de coesão, o pacto ecológico “Glocal”, o ambiente, a 

agricultura biológica e a economia azul. 

Com a situação pandémica existente, em 2021 efetuaram-se alterações no regulamento deste 

Órgão de forma a anuir a presença virtual em todas as suas reuniões. 

COMITÉ DAS REGIÕES 

Pareceres e resoluções adotados pelo Comité das Regiões e alterações 
apresentadas e apoiadas pela Região Autónoma da Madeira 

Em 2021, a RAM participou através do seu membro efetivo, Dr. Miguel Albuquerque, 

Presidente do Governo Regional da Madeira, em todas as Sessões Plenárias deste ano do CR, 

designadamente na: 

− 142.ª Sessão Plenária - de 3 a 5 de fevereiro; 

− 143.ª Sessão Plenária - de 17 a 19 de março; 

− 144.ª Sessão Plenária - de 5 a 7 de maio; 

− 145.ª Sessão Plenária - de 30 de junho a 1 de julho; 
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− 146.ª Sessão Plenária - de 12 a 14 de outubro; e  

− 147.ª Sessão Plenária - de 1 a 2 de dezembro. 

Durante o ano de 2021, o mesmo Membro participou ainda em todas as reuniões do Grupo 

PPE que antecederam estas reuniões plenárias. 

Perante a situação pandémica vivida em 2021, o CR decidiu alterar o seu regulamento interno, 

viabilizando a participação virtual de todos os seus membros em todas as reuniões e 

estabeleceu em regimento as normas de votação on-line das propostas de alteração/emenda aos 

projetos de parecer e de resolução, bem como, dos pareceres e resoluções de cada reunião. 

Para além das sessões plenárias, a RAM acompanhou os trabalhos realizados pelas Comissões 

em que está representada – Comissão dos Recursos Naturais (Comissão NAT) e da Cidadania, 

Governação e Assuntos Institucionais e Externos (Comissão CIVEX). 

Na sequência do acompanhamento dos trabalhos realizados, a Região apresentou várias 

propostas de alteração a projetos de parecer e de resolução do CR, bem como cooperou com 

outras Regiões da UE ao conceder o seu apoio a algumas propostas de alteração por estas 

apresentadas. 

Indicam-se, de seguida, as propostas de alterações/emendas apresentadas e apoiadas pela 

RAM a projetos de texto do CR, bem como alguns dos pareceres e resoluções adotados pelo 

CR nas suas reuniões plenárias e respetivos excertos das suas conclusões que revestem especial 

interesse para a Região e para as demais RUP. 

− Na 142.ª reunião plenária do Comité das Regiões – de 3 a 5 de fevereiro de 2021 

Por ocasião desta sessão plenária, debateu-se a recuperação dos setores cultural e criativo, os 

novos programas da política da coesão em sinergia com todos os instrumentos de recuperação 

e a campanha de vacinação europeia contra a COVID-19. 

No âmbito dos trabalhos desta reunião, a RAM apresentou 2 propostas de emendas relativas 

aos seguintes projetos de parecer: 

− 1 proposta de emenda ao projeto de parecer sobre “Apoio ao emprego dos jovens: uma 

ponte para o emprego da próxima geração e Reforçar a Garantia para a Juventude, na qual 

se sugeriu a inclusão das Regiões Ultraperiféricas nas regiões às quais se têm de dar especial 
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atenção às especificidades do mercado de trabalho regional e aos obstáculos com que se 

deparam os jovens. O parecer adotado contemplou a proposta da RAM; 

− 1 proposta de emenda ao projeto de parecer sobre o “Oitavo Programa de Ação em 

matéria de Ambiente”, nas quais se fez lembrar as especificidades das RUP. O parecer 

adotado contemplou as propostas da RAM. 

Nesta reunião, a RAM concedeu apoio a 16 propostas de emenda do Governo de Canárias: 

− 3 propostas de emenda ao projeto de parecer sobre “Agenda de Competências para a 

Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência”; 

− 4 propostas de emenda ao projeto de parecer sobre as “Apoio ao emprego dos jovens: 

uma ponte para o emprego da próxima geração e Reforçar a Garantia para a Juventude"; 

− 1 proposta de emenda ao projeto de parecer sobre “Oitavo Programa de Ação em matéria 

de Ambiente”; e 

− 8 propostas de emenda ao projeto de parecer sobre “Relançamento dos setores cultural e 

criativo”. 

Dos pareceres em análise, destacam-se pela sua importância os seguintes: 

Parecer sobre a “Apoio ao emprego dos jovens: uma ponte para o emprego da próxima geração e Reforçar a 

garantia para a Juventude” 

Neste parecer, o CR: 

− pretende assegurar que as políticas em matéria de ambiente da UE têm em conta as 

necessidades de todos os tipos de comunidades; 

− alerta para a necessidade de ter em conta situações territoriais específicas para fazer face a 

desafios ambientais específicos; 

− propõe definir mecanismos que lhe permitam ter em conta os problemas inframunicipais 

quando da elaboração dos seus pareceres e chamar a atenção dos órgãos e instituições da 

UE para esses problemas; 

− considera que a UE deve ter em conta as necessidades específicas e os contributos das 

comunidades pequenas e inframunicipais, quando da formulação e execução das suas 

políticas em matéria de ambiente; 

− realça a importância de permitir aos intervenientes inframunicipais aceder aos programas 

de financiamento da UE. 
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Parecer sobre “Agroecologia” 

Neste parecer, destaca-se que o CR: 

− propõe que a futura PAC continue a promover práticas agroecológicas como a 

diversificação das culturas, longos intervalos entre rotações, a plantação de sebes, o cultivo 

de leguminosas, uma cobertura dos solos constante, a policultura em conjugação com a 

pecuária, etc. 

− solicita que se apliquem as propostas formuladas nos seus pareceres anteriores sobre a 

futura PAC e a pastorícia; 

− solicita que se ponha termo à criação em gaiolas, propõe que se crie um rótulo europeu 

para o bem-estar dos animais e recomenda também que se preveja a obrigatoriedade de 

uma rotulagem clara sobre o modo de criação; 

− solicita que a UE adote uma nova legislação em matéria de sementes que permita a 

utilização e a comercialização das sementes produzidas localmente por agricultores; 

− recomenda medidas como a redução do IVA nos produtos biológicos, locais e da época. 

Parecer sobre a “Relançamento dos setores cultural e criativo” 

Neste parecer, entre outras coisas, o CR: 

− congratula-se com a decisão de facilitar a participação de projetos culturais de pequena 

dimensão no Programa Europa Criativa; 

− recomenda a integração dos investimentos na cultura dos diferentes fundos da UE, 

simplificando os seus procedimentos e alargando a possibilidade de, quando previsto, 

cofinanciar até 80% os projetos de pequenos operadores, permitindo às fundações, bancos 

e instituições assegurar o montante remanescente; 

− solicita que os setores cultural e criativo sejam abrangidos pela Iniciativa REACT-EU e 

pelo instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa 

situação de emergência (SURE); 

− disponibiliza-se para contribuir para a elaboração de um «estatuto do artista europeu», em 

cooperação com o Parlamento Europeu, e solicita, neste contexto, que se preste especial 

atenção aos artistas das regiões europeias mais remotas. 

Parecer sobre “Oitavo Programa de Ação em matéria de ambiente” 
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Neste parecer, o CR: 

− congratula-se com o Oitavo Programa de Ação em matéria de Ambiente (8.º PAA), que 

define uma abordagem estratégica para as políticas no domínio do ambiente e do clima até 

2030 e mantém uma visão de longo prazo para 2050, em que os cidadãos vivam bem, 

respeitando os limites do planeta, centrando-se numa melhor execução e 

acompanhamento; 

− insta a que o 8.º PAA tenha um forte papel complementar do Pacto Ecológico Europeu e 

apoie a recuperação ecológica da UE;  

− apoia a criação de um novo quadro de acompanhamento, tendo devidamente em conta os 

quadros existentes; 

− insta a UE a promover uma abordagem holística de base local e orientada por zona, tendo 

em conta os desafios específicos e os pontos fortes de todas as tipologias de comunidades, 

como as zonas urbanas e rurais, bem como as zonas costeiras, montanhosas, insulares, 

arquipelágicas e Ultraperiféricas, e tomando em consideração as interações entre as 

comunidades e as zonas circundantes; 

− solicita a plena integração das políticas no domínio do ambiente e do clima, e das políticas 

que favorecem a economia circular, nas ações orçamentais, económicas e sociais da UE, e 

recorda que os esforços de recuperação ecológica devem ter em conta as disparidades e os 

desafios territoriais e garantir que nenhuma comunidade seja esquecida. 

Resolução sobre “Campanha de vacinação contra a COVID-19” 

Nesta resolução, o CR: 

− apoia a estratégia da UE em matéria de vacinas enquanto expressão de solidariedade, 

unidade e eficiência; 

− solicita que o processo de aprovação e negociação do acesso às vacinas contra a COVID-

19 seja transparente e espera que as aquisições em curso e subsequentes de doses de vacina 

continuem a ser bem coordenadas e comunicadas a nível da UE; 

− apoia as campanhas de vacinação da UE, da Organização Mundial da Saúde e dos Estados 

Membros e apela para que se aumente a produção e a entrega de vacinas, se acelere o ritmo 

da vacinação e se faculte mais informações para que os cidadãos da UE possam ter a 
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oportunidade de ser vacinados o mais rapidamente possível, na sequência de um 

procedimento simples e ligeiro, independentemente da sua localização geográfica; 

− apela para a criação de um painel europeu que permita controlar a absorção e a distribuição 

de vacinas por região, melhorando assim a transparência e a coordenação e ajudando a 

identificar eventuais lacunas; 

− insiste em que a UE desempenhe um papel de liderança na facilitação do acesso às vacinas 

em todo o mundo. 

 

− Na 143.ª reunião plenária do Comité das Regiões – de 17 a 19 de março de 2021 

Por ocasião desta Reunião Plenária realizaram-se vários debates, nomeadamente: 

− debate sobre Salários Mínimos adequados na UE; 

− debate sobre a pandemia de COVID-19; 

− debate sobre o comércio e a recuperação da UE; 

− debate sobre o Pacto Ecológico Europeu: Financiamento e realização da vaga de 

renovação nas Regiões, nos municípios e aldeias; 

− debate sobre a integração dos migrantes e a luta contra a radicalização. 

No âmbito dos trabalhos desta reunião, a RAM apresentou 3 propostas de emendas relativas 

ao projeto de parecer sobre “Proposta de Regulamento que estabelece a Reserva de 

Ajustamento ao Brexit”, as quais foram parcialmente contempladas no parecer aprovado. 

Nesta reunião, a RAM concedeu apoio a 18 propostas de emenda do Governo de Canárias: 

− 8 propostas de emenda ao projeto de parecer sobre “Concretizar o Espaço Europeu da 

Educação até 2025”; 

− 4 propostas de emenda ao projeto de parecer sobre “Um novo Pacto em matéria de 

Migração e Asilo"; 

− 2 propostas de emenda ao projeto de parecer sobre “Proposta de regulamento que 

estabelece a Reserva de Ajustamento ao Brexit”; 

− 3 propostas de emenda ao projeto de parecer sobre “Revisão da política comercial”; 
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− 1 proposta de emenda ao projeto de parecer sobre “Impulsionar uma Vaga de Renovação 

na Europa para tornar os edifícios mais ecológicos, criar emprego e melhorar as condições 

de vida”. 

Dos pareceres em análise destacam-se pela sua importância os seguintes: 

Parecer sobre o “Regulamento que estabelece a Reserva de Ajustamento ao Brexit” 

Neste parecer, o CR destaca, em especial, a exposição das regiões devido à perda de 

oportunidades comerciais com o Reino Unido e o facto de o acordo de comércio e cooperação 

não equivaler plenamente a um acordo de comércio livre. Esta situação afeta uma vasta gama 

de setores e tem um efeito transversal na cadeia de valor, por exemplo, no turismo, na hotelaria 

e no setor agroalimentar, traduzindo-se na perda de postos de trabalho no terreno. 

Parecer sobre “Salários mínimos adequados na União Europeia” 

Neste parecer, destaca-se que o CR: 

− apoia firmemente o facto de a proposta de diretiva não prever uma harmonização social 

mínima. A proposta da Comissão contém uma cláusula de não regressão de modo que os 

Estados-Membros não reduzam os seus níveis de proteção se estes forem mais elevados 

do que os garantidos pela diretiva proposta; 

− considera que o valor acrescentado europeu da proposta da Comissão reside no facto de 

criar uma base para desencadear uma convergência ascendente dos salários mínimos, em 

diálogo com os Estados-Membros. 

Parecer sobre “Impulsionar uma Vaga de Renovação na Europa para tornar os edifícios mais ecológicos, criar 

emprego e melhorar as condições de vida” 

Neste parecer, o CR: 

− acolhe favoravelmente a Vaga de Renovação, a qual, por abranger um setor responsável 

por 40% do consumo de energia na Europa, contribui para alcançar o objetivo da 

neutralidade climática até 2050 e para reduzir a dependência energética em relação a países 

terceiros, em benefício da segurança energética europeia; 

− considera fundamental que esta política seja integrada nos programas de recuperação e 

resiliência, bem como nos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), a fim 

de coordenar as medidas e de impedir, assim, medidas separadas e ineficazes; 
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− reconhece a importância de adotar requisitos legislativos para a aquisição e renovação de 

todos os edifícios públicos existentes, bem como de normas mínimas de desempenho 

energético e metas vinculativas para a taxa anual de renovação do parque imobiliário 

público e para a utilização de fontes de energia renováveis;  

− insiste no papel fundamental que os órgãos de poder local e regional podem assumir para 

assegurar que a renovação dos edifícios seja coerente com o ordenamento do território e 

com a política de urbanismo, promova as políticas de combate ao despovoamento e 

cumpra critérios de justiça social e respeito do ambiente; recorda que os mecanismos de 

financiamento da Vaga de Renovação selecionados pelos Estados-Membros não devem 

comprometer este papel crucial de coordenação. 

 

− Na 144.ª reunião plenária do Comité das Regiões – de 5 a 7 de maio de 2021 

Nesta reunião, a RAM apresentou 5 propostas de emendas relativas aos seguintes projetos de 

parecer: 

− 1 proposta de emenda sobre o projeto de parecer “A aplicação do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais do ponto de vista local e regional”, com vista a ser considerada as 

especificidades das RAUP e que foi contemplada no parecer adotado pelo CR; 

− 2 propostas de emendas sobre o projeto de parecer “Experiências e ensinamentos retirados 

pelos municípios e regiões durante a crise da COVID-19”, onde se propôs a referência 

para a recuperação de toda a UE como um todo e para que os órgãos de poder local e 

regional, incluindo os das Regiões Ultraperiféricas, fossem associados à criação dos novos 

instrumentos da UE. Estas propostas foram totalmente contempladas no parecer adotado; 

− 2 propostas de emenda sobre o projeto de parecer “Potenciar uma Economia com 

Impacto Neutro no Clima: Estratégia da UE para a Integração do Sistema Energético”, 

para que fossem tidas em consideração as especificidades das Regiões Ultraperiféricas. O 

parecer adotado não contemplou as propostas da RAM. 

Nesta reunião, a RAM concedeu apoio a 15 propostas de emenda do Governo de Canárias: 

− 1 proposta de emenda sobre o projeto de resolução “Conferência sobre o Futuro da UE”; 

− 5 propostas de emenda sobre o projeto de parecer “A aplicação do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais do ponto de vista local e regional”; 
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− 1 proposta de emenda sobre o projeto de parecer “Experiências e ensinamentos retirados 

pelos municípios e regiões durante a crise da COVID-19”; 

− 2 propostas de emenda sobre o projeto de parecer “Uma União da igualdade: Plano de 

Ação da UE contra o Racismo 2020-2025”; 

− 1 proposta de emenda sobre o projeto de parecer “Plano de Ação para a Educação Digital 

2021-2027”; 

− 5 propostas de emendas sobre o projeto de parecer “Potenciar uma Economia com 

Impacto Neutro no Clima: Estratégia da UE para a Integração do Sistema Energético”. 

Dos pareceres em análise destacam-se pela sua importância os seguintes: 

Parecer sobre “A aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais numa perspetiva local e regional” 

Neste parecer, o CR: 

− apoia as três grandes metas apresentadas no plano de ação, a atingir até ao final da década, 

nos domínios do emprego, das competências e da inclusão social, em consonância com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; 

− solicita a adoção de medidas no sentido de evitar que as fórmulas para promover o 

emprego dos jovens favoreçam formas de emprego precário; 

− salienta a importância de garantir a aplicação efetiva da Estratégia para a Igualdade de 

Género da UE e de dar especial atenção à integração das mulheres em situação de 

vulnerabilidade; 

− sublinha a importância de responder às necessidades de uma população cada vez mais 

envelhecida, salvaguardando o seu direito a assistência social, cuidados diurnos e cuidados 

continuados de qualidade;  

− salienta que os municípios e as cidades desempenham um papel importante no 

planeamento urbano e na disponibilização de habitação pública, cooperativa, sustentável e 

a preços acessíveis. É necessário aumentar a oferta de alojamento digno para todos os 

cidadãos. 

Resolução sobre “Livre Circulação durante a pandemia de COVID-19 (Certificado Verde Digital) e aumento 

da produção de vacinas” 

Nesta resolução, o CR: 
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− insiste em que é fundamental adotar uma abordagem comum para a verificação e 

certificação da situação das pessoas no que se refere à vacinação contra a COVID-19, a 

fim de garantir a eficiência, a eficácia e a interoperabilidade das políticas e das soluções 

técnicas destinadas a monitorizar a pandemia e facilitar o exercício do direito a circular e a 

permanecer livremente no território de todos os Estados-Membros da UE; 

− exorta o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu a adotarem o Certificado Verde 

Digital o mais rapidamente possível; 

− realça a urgência de aumentar a produção de vacinas na Europa e apoia os esforços da 

Comissão Europeia nesse sentido; 

− reafirma que a vacinação da população europeia deve continuar a ser a principal prioridade 

da União Europeia, e acolhe com agrado o mecanismo de autorização para as exportações 

de vacinas contra a COVID-19 para países terceiros. 

Parecer sobre “Experiências e ensinamentos retirados pelos municípios e regiões durante a crise da COVID-

19” 

Neste parecer, o CR: 

− está convicto de que a UE deve combater os problemas de aprovisionamento de 

medicamentos e reduzir a sua dependência em relação a países terceiros, trazendo de volta 

para a Europa a produção de determinados medicamentos, substâncias críticas (incluindo 

vacinas) e equipamento de proteção individual; 

− apela para a adoção de novas medidas com vista a conferir maior flexibilidade ao 

orçamento da UE, ao quadro dos auxílios estatais e ao regime de minimis; 

− solicita que os órgãos de poder local e regional sejam associados à criação dos novos 

instrumentos da UE, como os planos de recuperação do instrumento Próxima Geração 

UE e o mecanismo de resposta a situações de crise alimentar proposto pela Comissão na 

Estratégia do Prado ao Prato. 

Parecer sobre “Potenciar uma Economia com Impacto Neutro no clima: Estratégia da UE para a Integração 

do Sistema Energético” 

Neste parecer, o CR: 
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− salienta que a crise atual veio demonstrar que é necessário assegurar a continuidade do 

aprovisionamento de energia e eletricidade em todas as regiões europeias, nomeadamente 

em situações que podem levar a uma interrupção das cadeias mundiais de abastecimento; 

− observa que a União Europeia satisfaz atualmente 58% das suas necessidades de energia 

através de importações, principalmente de petróleo e gás natural. A transição para as 

energias limpas reduzirá a dependência da UE em relação aos combustíveis fósseis e a sua 

importação. A Estratégia da UE para a Integração do Sistema Energético contribuirá para 

esse objetivo e para o cumprimento dos objetivos em matéria de energia e clima. No 

âmbito da transição para fontes de energia não poluentes, em conjugação com as medidas 

de eficiência energética, a UE no seu conjunto consumirá menos energia, utilizará cada vez 

mais recursos internos renováveis, investirá mais na produção própria, no autoconsumo e 

nas comunidades energéticas e diversificará progressivamente as suas importações de 

energia. Esta poupança de energia, a diversificação e a produção local de energia tornarão 

a economia europeia mais resiliente e reduzirão a dependência externa; 

− saúda o ponto de vista da Comissão de que a concretização da expansão proposta na 

estratégia da UE para aproveitar o potencial de energia de fontes renováveis ao largo com 

vista a um futuro climaticamente neutro exigirá a colaboração de todas as partes 

interessadas: Estados-Membros, órgãos de poder local e regional, cidadãos da UE, 

parceiros sociais e ONG; 

− salienta que para assegurar progressos contínuos e cada vez maiores no setor das energias 

renováveis ao largo é necessária clareza e segurança jurídica, uma vez que os investimentos 

em geral requerem muito capital, sobretudo na fase de arranque dos projetos. 

 

− Na 145.ª reunião plenária do Comité das Regiões – de 30 de junho e 1 de julho de 2021 

Por ocasião desta sessão plenária, realizaram-se os seguintes debates: 

− debate sobre Legislar melhor, prospetiva e o programa de trabalho da Comissão Europeia 

para 2022; 

− debate sobre a promoção de valores europeus através da Educação e da Cultura; 

− debate sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa; 

− debate sobre o Plano de ação para a democracia europeia. 
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Nesta reunião, a RAM apresentou 4 propostas de emendas relativas aos seguintes projetos de 

parecer: 

− 1 proposta de emenda sobre o projeto de parecer “O futuro dos aeroportos regionais: 

desafios e oportunidades”, na qual se defendeu a necessidade de encontrar um equilíbrio 

entre o cumprimento dos requisitos ambientais que visam a descarbonização do setor da 

aviação e a dependência de certas regiões periféricas, insulares ou Ultraperiféricas face aos 

seus aeroportos regionais, para os quais não existem alternativas viáveis. O parecer adotado 

contempla a proposta da Região; 

− 3 propostas de emenda sobre o projeto de parecer “Estratégia de mobilidade sustentável 

e inteligente”, com vista à defesa dos interesses das RUP. O parecer adotado contempla a 

proposta da Região. 

Nesta reunião, a RAM concedeu apoio a 1 proposta de emenda do Governo de Canárias sobre 

o projeto de resolução “Propostas do Comité das Regiões Europeu tendo em vista o programa 

de trabalho da Comissão Europeia para 2022”. 

Dos pareceres em análise destacam-se pela sua importância os seguintes: 

Parecer sobre “O futuro dos aeroportos regionais: desafios e oportunidades” 

Neste parecer, o CR: 

− assinala a situação particularmente preocupante dos aeroportos regionais (ou seja, 

aeroportos que não são aeroportos de escala e cuja principal zona de influência não é a 

capital); confrontados com uma queda acentuada das receitas (‑68,8% em 2020) e do 

tráfego aéreo (até 95%), 193 aeroportos europeus estavam em risco de declarar insolvência 

em outubro de 2020; 

− recorda que a Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente, que visa reduzir em 90% 

as emissões de CO2 do setor dos transportes até 2050, formula recomendações dirigidas 

aos aeroportos para que atenuem as suas emissões (por exemplo, incentivando a utilização 

de novos combustíveis ou adaptando as taxas aeronáuticas); 

− reconhece que o desenvolvimento regional depende, em grande medida, da qualidade das 

ligações e que os aeroportos regionais desempenham um papel importante na coesão 

territorial da UE, sobretudo no caso dos arquipélagos e das regiões escassamente 

povoadas, periféricas, Ultraperiféricas ou menos desenvolvidas, quando não dispõem de 
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outros meios de transporte convenientes e respeitadores do ambiente; são também um 

elemento fulcral das infraestruturas críticas, essenciais para a segurança de um país e dos 

seus cidadãos; 

− insta a Comissão Europeia a elaborar regras mais flexíveis e eficazes em matéria de auxílios 

públicos a fim de prestar assistência financeira, de acordo com as disposições pertinentes 

do FEDER e do MRR, aos aeroportos regionais situados em regiões periféricas, insulares, 

Ultraperiféricas ou menos desenvolvidas onde não existe uma alternativa mais eficiente e 

sustentável; os pequenos aeroportos regionais com um tráfego anual que não ultrapasse 

um milhão de passageiros e que não estejam em concorrência com outros aeroportos 

devem ser isentados da obrigação de notificar os auxílios públicos; 

− exorta à atribuição de fundos da UE para o desenvolvimento da segurança, da proteção, 

da inovação e da digitalização dos aeroportos, bem como para a investigação e o 

desenvolvimento, em particular no domínio da redução do ruído e das emissões; os 

investimentos públicos em aeroportos regionais devem estar subordinados ao respeito dos 

objetivos do Pacto Ecológico Europeu e do princípio de «não prejudicar o ambiente». 

Parecer sobre “Estratégia de mobilidade sustentável e inteligente” 

Neste parecer, o CR: 

− assinala que a transição da mobilidade ocorre sobretudo a nível regional e local. A estratégia 

deve ter em maior conta o conhecimento e a experiência das cidades e regiões no 

respeitante à sustentabilidade da mobilidade. A transição para uma mobilidade sustentável 

e inteligente exige uma abordagem conjunta, com a participação de todos os níveis de 

governo (governação a vários níveis), em conformidade com o princípio da subsidiariedade 

ativa; 

− considera que a UE, os seus Estados-Membros, regiões e municípios devem começar a 

considerar os espaços públicos como um bem comum, especialmente nas cidades no 

contexto da conceção e do planeamento urbano, bem como do planeamento climático e 

energético; 

− defende o conceito da Cidade de 15 Minutos, em que a maioria das necessidades e muitos 

desejos do ser humano se situam a uma distância de 15 minutos; 

− salienta que os municípios e as regiões enfrentam os mais diversos desafios. Algumas 

regiões com grandes cidades e regiões de trânsito apresentam níveis elevados de 
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congestionamento, poluição atmosférica e ruído ambiente. Noutras regiões, em especial as 

escassamente povoadas, e nos subúrbios das grandes cidades, a falta de boas ligações é um 

problema grave, que coloca em risco a proximidade e a acessibilidade; 

− considera que, para concretizar a transferência modal, são necessários diferentes 

incentivos. Trata se de incentivos positivos, como a expansão dos transportes públicos 

locais, benefícios fiscais para a aquisição de veículos sem emissões (bicicletas, trotinetas e 

veículos ligeiros de passageiros). 

Parecer sobre “Criar uma Europa resiliente às alterações climáticas – a nova Estratégia da UE para a 

Adaptação às Alterações Climáticas” 

Neste parecer, o CR: 

− apoia vivamente a criação de um mecanismo de apoio a políticas orientado para a prestação 

direta de assistência técnica para desenvolver e executar as respetivas estratégias de 

adaptação e manifesta disponibilidade para dar apoio na conceção e no estabelecimento 

desse mecanismo; 

− apela para maior celeridade na adaptação e na execução das missões da UE previstas sobre 

a «adaptação às alterações climáticas» e as «cidades com impacto neutro no clima», bem 

como outras missões pertinentes referentes aos solos, à saúde e aos oceanos, uma vez 

aprovadas; 

− solicita que a atenção se centre no cunho ecológico, demonstrando o impacto positivo dos 

produtos e serviços respeitadores do clima na perspetiva da sustentabilidade, com base nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; 

− apela para que se preste assistência aos municípios e às regiões no sentido de encontrar a 

combinação certa de fundos públicos e privados para ações de adaptação, provenientes de 

fontes internacionais, europeias, nacionais e locais; apela para a redução da burocracia e a 

simplificação do acesso ao financiamento da UE. 

Resolução sobre “Propostas do Comité das Regiões Europeu tendo em vista o programa de trabalho da 

Comissão Europeia para 2022” 

Nesta resolução, o CR: 

− reitera o seu apelo à Comissão para que integre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) no Semestre Europeu; 
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− insta a Comissão Europeia a apresentar uma proposta para prorrogar até ao final de 2022 

as atuais medidas excecionais de flexibilidade no âmbito da Iniciativa de Investimento de 

Resposta ao Coronavírus +, como a possibilidade de uma taxa de cofinanciamento da UE 

de 100%, e a ponderar um aumento temporário do limiar da regra de minimis aplicável aos 

auxílios estatais, a fim de continuar a apoiar os investimentos sustentáveis no mesmo 

período; 

− solicita que, no âmbito da revisão da Estratégia da UE para as Regiões Ultraperiféricas, e 

tendo em conta as consequências graves que a pandemia de COVID-19 teve nestas regiões, 

a Comissão Europeia coloque o desenvolvimento sustentável e a criação de emprego no 

cerne da mesma, comprometendo-se a participar na conceção e execução da referida 

estratégia; 

− propõe à Comissão que introduza o conceito de coesão ambiental e climática como uma 

dimensão complementar do conceito de coesão económica, social, territorial e digital, 

enquanto elemento fundamental para a recuperação na Europa e no mundo, bem como 

para o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas, os ODS e o 

objetivo de neutralidade nas emissões de carbono; 

− insta a Comissão a rever o Regulamento Governação da União da Energia e da Ação 

Climática para o adequar à aplicação do Pacto Ecológico; 

− insta a Comissão Europeia a apresentar orientações concretas para dar seguimento ao novo 

quadro de mobilidade urbana, que tornará a mobilidade urbana mais sustentável e reduzirá 

o seu impacto na saúde das pessoas. 

 

− Na 146.ª reunião plenária do Comité das Regiões – de 12 a 14 de outubro de 2021 

Por ocasião desta sessão plenária, realizaram-se os seguintes debates: 

− debate sobre o Barómetro Local e Regional Anual da UE 2021; 

− debate sobre as prioridades da presidência Eslovena do Conselho da UE; 

− debate sobre o “Aumentar a ambição, reforçar a governação: Dirigentes unidos por um 

Pacto Ecológico “Glocal”; 

− debate sobre “Catástrofes naturais: Responder às situações de emergência e reforçar a 

resiliência nos municípios e Regiões”; 
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− debate sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. 

Dos pareceres em análise destacam-se pela sua importância os seguintes: 

Parecer sobre “Participação efetiva dos órgãos de poder local e regional na elaboração dos acordos de parceria e 

dos programas operacionais no período 2021-2027” 

Neste parecer, o CR: 

− sublinha que a legislação da UE em matéria de política de coesão requer a participação dos 

órgãos de poder local e regional em todas as fases do período de programação, desde o 

planeamento, passando pela execução e pelo acompanhamento, até à avaliação; 

− salienta que a participação dos órgãos de poder local e regional na elaboração dos acordos 

de parceria e dos programas operacionais é fundamental para a sua configuração 

estratégica, refletindo as verdadeiras necessidades do território em questão, e estima que a 

aplicação eficaz da parceria e da governação a vários níveis é essencial para identificar 

melhor as prioridades de investimento a apoiar pelos FEEI. Os órgãos de poder local e 

regional devem também participar na seleção dos indicadores e das dotações regionais, 

cujo montante deve corresponder aos problemas estruturais da zona; 

− solicita que os princípios da parceria sejam também plenamente aplicados ao abrigo de 

novos instrumentos, como o Mecanismo para uma Transição Justa, o Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência (MRR) e outros instrumentos novos financiados ao abrigo do 

Instrumento de Recuperação da União Europeia (Next Generation EU). 

Resolução sobre o “COP 26 e as Alianças mundiais e locais para a ação climática” 

Nesta resolução, o CR apela para que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas (CQNUAC) tome nota da necessidade de exercer uma governação em 

matéria de clima que inclua todos os níveis de governo e defina claramente os objetivos, os 

marcos e os mecanismos de acompanhamento, a fim de assegurar a sustentabilidade da 

economia e, ao mesmo tempo, elevar as normas sociais e ambientais em todo o mundo. 

Importa associar formalmente os níveis infranacionais de governação através de um sistema 

de contributos determinados a nível regional e local para reconhecer, acompanhar e incentivar 

a redução das emissões de carbono por parte dos municípios, dos governos locais e das regiões 

a nível mundial. Este sistema deve complementar os contributos determinados a nível nacional 

no âmbito do Acordo de Paris sobre o clima até 2025. 
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− Na 147.ª reunião plenária do Comité das Regiões – de 1 a 2 de dezembro de 2020 

Por ocasião desta sessão plenária, realizaram-se os seguintes debates: 

− debate sobre o reforço da democracia europeia no contexto da Conferência sobre o Futuro 

da Europa; 

− debate sobre a erradicação do fenómeno dos sem-abrigo na UE; 

− debate sobre o Ano Europeu da Juventude 2022; 

− debate sobre o Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo; 

− debate sobre a Luta contra a desinformação para assegurar uma democracia funcional e 

resiliente a todos os níveis. 

Nesta reunião, a RAM apresentou 7 propostas de emendas relativas aos seguintes projetos de 

parecer: 

− 1 proposta de emenda relativa ao projeto de parecer “Relatório da Comissão Europeia 

sobre a política de concorrência 2020”, com vista à defesa das especificidades regionais e 

os interesses das RUP. O parecer adotado contempla a proposta da RAM; 

− 3 propostas de emenda relativa ao projeto de parecer “Economia azul e aquicultura 

sustentáveis”, com vista à defesa das especificidades regionais e os interesses das RUP; 

− 3 propostas de emenda relativa ao projeto de parecer “Plano de ação da UE para a 

agricultura biológica”. 

Nesta reunião, a RAM concedeu apoio a 9 propostas de emenda do Governo de Canárias: 

− 1 proposta de emenda relativa ao projeto de parecer “Plano de ação da UE para a 

agricultura biológica”. 

− 2 propostas de emendas sobre o projeto de parecer “Aplicação do Mecanismo de 

Recuperação e Resiliência”; 

− 4 propostas de emendas sobre o projeto de parecer “Atualização da Nova Estratégia 

Industrial de 2020”; 

− 2 propostas de emenda relativa ao projeto de parecer “Economia azul e aquicultura 

sustentáveis”. 

Dos pareceres em análise destacam-se pela sua importância os seguintes: 
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Parecer sobre “Plano de ação da UE para a agricultura biológica” 

Neste parecer, o CR considera que: 

− afirma ser necessário a promoção do consumo de produtos de agricultura biológica e o 

reconhecimento do papel ativo do consumidor para o efeito; 

− salienta a garantia de benefícios económicos e sociais a nível local; 

− considera ser necessário a inclusão dos órgãos de poder local e regional no apoio e no 

reforço do setor biológico; 

− considera ser necessário mais investigação neste domínio e um reforço da disponibilidade 

de dados que contribuam para o desenvolvimento do setor da agricultura biológica; 

− afirmou ainda que a agricultura biológica será crucial no futuro para garantir a proteção do 

ambiente e a saúde dos cidadãos europeus. 

Parecer sobre “Aplicação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência” 

Neste parecer, o CR considera que, para uma execução adequada dos planos nacionais de 

recuperação e resiliência (PRR), com a participação regular dos órgãos de poder local e 

regional, é necessária uma reforma profunda do Semestre Europeu, não só à luz dos 

ensinamentos retirados da elaboração dos PRR, mas também para o tornar um verdadeiro 

instrumento para alcançar os objetivos de longo prazo da UE, seja no contexto do pacote 

Objetivo 55, da transição digital, da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

até 2030 ou da neutralidade climática até 2050. 

Parecer sobre “Relatório da Comissão Europeia sobre a Política de Concorrência 2020” 

Neste parecer, o CR: 

− salienta que é fundamental articular as regras de concorrência da UE com as suas políticas 

industrial, digital, ambiental, climática, social e de comércio internacional para assegurar 

condições de concorrência equitativas em todos os setores, contribuindo assim para o 

desenvolvimento das PME; 

− exige igualdade de tratamento relativamente aos parceiros comerciais da UE e espera, por 

conseguinte, que a Comissão formalize as regras que garantem condições homogéneas em 

matéria de acesso ao mercado, concorrência e auxílios estatais. Qualquer violação dessas 

condições deverá acarretar a suspensão das trocas comerciais em condições especiais, de 

modo que a ameaça de sanções sirva também de incentivo; 
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− afirma que as atuais ações que visam estimular a concorrência confirmam que os 

operadores de países terceiros não seguem as mesmas regras, beneficiando, 

nomeadamente, de forte apoio governamental, inclusivamente financeiro. Importa, por 

isso, flexibilizar a legislação europeia em matéria de concorrência, em especial a referente 

aos auxílios estatais, que não tem suficientemente em conta a natureza da concorrência 

com que se deparam as empresas europeias em países terceiros, onde não se observam as 

mesmas regras. 

Parecer sobre o “A dimensão de género dos fundos estruturais e no âmbito da política de coesão 2021-2027, 

com destaque para a elaboração dos programas operacionais” 

Neste parecer, o CR: 

− realça que a pandemia de COVID-19 agravou as desigualdades de género ao afetar em 

especial os setores económicos com uma forte presença feminina; 

− salienta que a igualdade de género beneficia não só as mulheres, mas também a sociedade 

no seu conjunto, uma vez que é um motor de desenvolvimento social e económico 

poderoso, como referido igualmente na Estratégia da UE para a Igualdade de Género 

2020-2025, em que se afirma que a igualdade de género contribui para aumentar o emprego 

e a produtividade; 

− reconhece e saúda os esforços envidados pelas instituições europeias para promover a 

integração da perspetiva de género nas políticas, assim como a grande importância 

conferida à consecução dos objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais no quadro 

legislativo e programático da política de coesão 2021-2027, com especial destaque para as 

condições de elegibilidade e para o sistema de acompanhamento dos programas de despesa 

relacionados com objetivos específicos; 

− lamenta ainda que a Estratégia da UE para a Igualdade de Género 2020-2025 não preveja 

ações específicas para integrar a igualdade de género em todos os domínios de intervenção 

da União Europeia e recorda a necessidade de reforçar a utilização de indicadores eficazes 

para medir e avaliar o impacto em função do género no âmbito da aplicação da referida 

estratégia; 

− exorta a Comissão Europeia a apresentar uma proposta de metodologia para avaliar o 

impacto em função do género dos programas financiados pela União Europeia, 

disponibilizando dados e indicadores específicos por sexo, em conformidade com o que 
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foi decidido no último Acordo Interinstitucional sobre a Disciplina Orçamental; insta, por 

conseguinte, a Comissão a preparar ações de formação adequadas para as autoridades de 

gestão, a fim de melhorar a aplicação dessas novas metodologias. 
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TÍTULO VII 

 

A CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES DAS REGIÕES 

ULTRAPERIFÉRICAS 

 

A Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que integra um Comité de 

Acompanhamento, intervém em todas as estratégias, políticas, ações internas e programas da 

União Europeia, em permanente defesa dos interesses da Ultraperiferia. Neste âmbito, 

destaca-se o trabalho continuo realizado pelo conjunto das Regiões Ultraperiféricas para a 

defesa de posições conjuntas relativamente às propostas legislativas apresentadas pela 

Comissão Europeia, nomeadamente, para o Quadro Financeiro Plurianual de 2021-2027, para 

o Next Generation EU 2021-2026, e ainda para a revisão da estratégia da Comissão para as 

Regiões Ultraperiféricas. 

No ano de 2021 realizou-se a Conferência anual, em novembro, nos Açores, que permitiu 

exprimir uma afirmação das principais reivindicações europeias destas Regiões perante 

representantes dos respetivos Estados-Membros, do Parlamento Europeu e da Comissão 

Europeia. 

REVISÃO DA ESTRATÉGIA DA COMISSÃO EUROPEIA PARA AS REGIÕES 

ULTRAPERIFÉRICAS 

Sob a Presidência açoriana da Conferência dos Presidentes das RUP decorreu a 3 de maio, 

através de videoconferência, uma reunião intercalar dos Presidentes das Regiões 

Ultraperiféricas. Este encontro visou, sobretudo, a apresentação e a votação de uma declaração 

política conjunta dos Presidentes das RUP dirigida ao Conselho Assuntos Gerais de 17 de 

maio que apelava a uma renovação e atualização da estratégia da Comissão Europeia para as 

RUP tendo em conta os desenvolvimentos ocorridos na sequência da crise pandémica, com 

consequências particulares no contexto das RUP, em função dos seus constrangimentos 

específicos.  
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Foram sublinhadas as consequências graves da crise sanitária para os principais setores 

económicos das RUP, nomeadamente o turismo, bem como a perspetiva de uma mais difícil 

e longa recuperação nas RUP. 

A Declaração foi apresentada à Comissão Europeia e à Presidência portuguesa do Conselho, 

com a participação dos Secretários de Estado dos Assuntos Europeus de Espanha e França. 

A Comissária Elisa Ferreira reagiu positivamente à solicitação dos Presidentes das RUP, 

comprometendo-se a desenvolver uma estratégia europeia para as RUP em associação com as 

regiões e Estados, e anunciou a adoção de uma nova comunicação, pela Comissão Europeia, 

no primeiro semestre de 2022. 

Na sequência deste encontro, a Comissão iniciou procedimentos para atualizar a parceria 

estratégica tendo em consideração o impacto da pandemia COVID-19 nestas regiões, bem 

como adaptá-la às novas prioridades da UE ao nível da transição para uma economia mais 

ecológica e baseada nas tecnologias digitais, para ajudar as RUP a tirar partido das 

oportunidades oferecidas pelas políticas, regulamentos, programas e fundos da UE. Tendo 

presente o compromisso da Comissão de assegurar que as características específicas das RUP 

são tidas em conta em todas as políticas da UE.  

XXVI CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES DAS REGIÕES 

ULTRAPERIFÉRICAS, REALIZADA NOS AÇORES, A 18 E 19 DE 

NOVEMBRO 

A XXVI Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas decorreu de 18 a 19 de 

novembro tendo reunido, na cidade de Ponta Delgada, nos Açores, os Presidentes e 

representantes dos Presidentes das nove RUP, bem como representantes da Comissão 

Europeia, do PE e dos EM de pertença destas regiões.  

Depois de a XXV Conferência ter sido realizada em formato virtual, em resultado das 

restrições impostas pela crise pandémica, a XXVI Conferência dos Presidentes das Regiões 

Ultraperiféricas realizou-se já em formato presencial. Foram discutidos os principais desafios 

enfrentados no atual contexto pelas RUP no quadro da União, fortemente condicionado pela 

crise pandémica, tendo em consideração a apresentação pela Comissão Europeia de uma nova 

estratégia para as RUP em 2022. 
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No texto da Declaração Final da Conferência, deve ser destacada a posição de que a nova 

estratégia para as RUP deverá responder aos grandes desafios sociais, económicos e ambientais 

que estas regiões enfrentam, através do recurso sistemático ao artigo 349.º do TFUE, os quais 

não são comparáveis aos suportados por outros territórios europeus. 

Nesta oportunidade, foi sublinhado que a acumulação de constrangimentos estruturais que as 

RUP têm de enfrentar em permanência sofreu um agravamento em resultado da pandemia de 

COVID-19, cujo real impacto a nível económico e social, ainda não pode ser avaliado 

convenientemente, dada a evolução da pandemia e as várias medidas de emergência e de 

mitigação adotadas. 

Por outro lado, defende-se que os desafios inerentes à transição ecológica e digital, ao 

conduzirem a uma aceleração das reformas profundas dos modelos em vigor, deverão ser 

acompanhados por mecanismos legislativos e financeiros adequados para permitir às RUP 

uma transição adequada rumo a estes novos paradigmas da União, nomeadamente no que se 

refere ao denominado pacote Fit for 55. Com vista à necessidade de não afetar, ainda mais, os 

constrangimentos que as RUP têm de enfrentar ao nível da mobilidade e do abastecimento de 

bens. 

Em documento anexo à Declaração Final, a Conferência de Presidentes das RUP apresentou 

um contributo para a Revisão da Estratégia da Comissão Europeia para as RUP, no qual 

propõe um conjunto de medidas que visam dar resposta às principais preocupações das RUP, 

o qual inclui diversas propostas efetuadas pela RAM. 

De entre as medidas propostas refiram-se o apoio à renovação da frota pesqueira das RUP; a 

tomada em consideração das especificidades das RUP na implementação da política de 

transportes em todas as suas dimensões; uma atenção constante às infraestruturas e serviços 

públicos de transporte através de um apoio financeiro adequado, a fim de evitar qualquer 

rutura dos serviços essenciais para os utilizadores e mercadorias, em caso de eventos 

inesperados; uma avaliação do impacto dos custos de implementação do pacote legislativo Fit 

for 55 para as RUP, a fim de aumentar o apoio financeiro; a preparação de um plano de 

contingência para o sector dos transportes das RUP; o apoio da valorização e da proteção dos 

ativos turísticos das RUP; e a adaptação da RTE-E à realidade específica e às particularidades 

dos sistemas elétricos isolados das RUP. 
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ESTUDO SOBRE O IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS 

REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS  

No ano em causa, a RAM contribuiu para o “Estudo sobre o impacto da pandemia COVID-

19 nas Regiões Ultraperiféricas (RUP)”, solicitado pela Comissão Europeia, publicado em 

outubro de 2021. O estudo foi dividido em duas secções - “Análise dos impactos da pandemia 

COVID-19 nas RUP” e “Medidas de recuperação e de construção de resiliência a curto, médio 

e longo prazo”. O estudo realça que cada RUP sofreu o impacto da pandemia de forma 

diferente, pelo que é necessário dar respostas também adaptadas a cada RUP. O estudo inclui 

recomendações para cada RUP. Para a RAM, centra as recomendações no apoio às empresas 

e aos grupos sociais mais afetados pela pandemia, baseando-se nos esforços contínuos para 

um setor turístico diversificado e sustentável, olhando para o futuro através do 

desenvolvimento de indústrias de investigação. 

RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, 
PARA UM REFORÇO DA PARCERIA COM AS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 

DA UNIÃO - RELATÓRIO BIJOUX 

A aprovação do relatório parlamentar Bijoux, em 20 de julho de 2021, culminou com a adoção 

pelo plenário do PE da “Resolução 2020/2120(INI) do Parlamento Europeu, de 14 de 

setembro de 2021, para um reforço da parceria com as regiões ultraperiféricas da União”47. 

O PE, pretendendo colocar as RUP no centro da ação da UE, expôs a sua visão para a Nova 

estratégia da UE para as mesmas. Propõe um conjunto de medidas para reforçar a parceria 

com RUP, defendendo a criação de uma “nova estratégia para as RUP e com as RUP” que 

responda às realidades e necessidades locais, reflita as recomendações do PE e assente no 

respeito das especificidades, na consolidação das realizações e na otimização dos mecanismos 

existentes, na inovação e na valorização das RUP enquanto “territórios de soluções”. O PE 

aborda questões como os desafios socioeconómicos e climáticos, a educação e o emprego, a 

economia verde e azul, o turismo sustentável, os transportes, a conectividade e o impacto da 

política comercial nestas regiões, entre outros aspetos. 

 

47 P9_TA(2021)0368. 
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Esta resolução foi devidamente considerada no “Documento de Posição Comum aos três Estados-

Membros e nove Regiões Ultraperiféricas - No âmbito da atualização da parceria estratégica da Comissão 

Europeia com as regiões ultraperiféricas e a adoção da comunicação para estas regiões” (que viria a ser 

adotado a 19 de janeiro de 2022) para sustentar algumas solicitações atuais das RUP, 

especificamente, no quadro das matérias relacionadas com o “Implementar a transição digital”. 
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TÍTULO VIII 

 

OS FLUXOS FINANCEIROS DA UNIÃO EUROPEIA PARA A 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
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CAPÍTULO I 

 

O QUADRO GLOBAL DOS FLUXOS FINANCEIROS DA 

UNIÃO EUROPEIA PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA 

No presente Capítulo consta a informação relativa aos fluxos financeiros da União Europeia 

para a Região Autónoma da Madeira no período de programação financeira 2014-2020, em 

execução, nos domínios da coesão, da agricultura, desenvolvimento rural e florestas e das 

pescas e assuntos marítimos. 

 

 

 

 

 

  



- 210 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

 Fluxos Financeiros da UE para a RAM - QFP 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IDR, DRA, AGPRODERAM 2020, DRET, DRP. 

 

Nota1: Os montantes aqui disponibilizados correspondem a pagamentos efetuados aos beneficiários finais. 

Nota2: As verbas auferidas pelos beneficiários ao abrigo do PO MAC 2014-2020 não são pagas pela RAM. 

Nota3: As verbas auferidas pelos beneficiários ao abrigo do PO TRANSNACIONAL ATLÂNTICO 2014-2020 não são 

pagas pela RAM. 

 

 

 

 

 

  

 Descrição dos Fluxos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020

Objetivo do Investimento no Crescimento e no 

Emprego da Política de Coesão - PO regional 

Madeira 14-20

0 21 725 47 101 57 666 50 062 50 379 44 718 64 801

FEDER (inclui dotação adicional RUP) 0 10 873 24 827 40 449 35 426 39 087 34 428 54 410

FSE 0 10 852 22 274 17 217 14 636 11 292 10 290 10 391

Objetivo da Cooperação Territorial Europeia da 

Política de Coesão -
0 0 0 0 223 1 777 1 238 1 605

PO MAC 2014-2020 (FEDER) 0 0 0 0 223 1 777 1 238 1 605

PO Transnacional Atlântico (FEDER) 0 0 0 0 0 0 0 0

PO nacional POSEUR (FC) 0 0 25 389 18 847 43 587 41 162 43 157 49 375

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 0 6 279 14 222 17 633 34 496 26 689 25 818 26 507

PO regional PRODERAM 2020 (FEADER) 0 6 279 11 342 15 531 31 576 22 601 21 199 23 351

PO nacional Mar 2020 (FEAMP) - inclui, entre outros, 

a compensação de sobrecustos pesca e aquicultura
0 0 2 880 2 102 2 920 4 088 4 619 3 156

POSEI-Agricultura (FEAGA) 28 470 27 925 33 200 28 305 30 210 28 669 28 230 27 868

Regime Específico de Abastecimento 9 513 9 295 10 030 9 263 11 868 10 245 9 754 9 527

Medidas de Apoio às Produções Locais 18 957 18 630 23 170 19 042 18 342 18 424 18 476 18 341

Fundo de Solidariedade da UE 393 821 3 104 148 0 0

TOTAL 28 470 55 929 120 305 123 272 161 682 148 824 143 161 170 156

Unidade: Mil Euros
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CAPÍTULO II 

 

A POLÍTICA DE COESÃO - EXECUÇÃO  

 

No ano 2021, a Região continuou a usufruir de verbas resultantes do cofinanciamento europeu 

do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do Fundo Social Europeu e do Fundo de 

Coesão, do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020. 

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO 2014-2020 

Neste capítulo do presente relatório é dada informação sobre a execução do Programa 

Operacional Regional da Madeira 2014-2020; a execução das verbas que a RAM recebe do 

Programa Operacional Nacional Temático da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos 2014-2020; e a execução do Programa de Cooperação INTERREG V A Espanha-

Portugal-Programa Operacional de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias 2014-

2020.  

A informação sobre a execução pormenorizada do Programa Operacional Regional da 

Madeira 2014-2020 está disponível na página eletrónica www.idr.gov-madeira.pt.  

A informação sobre a execução pormenorizada dos Sistemas de Incentivo da Região, no 

âmbito do Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020, encontra-se disponível na 

página eletrónica do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da 

Madeira (IDE, IP-RAM) www.ideram.pt/. 

A informação sobre a execução pormenorizada do Programa Operacional de Cooperação 

Territorial Madeira-Açores-Canárias 2014-2020 está disponível na página eletrónica 

http://www.mac-INTERREG.org/48. 

 

 

48 A lista dos projetos aprovados na 2.ª convocatória, em 2019, encontra-se no endereço eletrónico http://www.mac-
INTERREG.org/arbol/index.jsp?nivel=2&idPadre=ea560b7166f3e26b1ff742182d22567b&id=c2363447-d965-42da-
a411-01a54c4c13e0 . 

http://www.ideram.pt/
http://www.mac-interreg.org/arbol/index.jsp?nivel=2&idPadre=ea560b7166f3e26b1ff742182d22567b&id=c2363447-d965-42da-a411-01a54c4c13e0
http://www.mac-interreg.org/arbol/index.jsp?nivel=2&idPadre=ea560b7166f3e26b1ff742182d22567b&id=c2363447-d965-42da-a411-01a54c4c13e0
http://www.mac-interreg.org/arbol/index.jsp?nivel=2&idPadre=ea560b7166f3e26b1ff742182d22567b&id=c2363447-d965-42da-a411-01a54c4c13e0
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PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DA MADEIRA 2014-2020 – FEDER 

E FSE 

Até 31 de dezembro de 2021, no âmbito do PO Madeira 14-20 foram aprovados 8.105 projetos 

(7.933 apoiados pelo FEDER e 172 pelo FSE), que totalizam um montante de 556.165 mil 

euros de despesa pública, o que corresponde a uma comparticipação de Fundo de 472.180 mil 

euros, representando 101% do Fundo programado (465.226 mil euros).  

Relativamente à execução da despesa pública, verificou-se que em 2021 esta atingiu os 376.528 

mil euros e 320.383 mil euros de Fundo (228.655 mil euros FEDER e 91.728 mil euros FSE), 

o que corresponde a 69% do Fundo programado (465.226 mil euros).   
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 PO Madeira 2014-2020 

                                                                                                                                                                                                         Unidade: Mil Euros 

Situação em 

31.12.2021 
 

Programação 

Financeira 2014-2020 

(PR) 

Aprovações 

(AP) 

Despesa validada 

(VAL) 

Indicadores financeiros (Fundo) 

Taxa de 

compromisso 

Taxa de 

execução 

Taxa de 

realização 

Eixos Prioritários Fundo 
Despesa 

Pública 
Fundo 

Despesa 

Pública 
Fundo 

Despesa 

Pública 
Fundo (AP/PR) (VAL/PR) (VAL/AP) 

1 - Reforço da Investigação, 

do Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação  

FEDER 30 359 25 806 32 115 27 298 17 543 14 912 106% 58% 64% 

2 - Melhorar o Acesso às 

Tecnologias de Informação 

Comunicação, bem como a 

sua Utilização e Qualidade 

FEDER 6 035 5 130 6 067 5 157 4 004 3 404 101% 66% 66% 

3- Reforço da 

Competitividade das Pequenas 

e Médias Empresas (PME’s) 

FEDER 75 289 63 996 77 419 65 806 48 445 41 178 103% 64% 67% 

4- Apoiar a Transição para 

uma Economia de Baixo Teor 

de Carbono em todos os 

Setores 

FEDER 16 947 14 405 18 783 12 288 9 035 4 912 85% 34% 34% 

5- Proteger o Ambiente e 

Promover a Eficiência de 

Recursos 

FEDER 26 824 22 801 28 821 24 378 12 163 10 229 107% 45% 47% 

6- Promover Transportes 

Sustentáveis e Eliminar 

Estrangulamentos nas Redes 

de Infraestruturas 

FEDER 48 065 40 855 48 486 41 213 47 818 40 645 101% 99% 99% 

7 - Promover o Emprego e 

Apoiar a Mobilidade Laboral 
FSE 42 306 35 960 49 336 41 936 25 444 21 628 117% 60% 68% 

8 – Promover a Inclusão 

Social e Combater a Pobreza 

FEDER 18 453 15 685 18 479 15 685 14 486 12 297 100% 78% 77% 

FSE 24 018 20 415 25 497 21 672 24 061 20 452 106% 100% 100% 

9 – Investimento em 

Competências, Educação e 

Aprendizagem ao Longo da 

Vida 

FEDER 18 935 16 095 18 935 16 095 17 339 14 738 100% 92% 88% 

FSE 83 770 71 205 86 902 73 866 57 707 49 051 104% 69% 73% 

10 - Reforçar a Capacidade 

Institucional e a Eficiência da 

Administração Publica 

FSE 2 383 2 026 2 340 1 989 703 598 98% 30% 33% 

11- Sobrecustos da 

Ultraperiferia 
FEDER 68 449 58 182 111 307 94 605 70 450 59 882 163% 103% 130% 

12 – Assistência Técnica FEDER 10 196 8 666 9 908 8 422 5 806 4 935 97% 57% 57% 
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13 - Recuperação Económica, 

Resposta da Saúde Pública e 

transição climática no 

contexto da pandemia da 

COVID-19 

FEDER 43 867 41 700 21 769 21 769 21 523 21 523 52% 52% 52% 

14 - Promoção do Emprego e 

da Inclusão Social em 

consequência dos efeitos 

económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 

FSE 22 300 22 300 0 000 0 000 0 000 0 000 0% 0% 0% 

Total M1420 

FEDER 363 420 313 321 392 091 332 716 268 612 228 655 106% 73% 79% 

FSE 174 777 151 906 164 074 139 463 107 916 91 728 92% 60% 64% 

TOTAL 538 197 465 226 556 166 472 179 376 528 320 383 101% 69% 74% 

 

Fonte: IDR 

 

Sistemas de incentivos às empresas 2014-2020 – FEDER 

Até 31 de dezembro de 2021, foram aprovadas 7.847 candidaturas aos sistemas de incentivos, 

que envolveram um investimento elegível de 1.171.047 mil euros e um incentivo de 

aproximadamente 206 454 mil de euros, conforme o quadro seguinte:  

 

 Sistemas de incentivos 2014-2020 – Candidaturas aprovadas 

      Unidade: Mil euros 

Acumulado Programa M1420 Candidaturas Aprovadas 

Eixo PI Designação Nº Custo Elegível Despesa Pública  Fundo 

1 1.b PROciência 2020 27  23 249  15 841  13 465  

1 1.b Inovar 2020 7  9 763  2 891  2 457  

3 3.a Empreender 2020 30  11 217  6 634  5 639  

3 3.b Internacionalizar 2020 49  11 629  4 856  4 128  

3 3.c Valorizar 2020 127  94 835  39 143  33 272  

3 3.c ADAPTAR RAM 957  3 893  3 111  2 842  

4 4.b 
Eficiência energética nas 
empresas 

3  2 060  900  765  

11 12.c Funcionamento 2020 5 565  992 631  111 307  94 605  

13 13.i 
REACT_EU - 
Apoiar.PT.MADEIRA 

1 082 21 769 21 769 21 769 

Total Sistemas de Incentivos 7 847   1 171 047 206 454 178 745 

Fonte: IDE/SIGMA 
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Até 31 de dezembro de 2021, foram concedidas ajudas às empresas num total de 

aproximadamente 154 095 mil euros, de acordo com o quadro seguinte: 

 

 Sistemas de incentivos 2014-2020 - Pagamentos 

     Unidade: Mil euros 

Acumulado Programa M1420 Pagamentos 

Eixo PI Designação Nº Despesa Pública  Fundo 

1 1.b PROciência 2020 21  7 335  6 235  

1 1.b Inovar 2020 5  1 791  1 522  

3 3.a Empreender 2020 30  5 596  4 756  

3 3.b Internacionalizar 2020 42  3 972  3 377  

3 3.c Valorizar 2020 79  22 472  19 102  

3 3.c ADAPTAR RAM 951  2 261  1 922  

4 4.b 
Eficiência energética nas 
empresas 

2  322  274  

11 12.c Funcionamento 2020 4 630  88 822  75 498  

13 13.i REACT_EU - Apoiar.PT.MADEIRA 1 072 21 523 21 523 

Total Sistemas de Incentivos 6 832  154 095  134 208  

Fonte: IDE/SIGMA 

 

Instrumentos financeiros de capital/dívida e garantia 

Até dezembro de 2021 e ao abrigo do PO Madeira 14-20 foram aprovadas 8 candidaturas no 

valor 24.338 mil Euros, repartidas por instrumentos financeiros de capital e instrumentos 

financeiros de dívida e garantia, as quais envolvem uma comparticipação FEDER de 20.687 

mil euros. 

Também até dezembro de 2021 foram pagos 2.369 mil euros, dos quais 1.760 mil euros 

adiantados à Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização 

Urbana49 para financiar o fundo de reabilitação urbana e os custos reais de gestão; 609 mil 

 

49 Através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação Urbana (IFRU 2020) é concedido empréstimos em condições 
mais favoráveis, face aos existentes no mercado, para a reabilitação integral de edifícios, destinados a habitação ou a outras 
atividades, incluindo as soluções integradas de eficiência energética mais adequadas no âmbito dessa reabilitação. Este 
instrumento de política pública tem por objetivo contribuir para a revitalização dos centros urbanos em todo o território 
nacional, através da criação de emprego. Estas condições mais vantajosas, em termos de taxas de juro, maturidades e 
períodos de carência, resultam da combinação de fundos públicos, nomeadamente de Fundos europeus do Portugal 2020 
(FEDER e Fundo de Coesão), através de todos os programas operacionais regionais nacionais (PO Norte 2020, PO Centro 
2020, PO Lisboa 2020, PO Alentejo 2020, PO CrescAlgarve 2020, PO Açores 2020 e PO Madeira 14-20) e do Programa 



- 216 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

euros à Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) para financiar o fundo e os custos 

de gestão; e 10.226 mil euros ao Banco Português de Fomento (BPF) para financiar o Fundo 

de Contragarantia Mútuo. 

 

 Instrumentos financeiros – Aprovações e pagamentos 

                  Unidade: Mil Euros 

Candidaturas / Operações PI 

APROVAÇÕES 

PAGAMENTOS 
Despesa 

Pública 
FEDER 

Instrumentos Financeiros - Capital - 

Atividades de I&D empresarial 
1.b.1. 1.647  1.400  250  

Instrumentos Financeiros - Capital - 

Empreendedorismo qualificado e 

criativo 

3.a.1. 529  450  112,5  

Instrumentos Financeiros - Capital - 

Internacionalização das PME 
3.b.1. 471  400  100  

Instrumentos Financeiros - Capital - 

Qualificação e inovação das PME 
3.c.1. 691  587  146  

Instrumentos Financeiros - Fundo de 

Contragarantia  
3.c.1. 1 078 916 0 

Instrumentos Financeiros - IF 

COVID-19 - Fundo de 

Contragarantia (FCG) 

3.c.1. 16 041 13 635 10 226 

Subtotal - IF Capital   20.457  17.388  10835  

Instrumento Financeiro Reabilitação e 

Revitalização Urbanas (OT4 PI 4.c 

Energia) 

4.c  59  50  125  

 

operacional temático Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), e empréstimos do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB), com fundos privados 
disponibilizados pelas Entidades Gestoras Financeiras selecionadas para a concessão destes empréstimos. 
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Instrumento Financeiro Reabilitação e 

Revitalização Urbanas (OT 6 PI 6.e 

Reab. urbana) 

6.e 3.823  3 150.  1.440  

Instrumento Financeiro Reabilitação e 

Revitalização Urbanas (OT 9 PI 9.b 

Zonas Desfavorecidas) 

9.b 0  0  0  

Subtotal - IF Dívida e Garantia   3.882  3.200  1.565  

TOTAL   24.338  20.687  12.400  

            Fonte: IDE, IP-RAM / SIGMA 

 

Linha de Crédito INVESTE RAM 2020 

Em 2021 continuaram abertas as candidaturas à linha de crédito bonificada “ INVESTE RAM 

2020”, sendo que a linha foi lançada pelo montante global de vinte milhões de euros, destinada 

a impulsionar os investimentos de maior dimensão, com um montante máximo de 

financiamento por projeto de 4.250 mil euros e 3.400 mil de euros por empresa para o valor 

da garantia a prestar pela SGM (Sociedade de Garantia Mútua). Em 2019 esgotou-se o valor 

de vinte milhões, sendo sido necessário um reforço de onze milhões. 

Até ao fim de 2021 foram aprovadas 87 candidaturas num total de 28.657,670 mil euros de 

investimento e apoiados 1.322 postos de trabalho.  

 

Linha de Crédito Emissão de garantias Autónomas no âmbito do PO 
Madeira 14-20 

O IDE, IP RAM, em parceria com a SPGM e o Sistema Nacional de Garantia Mútua, lançou 

um Instrumento para apoiar as empresas com investimentos no âmbito dos sistemas de 

incentivos que se designa por “Emissão de garantias autónomas no âmbito do PO MADEIRA 

14-20”. Trata-se de um instrumento que visa facilitar a obtenção de garantias necessárias, quer 

nos pedidos de adiantamento, quer as associadas ao pagamento final do incentivo 

reembolsável. Esta medida originou um reforço do fundo de contragarantia mútuo na ordem 

dos 2.300 mil de euros.  



- 218 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

Até ao fim de 2021 foram aprovadas 19 candidaturas num total de 11.000 mil euros em 

investimento elegível e 3,8 mil euros em garantias. 

 

Linhas de Crédito lançadas no âmbito da COVID-19 

Na sequência da reprogramação do PO Madeira 14-20, aprovado em setembro de 2020, foi 

possível financiar com verbas FEDER o reforço do Fundo de Contra Garantia, no montante 

de aproximadamente 16.000 mil euros, valor que tem por objetivo contra garantir as operações 

aprovadas no âmbito das linhas de crédito COVID-19. 

 

Linha de crédito Investe RAM COVID-19 

O Governo Regional da Madeira lançou em abril de 2020 a “Linha de Crédito Investe RAM 

COVID-19”, no valor de 100.000 mil euros, destinada a apoiar a tesouraria das micro, 

pequenas e médias da região afetadas pela pandemia COVID-19. A Linha contempla as 

bonificações da taxa de juro e da comissão de garantia. O valor do financiamento poderá ser 

convertido, em parte ou na totalidade, em valor não reembolsável desde que se verifiquem 

cumulativamente certas condições. 

Até dezembro de 2021 foram concretizadas as seguintes operações: 

 

 Linha de crédito Invest-RAM COVID-19 

          Unidade: euros 

Estado N.º Operações Montante 

Entradas 3813  85 589 591€  

Enquadrado 2648  55 312 117€  

Rejeitadas 548  16 621 718€  

Duplicadas 496  13 655 755€  

Desistência 121 0€ 

                                Fonte: IDE 
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LINHA DE CRÉDITO INVESTE RAM COVID-19 - II 

Atendendo a que não foram esgotados os 100.000 mil euros afetos à primeira Linha e tendo 

presente o agravamento do estado da economia em geral e das empresas em particular, o 

Governo Regional da Madeira, decidiu reabrir a Linha, em 16 de outubro, rebatizada de “Linha 

de Crédito Investe RAM COVID II” e realocar as verbas disponíveis e não utilizadas na 

“Linha de Crédito Investe RAM COVID-19”. São beneficiários desta Linha apenas as 

empresas que recorreram à primeira, às quais, será atribuído um novo empréstimo em valor 

igual.  

Até dezembro de 2021 foram concretizadas as seguintes operações: 

 

 Linha de Crédito Investe RAM COVID-19 - II 

          Unidade: euros 

Estado N.º Operações Montante 

Entradas 3368  81 151 779€  

Enquadrado 2194  38 152 825€  

Rejeitadas 792  35 072 425€  

Duplicadas 339  7 926 528€  

Desistência 43  

                                 Fonte: IDE 

LINHA DE CRÉDITO INVESTE RAM COVID-19 - III 

A Linha de Crédito Investe RAM COVID-19 revelou-se um mecanismo importante e de 

enorme sucesso para apoiar as empresas da Região, no quadro das medidas adotadas para 

conter a pandemia COVID-19.  

Algumas das Microempresas, por não se terem candidatado à Linha de Crédito Investe RAM 

COVID-19 (I), encerrada a 15 de outubro de 2020, viram-se impedidas de se candidatar à 

Linha de Crédito Investe RAM COVID-19 (II), condição essencial prevista na Adenda ao 

respetivo Protocolo, devido, sobretudo, às dificuldades em reunir todos os elementos 

necessários à instrução da candidatura. Dado que existiam valores disponíveis ao abrigo da 

linha de crédito em causa e atendendo que o Governo Regional pretendia apoiar o maior 

número de empresas possível, nomeadamente as excluídas anteriormente, procedeu-se à 
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abertura de uma Linha Específica com a designação “Linha de Crédito INVESTE RAM 

COVID 19 – III”, potencializando assim o apoio ao tecido empresarial da RAM, medida 

crucial no atual contexto de pandemia. 

 

 Linha de Crédito INVESTE RAM COVID-19 - III 

          Unidade: euros 

Estado N.º Operações Montante 

Entradas 168 2 670 573€ 

Enquadrado 54 1 075 304€ 

Rejeitadas 97 1 298 587€ 

Duplicadas 13 258 282€ 

Desistência 1 0€ 

Aguarda 
Decisão 

3 38 400€ 

                                   Fonte: IDE 

LINHA DE CRÉDITO APOIAR MADEIRA 

No quadro da pandemia, a RAM recorreu aos mecanismos de apoio disponibilizados pela 

Comissão Europeia no âmbito do Quadro Temporário de Auxílios de estado e lançou em 

setembro de 2020 a “Linha de Crédito Apoiar Madeira 2020”, no valor de 20 milhões de euros, 

com um montante máximo do auxílio de 800 mil euros por empresa, para operações de 

financiamento até 5 anos e período de carência de 18 meses, a qual, esteve disponível às 

empresas até 1 de maio de 2021. São beneficiários as Pequenas, Médias e Grandes Empresas 

da RAM e a Linha contempla a possibilidade de conversão, parcial ou total., do empréstimo 

em subvenção não reembolsável e ainda o reembolso de parte ou a totalidade do valor pago 

pelo beneficiário a título de comissão de garantia, caso se verifiquem, cumulativamente, certas 

condições. Até dezembro de 2021 foram concretizadas as seguintes operações: 
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 Linha de Crédito Apoiar Madeira 2020 

          Unidade: euros 

Estado N.º Operações Montante 

Entradas 336  38 383 619€  

Enquadrado 132  17 767 924€  

Rejeitadas 175  18 006 346€  

Duplicadas 23  3 001 322€  

Aguarda Decisão 1  63 026€  

Desistências 5 0€ 

                                    Fonte: IDE 

 

PROGRAMA OPERACIONAL NACIONAL TEMÁTICO DA 

SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS – FUNDO DE 

COESÃO 

Até 31 de dezembro de 2021, no âmbito do PO SEUR foram aprovadas 93 operações, que 

totalizam um montante de 329.460 mil euros de despesa pública, o que corresponde a uma 

comparticipação Fundo de 276.781 mil euros, representando 104% do Fundo de Coesão 

programado (265.000 mil euros), verificando-se aqui a dinâmica do overbooking. 

Relativamente à execução do Programa, até 2021, foram atingidos os 257.466 mil euros de 

despesa pública e 225.175 mil euros de Fundo, o que corresponde a 85% em termos de Fundo 

programado. 

 

 PO SEUR 2014-2020  

Unidade: mil Euros 

Situação em 

31.12.2021 

Programação 

Financeira 2014-2020 

(PR) 

Aprovações 

(AP) 

Despesa validada 

(VAL) 

Indicadores financeiros (Fundo) 

Taxa de 

compromisso 

Taxa de 

execução 

Taxa de 

realização 

Eixos Prioritários 
Despesa 

Pública 

Fundo de 

Coesão 

Despesa 

Pública 

Fundo de 

Coesão 

Despesa 

Pública 

Fundo de 

Coesão 
(AP/PR) (VAL/PR) (VAL/AP) 

Eixo I - Apoiar a transição 

para uma economia com 

64 706 55 000 74 002 56 399  62 943 51 225  103% 93% 91% 
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baixas emissões de carbono 

em todos os sectores 

Eixo II - Promover a 

adaptação às alterações 

climáticas e a prevenção e 

gestão de riscos 

164 706 140 000 172 663 149 320 139 001  124 386 107% 89% 83% 

Eixo III – Proteger o 

ambiente e promover a 

eficiência dos recursos 

82 353 70 000 82 795 71 061 55 521  49 564 102% 71% 70% 

Total 311 765 265 000 329 460 276 781 257 466 225 175 104% 85% 81% 

Fonte: IDR 

* Não inclui reforço da dotação indicativa do Eixo 2, no valor de 30,5 milhões de euros, na sequência dos incêndios que fustigaram a RAM em agosto 

de 2016. 

  Reprogramação do POSEUR, constante da Decisão da Comissão C(2018) 8379, de 5 de dezembro de 2018. 

PROGRAMA OPERACIONAL DE COOPERAÇÃO INTERREG V-A 

ESPANHA-PORTUGAL - PROGRAMA OPERACIONAL DE COOPERAÇÃO 

TERRITORIAL MADEIRA-AÇORES-CANÁRIAS 2014-2020 – FEDER 

Até 31 de dezembro de 2021, foram aprovados 96 projetos, o mesmo número do ano anterior, no 

entanto, a despesa pública aprovada diminuiu para o valor de14.372 mil euros, o que corresponde a 

uma comparticipação de Fundo de 12.217 mil euros, representando 105% do Fundo programado 

(11.622 mil euros). Esta diminuição ocorreu por via do ajustamento dos valores aprovados dos 

projetos da Assistência Técnica. Relativamente à execução deste programa, o valor acumulado até 

2021, atingiu os 7.333 mil euros de despesa pública e 6.233 mil euros de Fundo, o que corresponde a 

54% do Fundo programado (11.622 mil euros).   

 

 PCT-MAC 2014-2020  

Unidade: mil Euros 

Situação em 

31.12.2019 

Programação 

Financeira 2014-

2020 

(PR) 

Aprovações 

(AP) 

Despesa validada 

(VAL) 

Indicadores financeiros (Fundo) 

Taxa de 

compromisso 

Taxa de 

execução 

Taxa de 

realização 

Eixos Prioritários 
Despesa 

Pública 
FEDER 

Despesa 

Pública 
FEDER 

Despesa 

Pública 
FEDER (AP/PR) (VAL/PR) (VAL/AP) 
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Eixo I - Reforçar a investigação, 

o desenvolvimento tecnológico 

e a inovação 

3 245 2 759 

3 728 3 169 

2 296 1 951 115% 71% 62% 

Eixo II - Melhorar a 

competitividade das empresas 
2 570 2 185 

2 968 2 523 
1 248 1 061 115% 49% 42% 

Eixo III - Promover a 

adaptação às alterações climática 

e prevenção e gestão de riscos 

1 928 1 639 

2 210 1 879 

937 796 115% 49% 42% 

Eixo IV - Conservar e Proteger 

o ambiente e promover a 

eficiência dos recursos 

3 856 3 277 

3 865 3 285 

2 244 1 907 100% 58% 58% 

Eixo V - Reforçar a capacidade 

institucional e a eficiência na 

administração pública 

1 253 1 065 

1 253 1 065 

547 465 100% 44% 44% 

Eixo VI - Assistência Técnica 

Transfronteiriça 
494 420 

78 66 
62 53 16% 13% 80% 

Eixo VII-Assistência Técnica 

Transnacional 
326 277 

269 229 
0 0 83% 0% 0% 

Total 13 673 11 622 14 372 12 217 7 333 6 233 105% 54% 51% 

Fonte: IDR 

 

Projetos PO MAC 2014-2020  

Dadas as suas abrangências específicas são referidos os seguintes projetos: 

− Projeto HEXAGONE 

No ano de 2021, o Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional dos Assuntos 

Europeus, continuou a participar nas atividades do Projeto Estratégico HEXAGONE, que 

visa a promoção do Programa Operacional MAC junto de Países Terceiros (Senegal, 

Mauritânia e Cabo Verde), bem como a concertação FED-FEDER. 

Apesar do condicionamento verificado em resultado da crise pandémica COVID-19, foi 

possível a organização de duas atividades, em formato presencial, no mês de dezembro. 

A 9 de dezembro decorreu uma reunião de coordenação dos parceiros europeus na cidade de 

Ponta Delgada, Açores, na qual foram discutidos tópicos como a alteração do projeto 
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HEXAGONE para acomodar a entrada de novos parceiros africanos para o projeto e o 

planeamento das atividades do projeto para 2022. 

Nos dias 9 e 10 de dezembro decorreu, na mesma cidade, a 3.ª reunião da Plataforma para a 

concertação entre o FEDER e o FED e outras linhas de financiamento europeu, tendo sido 

apresentados doze projetos para efeito concertação FEDER-FED e outras linhas de 

financiamento da União. 

− Projeto INTEGRA 

O Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional dos Assuntos Europeus, 

continuou a participar no ano de 2021 nas atividades do Projeto INTEGRA, que visa melhorar 

a capacidade institucional e a eficiência de gestão das autoridades públicas da Região da 

Macaronésia, mediante a promoção de uma estratégia de desenvolvimento comum no âmbito 

económico e social, o que favorecerá uma integração dos serviços públicos.  

No ano de 2021, registe-se a realização pela Região Autónoma dos Açores da 1.ª Conferência 

da Macaronésia, com o tema ‘O impacto dos transportes no desenvolvimento sustentável da 

Macaronésia’, a 8 e 9 de abril, através de videoconferência.   

A 2.ª Conferência da Macaronésia decorreu em formato presencial, no Funchal, a 6 de 

dezembro, subordinada ao tema: “Crise Pandémica, Mobilidade e o Futuro do Turismo na Macaronésia: 

Transição Ecológica e Digital”. 

Na mesma cidade, no dia 7 de dezembro decorreu a 5.ª reunião de sócios do Projeto 

INTEGRA, na qual se discutiram alterações ao projeto impostas pelos condicionalismos 

gerados pela crise pandémica. 
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CAPÍTULO III 

 

A POLÍTICA AGRÍCOLA - EXECUÇÃO 

A Região, em 2021, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, continuou a 

beneficiar do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira 2014-

2020, financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, bem como do 

Regime Específico de Abastecimento e das Medidas a Favor das Produções Agrícolas Locais 

do Programa POSEI. 

De destacar ainda, no âmbito da resposta à pandemia COVID-19, que a nova medida de apoio 

disponibilizada pelo PRODERAM 2020 para as explorações agrícolas e PME, iniciada em 

2020, teve continuidade em 2021. 

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO 2014-2020 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA 2014-2020 – PRODERAM 2020 – FEADER 

A taxa de execução do PRODERAM 2020 a 31.12.2021, em termos de FEADER, 

corresponde a 56,53%, com uma taxa de compromisso de 100%. O montante dos pagamentos 

efetuados aos beneficiários do PRODERAM 2020, no ano de 2021, corresponde a 23.351 mil 

euros do FEADER. A execução por medida à data de 31.12.2021 consta do quadro infra. 
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 Execução do PRODERAM 2020 a 31.12.2021 – FEADER 

                                                                                                                Unidade: mil Euros 

Medida 

Execução a 
31 de 

dezembro 
de 2021 

Taxa 
Execução  
FEADER 

(%)  

1 
Transferência de conhecimentos e ações de informação (artigo 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

149 16% 

2 
Serviços de aconselhamento e serviços de gestão agrícola e de substituição nas 
explorações agrícolas (art.º. 15.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

17 13% 

3 
Regimes de qualidade para os produtos agrícolas e os géneros alimentícios 
(art.º. 16.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

16  16% 

4 
Investimentos em ativos físicos (art.º. 17.º do Regulamento (UE) n.º 
1305/2013) 

45.954 45% 

5 
Restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes 
naturais e acontecimentos catastróficos e introdução de medidas de prevenção 
adequadas (art. 18.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

698 24% 

6 
Desenvolvimento das explorações agrícolas e das empresas (art.º. 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

1.173 60% 

8 
Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da 
viabilidade das florestas (artigos 21.º-26.º do Regulamento (UE) n.º 
1305/2013) 

17.751 39% 

9 
Criação de agrupamentos e organizações de produtores (art.º. 27.º do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

0 0,0% 

10 Agroambiente e clima (art.º. 28.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 2.997 51% 

11 Agricultura biológica (art.º. 29.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 715 62% 

12 
Pagamentos a título da Rede Natura 2000 e da Diretiva - Quadro da Água 
(art.º. 30.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

2.185 73% 

13 
Pagamentos relativos a zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas (art.º. 31.º e 32.º do Regulamento (UE) n.º 
1305/2013) 

45.946 82% 

15 
Auxílios aos serviços silvoambientais e climáticos e conservação das florestas 
(artigo 34.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 

806 49% 

16 Cooperação (art.º. 35.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 90 4% 

17 Gestão de riscos (art.º 36.º a 39.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013) 611 53% 

19 
Apoio ao desenvolvimento local de base comunitária (DLBC) LEADER 
(artigo 35.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

6.411 48% 

20 
Assistência técnica Estados-Membros (art.º 51.º-54.º do Regulamento (UE) 
n.º 1305/2013) 

4.748 57% 

21 – Covid 1.610 63% 

Total Geral 131.878 57% 

         

      Fonte: Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 
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POSEI AGRICULTURA – FEAGA 

Medidas de apoio à produção local  

No ano civil de 2021 foram pagos ao abrigo das Medidas de Apoio à Produção Local, pelo 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP), um total de 21.366 mil euros, 

dos quais 3 025 mil euros tiveram origem Orçamento regional, como auxílio estatal, segundo 

o procedimento estabelecido no n.º 2 do artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º 228/2013. 

 

Regime específico de abastecimento  

− Pagamentos 

O montante das ajudas da UE pagas pelo IFAP no Regime Específico de Abastecimento 

(REA) totalizaram 9.527 mil euros em 2021. O montante utilizado no âmbito das Medidas 

de Assistência Técnica, previsto no artigo 9.º do Regulamento Delegado (UE) nº 179/2014, 

de 4 de março, foi de 21 mil euros referente à elaboração do relatório sobre a aplicação do 

Programa POSEI em 2019 e elaboração de Estudo de Sobrecustos de 2020. O quadro 

abaixo reflete o total dos apoios concedidos. 

 

 REA - Apoios concedidos  

Unidade: Mil Euros 

Designação Ano 2021 

Ajudas da UE 9.527 

Isenção de direitos 4.515 

Total 14.042 

            Fonte: DRETT 

 

No quadro seguinte constam os valores por grupos de produtos e globais dos apoios 

concedidos no ano de 2021.   
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 REA - Apoios concedidos por grupo de produtos 

                                                                                                                                                 Unidade: Mil Euros 

GRUPO DE PRODUTOS 
MONTANTE 

AJUDAS PAGO 

ISENÇÃO 

DIREITOS (1) 

TOTAL DE 

BENEFÍCIOS 

BOVINOS PARA ENGORDA 387  387 

QUEIJO 556  556 

MANTEIGA 297  297 

MATÉRIAS PRIMAS - TRANSFORMAÇÃO, 

CONSUMO ANIMAL 
2.299  2.299 

ÓLEOS VEGETAIS 243  243 

SÊMOLAS, MALTE E LÚPULO 138  138 

CARNES DE SUÍNOS 664  664 

ARROZ 301  301 

ARROZ INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 26  26 

CEREAIS - CONSUMO HUMANO 2.055  2.055 

AZEITE 211  211 

CARNES DE BOVINOS 1.564 4.515 6.079 

CARNES DE COELHO OU LEBRE 5  5 

BATATA DE SEMENTE 92  92 

CARNES DE PERÚ, PATO, GANSO OU 

PINTADAS 
83  83 

CARNES DE OVINOS E CAPRINOS 20  20 

MATÉRIAS PRIMAS – FPA 185  185 

AÇÚCAR 371  371 

SUMOS CONCENTRADOS 11  11 

FRUTAS  20  20 

TOTAL 9.527 4.515 14.043 

Fonte: DRETT - (1) Dados fornecidos pela Alfândega do Funchal 

 

Repercussão das ajudas  

Com vista à verificação da evolução dos preços e da repercussão dos benefícios no 

consumidor, são analisadas informações e estruturas de custos das empresas inerentes à 

formação dos preços dos produtos submetidos ao REA, as quais permitem aferir o efeito dos 

benefícios do regime na redução dos preços. 

Complementarmente e com o cruzamento das informações relativas aos relatórios do controlo 

efetuados no âmbito de aplicação do Regulamento (CE) nº 1306/2013, executados pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira, é possível também concluir que, em termos de mercado, 



- 229 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

os benefícios do regime se têm repercutido de forma satisfatória nos preços ao consumidor 

final.  

Com base na evolução inter-anual do Índice de Preços no Consumidor (IPC), comparou-se a 

evolução dos preços na RAM e em Portugal Continental, entre 2020 e 2021.  

Como se pode verificar no quadro seguinte, a média global dos preços regionais dos produtos 

alimentares e bebidas não alcoólicas aumentou ligeiramente em 2021, em 0,93%. Em Portugal 

Continental registou-se um aumento de 0,75%. 

 REA - Evolução do IPC Produtos Alimentares/bebidas 

 

Fonte: Índice de Preços no Consumidor, DRETT 
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Analisando o IPC dos Produtos Alimentares verifica-se um crescimento de 0,76% na RAM e 

de 0,85% no Continente, superior ao da RAM. 

Dos produtos incluídos nesta categoria, ocorreram reduções de preços na RAM em 16 artigos, 

destacando-se o arroz com (- 1,92%), a carne de suíno com (- 1,07%), as carnes de ovino e 

caprino com (- 3,34%) e o açúcar com (- 0,42%).   

Em sentido inverso merece destaque o aumento dos óleos alimentares (+14,02%), a carne de 

bovino com (+ 1,30%), o azeite com (+ 3,83%) e as farinhas e outros cereais com (+ 2,93%). 

Em Portugal Continental os óleos alimentares aumentaram 18,25%, a carne de bovino 8,80% 

e as farinhas e outros cereais 5,77%. 

Além dos condicionamentos inerentes a uma RUP, o elevado incremento dos custos de 

transporte para a RAM, consequência do aumento do custo dos combustíveis, das anomalias 

nas cadeias mundiais de abastecimento e outros efeitos resultantes da situação de pandemia, 

está a provocar pressões inflacionistas sobre os preços dos bens de primeira necessidade. 
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CAPÍTULO IV 

 

A POLÍTICA DAS PESCAS - EXECUÇÃO 

A Região Autónoma da Madeira, em 2021, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-

2020, continuou a beneficiar de verbas do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas 2014-2020.  

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO 2014-2020 

PROGRAMA OPERACIONAL NACIONAL MAR 2020 – FEAMP 

Pesca e Aquicultura, Recolha de dados, Regime de Compensação dos 
custos suplementares para os produtos da pesca e da aquicultura nas 
Regiões Ultraperiféricas e Ajuda ao armazenamento 

No âmbito do MAR 2020 Madeira, foram já aprovadas 383 operações, que totalizam um 

montante de 26.045 mil euros de despesa pública, a que corresponde uma comparticipação do 

FEAMP de 22.836 mil euros, representando 86% do total do programado (26.653 mil euros).  

No que se refere à execução, já se atingiu 21.976 mil euros de despesa pública e 19.766 mil 

euros do FEAMP, o que corresponde a 74% do programado. Destaca-se a dinâmica de 

execução que se verificou em 2021, com 3.156 mil euros, que fez com que a taxa de realização 

tivesse, comparativamente ao ano de 2020, um acréscimo de 12% no total das prioridades, 

passando de uma taxa de execução de 62% para 74%.  

O quadro seguinte demonstra a execução financeira do MAR 2020 na RAM, em 31 de 

dezembro de 2021, no respeitante às Prioridades/Medidas identificadas no mesmo. 

 

 

 

 

 



- 232 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

 Execução do MAR 2020 na RAM - 31.12.2021 

                                               Unidade: Mil Euros 

Prioridades/Medidas 
N.º de 

projetos 
aprov. 

Programação 
financeira (PR) 

Aprovações (AP) 
Execução financeira 

(EX) 

Indicadores financeiros 
(Fundo) 

Taxa de 
comp. 

Taxa de 
exec. 

Taxa de 
real. 

DP FEAMP OR DP FEAMP OR DP FEAMP OR (DP/PR) (EX/AP) (EX/PR) 

TOTAL 383 30.594 26.653 3.940 26.045 22.836 3.209 21.976 19.766 2.210 86% 87% 74% 

Desenvolvimento 
sustentável das pescas, 
da aquicultura, da 
comercialização e 
transferência e 
assistência técnica  

47 15.034 11.243 3.791 12.230 9.163 3.067 8.524 6.383 2.141 81% 70% 57% 

Recolha de dados no 
âmbito da Política 
Comum de Pescas 

2 747 598 149 706 565 141 344 275 69 95% 49% 46% 

Planos de 
compensação RAM 

334 14.493 14.493 0 13.108 13.108 0 13.108 13.108 0 90% 100% 90% 

Ajuda ao 
armazenamento 

0 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

Fonte: DRP 

 

Ao valor de 26.653 mil euros referido no Quadro de Execução do MAR 2020 na RAM acresce 

o valor relativo à PMI afeto à RAM de 232 mil euros, gerido a nível nacional – com um projeto 

aprovado da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 

designado “DEEP-ML - Promoção do conhecimento sobre as quantidades, distribuição 

espacial e composição do lixo-marinho na costa Sul da Ilha da Madeira, do litoral às grandes 

profundidades”, cofinanciado a 75% pelo Programa MAR 2020. 
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TÍTULO IX 

 

A PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO EM ORGANIZAÇÕES INTER-

REGIONAIS DE COOPERAÇÃO PARCEIRAS DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

No quadro da sua ação externa, a Região Autónoma da Madeira é membro de certas 

organizações inter-regionais de cooperação que têm por objeto fomentar o diálogo e a 

cooperação inter-regional no âmbito europeu e internacional, de que cabe evidenciar pela sua 

dinâmica europeia a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa. Esta, produz 

importantes posições políticas, com base nas contribuições de suas regiões-membro, bem 

como inúmeros estudos, análises e documentos técnicos para apoiá-los, os quais são 

endereçados à União Europeia. 

CONFERÊNCIA DAS REGIÕES PERIFÉRICAS MARÍTIMAS DA EUROPA  

A Região participa nas atividades da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa 

(CRPM) e da sua Comissão das Ilhas (CDI), bem como nos trabalhos por elas desenvolvidos, 

e está presente em diversas reuniões dos seus órgãos principais para assegurar a defesa do 

interesse regional e do interesse da Ultraperiferia. 

A maior parte das atividades e dos trabalhos desta organização recaem sobre os temas da 

agenda corrente da UE, sobre os quais a CRPM transmite, com regularidade, às várias 

Instituições e Órgãos da União as posições que adota. 

A RAM, através deste relevante canal de influência junto da UE, procura reforçar as suas 

pretensões europeias. Para tal, sempre que se revela oportuno apresenta contributos e/ou 

propostas para serem incluídos nos documentos de referência da CRPM destinados à União. 

Dos trabalhos que a CRPM realizou em 2021, assume, mais uma vez, particular importância, 

os que incidem sobre o QFP 2021-2027 e em especial a coesão económica, social e territorial 

e a RTE-T. 
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Reuniões plenárias 

Nas reuniões da CRPM a seguir enunciadas, foram tratados assuntos com relevância para a 

RAM: 

− A 40.ª Reunião da Assembleia-Geral anual da Comissão das Ilhas da CRPM, de 15 

de abril, online 

Na reunião esteve em análise a situação decorrente da pandemia COVID-19 e foram feitas as 

várias considerações sobre o Next Generation EU, a Política de Coesão, os Auxílios de Estado, 

a Neutralidade Climática, o Crescimento Azul e o Transporte e Turismo Sustentável, as quais 

constantes da respetiva Declaração Final enviada às Instituições da UE. 

Nesta mesma Declaração Final, para cuja elaboração o GRM contribuiu, ficou igualmente 

referido que é necessário ter em conta no atual contexto os casos específicos das ilhas e das 

RUP.  

 

− A 49.ª Reunião da Assembleia-Geral anual da CRPM, de 14 de outubro, online  

As Sessões mais relevantes desta Assembleia-Geral da CRPM trataram os temas “Uma 

economia mais forte e resiliente, a justiça e o emprego” e “Alterações climáticas e o ambiente”. 

A Declaração Final desta Assembleia-Geral enviada às Instituições da UE, para cuja 

elaboração o GRM também contribuiu, pôs em grande plano a Conferência sobre o Futuro 

da Europa, as temáticas de “Uma economia mais forte e resiliente, a justiça e o emprego” e de 

“Alterações climáticas e o ambiente” e referiu explicitamente que os desafios inerentes às RUP 

devem merecer especial atenção, nos termos do artigo 349.º do TFUE. 

 

Posição Política da CRPM “Towards a future-proofed Trans-

European Network for Transport” 

O GRM participou na elaboração da Posição política da CRPM “Towards a future-proofed 

Trans-European Network for Transport”, complementando a resposta desta organização à 

consulta pública da Comissão Europeia, de fevereiro. Este documento apresentou as 
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principais mensagens políticas da CRPM, tendo em vista a revisão do Regulamento das RTE-

T.  

Questionários  

A CRPM endereçou às suas Regiões-membro, em março de 2021, um questionário sobre a 

seguinte temática: 

− Questionário sobre “Next Generation EU and the EU Economic Governance framework: Where 

does the involvement of CPMR regions stand?” 

O GRM assegurou a elaboração e o envio da resposta pertinente àquela Organização, 

fundamentando-a com valores atuais e com dados estatísticos.  
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ASSEMBLEIA DAS REGIÕES DA EUROPA 

Programa Eurodisseia  

O Programa Eurodisseia, promovido pela Assembleia das Regiões da Europa (ARE), tem 

como objetivo estabelecer o intercâmbio de jovens através de estágios profissionais, em países 

europeus. Permite que jovens com idade até os 32 anos, com formação superior ou 

qualificação nível IV, possam contactar com outra cultura e realidade social, promovendo 

deste modo a aquisição de competências profissionais, linguísticas e socioculturais 

diferenciadas. O trabalho em rede e a consolidação de uma trajetória profissional mais ajustada 

e preparada para o mercado de trabalho global são fatores preponderantes que têm 

contribuído para o aumento dos níveis de empregabilidade junto dos jovens participantes 

neste programa. 

No âmbito da execução das políticas públicas de juventude, o Governo Regional garante a 

participação no Eurodisseia, com um orçamento regional, o qual tem revelado um impacto 

muito positivo junto dos seus participantes, com uma alta taxa de empregabilidade.  

Atendendo a que a generalidade das Regiões da ARE disponibiliza estágios com a duração 

média de 6 a 7 meses e sendo uma das regras do Programa primar pelo princípio da 

reciprocidade, de modo a que todos os estagiários estejam em condições de igualdade de 

oportunidades, em 2021 foi definida a duração de 4 a 6 meses, para os estágios realizados na 

RAM, por estagiários provenientes de outras regiões europeias. 

Em termos de receção de jovens estrangeiros, a RAM recebeu 8 estagiários, provenientes de 

Bruxelas (2), Comunidade Valenciana (3), Catalunha (2) e Múrcia (1). Desempenharam 

funções em entidades públicas e privadas no concelho do Funchal, com predomínio nas áreas 

de formação, designadamente, em Artes e Audiovisuais, Gestão e Administração, Arquitetura 

de Interiores, Biologia Marinha e História da Arte.  

Relativamente ao envio de jovens ao abrigo do Programa Eurodisseia, em 2021 participaram 

14 madeirenses, todos com formação superior, residentes nos concelhos do Funchal (71%), 

Câmara de Lobos (14,5%) e Santa Cruz (14,5%).  

Conforme é habitual nos últimos anos, a Espanha (Valência, Catalunha e Múrcia) foi o país 

de eleição dos candidatos madeirenses (10), sendo esta tendência justificada em primeira 

instância, devido à falta de competências linguísticas em inglês ou francês, pela proximidade 
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sociocultural, bem como pela diversidade de ofertas de estágio disponibilizadas por estas 

regiões. Bélgica (Bruxelas e Valónia) e Croácia (Sibenik-Knin) foram as demais regiões 

selecionadas, com a integração de 4 estagiários, 3 na Bélgica e 1 na Croácia, respetivamente. 

Em termos de condições de participação, o Governo Regional assegura os custos com o 

alojamento, curso linguístico, transporte e uma bolsa no valor de 500 euros mensais para os 

estagiários estrangeiros que se deslocam à RAM, garantindo igualmente o pagamento das 

viagens para os jovens madeirenses que efetuam o estágio noutro país europeu.  

Do ponto de vista orçamental, foi executado um montante global de 36 114,71 euros ligados 

ao pagamento de viagens, transporte público, bolsas e cursos de formação linguística. 
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LEGISLAÇÃO EUROPEIA RELEVANTE PARA A REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Agricultura e Florestas 

− Retificação de 11 de janeiro de 2021 do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, publicada a 11 de janeiro, relativo à 

produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 834/2007 do Conselho; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/771 da Comissão, de 21 de janeiro de 2021, publicado 

a 11 de maio, que complementa o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, estabelecendo critérios e condições específicas para as verificações da 

contabilidade documental no âmbito dos controlos oficiais da produção biológica e dos 

controlos oficiais de grupos de operadores; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/73 da Comissão, de 26 de janeiro de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) n.º 808/2014 da Comissão que estabelece normas de 

execução do Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER); 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/78 da Comissão, de 27 de janeiro de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) 2020/600 da Comissão que derroga o Regulamento de 

Execução (UE) 2017/892, o Regulamento de Execução (UE) 2016/1150, o Regulamento 

de Execução (UE) n.º 615/2014, o Regulamento de Execução (UE) 2015/1368 e o 

Regulamento de Execução (UE) 2017/39 no que respeita a determinadas medidas para 

fazer face à crise provocada pela pandemia de COVID-19; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/83 da Comissão, de 27 de janeiro de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) 2020/466 no que respeita à realização de controlos 

oficiais e outras atividades oficiais por pessoas singulares especificamente autorizadas e ao 

período de aplicação das medidas temporárias; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/374 da Comissão, de 27 de janeiro de 2021, publicado 

a 3 de março, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2020/884 que derroga para o ano 
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de 2020 o disposto no Regulamento Delegado (UE) 2017/891 no que respeita ao setor 

das frutas e produtos hortícolas e o disposto no Regulamento Delegado (UE) 2016/1149 

no que respeita ao setor vitivinícola tendo em conta a pandemia de COVID-19, e que altera 

o Regulamento Delegado (UE) 2016/1149; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/580 da Comissão, de 1 de fevereiro de 2021, publicado 

a 12 de abril, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/1366 no respeitante à base 

para atribuição da contribuição financeira no setor da apicultura; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/166 da Comissão, de 10 de fevereiro de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 2015/1368 no respeitante à prorrogação dos 

programas nacionais no setor da apicultura; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/652 da Comissão, de 10 de fevereiro de 2021, 

publicado a 20 de abril, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2017/891 no respeitante 

às atividades e programas operacionais das organizações de produtores no setor das frutas 

e produtos hortícolas; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/181 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2021, que 

altera o Regulamento (CE) n.º 889/2008 que estabelece normas de execução do 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem 

dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/238 da Comissão, de 16 de fevereiro de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/532 no respeitante a uma derrogação dos 

Regulamentos de Execução (UE) n.º 180/2014 e (UE) n.º 181/2014 para os controlos de 

medidas específicas no domínio agrícola a favor das Regiões Ultraperiféricas da União e 

das ilhas menores do mar Egeu; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/841 da Comissão, de 19 de fevereiro de 2021, 

publicado a 27 de maio, que altera o Regulamento Delegado (UE) n.º 640/2014 no 

respeitante às regras em matéria de incumprimento no que se refere ao sistema de 

identificação e registo de bovinos, ovinos e caprinos e ao cálculo do nível das sanções 

administrativas relativas a animais declarados ao abrigo dos regimes de ajuda «animais» ou 

das medidas de apoio «animais»; 



- 241 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/279 da Comissão, de 22 de fevereiro de 2021, que 

estabelece normas de execução do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu 

e do Conselho no que diz respeito aos controlos e outras medidas que asseguram a 

rastreabilidade e a conformidade em matéria de produção biológica e de rotulagem dos 

produtos biológicos; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/723 da Comissão, de 26 de fevereiro de 2021, 

publicado a 5 de maio, que completa o Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no respeitante à criação de um registo público que inclua uma lista 

dos organismos designados por cada Estado-Membro para supervisionar os processos de 

envelhecimento de bebidas espirituosas; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/724 da Comissão, de 3 de março de 2021, publicado 

a 5 de maio, que estabelece normas de execução do Regulamento (UE) 2019/787 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante às comunicações dos Estados-

Membros à Comissão relativamente aos organismos designados para supervisionar os 

processos de envelhecimento de bebidas espirituosas e às autoridades competentes 

responsáveis por assegurar o cumprimento desse regulamento; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/462 da Comissão, de 15 de março de 2021, que fixa a 

repartição definitiva da ajuda da União pelos Estados-Membros no âmbito do regime de 

distribuição de fruta e produtos hortícolas e de leite nas escolas para o período de 1 de 

agosto de 2021 a 31 de julho de 2022 e que altera a Decisão de Execução (UE) 2020/467; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/540 da Comissão, de 26 de março de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 809/2014 no respeitante a determinadas 

obrigações de notificação e aos controlos no local relativos aos pedidos de ajuda «animais» 

e aos pedidos de pagamento no âmbito das medidas de apoio «animais», bem como à 

apresentação do pedido único, dos pedidos de ajuda ou dos pedidos de pagamento; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1006 da Comissão, de 12 de abril de 2021, publicado 

a 22 de junho, que altera o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no respeitante ao modelo do certificado comprovativo do cumprimento das 

regras da produção biológica; 
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− Regulamento de Execução (UE) 2021/725 da Comissão, de 4 de maio de 2021, que 

introduz derrogações, para o ano de 2021, dos Regulamentos de Execução (UE) n.º 

809/2014, (UE) n.º 180/2014, (UE) n.º 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 

2018/274, (UE) n.º 615/2014 e (UE) 2015/1368, quanto a certos controlos 

administrativos e no local a efetuar no quadro da política agrícola comum; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/772 da Comissão, de 10 de maio de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) 2020/977 no respeitante às medidas temporárias 

relativas aos controlos da produção de produtos biológicos, nomeadamente o período de 

aplicação; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1236 da Comissão, de 12 de maio de 2021, 

publicado a 29 de julho, que estabelece normas de execução do Regulamento (UE) 

2019/787 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos pedidos de registo de 

indicações geográficas de bebidas espirituosas, ao procedimento de oposição, às alterações 

de cadernos de especificações, ao cancelamento de registos, à utilização do símbolo e ao 

controlo; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1235 da Comissão, de 12 de maio de 2021, publicado 

a 29 de julho, que complementa o Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento Europeu 

e do Conselho com normas relativas aos pedidos de registo de indicações geográficas de 

bebidas espirituosas, às alterações de cadernos de especificações, ao cancelamento de 

registos e ao registo; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1353 da Comissão, de 17 de maio de 2021, publicado 

a 13 de agosto, que completa o Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e 

do Conselho no que diz respeito aos casos e às condições em que as autoridades 

competentes podem designar laboratórios oficiais que não cumpram as condições 

relativamente a todos os métodos que utilizem para os controlos oficiais ou outras 

atividades oficiais; 

− Retificação de 20 de maio de 2021 do Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019, publicada a 20 de maio, relativo à definição, 

designação, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas, à utilização das 

denominações das bebidas espirituosas na apresentação e rotulagem de outros géneros 
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alimentícios e à proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas, à utilização 

de álcool etílico e de destilados de origem agrícola na produção de bebidas alcoólicas, e 

que revoga o Regulamento (CE) n.º 110/2008; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1334 da Comissão, de 27 de maio de 2021, publicado 

a 12 de agosto, que altera o Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no respeitante às alusões a denominações legais de bebidas espirituosas ou 

indicações geográficas de bebidas espirituosas na designação, apresentação e rotulagem de 

outras bebidas espirituosas; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1335 da Comissão, de 27 de maio de 2021, publicado 

a 12 de agosto, que altera o Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no respeitante à rotulagem das bebidas espirituosas resultantes da combinação 

de uma bebida espirituosa com um ou mais géneros alimentícios; 

− Retificação de 10 de junho de 2021 do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, publicada a 10 de junho, relativo à 

produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 834/2007 do Conselho; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/951 da Comissão, de 11 de junho de 2021, que fixa 

a taxa de ajustamento dos pagamentos diretos prevista no Regulamento (UE) n.º 

1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante ao ano civil de 2021; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1375 da Comissão, de 11 de junho de 2021, publicado 

a 20 de agosto, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2019/33 no respeitante à 

alteração de menções tradicionais no setor vitivinícola; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1007 da Comissão, de 18 de junho de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 2018/274 no respeitante ao banco de dados 

analítico de dados isotópicos e aos controlos no setor vitivinícola; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1418 da Comissão, de 23 de junho de 2021, publicado 

a 31 de agosto, que altera o Regulamento Delegado (UE) n.º 640/2014 no respeitante ao 

quadro sancionatório aplicável no âmbito dos regimes de ajuda «animais» e das medidas de 

apoio «animais»; 
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− Regulamento Delegado (UE) 2021/1691 da Comissão, de 12 de julho de 2021, publicado 

a 22 de setembro, que altera o anexo II do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no respeitante aos requisitos de manutenção de registos aplicáveis 

aos operadores do setor da produção biológica; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1165 da Comissão, de 15 de julho de 2021, que 

autoriza a utilização de determinados produtos e substâncias na produção biológica e que 

estabelece as listas respetivas; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1295 da Comissão, de 4 de agosto de 2021, que 

estabelece, no respeitante ao ano de 2021, uma derrogação ao artigo 75.º, n.º 1, terceiro 

parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 

no que se refere ao nível dos adiantamentos relativos aos pagamentos diretos e às medidas 

de desenvolvimento rural relacionadas com a superfície e com animais; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1325 da Comissão, de 10 de agosto de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/977 no respeitante ao período de aplicação 

das medidas temporárias relativas aos controlos da produção de produtos biológicos; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1355 da Comissão, de 12 de agosto de 2021, relativo 

aos programas nacionais plurianuais de controlo de resíduos de pesticidas a elaborar pelos 

Estados Membros; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2026 da Comissão, de 13 de setembro de 2021, 

publicado a 22 de novembro, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2020/592 no 

respeitante a determinadas derrogações de caráter temporário ao Regulamento (UE) n.º 

1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho para fazer face às perturbações do 

mercado no setor vitivinícola causadas pela pandemia de COVID-19 e ao seu período de 

aplicação; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2027 da Comissão, de 13 de setembro de 2021, 

publicado a 22 de novembro, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2020/884 no 

respeitante às derrogações ao Regulamento Delegado (UE) 2016/1149 para fazer face à 

crise provocada pela pandemia de COVID-19 no setor vitivinícola e que altera o 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1149; 
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− Regulamento de Execução (UE) 2021/1763 da Comissão, de 6 de outubro de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/600 no respeitante às derrogações ao 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1150 para fazer face à crise provocada pela 

pandemia de COVID-19 no setor vitivinícola; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2244 da Comissão, de 7 de outubro de 2021, publicado 

a 17 de dezembro, que complementa o Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento 

Europeu e do Conselho com regras específicas aplicáveis aos controlos oficiais no que se 

refere aos procedimentos de amostragem de resíduos de pesticidas nos géneros 

alimentícios e alimentos para animais; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1785 da Comissão, de 8 de outubro de 2021, que 

retifica o Regulamento de Execução (UE) 2020/600 no respeitante a uma derrogação ao 

disposto no Regulamento de Execução (UE) 2016/1150 em relação às alterações 

introduzidas nos programas de apoio nacionais no setor vitivinícola; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1786 da Comissão, de 8 de outubro de 2021, que 

retifica o Regulamento de Execução (UE) 2021/78 no respeitante a uma derrogação ao 

disposto no Regulamento de Execução (UE) 2016/1150, prevista no Regulamento de 

Execução (UE) 2020/600, em relação às alterações introduzidas nos programas de apoio 

nacionais no setor vitivinícola; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2305 da Comissão, de 21 de outubro de 2021, 

publicado a 27 de dezembro, que completa o Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento 

Europeu e do Conselho com regras relativas aos casos e condições em que os produtos 

biológicos e os produtos em conversão estão isentos dos controlos oficiais nos postos de 

controlo fronteiriços e ao local dos controlos oficiais desses produtos, e que altera os 

Regulamentos Delegados (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 da Comissão; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2306 da Comissão, de 21 de outubro de 2021, 

publicado a 27 de dezembro, que completa o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento 

Europeu e do Conselho com regras relativas aos controlos oficiais das remessas de 

produtos biológicos e de produtos em conversão destinadas a importação para a União e 

ao certificado de inspeção; 
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− Regulamento de Execução (UE) 2021/2307 da Comissão, de 21 de outubro de 2021, 

publicado a 27 de dezembro, que estabelece regras no respeitante à documentação e às 

notificações exigidas no caso dos produtos biológicos e em conversão destinados a 

importação para a União; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1935 da Comissão, de 8 de novembro de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 2019/723 no respeitante às informações e aos 

dados sobre produção biológica e rotulagem de produtos biológicos a apresentar utilizando 

o modelo normalizado de formulário; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/2020 da Comissão, de 17 de novembro de 2021, que 

exclui do financiamento da União Europeia determinadas despesas efetuadas pelos 

Estados-Membros a título do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e do Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER); 

− Retificação de 18 de novembro de 2021 do Regulamento Delegado (UE) 2021/771 da 

Comissão, de 21 de janeiro de 2021, publicada a 18 de novembro, que complementa o 

Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelecendo 

critérios e condições específicas para as verificações da contabilidade documental no 

âmbito dos controlos oficiais da produção biológica e dos controlos oficiais de grupos de 

operadores; 

− Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2021, que estabelece regras para apoiar os planos estratégicos a elaborar pelos Estados-

Membros no âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da PAC) e 

financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu 

Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), e que revoga os Regulamentos (UE) n.º 

1305/2013 e (UE) n.º 1307/2013; 

− Regulamento (UE) 2021/2116 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2021, relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da política agrícola 

comum e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1306/2013; 

− Regulamento (UE) 2021/2117 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro 

de 2021, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1308/2013, que estabelece uma organização 
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comum dos mercados dos produtos agrícolas, (UE) n.º 1151/2012, relativo aos regimes 

de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, (UE) n.º 251/2014, relativo 

à definição, descrição, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos 

produtos vitivinícolas aromatizados e (UE) n.º 228/2013, que estabelece medidas 

específicas no domínio da agricultura a favor das Regiões Ultraperiféricas da União; 

− Declarações de 2 de dezembro de 2021 sobre o Regulamento (UE) 2021/2115 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021, que estabelece regras para 

apoiar os planos estratégicos a elaborar pelos Estados-Membros no âmbito da política 

agrícola comum (planos estratégicos da PAC) e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola 

de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER), e que revoga os Regulamentos (UE) n.º 1305/2013 e (UE) n.º 1307/2013; 

− Declarações de 2 de dezembro de 2021 sobre o Regulamento (UE) 2021/2116 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021, relativo ao financiamento, 

à gestão e ao acompanhamento da política agrícola comum e que revoga o Regulamento 

(UE) n.º 1306/2013; 

− Declarações de 2 de dezembro de 2021 sobre o Regulamento (UE) 2021/2117 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de dezembro de 2021, que altera os 

Regulamentos (UE) n.º 1308/2013 que estabelece uma organização comum dos mercados 

dos produtos agrícolas, (UE) n.º 1151/2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios, (UE) n.º 251/2014 relativo à definição, descrição, 

apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas 

aromatizados e (UE) n.º 228/2013 que estabelece medidas específicas no domínio da 

agricultura a favor das Regiões Ultraperiféricas da União; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2263 da Comissão, de 17 de dezembro de 2021, 

que altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/323 no que diz respeito ao código 

relativo ao certificado para os pequenos produtores independentes de bebidas alcoólicas; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2264 da Comissão, de 17 de dezembro de 2021, 

que altera o Regulamento (CEE) n.º 3649/92 no que diz respeito às notas explicativas do 

documento simplificado de acompanhamento para os pequenos produtores independentes 

certificados e autocertificados de bebidas alcoólicas; 
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− Regulamento de Execução (UE) 2021/2265 da Comissão, de 17 de dezembro de 2021, 

que altera o Regulamento (CE) n.º 684/2009 no que respeita à identificação dos pequenos 

produtores independentes certificados e autocertificados de bebidas alcoólicas no 

documento administrativo eletrónico; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2266 da Comissão, de 17 de dezembro de 2021, 

que estabelece regras de execução da Diretiva 92/83/CEE do Conselho no que respeita à 

certificação e autocertificação dos pequenos produtores independentes de bebidas 

alcoólicas para efeitos de impostos especiais de consumo; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2289 da Comissão, de 21 de dezembro de 2021, 

que estabelece as regras de execução do Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que se refere à apresentação do conteúdo dos planos 

estratégicos da PAC e ao sistema eletrónico para o intercâmbio seguro de informações; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2290 da Comissão, de 21 de dezembro de 2021, 

que define regras sobre os métodos de cálculo dos indicadores comuns de realizações e de 

resultados estabelecidos no anexo I do Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento 

Europeu e do Conselho que estabelece regras para apoiar os planos estratégicos a elaborar 

pelos Estados-Membros no âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da 

PAC) e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), e que revoga os Regulamentos 

(UE) n.º 1305/2013 e (UE) n.º 1307/2013. 

Ambiente 

− Regulamento (UE) 2021/783 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 

2021, que estabelece um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que 

revoga o Regulamento (UE) n.º 1293/2013; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/958 da Comissão, de 31 de maio de 2021, que estabelece 

os modelos para a comunicação dos dados e informações relativos às artes de pesca 

colocadas no mercado e aos resíduos de artes de pesca recolhidos nos Estados-Membros 

e para o relatório de controlo da qualidade em conformidade com os artigos 13.º, n.º 1, 

alínea d), e 13.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho; 
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− Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão, de 4 de junho de 2021, publicado 

a 9 de dezembro, que completa o Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e 

do Conselho mediante o estabelecimento de critérios técnicos de avaliação para determinar 

em que condições uma atividade económica é qualificada como contribuindo 

substancialmente para a mitigação das alterações climáticas ou para a adaptação às 

alterações climáticas e estabelecer se essa atividade económica não prejudica 

significativamente o cumprimento de nenhum dos outros objetivos ambientais; 

− Regulamento (UE) 2021/1119 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de junho de 

2021, que cria o regime para alcançar a neutralidade climática e que altera os Regulamentos 

(CE) n.º 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Lei europeia em matéria de clima»); 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2178 da Comissão, de 6 de julho de 2021, que 

complementa o Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho 

especificando o teor e a apresentação das informações a divulgar pelas empresas abrangidas 

pelos artigos 19.º-A ou 29.º-A da Diretiva 2013/34/UE relativamente às atividades 

económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental, bem como a metodologia para dar 

cumprimento a essa obrigação de divulgação; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1384 da Comissão, de 13 de agosto de 2021, relativa ao 

pedido de registo da iniciativa de cidadania europeia intitulada «Devolver o plástico: uma 

iniciativa de cidadania para implementar um sistema de depósito à escala da UE a fim de 

reciclar garrafas de plástico» (ReturnthePlastics), em conformidade com o Regulamento (UE) 

2019/788 do Parlamento Europeu e do Conselho; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1752 da Comissão, de 1 de outubro de 2021, que 

estabelece regras de execução da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no respeitante ao cálculo, à verificação e à comunicação de dados relativos à 

recolha seletiva de resíduos de garrafas de plástico de utilização única para bebidas; 

− Regulamento (UE) 2021/1767 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro 

de 2021, que altera o Regulamento (CE) n.º 1367/2006 relativo à aplicação das disposições 

da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no 

processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e 

órgãos comunitários; 
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− Decisão de Execução (UE) 2021/2252 da Comissão, de 16 de dezembro de 2021, que 

altera a Decisão 94/741/CE relativa aos questionários para os relatórios dos Estados-

Membros sobre a aplicação de determinadas diretivas respeitantes aos resíduos. 

Auxílios de Estado 

− Comunicação da Comissão (2021/C 34/06), publicada a 1 de fevereiro de 2021 - Quinta 

alteração ao quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia 

no atual contexto do surto de COVID-19 e alteração ao anexo da Comunicação da 

Comissão aos Estados-Membros sobre a aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia ao seguro de crédito à exportação em 

operações garantidas a curto prazo; 

− Orientações da Comissão Europeia, de 15 de abril de 2021, relativas a determinadas 

medidas de auxílio estatal no âmbito do sistema de comércio de licenças de emissão de 

gases com efeito de estufa após 2021; 

− Comunicação da Comissão, de 29 de abril de 2021 - «Orientações relativas aos auxílios 

estatais com finalidade regional»; 

− Regulamento (UE) 2021/1237 da Comissão, de 23 de julho de 2021, que altera o 

Regulamento (UE) nº 651/2014 que declara certas categorias de auxílio compatíveis com 

o mercado interno em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado; 

− Comunicação da Comissão 2021/C 305/01, de 30 de julho de 2021, relativa à aplicação 

das regras em matéria de auxílios estatais pelos tribunais nacionais; 

− Regulamento (UE) 2020/2008, da Comissão, de 8 de dezembro, que altera os 

Regulamentos (UE) n.º 702/2014, n.º 717/2014 e (UE) n.º 1388/2014; 

− Comunicação da Comissão C/2021/8712, de 16 de dezembro de 2021 - “Orientações 

relativas aos auxílios estatais que visam promover os investimentos de financiamento de 

risco”. 

Cidadania Europeia 

− Recomendação do Conselho, de 12 de março de 2021, relativa à igualdade, à inclusão e à 

participação dos ciganos; 
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− Regulamento (UE) 2021/692 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril de 

2021, que cria o Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores e que revoga o 

Regulamento (UE) n.º 1381/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (UE) n.º 390/2014 do Conselho. 

Consumidores e Saúde 

− Recomendação 2021/C 24/01, do Conselho, de 22 de janeiro de 2021, relativa a um 

quadro comum para a utilização e a validação dos testes rápidos de deteção de antigénios 

para a COVID-19 e o reconhecimento mútuo dos resultados dos testes na UE; 

− Recomendação (UE) 2021/89 do Conselho, de 28 de janeiro de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/912 relativa à restrição temporária das viagens não 

indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição; 

− Recomendação (UE) 2021/119 do Conselho, de 1 de fevereiro de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/1475 sobre uma abordagem coordenada das restrições à 

liberdade de circulação em resposta à pandemia de COVID-19; 

− Recomendação (UE) 2021/132 do Conselho, de 2 de fevereiro de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho relativa à restrição temporária das viagens 

não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição; 

− Recomendação (UE) 2021/472 da Comissão, de 17 de março de 2021, relativa a uma 

abordagem comum para o estabelecimento de uma vigilância sistemática do SARS-CoV-2 

e das suas variantes nas águas residuais na UE; 

− Estratégia da UE em matéria de Drogas 2021-2025, do Conselho, de 24 de março de 2021 

- Objetivo, fundamentos e abordagem; 

− Regulamento (UE) 2021/522, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de março de 

2021, que cria um programa de ação da União no domínio da saúde («Programa UE pela 

Saúde») para o período 2021-2027 e que revoga o Regulamento (UE) nº 282/2014; 

− Recomendação (UE) 2021/767 do Conselho, de 6 de maio de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/912 relativa à restrição temporária das viagens não 

indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição; 
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− Recomendação (UE) 2021/816 do Conselho, de 20 de maio de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/912 relativa à restrição temporária das viagens não 

indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição; 

− Recomendação (UE) 2021/892 do Conselho, de 3 de junho de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho relativa à restrição temporária das viagens 

não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição; 

− Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 

2021, relativo a um regime para a emissão, verificação e aceitação de certificados 

interoperáveis de vacinação, teste e recuperação da COVID-19 (Certificado Digital 

COVID da UE), a fim de facilitar a livre circulação durante a pandemia de COVID-19; 

− Regulamento (UE) 2021/954 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 

2021, relativo a um regime para a emissão, verificação e aceitação de certificados 

interoperáveis de vacinação, teste e recuperação da COVID-19 (Certificado Digital 

COVID da UE) no que respeita a nacionais de países terceiros que permaneçam ou 

residam no território dos Estados-Membros durante a pandemia de COVID-19; 

− Recomendação (UE) 2021/961 do Conselho, de 14 de junho de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/1475 sobre uma abordagem coordenada das restrições à 

liberdade de circulação em resposta à pandemia de COVID-19; 

− Recomendação (UE) 2021/992 do Conselho, de 18 de junho de 2021, que altera a 

Recomendação (UE) 2020/912 relativa à restrição temporária das viagens não 

indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1073 da Comissão, de 28 de junho de 2021, que 

estabelece as especificações técnicas e regras para a execução do regime de confiança do 

Certificado Digital COVID da UE estabelecido pelo Regulamento (UE) 2021/953 do 

Parlamento Europeu e do Conselho; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/2301 da Comissão, de 21 de dezembro de 2021, que 

altera a Decisão de Execução (UE) 2021/1073 que estabelece as especificações técnicas e 

regras para a execução do regime de confiança do Certificado Digital COVID da UE 

estabelecido pelo Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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Cultura 

− Regulamento (UE) n.º 2021/818 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio 

de 2021, que cria o Programa Europa Criativa (2021-2027) e revoga o Regulamento (UE) 

nº 1295/2013; 

− Regulamento de Execução (UE) n.º 2021/1079 da Comissão, de 24 de junho de 2021, que 

estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) n.º 

2019/880 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à introdução e à importação de 

bens culturais. 

Educação/formação, Infância e Juventude  

− Resolução do Conselho, de 26 de fevereiro de 2021, sobre um quadro estratégico para a 

cooperação europeia no domínio da educação e da formação rumo ao Espaço Europeu da 

Educação e mais além (2021-2030); 

− Regulamento (UE) 2021/817, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2021, que cria o Erasmus+: o Programa da União para a educação e formação, a juventude 

e o desporto, e que revoga o Regulamento (UE) nº 1288/2013; 

− Regulamento (UE) 2021/888 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2021, que cria o programa do Corpo Europeu de Solidariedade e revoga os Regulamentos 

(UE) 2018/1475 e (UE) n.º 375/2014; 

− Recomendação (UE) 2021/1004 do Conselho, de 14 de junho de 2021, relativa à criação 

de uma Garantia Europeia para a Infância; 

− Decisão Delegada (UE) 2021/2183 da Comissão, de 25 de agosto de 2021, que altera o 

anexo V da Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito aos títulos de formação e aos títulos dos cursos de formação; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1877 da Comissão, de 22 de outubro de 2021, que 

estabelece o quadro das medidas de inclusão dos programas Erasmus+ e Corpo Europeu 

de Solidariedade para o período de 2021-2027; 

− Decisão (UE) 2021/2316, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de dezembro de 

2021, sobre o Ano Europeu da Juventude (2022). 
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Emprego 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/629 da Comissão, de 4 de novembro de 2020, 

publicado a 19 de abril de 2021, que altera os Regulamentos Delegados (UE) n.º 532/2014 

e (UE) nº 1255/2014 da Comissão, que completa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 

Carenciadas, no que diz respeito aos requisitos mínimos detalhados para efeitos de 

auditoria e aos dados a registar e armazenar; 

− Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2020/1642 da Comissão, de 5 de 

novembro de 2020, publicada a 25 de março de 2021, que especifica os elementos técnicos 

do conjunto de dados para o tema ad hoc de 2022 «competências profissionais» e as 

variáveis com periodicidade de oito em oito anos relativas a «pensões e participação no 

mercado de trabalho» no domínio população ativa, em conformidade com o Regulamento 

(UE) 2019/1700 do Parlamento Europeu e do Conselho; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/466 da Comissão, de 17 de novembro de 2020, 

publicado a 19 de março de 2021, que complementa o Regulamento (UE) 2019/1700 do 

Parlamento Europeu e do Conselho especificando o número e a designação das variáveis 

sobre saúde e qualidade de vida no domínio rendimento e condições de vida; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/702 da Comissão, de 10 de dezembro de 2020, 

publicado a 30 de abril de 2021, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/2195 que 

completa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativo ao Fundo Social Europeu no que respeita à definição de tabelas normalizadas de 

custos unitários e montantes fixos para reembolso das despesas dos Estados-Membros 

pela Comissão; 

− Regulamento (UE) 2021/177 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de fevereiro 

de 2021, que altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de 

medidas específicas para fazer face à crise associada ao surto de COVID-19; 

− Recomendação (UE) 2021/402 da Comissão, de 4 de março de 2021, sobre um apoio ativo 

e eficaz ao Emprego na sequência da crise da COVID-19 (EASE); 
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− Regulamento (UE) 2021/691 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril de 

2021, relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização a favor dos 

Trabalhadores Despedidos (FEG) e que revoga o Regulamento (UE) nº 1309/2013; 

− Decisão (UE) 2021/1868 do Conselho de 15 de outubro de 2021, relativa às Orientações 

para as políticas de Emprego dos Estados-Membros; 

− Diretiva (UE) 2021/1883 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro de 

2021, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para 

efeitos de emprego altamente qualificado e que revoga a Diretiva 2009/50/CE do 

Conselho.  

Empresas 

− Regulamento UE n.º 2021/167, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de fevereiro 

de 2021, que altera o Regulamento (UE) n.º 654/2014 relativo ao exercício dos direitos da 

União tendo em vista a aplicação e o cumprimento das regras do comércio internacional; 

− Diretiva UE n.º 2021/338, do Parlamento e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2021, que 

altera a Diretiva 2014/65/UE no respeitante aos requisitos de informação, à governação 

dos produtos e aos limites às posições e as Diretivas 2013/36/UE e (UE) 2019/878 no 

respeitante à sua aplicação às empresas de investimento a fim de contribuir para a 

recuperação na sequência da crise de COVID-19; 

− Decisão EURATOM n.º 2021/281, do Conselho, de 22 de fevereiro de 2021, que altera a 

Decisão 2007/198/Euratom que institui a Empresa Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão e que lhe confere vantagens; 

− Regulamento UE n.º 2021/557 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março 

de 2021, que altera o Regulamento (UE) 2017/2402 que estabelece um regime geral para 

a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e 

padronizada a fim de apoiar a recuperação da crise da COVID-19; 

− Regulamento de Execução UE n.º 2021/622 da Comissão, de 15 de abril de 2021, que 

estabelece normas técnicas de execução para a aplicação da Diretiva 2014/59/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos modelos uniformes de reporte, às 
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instruções e à metodologia para a comunicação de informações relativas ao requisito 

mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis; 

− Regulamento Delegado UE n.º 2021/1253 da Comissão, de 21 de abril de 2021, que altera 

o Regulamento Delegado (UE) 2017/565 no que diz respeito à integração dos fatores, dos 

riscos e das preferências de sustentabilidade em determinados requisitos em matéria de 

organização e nas condições de exercício da atividade das empresas de investimento; 

− Regulamento UE n.º 2021/1230 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de julho 

de 2021, relativo aos pagamentos transfronteiriços na União (codificação); 

− Regulamento de Execução UE n.º 2021/1190 da Comissão, de 15 de julho de 2021, que 

estabelece as especificações técnicas dos requisitos em matéria de dados relativamente ao 

tópico «Utilização das TIC e comércio eletrónico» para o ano de referência de 2022, nos 

termos do Regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Energia 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/340 da Comissão, de 17 de dezembro de 2020, 

publicado em 26 de fevereiro de 2021, que altera os Regulamentos Delegados (UE) 

2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 

2019/2018 no respeitante aos requisitos de etiquetagem energética dos ecrãs eletrónicos, 

das máquinas de lavar roupa para uso doméstico e das máquinas combinadas de lavar e 

secar roupa para uso doméstico, das fontes de luz, dos aparelhos de refrigeração, das 

máquinas de lavar louça para uso doméstico e dos aparelhos de refrigeração com função 

de venda direta; 

− Regulamento (UE) 2021/341 da Comissão, de 23 de fevereiro de 2021, que altera os 

Regulamentos (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 

2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 no respeitante aos 

requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos servidores e produtos de armazenamento 

de dados, motores elétricos e variadores de velocidade, aparelhos de refrigeração, fontes 

de luz e dispositivos de comando separados, ecrãs eletrónicos, máquinas de lavar louça 

para uso doméstico, máquinas de lavar roupa para uso doméstico e máquinas combinadas 

de lavar e secar roupa para uso doméstico e aparelhos de refrigeração com função de venda 

direta; 
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− Decisão de Execução (UE) 2021/1015 da Comissão, de 17 de junho de 2021, que altera a 

Decisão de Execução (UE) 2019/1956 no que diz respeito às normas harmonizadas 

aplicáveis aos aparelhos de refrigeração, gelados e máquinas de gelo, ao equipamento de 

laboratório para aquecimento de materiais, aos equipamentos de laboratório automáticos 

e semiautomáticos para análise e outros fins, ao equipamento elétrico com as características 

estipuladas relativas à alimentação elétrica, aos aparelhos de tratamento de pele por 

radiações ultravioletas e infravermelhos, aos aparelhos de aquecimento de locais, aos ferros 

elétricos, aos fogões, mesas de cozinha, fornos e aparelhos estacionários análogos, aos 

aparelhos a vapor para tecidos, elementos de comutação para circuitos de comando 

eletromecânicos, cobertores, almofadas, vestuário e aparelhos flexíveis de aquecimento 

análogos e outro material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de 

tensão; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1444 da Comissão, de 17 de junho de 2021, que 

complementa a Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

respeita às normas aplicáveis aos pontos de carregamento para autocarros elétricos; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2003 da Comissão, de 6 de agosto de 2021, que 

completa a Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho com a criação 

da plataforma da União para o desenvolvimento da energia de fontes renováveis;  

− Recomendação (UE) 2021/1749 da Comissão, de 28 de setembro de 2021, relativa à 

prioridade à eficiência energética: dos princípios à prática - orientações e exemplos para a 

sua aplicação na tomada de decisões no setor da energia e não só; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2052 da Comissão, de 24 de novembro de 2021, 

que especifica elementos técnicos dos conjuntos de dados do inquérito por amostragem 

no domínio do rendimento e das condições de vida relativamente a mercado de trabalho 

e habitação, transmissão intergeracional de vantagens e desvantagens e dificuldades 

habitacionais, bem como ao tema ad hoc para 2023 relativo à eficiência energética dos 

agregados domésticos, nos termos do Regulamento (UE) 2019/1700 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 
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Estatísticas 

− Decisão de Execução (UE) 2021/431 da Comissão, de 10 de março de 2021, que concede 

derrogações a certos Estados-Membros no que diz respeito ao Regulamento (CE) n.º 

862/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias 

sobre migração e proteção internacional; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1121 da Comissão, de 8 de julho de 2021, que 

especifica os pormenores dos dados estatísticos a apresentar pelos Estados-Membros no 

que diz respeito aos controlos dos produtos que entram no mercado da União relativos à 

segurança e à conformidade dos produtos; 

− Regulamento (UE) 2021/1901 da Comissão, de 29 de outubro de 2021, que dá execução 

ao Regulamento (CE) n.º 1338/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que se 

refere às estatísticas das despesas e do financiamento dos cuidados de saúde; 

− Regulamento (UE) 2021/2010 da Comissão, de 17 de novembro de 2021, que altera o 

Regulamento (CE) n.º 1185/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 

estatísticas sobre pesticidas, no que se refere à lista de substâncias ativas; 

− Regulamento (UE) 2021/2269 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 

de 2021, que altera o Regulamento (UE) 2018/1091 no que se refere à contribuição da 

União para as estatísticas integradas sobre explorações agrícolas ao abrigo do Regulamento 

(UE, Euratom) 2020/2093 do Conselho, que estabelece o quadro financeiro plurianual 

para o período de 2021 a 2027; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2286 da Comissão, de 16 de dezembro de 2021, 

relativo aos dados a fornecer para o ano de referência de 2023, em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2018/1091 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 

estatísticas integradas sobre explorações agrícolas, no que diz respeito à lista de variáveis e 

à sua descrição, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1200/2009 da Comissão (Texto 

relevante para efeitos do EEE). 

Fiscalidade 

− Diretiva UE n.º 2021/514 da Comissão, de 22 de março de 2021, que altera a Diretiva 

2011/16/UE relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade; 
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− Decisão (UE) 2021/660 da Comissão, de 19 de abril de 2021, que altera a Decisão (UE) 

2020/491 relativa à franquia aduaneira e à isenção de IVA sobre a importação dos bens 

necessários para combater os efeitos do surto de COVID-19 em 2020; 

− Regulamento UE Euratom n.º 2021/769 do Conselho, de 30 de abril de 2021, que altera 

o Regulamento (CEE, Euratom) nº 1553/89 relativo ao regime uniforme e definitivo de 

cobrança dos recursos próprios provenientes do Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

− Regulamento UE n.º 2021/774 do Conselho, de 10 de maio de 2021, que altera o 

Regulamento (UE) n.º 389/2012 relativo à cooperação administrativa no domínio dos 

impostos especiais de consumo no respeitante ao conteúdo dos registos eletrónicos; 

− Recomendação n.º 2021/801 da Comissão, de 18 de maio de 2021, relativa ao tratamento 

fiscal das perdas durante a crise da COVID-19; 

− Regulamento UE n.º 2021/847 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2021, que estabelece o Programa «Fiscalis» para a cooperação no domínio fiscal e que 

revoga o Regulamento (UE) nº 1286/2013; 

− Regulamento de Execução UE n.º 2021/965 da Comissão, de 9 de junho de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 2020/194 no que diz respeito à troca de registos 

detidos por sujeitos passivos ou seus intermediários e à designação das autoridades 

competentes responsáveis pela coordenação dos inquéritos administrativos; 

− Diretiva UE n.º 2021/1159 do Conselho, de 13 de julho de 2021, que altera a Diretiva 

2006/112/CE no que diz respeito às isenções temporárias aplicáveis às importações e a 

certas entregas ou prestações de serviços, em resposta à pandemia de COVID-19; 

− Regulamento de Execução UE n.º 2021/1218 da Comissão, de 26 de julho de 2021, que 

altera o Regulamento de Execução (UE) nº 79/2012 no que diz respeito à armazenagem e 

ao acesso automatizado às informações sobre as importações isentas de IVA ao abrigo do 

«regime de importação»; 

− Regulamento de Execução UE n.º 2021/1948 da Comissão, de 10 de novembro de 2021, 

relativo ao tratamento dos reembolsos de IVA aos sujeitos não passivos e aos sujeitos 

passivos pelas respetivas atividades isentas para efeitos do Regulamento (UE) 2019/516 

do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à harmonização do Rendimento Nacional 
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Bruto a preços de mercado («Regulamento RNB»), e que revoga a Decisão 1999/622/CE, 

Euratom da Comissão e o Regulamento (CE, Euratom) n.º 116/2005 da Comissão;  

− Regulamento de Execução UE n.º 2021/2007 da Comissão, de 16 de novembro de 2021, 

que estabelece regras de execução do Regulamento (UE) n.º 904/2010 do Conselho no 

que respeita ao regime especial das pequenas empresas; 

− Decisão de Execução UE n.º 2021/2258 da Comissão, de 14 de dezembro de 2021, relativa 

ao pedido de registo da iniciativa de cidadania europeia intitulada «Green VAT - Um IVA 

verde da UE para promover produtos e serviços sustentáveis e ecológicos», em 

conformidade com o Regulamento (UE) 2019/788 do Parlamento Europeu e do 

Conselho; 

− Regulamento de Execução UE n.º 2021/2266 da Comissão, de 17 de dezembro de 2021, 

que estabelece regras de execução da Diretiva 92/83/CEE do Conselho no que respeita à 

certificação e auto certificação dos pequenos produtores independentes de bebidas 

alcoólicas para efeitos de impostos especiais de consumo; 

− Decisão (UE) 2021/2313 da Comissão, de 22 de dezembro de 2021, relativa à franquia 

aduaneira e à isenção de IVA sobre a importação dos bens necessários para combater os 

efeitos do surto de COVID-19 em 2022. 

InvestEU/Fundo InvestEU  

− Regulamento (UE) 2021/523 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de março de 

2021, que cria o Programa InvestEU e que altera o Regulamento (UE) 2015/1017, 

prevendo a concessão de uma garantia da União Europeia para apoiar operações de 

financiamento e investimento realizadas pelos parceiros de execução que contribuam para 

alcançar os objetivos das Políticas internas da União; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/626 da Comissão, de 14 de abril de 2021, que cria o 

portal InvestEU e que define as suas especificações técnicas; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1078 da Comissão, de 14 de abril de 2021, que 

complementa o Regulamento (UE) 2021/523 do Parlamento Europeu e do Conselho 

estabelecendo as diretrizes em matéria de investimento relativas ao Fundo InvestEU; 



- 261 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1702 da Comissão, de 12 de julho de 2021, que 

complementa o Regulamento (UE) 2021/523 do Parlamento Europeu e do Conselho 

estabelecendo elementos adicionais e regras pormenorizadas para o painel de avaliação do 

InvestEU. 

Investigação e Inovação 

− Regulamento (UE) 2021/695 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril de 

2021, que estabelece o Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e Inovação, 

que define as suas regras de participação e difusão, e que revoga os Regulamentos (UE) nº 

1290/2013 e (UE) nº 1291/2013; 

− Decisão (UE) 2021/764 do Conselho, de 10 de maio de 2021, que estabelece o Programa 

Específico de execução do Horizonte Europa - Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação, e que revoga a Decisão 2013/743/UE; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1204 da Comissão, de 10 de maio de 2021, que altera 

o Regulamento Delegado (UE) 2019/856 no respeitante aos procedimentos de 

candidatura e de seleção no âmbito do Fundo de Inovação; 

− Regulamento (UE) 2021/819 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2021, relativo ao Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia; 

− Decisão (UE) 2021/820 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2021, 

relativa ao Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e 

Tecnologia (EIT) para o período 2021-2027: Dinamizar os Talentos e as Capacidades de 

Inovação da Europa e que revoga a Decisão nº 1312/2013/UE; 

− Regulamento (UE) 2021/887 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2021, que cria o Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de 

Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação; 

− Regulamento (UE) 2021/2085 do Conselho, de 19 de novembro de 2021, que cria as 

empresas comuns ao abrigo do Horizonte Europa e que revoga os Regulamentos (CE) nº 

219/2007, (UE) nº 557/2014, (UE) nº 558/2014, (UE) nº 559/2014, (UE) nº 560/2014, 

(UE) nº 561/2014 e (UE) nº 642/2014; 
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− Recomendação (UE) 2021/2122 do Conselho, de 26 de novembro de 2021, sobre um 

Pacto para a Investigação e Inovação na Europa. 

Mercado Único 

− Regulamento UE n.º 2021/690 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril de 

2021, que estabelece um programa a favor do mercado interno, da competitividade das 

empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, do setor dos vegetais, dos animais, 

dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais e das estatísticas europeias 

(Programa a favor do Mercado Interno) e que revoga os Regulamentos (UE) nº 99/2013, 

(UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 e (UE) nº 652/2014. 

Mercado Único Digital 

− Regulamento (UE) 2021/694 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 

2021, que cria o Programa Europa Digital e revoga a Decisão (UE) 2015/2240; 

− Recomendação UE 2021/946 da Comissão, de 3 de junho de 2021, relativa a um conjunto 

de instrumentos comuns a nível da União para uma abordagem coordenada do quadro 

europeu para a identidade digital; 

− Regulamento Delegado UE n.º 2021/1722 da Comissão, de 18 de junho de 2021, que 

complementa a Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam o quadro de 

cooperação e intercâmbio de informações entre as autoridades competentes dos Estados-

Membros de origem e de acolhimento no contexto da supervisão das instituições de 

pagamento e das instituições de moeda eletrónica que prestam serviços de pagamento 

transfronteiras; 

− Regulamento de Execução UE 2021/1328 da Comissão, de 10 de agosto de 2021, que 

especifica os requisitos de infraestrutura aplicáveis a determinadas categorias de ações 

relativas a infraestruturas de dupla utilização nos termos do Regulamento (UE) 2021/1153 

do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Migrações 

− Regulamento (UE) 2021/1147 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 

2021, que cria o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração; 
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− Regulamento (UE) 2021/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 

2021, que cria, no âmbito do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, o Instrumento de 

Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos. 

Países e territórios ultramarinos 

− Decisão (UE) 2021/1764 do Conselho, de 5 de outubro de 2021, relativa à associação dos 

países e territórios ultramarinos à União Europeia, incluindo as relações entre a União 

Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o Reino da Dinamarca, por outro (Decisão 

relativa à Associação Ultramarina, incluindo a Gronelândia).  

Pescas 

− Regulamento (UE) 2021/91 do Conselho, de 28 de janeiro de 2021, que fixa para 2021 e 

2022, em relação a determinadas unidades populacionais de peixes de profundidade, as 

possibilidades de pesca aplicáveis para os navios de pesca da União; 

− Regulamento (UE) 2021/92 do Conselho, de 28 de janeiro de 2021, que fixa, para 2021, 

em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades 

populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União e as 

aplicáveis, para os navios de pesca da União, em certas águas não União e Retificação do 

Regulamento (UE) 2021/92 do Conselho, de 28 de janeiro de 2021, que fixa, para 2021, 

em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades 

populacionais de peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União e as 

aplicáveis, para os navios de pesca da União, em certas águas não União; 

− Regulamento (UE) 2021/440 da Comissão, de 8 de março de 2021, que encerra a pesca do 

atum voador do Norte no oceano Atlântico, a norte de 5.° N, por navios que arvoram o 

pavilhão de Portugal; 

− Regulamento (UE) 2021/684 da Comissão, de 20 de abril de 2021, que encerra a pesca do 

atum rabilho em determinados arquipélagos por navios de pesca artesanal que arvoram o 

pavilhão de Portugal; 

− Regulamento (UE) 2021/703 do Conselho, de 26 de abril de 2021, que altera os 

Regulamentos (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 no respeitante a determinadas possibilidades 

de pesca para 2021 em águas da União e em águas não União; 
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− Decisão Delegada (UE) 2021/1167 da Comissão, de 27 de abril de 2021, publicada a 16 

de julho, que estabelece o programa plurianual da União para a recolha e a gestão de dados 

biológicos, ambientais, técnicos e socioeconómicos nos setores da pesca e da aquicultura 

a partir de 2022; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1168 da Comissão, de 27 de abril de 2021, publicada a 

16 de julho, que estabelece a lista dos inquéritos obrigatórios de investigação no mar e os 

limiares aplicáveis no âmbito do programa plurianual da União para a recolha e a gestão 

de dados nos setores da pesca e da aquicultura a partir de 2022; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/974 da Comissão, de 9 de junho de 2021, que aprova os 

programas nacionais alterados de melhoria da produção e da comercialização de produtos 

da apicultura, apresentados pelos Estados-Membros nos termos do Regulamento (UE) n.º 

1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho; 

− Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 

2021, que cria o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e 

que altera o Regulamento (UE) 2017/1004; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1972 da Comissão, de 11 de agosto de 2021, publicado 

a 12 de novembro, que completa o Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeu 

e do Conselho que institui o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 

Aquicultura e que altera o Regulamento (UE) 2017/1004 que estabelece os critérios de 

cálculo dos custos suplementares suportados pelos operadores nas atividades de pesca, 

cultura, transformação e comercialização de certos produtos da pesca e da aquicultura das 

Regiões Ultraperiféricas; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2063 da Comissão, de 25 de agosto de 2021, publicado 

a 26 de novembro, que altera e corrige o Regulamento Delegado (UE) 2020/2015 da 

Comissão que especifica os pormenores da aplicação da obrigação de desembarcar para 

determinadas pescarias nas águas ocidentais no período 2021-2023; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1420 da Comissão, de 30 de agosto de 2021, que 

procede a deduções das quotas de pesca disponíveis para certas unidades populacionais 

em 2021 devido a sobrepesca nos anos anteriores; 
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− Regulamento (UE) 2021/1793 da Comissão, de 6 de outubro de 2021, que encerra a pesca 

do atum-patudo no oceano Atlântico pelos navios que arvoram o pavilhão de Portugal; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2235 da Comissão, de 15 de dezembro de 2021, 

que procede a deduções das quotas de pesca disponíveis para certas unidades populacionais 

em 2021 em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do Conselho devido 

a sobrepesca de outras unidades populacionais nos anos anteriores e que altera o 

Regulamento de Execução (UE) 2021/1420. 

Política de Desenvolvimento e de Cooperação 

− Regulamento (UE) 2021/947 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de junho de 

2021, que cria o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de 

Cooperação Internacional - Europa Global, e que altera e revoga a Decisão nº 

466/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga o Regulamento (UE) 

2017/1601 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE, Euratom) nº 

480/2009 do Conselho; 

− Retificação de 14 de junho de 2021 do Regulamento (UE) 2021/947 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9 de junho de 2021, que cria o Instrumento de Vizinhança, de 

Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional – Europa Global, e 

que altera e revoga a Decisão n.º 466/2014/UE e revoga o Regulamento (UE) 2017/1601 

e o Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 do Conselho; 

− Decisão (UE) 2021/1019 do Conselho, de 22 de junho de 2021, relativa às contribuições 

financeiras a pagar pelas partes no Fundo Europeu de Desenvolvimento para financiar 

este Fundo, incluindo a segunda parcela de 2021; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1530 da Comissão, de 12 de julho de 2021, que 

completa o Regulamento (UE) 2021/947 do Parlamento Europeu e do Conselho que cria 

o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 

Internacional - Europa Global, e que altera e revoga a Decisão nº 466/2014/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e revoga o Regulamento (UE) 2017/1601 do 

Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE, Euratom) nº 480/2009 do 

Conselho; 
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− Decisão (UE) n.º 2021/1882 do Conselho, de 25 de outubro de 2021, relativa às 

contribuições financeiras a pagar pelas partes no Fundo Europeu de Desenvolvimento 

para financiar este Fundo a título da terceira parcela de 2021; 

− Decisão (UE) n.º 2021/1941 do Conselho, de 9 de novembro de 2021, relativa às 

contribuições financeiras a pagar pelas partes ao Fundo Europeu de Desenvolvimento para 

financiar este fundo, incluindo o limite máximo do montante para 2023, o montante anual 

para 2022, o montante da primeira parcela para 2022 e uma previsão indicativa e não 

vinculativa dos montantes anuais esperados das contribuições para 2024 e 2025. 

Política Regional e Next Generation EU  

− Regulamento (UE) 2021/240, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de fevereiro 

de 2021, que cria um Instrumento de assistência técnica; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/182, da Comissão, de 12 de fevereiro de 2021, que 

estabelece a repartição por Estado-Membro dos recursos da REACT-EU para 2021; 

− Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro 

de 2021, que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência e Retificação de 18 de 

novembro de 2021 do Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/435 da Comissão, de 3 de março de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) nº 288/2014 no que diz respeito às alterações dos 

modelos para os programas operacionais no âmbito do objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego e do objetivo de Cooperação Territorial Europeia para prestar 

assistência no âmbito do objetivo temático «Promover a recuperação da crise no contexto 

da pandemia de COVID-19 e respetivas consequências sociais e preparar uma recuperação 

ecológica, digital e resiliente da economia»; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/436 da Comissão, de 3 de março de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) 2015/207 no que diz respeito ao modelo para os 

relatórios de execução do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/437 da Comissão de 3 de março de 2021 que altera 

o Regulamento de Execução (UE) n.º 1011/2014 no que diz respeito às modificações do 
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modelo para a apresentação de dados financeiros, do modelo para o pedido de pagamento, 

incluindo as informações adicionais relativas aos instrumentos financeiros, e do modelo 

para a apresentação de contas;  

− Regulamento de Execução (UE) 2021/438, da Comissão, de 3 de março de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) n.º 184/2014 no que diz respeito ao aditamento de um 

novo objetivo temático à nomenclatura das categorias de intervenção no âmbito do 

Objetivo da Cooperação Territorial Europeia; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/439 da Comissão de 3 de março de 2021 que altera 

o Regulamento de Execução (UE) n.º 215/2014 no que diz respeito ao aditamento de um 

novo objetivo temático à nomenclatura das categorias de intervenção do FEDER, FSE e 

Fundo de Coesão no âmbito do Objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego; 

− Decisão (UE) 2021/885, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2021, 

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência à Grécia e a França em relação com catástrofes naturais e à Albânia, Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Croácia, Chéquia, Espanha, Estónia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, 

Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Montenegro, Portugal, Roménia e Sérvia em relação 

com uma emergência de saúde pública; 

− Regulamento (UE) 2021/1056, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 

2021, que cria o Fundo para uma Transição Justa; e Retificação de 30 de junho do 

Regulamento (UE) 2021/1056 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 

2021, que cria o Fundo para uma Transição Justa; 

− Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 

2021, que cria o Fundo Social Europeu Mais (FSE+) e que revoga o Regulamento (UE) 

n.º 1296/2013 e Retificação de 30 de junho do Regulamento (UE) 2021/1057 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, que cria o Fundo Social 

Europeu Mais (FSE+) e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1296/2013; 

− Regulamento (UE) 2021/1058, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 

2021, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão; e 

Retificação de 30 de junho do Regulamento (UE) 2021/1058 do Parlamento Europeu e 
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do Conselho, de 24 de junho de 2021, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e ao Fundo de Coesão; 

− Regulamento (UE) 2021/1059, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 

2021, que estabelece disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial 

Europeia (INTERREG) apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 

pelos instrumentos de financiamento externo; 

− Regulamento (UE) 2021/1060, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 

2021, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional, ao Fundo Social Europeu Mais, ao Fundo de Coesão, ao Fundo para uma 

Transição Justa e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura 

e regras financeiras aplicáveis a esses fundos e ao Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração, ao Fundo para a Segurança Interna e ao Instrumento de Apoio Financeiro à 

Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos; 

− Retificação de 30 de junho de 2021 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, que estabelece disposições comuns 

relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu 

Mais, ao Fundo de Coesão, ao Fundo para uma Transição Justa e ao Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e regras financeiras aplicáveis a esses 

fundos e ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, ao Fundo para a Segurança 

Interna e ao Instrumento de Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de 

Vistos; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1095, da Comissão, de 2 de julho de 2021, que estabelece 

a metodologia de afetação de custos relacionados com operações de contração de 

empréstimos e de gestão da dívida no âmbito do Next Generation EU; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1129 da Comissão, de 5 de julho de 2021, que estabelece 

a repartição anual por Estado-Membro das dotações disponíveis ao abrigo do Fundo para 

uma Transição Justa; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1130, da Comissão, de 5 de julho de 2021, que estabelece 

a lista das regiões elegíveis para financiamento pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
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Regional e o Fundo Social Europeu Mais e dos Estados-Membros elegíveis para 

financiamento pelo Fundo de Coesão no período de 2021-2027; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1131 da Comissão, de 5 de julho de 2021, que estabelece 

a repartição anual por Estado-Membro dos recursos globais para o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais e o Fundo de Coesão no âmbito 

do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego e do objetivo de Cooperação 

Territorial Europeia, a repartição anual dos recursos globais para a componente da 

cooperação inter-regional do objetivo da Cooperação Territorial Europeia e a repartição 

anual dos recursos globais para a componente da cooperação das Regiões Ultraperiféricas 

do objetivo da Cooperação Territorial Europeia para o período de 2021-2027; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2105 da Comissão, de 28 de setembro de 2021, que 

completa o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho que cria 

o Mecanismo de Recuperação e Resiliência definindo uma metodologia para apresentar 

informações sobre despesas sociais; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/2106 da Comissão, de 28 de setembro de 2021, que 

completa o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho que cria 

o Mecanismo de Recuperação e Resiliência estabelecendo os indicadores comuns e os 

elementos pormenorizados da grelha de avaliação da recuperação e resiliência; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/2055 da Comissão, de 23 de novembro de 2021, que 

altera a Decisão de Execução (UE) 2021/182 que estabelece a repartição por Estado-

Membro dos recursos da REACT-EU para 2022; 

− Decisão (UE) 2021/75 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 

2020, relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência à Croácia e à Polónia em relação com uma catástrofe natural e para o pagamento 

de adiantamentos à Croácia, à Alemanha, à Grécia, à Hungria, à Irlanda, a Portugal e à 

Espanha em relação com uma emergência de saúde pública. 

 

 

 



- 270 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

Proteção Civil 

− Regulamento (UE) 2021/836 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2021, que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil 

da União Europeia; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1886 da Comissão, de 27 de outubro de 2021, que altera 

a Decisão de Execução (UE) 2019/570 no respeitante às capacidades RescEU no domínio 

dos acidentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1956 da Comissão, de 10 de novembro de 2021, relativa 

à criação e organização da Rede Europeia de Conhecimentos sobre Proteção Civil. 

Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 - geral 

− Regulamento UE Euratom 2021/768 do Conselho, de 30 de abril de 2021, que estabelece 

as medidas de execução do sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga 

o Regulamento (UE, Euratom) nº 608/2014; 

− Regulamento (UE, Euratom) 2021/770 do Conselho de 30 de abril de 2021 relativo ao 

cálculo do recurso próprio baseado nos resíduos de embalagens de plástico não reciclado, 

aos métodos e ao procedimento para a disponibilização desse recurso próprio, bem como 

às medidas destinadas a satisfazer as necessidades de tesouraria, e a determinados aspetos 

do recurso próprio baseado no Rendimento Nacional Bruto. 

Reserva de Ajustamento ao Brexit 

− Regulamento (UE) 2021/1755 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro 

de 2021, que estabelece a Reserva de Ajustamento ao Brexit; 

− Decisão de Execução (UE) 2021/1803 da Comissão, de 8 de outubro de 2021, que 

estabelece os montantes provisórios afetados a cada Estado-Membro a partir dos recursos 

da Reserva de Ajustamento ao Brexit e o montante mínimo de apoio às comunidades 

costeiras locais e regionais. 

Semestre Europeu 

− Recomendação 2021/C 304/22 do Conselho, de 18 de junho de 2021, que emite um 

parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade de Portugal para 2021. 
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Sociedade da Informação 

− Regulamento (UE) 2021/1173 do Conselho, de 13 de julho de 2021, que cria a Empresa 

Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho e revoga o Regulamento (UE) 

2018/1488; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/1217 da Comissão, de 26 de julho de 2021, que 

estabelece as regras e condições para as consultas de verificação pelas transportadoras, as 

disposições em matéria de proteção dos dados e segurança aplicáveis ao sistema de 

autenticação das transportadoras, bem como os procedimentos alternativos em caso de 

impossibilidade técnica; 

− Regulamento (UE) 2021/1232 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de julho de 

2021, relativo a uma derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 

2002/58/CE no que respeita à utilização de tecnologias por prestadores de serviços de 

comunicações interpessoais independentes do número para o tratamento de dados 

pessoais e outros para efeitos de combate ao abuso sexual de crianças em linha; 

− Recomendação (UE) 2021/1970 da Comissão, de 10 de novembro de 2021, relativa a um 

espaço comum europeu de dados para o património cultural. 

Telecomunicações 

− Decisão de Execução UE n.º 2021/1339 da Comissão, de 11 de agosto de 2021, que altera 

a Decisão de Execução (UE) 2018/2048 no respeitante à norma harmonizada para sítios 

Web e aplicações móveis; 

− Decisão (UE) 2021/2054 da Comissão, de 8 de novembro de 2021, relativa ao documento 

de referência setorial sobre melhores práticas de gestão ambiental, indicadores de 

desempenho ambiental e indicadores de excelência para o setor das telecomunicações e 

dos serviços de tecnologias da informação e da comunicação para efeitos do Regulamento 

(CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/2228 da Comissão de 14 de dezembro de 2021, que 

estabelece a média ponderada das tarifas máximas de terminação móvel na União e revoga 

o Regulamento de Execução (UE) 2020/2082. 
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Transportes 

− Regulamento (UE) 2021/267 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro 

de 2021, que estabelece medidas específicas e temporárias, em face da persistência da crise 

de COVID-19, relativas à renovação ou prorrogação de determinados certificados, licenças 

e autorizações e ao adiamento de determinados controlos periódicos e formação contínua 

em determinados domínios da legislação em matéria de transportes e à prorrogação de 

determinados prazos referidos no Regulamento (UE) 2020/698;                   

− Regulamento de Execução (UE) 2021/664 da Comissão, de 22 de abril de 2021, relativo a 

um quadro normativo do espaço «U» - espaço aéreo e sistema de aviação;        

− Regulamento de Execução (UE) 2021/665 da Comissão, de 22 de abril de 2021, que altera 

o Regulamento de Execução (UE) 2017/373 no que diz respeito aos requisitos aplicáveis 

aos prestadores de serviços de gestão do tráfego aéreo/de navegação aérea e de outras 

funções da rede da gestão do tráfego aéreo no espaço aéreo «U» designado num espaço 

aéreo controlado; 

− Regulamento de Execução (UE) 2021/666 da Comissão, de 22 de abril de 2021, que altera 

o Regulamento (UE) nº 923/2012 no que diz respeito aos requisitos aplicáveis à aviação 

tripulada que opera no espaço aéreo «U»; 

− Regulamento Delegado (UE) 2021/1444 da Comissão, de 17 de junho de 2021, que 

complementa a Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

respeita às normas aplicáveis aos pontos de carregamento para autocarros elétricos; 

− Regulamento (UE) 2021/1153 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 

2021, que cria o Mecanismo Interligar a Europa e revoga os Regulamentos (UE) nº 

1316/2013 e (UE) nº 283/2014; 

− Diretiva (UE) 2021/1187 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 7 de julho de 2021, que estabelece medidas para facilitar a realização da Rede 

Transeuropeia de Transportes (RTE-T); 

− Decisão (UE) 2021/2147 da Comissão de 3 de dezembro de 2021 relativa à aprovação de 

equipamento de segurança da aviação civil ao qual foi concedido o «Selo UE». 
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Turismo 

− Decisão (UE) 2021/1845 da Comissão, de 20 de outubro de 2021, que altera a Decisão 

(UE) 2017/175 no respeitante ao período de validade dos critérios de atribuição do rótulo 

ecológico da UE ao alojamento turístico e dos correspondentes requisitos de avaliação e 

verificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 274 -  

_______________________________________________________________________________________________________ 

A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA NA UNIÃO EUROPEIA 

2021 

 

LEGISLAÇÃO NACIONAL RELEVANTE PARA A REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA NO ÂMBITO DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Agricultura e Florestas 

− Decreto-Lei n.º 2/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 7 de janeiro - Altera 

as regras de rotulagem do mel; 

− Lei n.º 37/2021, da Assembleia da República, de 15 de junho - Medida de apoio aos custos 

com a eletricidade no setor agrícola e pecuário; 

− Portaria n.º 123/2021, do Ministério da Agricultura, de 18 de junho - Estabelece as regras 

nacionais de reconhecimento de agrupamentos de produtores multiprodutos, 

designadamente de produtores detentores do estatuto de agricultura familiar, que 

produzam em modo de produção sustentável, ou de produtos locais certificados; 

− Portaria n.º 141/2021, dos Ministérios do Ambiente e Ação Climática e Agricultura, de 8 

de julho - Primeira alteração à Portaria n.º 298/2019, de 9 de setembro, que estabelece as 

regras nacionais complementares de reconhecimento de organizações de produtores e 

respetivas associações e de organizações de comercialização de produtos da floresta; 

− Portaria n.º 142/2021, do Ministério da Agricultura, de 8 de julho - Define os princípios 

de atuação e deveres das entidades gestoras (EG), as regras aplicáveis aos cadernos de 

especificações e às menções tradicionais e as regras de utilização e comercialização dos 

produtos com direito a denominação de origem (DO) e indicação geográfica (IG) do setor 

vitivinícola; 

− Portaria n.º 145/2021, do Ministério da Agricultura, de 9 de julho - Segunda alteração à 

Portaria n.º 148-A/2020, de 19 de junho, que estabelece, para o território nacional, as 

normas complementares de execução para o apoio às medidas de destilação de vinho;  

− Decreto-Lei n.º 76/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 27 de agosto - 

Transpõe a Diretiva (UE) 2019/633, relativa a práticas comerciais desleais nas relações 

entre empresas na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar; 
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− Resolução n.º 132/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 13 de setembro - 

Aprova a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

− Portaria n.º 228/2021, do Ministério da Agricultura, de 25 de outubro - Primeira alteração 

à Portaria n.º 73/2019, de 7 de março, que regulamenta o procedimento relativo à 

atribuição do título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar; 

− Portaria n.º 269/2021, do Ministério da Agricultura, de 26 de novembro - Estabelece 

medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da COVID-19, aplicáveis aos 

programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência 

financeira, regulamentados, a nível nacional; 

− Portaria n.º 308/2021, do Ministério da Agricultura, de 17 de dezembro - Estabelece 

medidas adicionais de proteção fitossanitária destinadas ao controlo, no território nacional, 

da bactéria Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 

Ambiente 

− Lei n.º 52/2021, da Assembleia da República, de 10 de agosto, que altera, por apreciação 

parlamentar, o Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o regime geral 

da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o 

regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 

2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852; 

− Decreto-Lei n.º 77/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 27 de agosto, que 

altera o quadro aplicável às zonas sensíveis relativas ao tratamento de águas residuais 

urbanas; 

− Portaria n.º 188/2021, do Ministério do Ambiente e Ação Climática, de 8 de setembro, 

que procede à identificação das zonas sensíveis e das zonas menos sensíveis para efeitos 

da aplicação do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho; 

− Decreto-Lei n.º 78/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 24 de setembro, 

que transpõe a Diretiva (UE) 2019/904, relativa à redução do impacto de determinados 

produtos de plástico no ambiente, e que altera as regras relativas aos produtos de plástico 

nos pontos de venda de pão, frutas e legumes; 
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− Portaria n.º 203/2021, do Ministério do Ambiente e Ação Climática, 28 de setembro, que 

estabelece uma medida de auxílio a custos indiretos a favor das instalações abrangidas pelo 

regime de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), nos termos do Decreto-

Lei n.º 12/2020, de 6 de abril; 

− Portaria n.º 213/2021, do Ministério do Ambiente e Ação Climática, de 19 de outubro, 

que regulamenta as taxas relativas aos procedimentos de transferências de resíduos, aos 

pedidos de autorização ou licença dos sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos 

e aos procedimentos de desclassificação de resíduos; 

− Decreto-Lei n.º 86/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 19 de outubro, que 

transpõe a Diretiva (UE) 2019/1161 estabelecendo o regime jurídico relativo à promoção 

de veículos de transporte rodoviário limpos a favor da mobilidade com nível baixo de 

emissões; 

− Portaria n.º 231/2021, do Ministério do Ambiente e Ação Climática, de 2 de novembro, 

que altera a Portaria n.º 203/2021, de 28 de setembro, que estabelece uma medida de 

auxílio a custos indiretos a favor das instalações abrangidas pelo regime do Comércio 

Europeu de Licenças de Emissão (CELE), nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 

de abril; 

− Decreto-Lei n.º 100/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 17 de novembro, 

que transpõe as Diretivas Delegadas (UE) 2021/647 e 2021/884 da Comissão, relativas à 

utilização de substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico; 

− Lei n.º 98/2021, da Assembleia da República, de 31 de dezembro, que estabelece a Lei de 

Bases do Clima; 

− Portaria n.º 331-E/2021, do Ministério das Finanças e Ministério do Ambiente e Ação 

Climática, de 31 de dezembro, que procede à regulamentação da contribuição sobre as 

embalagens de utilização única de plástico ou alumínio, ou multimaterial com plástico ou 

com alumínio, a serem adquiridas em refeições prontas a consumir. 
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Consumidores e Saúde 

− Decreto-Lei n.º 28/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 2 de abril - Assegura 

a execução do Regulamento (UE) 2017/1369, que estabelece um regime de etiquetagem 

energética; 

− Decreto-Lei n.º 54-A/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 25 de junho - 

Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 2021/953, relativo ao Certificado 

Digital COVID da UE; 

− Decreto-Lei n.º 59/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 14 de julho - 

Estabelece o regime aplicável à disponibilização e divulgação de linhas telefónicas para 

contacto do consumidor; 

− Decreto-Lei n.º 71/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 11 de agosto - 

Assegura a execução do Regulamento (UE) 2017/2394, relativo à cooperação entre as 

autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos 

consumidores; 

− Decreto-Lei n.º 84/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 18 de outubro  - 

Regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços 

digitais, transpondo as Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770; 

− Decreto-Lei n.º 109-G/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 10 de dezembro 

- Transpõe parcialmente a Diretiva (UE) 2019/2161, relativa à defesa dos consumidores; 

− Portaria n.º 331-E/2021, dos Ministérios das Finanças e Ambiente e Ação Climática, de 

31 de dezembro - Procede à regulamentação da contribuição sobre as embalagens de 

utilização única de plástico ou alumínio, ou multimaterial com plástico ou com alumínio, 

a serem adquiridas em refeições prontas a consumir. 

Emprego  

− Lei n.º 2/2021, da Assembleia da República, 21 de janeiro - Estabelece o regime de acesso 

e exercício de profissões e de atividades profissionais e o regime aplicável à avaliação da 

proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso a 

profissão regulamentada, ou a regulamentar, ou o seu exercício, transpondo a Diretiva 
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(UE) 2018/958 do Parlamento Europeu e do Conselho e revogando o Decreto-Lei n.º 

37/2015, de 10 de março (bom funcionamento do mercado interno); 

− Lei n.º 31/2021, da Assembleia da República, de 24 de maio - Procede à simplificação dos 

procedimentos associados ao reconhecimento das qualificações profissionais, transpondo 

a Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro de 2005, e procedendo à alteração à Lei n.º 

9/2009, de 4 de março; 

− Portaria n.º 205/2021, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de 12 

de outubro - Regulamenta a criação e o funcionamento das Incubadoras Sociais de 

Emprego. 

Empresas 

− Decreto-Lei n.º 63/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 28 de julho de 2021, 

que procede à criação do Fundo de Capitalização de Empresas. 

Energia 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 8-A/2021, da Presidência do Conselho de 

Ministros, de 3 de fevereiro, que aprova a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação 

dos Edifícios; 

− Portaria n.º 38/2021, dos Ministérios das Infraestruturas e Habitação, de 16 de fevereiro, 

que cria as taxas de carbono sobre as viagens aéreas e marítimas;  

− Decreto-Lei n.º 28/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 20 de abril, que 

assegura a execução do Regulamento (UE) 2017/1369, que estabelece um regime de 

etiquetagem energética; 

− Portaria n.º 138-I/2021, dos Ministérios do Ambiente e Ação Climática e Infraestruturas 

e Habitação, de 1 de julho, que regulamenta os requisitos mínimos de desempenho 

energético relativos à envolvente dos edifícios e aos sistemas técnicos e a respetiva 

aplicação em função do tipo de utilização e específicas características técnicas; 

− Decreto-Lei n.º 60/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 14 de julho, que 

assegura a execução do Regulamento (UE) 2020/740, relativo à rotulagem dos pneus no 

que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros; 
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− Decreto-Lei n.º 86/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 19 de outubro, que 

transpõe a Diretiva (UE) 2019/1161, estabelecendo o regime jurídico relativo à promoção 

de veículos de transporte rodoviário limpos a favor da mobilidade com nível baixo de 

emissões; 

− Decreto-Lei n.º 100/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 17 de novembro, 

que transpõe as Diretivas Delegadas (UE) 2021/647 e 2021/884 da Comissão, relativas à 

utilização de substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico; 

− Decreto-lei n.º 102/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 19 de novembro, 

que estabelece os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do Sistema 

de Certificação Energética dos Edifícios. 

Fiscalidade 

− Lei n.º 21/2021, da Assembleia da Republica, de 20 de abril de 2021, que altera o Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, o Código do Imposto do Selo, o Código Fiscal do Investimento, o 

Código do Imposto sobre os Veículos e o Código do Imposto Único de Circulação e cria 

uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC. 

Investigação 

− Resolução n.º 186/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 29 de dezembro - 

Aprova o programa de investimento público em investigação e desenvolvimento para 

2021-2030. 

Pescas 

− Portaria n.º 10/2021, do Ministério do Mar, de 8 de janeiro - Estabelece o regime aplicável 

às autorizações de pesca de espécies de profundidade, enumeradas no anexo I do 

Regulamento (UE) 2016/2336, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 

dezembro de 2016; 

− Decreto-Lei n.º 18/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 12 de março - Altera 

a linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca; 
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− Portaria n.º 78/2021, do Ministério do Mar, de 6 de abril - Primeira alteração ao 

Regulamento do Regime de Apoio à Armazenagem dos Produtos da Pesca, aprovado pela 

Portaria n.º 215/2016, de 4 de agosto; 

− Portaria n.º 90/2021, do Ministério das Finanças e do Ministério do Mar, de 23 de abril - 

Estabelece as condições de acesso à linha de crédito com juros bonificados dirigida aos 

operadores do setor da pesca. 

Plano de Recuperação e Resiliência 

− Decreto-Lei n.º 29-B/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 4 de maio, que 

estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do 

Plano de Recuperação e Resiliência. 

Política Marítima Integrada 

− Lei n.º 1/2021, da Assembleia da República, de 11 de janeiro - Primeira alteração à Lei n.º 

17/2014, de 10 de abril, que estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão 

do Espaço Marítimo Nacional; 

− Resolução n.º 68/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 4 de junho - Aprova 

a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030; 

− Resolução n.º 120/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 1 de setembro - 

Aprova o Plano de ação da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030. 

Política Social 

− Resolução n.º 11/2021, da Assembleia da República, de 28 de janeiro - Recomenda ao 

Governo a adoção de medidas transversais de combate ao racismo; 

− Resolução n.º 16/2021, da Assembleia da República, de 1 de fevereiro - Recomenda ao 

Governo a elaboração e implementação de uma estratégia nacional de combate ao racismo; 

− Resolução n.º 35/2021, da Assembleia da República, de 2 de fevereiro - Recomenda ao 

Governo a adoção de medidas para travar o aumento das desigualdades estruturais de 

género desencadeadas pelos impactos socioeconómicos da COVID-19; 
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− Resolução n.º 38/2021, da Assembleia da República, de 3 de fevereiro - Recomenda ao 

Governo a elaboração de um estudo nacional rigoroso sobre o trabalho infantil em 

Portugal, com vista à sua total erradicação; 

− Resolução n.º 216/2021, da Assembleia da República, de 28 de julho - Recomenda ao 

Governo medidas de apoio a pessoas LGBTQI+; 

− Resolução n.º 101/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 28 de julho - Aprova 

o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 - Portugal contra 

o racismo; 

− Resolução n.º 119/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 31 de agosto - 

Aprova a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025; 

− Resolução n.º 184/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 29 de dezembro - 

Aprova a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030. 

Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 - Recursos Próprios 

− Resolução n.º 37-A/2021, da Assembleia da República, de 2 de fevereiro, que prova a 

Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do Conselho, de 14 de dezembro de 2020, relativa ao 

sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga a Decisão 2014/335/UE, 

Euratom.  

Sociedade da Informação 

− Decreto-Lei n.º 12/2021, Presidência do Conselho de Ministros, de 9 de fevereiro - 

Assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 910/2014, relativo à 

identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no 

mercado interno; 

− Resolução n.º 60/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 17 de maio – 

Promove o envolvimento de Portugal nas iniciativas europeias em computação avançada; 

− Decreto-Lei n.º 65/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 30 de julho - 

Regulamenta o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço e define as obrigações em 

matéria de certificação da cibersegurança em execução do Regulamento (UE) 2019/881 

do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 2019; 
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− Lei n.º 68/2021, da Assembleia da República, de 26 de agosto - Aprova os princípios gerais 

em matéria de dados abertos e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 

2019/1024 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa aos 

dados abertos e à reutilização de informação do setor público, alterando a Lei n.º 26/2016, 

de 22 de agosto; 

− Portaria n.º 179/2021, dos Ministérios da Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, de 27 de agosto - Procede à criação do Programa «Certificado de Competências 

Digitais». 

Telecomunicações 

− Decreto-Lei n.º 66/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 30 de julho - Cria 

a tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga; 

− Portaria n.º 274-A/2021, do Ministério da Economia e Transição Digital, de 29 de 

novembro - Estabelece o modelo, procedimentos e condições necessárias à aplicação do 

Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, que cria a tarifa social de fornecimento de serviços 

de Internet. 

Transportes  

− Decreto-Lei n.º 93/2020, da Presidência do Conselho de Ministros, de 3 de novembro, 

que estabelece regras de segurança aplicáveis a navios de passageiros e regras de tratamento 

de dados das pessoas que neles viajam e cria um sistema de inspeções relativo a outras 

embarcações, transpondo a Diretiva (UE) 2017/2108, a Diretiva (UE) 2017/2109 e a 

Diretiva (UE) 2017/2110; 

− Decreto-Lei n.º 121/2021, da  Presidência do Conselho de Ministros, de 24 de dezembro, 

que completa a transposição da Diretiva (UE) 2018/645, no âmbito da condução de 

veículos movidos a combustíveis alternativos. 

 

https://dre.pt/application/external/eurolex?17L2108
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L2109
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L2110
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0645
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LEGISLAÇÃO REGIONAL RELEVANTE PARA A REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA NO ÂMBITO DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Agricultura e Florestas 

− Portaria n.º 14/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

26 de janeiro - Estabelece as normas complementares de execução do Regime de Apoio à 

Reestruturação e Reconversão das Vinhas (RARRV) para o período 2021 - 2022, a vigorar 

na Região Autónoma da Madeira; 

− Despacho n.º 82/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

de 24 de fevereiro - Estabelece que o preço mínimo a pagar ao produtor para a campanha 

de 2021 é de 0,28 €/kg de cana-de-açúcar, na base do grau sacarimétrico médio de 15.º 

Brix; 

− Portaria n.º 58/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

1 de março - Procede à quarta alteração à Portaria n.º 70/2017, de 7 de março, retificada 

pela Declaração de retificação n.º 13/2017, de 10 de maio e alterada pelas Portarias n.º 

176/2017, de 30 de maio, n.º 494/2018, de 28 de novembro e n.º 120/2020, de 6 de abril, 

que estabelece o regime de aplicação da Medida 1 - Transferência de conhecimentos e 

ações de informação do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da 

Madeira; 

− Aviso n.º 119/2021, de 29 de março - Pedido de Registo de Denominação de Origem 

Protegida para a Cebola da Madeira; 

− Aviso n.º 120/2021, de 29 de março - Pedido de Registo de Denominação de Origem 

Protegida para a Batata-doce da Madeira; 

− Portaria n.º 148/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

31 de março - Procede à segunda alteração da Portaria n.º 408/2018, de 3 de outubro, 

alterada pela Portaria n.º 550/2019, de 17 de setembro, que adota as medidas de aplicação 

e de controlo da concessão da ajuda da Medida 3 - Apoio à colocação no mercado de 
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certos produtos da RAM, Ação 3.1. apoio à expedição de vinho com DO «Madeira», vinho, 

vinho espumante e vinho espumante de qualidade com DO «Madeirense» ou com IG 

«Terras Madeirenses» e bebidas espirituosas originárias da RAM, do Subprograma a favor 

das produções agrícolas para a RAM; 

− Portaria n.º 150/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

31 de março - Segunda alteração à Portaria n.º 446/2017, de 22 de novembro, alterada pela 

Portaria n.º 495/2018, de 28 de novembro, que estabelece o regime de aplicação da 

submedida 17.1 - Prémio de seguro de colheitas, de animais e de plantas, da medida 17 - 

Gestão de riscos do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da 

Madeira; 

− Portaria n.º 151/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

31 de março - Terceira alteração da Portaria n.º 404/2017, de 12 de outubro, que estabelece 

o regime de aplicação da submedida 15.1 - Pagamento de serviços silvoambientais e 

climáticos, da Medida 15, «Serviços Silvoambientais e Climáticos e Conservação das 

Florestas» do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira; 

− Portaria n.º 169/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

9 de abril - Procede à quarta alteração à Portaria n.º 408/2015, de 29 de dezembro, alterada 

pelas Portarias n.ºs 420/2016, de 10 de outubro, 493/2018, de 28 de novembro e 

143/2020, de 24 de abril, que estabelece o regime de aplicação da submedida 6.1 - Ajuda 

ao arranque da atividade para os jovens agricultores do Programa de Desenvolvimento 

Rural da Região Autónoma da Madeira; 

− Portaria n.º 181/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

16 de abril - Procede à quarta alteração à Portaria n.º 143/2012, de 21 de dezembro, 

alterada pelas Portarias n.ºs 76/2014, de 18 junho e 137/2019, de 28 de março, bem como 

pela Portaria n.º 230/2020, de 26 de maio, retificada pela Declaração de Retificação n.º 

27/2020, de 1 de junho, que adotou as medidas de aplicação e de controlo da concessão 

da ajuda da Medida 2 - Apoio à Produção das Fileiras Agropecuárias da RAM, Ação 2.3 

Fileira da Carne, Subação 2.3.1 Ajuda ao abate de bovinos, do Subprograma a favor das 

produções agrícolas para a RAM; 
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− Portaria n.º 190/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

21 de abril - Procede à quarta alteração da Portaria n.º 209/2015, de 5 de novembro, 

alterada pelas Portarias n.ºs 328/2019, de 22 de maio, 103/2020, de 30 de março e 

883/2020, de 30 de dezembro, que estabelece o regime de aplicação da Medida 11 - 

Agricultura biológica, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da 

Madeira; 

− Resolução n.º 322/2021, da Presidência do Governo Regional, de 23 de abril - Autoriza a 

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural a desenvolver os 

procedimentos financeiros e legais necessários com vista à concessão de um apoio 

financeiro extraordinário aos agricultores que tiveram ou têm de repor ajudas recebidas no 

âmbito da Medida 11, «Agricultura Biológica», do PRODERAM 2020, com compromissos 

com início entre 2016 e 2020; 

− Despacho n.º 160/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

de 30 de abril - Aprova a lista de preços referente ao ano de 2020, das culturas abrangidas 

pelo regime do seguro de colheitas de frutas e produtos hortícolas no âmbito dos fundos 

agrícolas europeus; 

− Portaria n.º 234/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

10 de maio - Procede à terceira alteração à Portaria n.º 406/2015, de 29 dezembro, alterada 

pelas Portarias n.º 120/2020, de 6 de abril e n.º 143/2020, de 24 de abril, que estabelece o 

regime de aplicação da submedida 4.3 - Apoio a investimentos em infraestruturas 

relacionadas com o desenvolvimento, a modernização ou a adaptação da agricultura e 

silvicultura do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira; 

− Portaria n.º 236/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

10 de maio - Procede à quarta alteração da Portaria n.º 404/2017, de 12 de outubro alterada 

pelas Portarias n.º 120/2018, de 23 de março, 103/2020, de 30 de março e 151/2021 de 

31 de março, que estabelece o regime de aplicação da submedida 15.1 - Pagamento de 

serviços silvoambientais e climáticos, da Medida 15, «Serviços Silvoambientais e Climáticos 

e Conservação das Florestas» do Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma da Madeira; 
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− Portaria n.º 237/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

11 de maio - Procede à primeira alteração à Portaria n.º 766/2020, de 27 de novembro, 

que estabelece o regime de aplicação da Medida 21 - «Apoio temporário excecional aos 

agricultores e às PME, particularmente afetados pela crise da COVID-19», do Programa 

de Desenvolvimento; 

− Resolução n.º 407/2021, da Presidência do Governo Regional, de 11 de maio - Procede à 

retificação do ponto um da Resolução n.º 322/2021, de 23 de abril, que autoriza a 

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural a desenvolver os 

procedimentos financeiros e legais necessários com vista à concessão de um apoio 

financeiro extraordinário aos agricultores que tiveram ou têm de repor ajudas recebidas no 

âmbito da Medida 11, «Agricultura Biológica», do PRODERAM 2020, com compromissos 

com início entre 2016 e 2020; 

− Resolução n.º 16/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de 

24 de maio - Aprova a Estratégia Regional para a Agricultura Biológica e o próximo quadro 

comunitário de apoio; 

− Portaria n.º 333/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

21 de junho - Procede à terceira alteração à Portaria n.º 406/2015, de 29 dezembro, alterada 

pelas Portarias n.º 120/2020, de 6 de abril, n.º 143/2020, de 24 de abril e n.º 234/2021, de 

10 de maio, que estabelece o regime de aplicação da submedida 4.3 - Apoio a investimentos 

em infraestruturas relacionadas com o desenvolvimento, a modernização ou a adaptação 

da agricultura e silvicultura do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 

da Madeira; 

− Resolução n.º 672/2021, da Presidência do Governo Regional, de 19 de julho - Dá parecer 

positivo à sétima proposta de alteração do Programa de Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), aprovada no dia 29 de abril de 2021, por 

consulta escrita no âmbito do Comité de Acompanhamento do PRODERAM 2020; 

− Aviso n.º 453/2021, de 23 de julho - Prestação de Esclarecimentos ao Pedido de Registo 

da Indicação Geográfica Protegida «Sidra da Madeira»; 
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− Decreto Legislativo Regional n.º 18/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, de 28 de julho - Confirma, define e caracteriza o «Rum da Madeira» 

e estabelece as regras relativas à sua produção e comercialização; 

− Portaria n.º 441/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

2 de agosto - Estabelece as listas de indicadores, relativas aos requisitos legais de gestão e 

às boas condições agrícolas e ambientais, aplicáveis na Região Autónoma da Madeira para 

2021; 

− Portaria n.º 513/2021, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 19 de 

agosto - Terceira alteração da Portaria n.º 399/2016, de 23 de setembro, que estabelece 

para a Região Autónoma da Madeira o regime do seguro de colheitas de frutas e produtos 

hortícolas no âmbito dos fundos agrícolas europeus; 

− Portaria n.º 517/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

23 de agosto - Procede à terceira alteração à Portaria n.º 446/2017, de 22 de novembro, 

alterada pelas Portarias n.º 495/2018, de 28 de novembro e n.º 150/2021, de 31 de março, 

que estabelece o regime de aplicação da submedida 17.1 - Prémio de seguro de colheitas, 

de animais e de plantas, da medida 17 - Gestão de riscos do Programa de Desenvolvimento 

Rural da Região Autónoma da Madeira; 

− Portaria n.º 527/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

27 de agosto - Procede à primeira alteração da Portaria n. º 352/2015, de 11 de dezembro, 

que adota as medidas de aplicação e de controlo da concessão da ajuda da Medida 2 - 

Apoio à produção das fileiras agropecuárias da Região Autónoma da Madeira (RAM), Ação 

2.4. Fileira do Vinho, Subação 2.4.3. Envelhecimento de vinho com DOP «Madeira», do 

subprograma a favor das produções agrícolas para a RAM; 

− Portaria n.º 528/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

27 de agosto - Procede à primeira alteração da Portaria n.º 410/2018, de 3 de outubro, que 

adota as medidas de aplicação e de controlo da concessão da ajuda da Medida 2 - Apoio à 

produção das fileiras agropecuárias da Região Autónoma da Madeira (RAM), Ação 2.4. 

Fileira do Vinho, Subação 2.4.2. Transformação, do subprograma a favor das produções 

agrícolas para a RAM; 
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− Portaria n.º 529/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

27 de agosto - Procede à segunda alteração da Portaria n.º 361/2015, de 14 de dezembro 

alterada pela Portaria n.º 551/2019, de 17 de setembro, que adota as medidas de aplicação 

e de controlo da concessão da ajuda da Medida 2 - Apoio à produção das fileiras 

agropecuárias da Região Autónoma da Madeira (RAM), Ação 2.1. Fileira da Cana-de-

açúcar, Subação 2.1.2. Envelhecimento de Rum da Madeira, do subprograma a favor das 

produções agrícolas para a RAM; 

− Aviso n.º 557/2021, de 1 de setembro - Pedido de Registo de Indicação Geográfica 

Protegida para o Requeijão da Madeira; 

− Resolução n.º 864/2021, da Presidência do Governo Regional, de 21 de setembro - Dá 

parecer positivo ao Relatório Anual de Execução do Programa de Desenvolvimento Rural 

da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020) relativo ao ano de 2020, aprovado 

por consulta escrita no âmbito do comité de Acompanhamento do PRODERAM 2020, 

de 28 de junho de 2021; 

− Despacho n.º 378/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

de 6 de outubro - Confere, a nível nacional, proteção à denominação «Cebola da Madeira» 

como Denominação de Origem (DO); 

− Despacho n.º 379/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

de 6 de outubro - Confere, a nível nacional, proteção à denominação «Batata-doce da 

Madeira» como Denominação de Origem (DO); 

− Portaria n.º 726/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

26 de novembro - Procede à segunda alteração à Portaria n.º 124/2012, de 28 de setembro, 

alterada pela Portaria n.º 76/2014, de 18 de junho, que adota as medidas de aplicação e de 

controlo da concessão das ajudas da Medida 2 - Apoio à Produção das Fileiras 

Agropecuárias originárias da RAM, Ação 2.6. - Apoio à Transformação de produtos 

agropecuários originários da RAM, do subprograma a favor das produções agrícolas para 

a RAM; 

− Portaria n.º 903/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

27 de dezembro - Quarta alteração à Portaria n.º 316/2016, de 2 de setembro, retificada 
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pela Declaração de retificação n.º 25/2016, de 7 de setembro, e alterada pelas Portarias 

n.ºs 120/2020, de 6 de abril, 143/2020, de 24 de abril e 773/2020, de 30 de novembro, a 

qual estabelece o regime de aplicação da submedida 4.4 - Apoio a Investimentos não 

produtivos relacionados com a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e 

clima, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira; 

− Portaria n.º 911/2021, da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de 

28 de dezembro - Nona alteração à Portaria n.º 404/2015, de 28 de dezembro, alterada 

pelas Portarias n.ºs 419/2016, de 10 de outubro, 420/2017, de 20 de outubro, 326/2019, 

de 22 de maio, 119/2020, de 6 de abril, 120/2020, de 6 de abril, 143/2020, de 24 de abril, 

753/2020, de 18 de novembro e 773/2020, de 30 de novembro, a qual estabelece o regime 

de aplicação da submedida 4.1 - Apoio a investimentos em explorações agrícolas, do 

Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira; 

− Aviso n.º 1074/2021, de 28 de dezembro - Pedido de Registo de Denominação de Origem 

Protegida para o Mel-de-Cana da Madeira. 

Ambiente 

− Resolução n.º 66/2021, da Presidência do Governo Regional, de 29 de janeiro, que cria o 

Sistema Regional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de 

Poluentes Atmosféricos, abreviadamente designado por SRIERPA; 

− Resolução n.º 80/2021, da Presidência do Governo Regional, de 5 de fevereiro, que aprova 

a Estratégia de Resíduos da Região Autónoma da Madeira, abreviadamente designada de 

“Estratégia Resíduos Madeira”, cujo Sumário Executivo consta do Anexo Único à presente 

Resolução e que desta faz parte integrante, ficando a versão integral do referido documento 

disponível no sítio na internet da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas; 

− Declaração de Retificação n.º 7/2021, da Presidência do Governo Regional, de 10 de 

fevereiro, que procede à publicação do anexo que faz parte integrante da Resolução n.º 

80/2021, de 5 de fevereiro, que aprova a Estratégia de Resíduos da Região Autónoma da 

Madeira, abreviadamente designada de “Estratégia Resíduos Madeira”; 
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− Decreto Legislativo Regional n.º 20/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, de 4 de agosto, que estabelece o regime para a instalação e 

exploração de centrais de biomassa florestal na Região Autónoma da Madeira; 

− Decreto Legislativo Regional n.º 27/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região a 

Autónoma da Madeira, 15 de dezembro, que aprova o novo regime jurídico da Reserva 

Natural das Ilhas Desertas. 

Cultura 

− Resolução n.º 247/2021, da Presidência do Governo Regional, de 16 de abril - Apoia a 

candidatura da cidade do Funchal a Capital Europeia da Cultura 2027, sob o lema “Além 

do Mapa, uma Cidade de Encontros” / “Beyond the Map, a common ground”. 

Educação e Juventude 

− Portaria n.º 283/2021, da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, de 31 de maio 

- Procede à sexta alteração da Portaria n.º 136/2014, de 6 de agosto, que cria o Programa 

PROJOVEM no intuito de dar cumprimento à Recomendação do Conselho Europeu de 

22 de abril de 2013; 

− Portaria n.º 314/2021, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, de 11 de junho 

- Aprova as disposições que regulamentam o procedimento para validação e registo das 

subvenções comunitárias provenientes dos Projetos Erasmus+, as quais são aplicáveis às 

Escolas Básicas do 1.º ciclo com Pré-Escolar e Creche da rede pública da Região 

Autónoma da Madeira. 

Emprego 

− Portaria n.º 62/2021, da Vice Presidência do Governo Regional e Assuntos Parlamentares, 

de 3 de março - Procede à terceira alteração da Portaria n.º 73/2015, de 25 de março, a 

qual define o regime de acesso aos apoios concedidos pelo Programa Operacional da 

Região Autónoma da Madeira 2014-2020, relativamente às operações cofinanciadas pelo 

Fundo Social Europeu (FSE), no que se refere aos Eixos Prioritários “7. Promover o 

Emprego e Apoiar a Mobilidade Laboral” e “8. Promover a Inclusão Social e Combater a 

Pobreza”; 
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− Portaria n.º 313/2021, da Vice Presidência do Governo Regional e Assuntos 

Parlamentares, de 11 de junho -  Procede à quarta alteração da Portaria n.º 73/2015, de 25 

de março com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 187/2015, de 14 de outubro, 

pela Portaria n.º 151/2018, de 08 de maio e pela Portaria n.º 62/2021, de 3 de março, a 

qual define o regime de acesso aos apoios concedidos pelo Programa Operacional da 

Região Autónoma da Madeira 2014-2020, relativamente às operações cofinanciadas pelo 

Fundo Social Europeu FSE no que se refere aos Eixos Prioritários “7. Promover o 

Emprego e Apoiar a Mobilidade Laboral” e “8. Promover a Inclusão Social e Combater a 

Pobreza”; 

− Resolução n.º 1445/2021, da Presidência do Governo Regional, de 17 de dezembro - 

Aprova o Plano Regional de Emprego 2021-2027. 

Empresas 

− Portaria n.º 323/2021, da Secretaria Regional de Economia, de 16 de junho de 2021, que 

cria o Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no 

contexto da pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa 

APOIAR.PT.Madeira; 

− Portaria n.º 526/2021, da Secretaria Regional de Economia, de 27 de agosto de 2021, 

relativa à segunda alteração ao Sistema de Incentivos à Internacionalização das Empresas 

da Região Autónoma da Madeira ("Internacionalizar 2020"), criado e regulamentado pela 

Portaria n.º 75/2015, de 26 março, alterada pela Portaria n.º 29/2018, de 14 de fevereiro e 

prorrogada em matéria de auxílios de estado pela Portaria n.º 771/2020, de 30 de 

novembro; 

− Portaria n.º 1009/2021, da Secretaria Regional de Economia, de 30 de dezembro de 2021, 

relativa à alteração ao Regulamento Específico do Sistema de Incentivos à Liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia COVID-19, 

abreviadamente designado por Programa APOIAR.PT.Madeira, publicado em anexo à 

Portaria n.º 323/2021, de 16 de junho. 
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Energia 

− Decreto Legislativo Regional n.º 1/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, de 6 de janeiro, que adapta à Região Autónoma da Madeira o 

Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, que aprova o regime jurídico aplicável ao 

autoconsumo de energia renovável; 

− Portaria n.º 64/2021, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Economia, de 3 de março, que aprova o 

Regulamento do Programa de Incentivo à Mobilidade Elétrica na Região Autónoma da 

Madeira, no âmbito do “PRIME-RAM”; 

− Portaria n.º 296/2021, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Economia, de 2 de junho, que aprova o 

Regulamento do Programa de Incentivo à Produção e Armazenamento de Energia a partir 

de Fontes Renováveis, na Região Autónoma da Madeira (“PRIPAER-RAM”); 

− Decreto Legislativo Regional n.º 16/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, de 27 de julho, que estabelece a disciplina aplicável à potência 

adicional e à energia adicional, ao sobre-equipamento e à energia do sobre-equipamento 

de centros eletroprodutores eólicos cuja energia elétrica seja remunerada por um regime 

de remuneração garantida; 

− Decreto Legislativo Regional n.º 23/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, de 30 de agosto, que adapta à Região Autónoma da Madeira o 

Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis a 

edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de Certificação 

Energética dos Edifícios. 

Migrações 

− Resolução n.º 22/2021, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de 16 

de junho – Recomenda ao Governo da República a consagração da igualdade de direitos 

no Programa Regressar, para os emigrantes que regressem às Regiões Autónomas também 

possam beneficiar dos respetivos apoios, nas mesmas condições que demais cidadãos 

residentes no território nacional. 
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Pescas 

− Portaria n.º 173/2021, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Mar e Pescas, de 14 de abril - Redistribui e altera 

os encargos orçamentais, previstos na Portaria n.º 13/2018, de 12 de janeiro, alterada pela 

Portaria n.º 524/2019, de 5 de setembro, referentes aos apoios concedidos pelo PO MAR 

2020 na Região Autónoma da Madeira para o período 2014-2020; 

− Resolução n.º 29/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de 

4 de agosto - Recomenda ao Governo da República que assuma a responsabilidade da 

componente europeia de financiamento em prol da renovação da frota pesqueira regional. 

Plano de Recuperação e Resiliência  

− Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2021/M, da Presidência do Governo Regional, de 

15 de junho - Estabelece o modelo de governação dos Investimentos Regionais incluídos 

no Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do Mecanismo de Recuperação e 

Resiliência da União Europeia para o período de 2021-2026, bem como a estrutura 

orgânica relativa à gestão estratégica e operacional regional, acompanhamento, 

monitorização e avaliação, tendo em conta a realidade e especificidades da Região 

Autónoma da Madeira; 

− Resolução n.º 857/2021, da Presidência do Governo Regional da Madeira, de 21 de 

setembro, que designa, como presidente da Comissão Regional de Acompanhamento 

(CRA) do Plano de Recuperação e Resiliência-RAM (PRR-RAM), o Prof. Doutor Duarte 

Pitta Ferraz; 

− Resolução n.º 1027/2021, da Presidência do Governo Regional da Madeira, de 26 de 

outubro, que determina que os serviços da administração direta e indireta da administração 

pública regional e empresas públicas da Região Autónoma da Madeira, beneficiários 

finais/executores de projetos ou investimentos integrados no Plano de Recuperação e 

Resiliência da Região Autónoma da Madeira (PRR-RAM), no âmbito da Componente 19 

- Administração Pública, Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegurança, TD.C19-i05-

RAM - Transição Digital da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira, ou 

noutros domínios que enquadrem medidas relacionadas com a transição digital ou a 

aquisição de soluções tecnológicas ou outras que com ela estejam relacionadas, devem 
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submeter os referidos projetos a uma análise prévia da Secretaria Regional das Finanças, 

através da Direção Regional de Informática, sendo ainda alvo de ações de 

acompanhamento, durante toda a sua implementação, para assegurar o enquadramento na 

Dimensão da Transição Digital da RAM;  

− Resolução n.º 1057/2021, da Presidência do Governo Regional da Madeira, 27 de outubro, 

que indica as personalidades e respetivas áreas específicas que integram a Comissão 

Regional de Acompanhamento (CRA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR-RAM). 

Política Regional  

− Resolução n.º 405/2021, da Presidência do Governo Regional, de 11 de maio - Procede à 

incorporação da iniciativa REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and Territories 

of Europe), adotada pelo Regulamento (UE) 2020/2221, de 23 de dezembro de 2020, que 

altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 de dezembro, no que respeita aos recursos 

adicionais e às disposições de execução a fim de prestar assistência à promoção da 

recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e respetivas consequências 

sociais e à preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia 

(REACT-EU), enquanto instrumento de reforço da Política de Coesão criada pela 

Comissão Europeia para acelerar a resposta, no sentido da recuperação da crise provocada 

pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 

− Portaria n.º 312/2021, da Vice-Presidência do Governo Regional e Assuntos 

Parlamentares, de 11 de junho - Procede à sexta alteração da Portaria n.º 92/2015, de 25 

de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 110/2017, de 04 de abril, pela 

Portaria n.º 226/2017, de 03 de julho, pela Portaria n.º 154/2018, de 8 maio, pela Portaria 

70/2019, de 26 de fevereiro e pela Portaria 61/2021, de 3 de março, a qual define o regime 

de acesso aos apoios concedidos pelo Programa Operacional da Região Autónoma da 

Madeira 2014-2020, relativamente às operações cofinanciadas pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER); 

− Resolução n.º 548/2021, da Presidência do Governo Regional da Madeira, de 14 de junho, 

que dá parecer positivo à proposta de Relatório Anual de Execução do Programa 

Operacional da Região Autónoma da Madeira, referente ao ano de 2020. 
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Política Social 

− Resolução n.º 1070/2021, da Presidência do Governo Regional, de 2 de novembro, que 

aprova a Estratégia de Cuidados Continuados Integrados da RAM, 2021-2026; 

− Resolução n.º 1199/2021, da Presidência do Governo Regional, de 16 de novembro - 

Aprova o IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa, a ser executado durante 

o período de 2021-2025; 

− Resolução n.º 1497/2021, da Presidência Governo Regional, de 30 dezembro - Aprova a 

Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza. 

Transportes 

− Resolução n.º 889/2021, da Presidência do Governo Regional, de 27 de setembro - 

Determina a atualização do Plano Integrado e Estratégico dos Transportes da Região 

Autónoma da Madeira (PIETRAM) para o período 2021-2027.  

Turismo 

− Decreto Legislativo Regional n.º 21/2021/M, da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, de 26 de agosto - Adapta à Região Autónoma da Madeira o 

Decreto-Lei n.º 17/2018, de 8 de março, que estabelece o regime de acesso e de exercício 

da atividade das agências de viagens e turismo e transpõe a Diretiva (UE) 2015/2302. 

Outros 

− Resolução n.º 180/2021, da Presidência do Governo Regional, de 24 de março de 2021, 

que aprova o relatório anual sobre a participação da Região Autónoma da Madeira no 

processo de construção europeia durante o ano 2020. 
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACL Acordos de comércio livre  

ACP África, Caraíbas e Pacífico 

ALRAM  Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

APE Acordos de parceria económica 

ARE Assembleia das Regiões da Europa 

BCE Banco Central Europeu 

BEI  Banco Europeu de Investimento 

CA RUP  Comité de Acompanhamento da Conferência de Presidentes das 

Regiões Ultraperiféricas 

CDI Comissão das Ilhas, da Conferência das Regiões Periféricas 

Marítimas da Europa 

CP RUP  Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas 

CESE Comité Económico e Social Europeu 

CINM  Centro Internacional de Negócios da Madeira 

CR  Comité das Regiões  

CRPM  Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa 

CTE Cooperação Territorial Europeia 

DAU Decisão de Associação Ultramarina 

DGAE-MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus, do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros 

DG MARE  Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas, da 

Comissão Europeia 

DG REGIO  Direção-Geral da Política Regional e Urbana, da Comissão 

Europeia 
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DOP Denominação de Origem Protegida 

DQEM Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 

DRAE Direção Regional dos Assuntos Europeus 

EEE  Espaço Económico Europeu 

EM  Estado-Membro 

EMRP Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”  

FAM Fundo para o Asilo e a Migração 

FC Fundo de Coesão 

FEADER  Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEAMPA  Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescasra 

FEAMPA  Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 

Aquicultura 

FED Fundo Europeu de Desenvolvimento 

FEDER  Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEDS Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável 

FEAGA Fundo Europeu de Garantia Agrícola 

FEEI Fundos Europeus Estruturais e de Investimento  

FEIE Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos 

FSE  Fundo Social Europeu 

FSE+ Fundo Social Europeu Mais 

FSUE  Fundo de Solidariedade da União Europeia 

FTJ Fundo para a Transição Justa 

GRM Governo Regional da Madeira 

ICR  Índice de Competitividade Regional 
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IDE, IP-RAM  Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma 

da Madeira, IP 

IDR, IP-RAM  Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM 

IEC                         Imposto Especial sobre o Consumo  

IEJ Iniciativa para o Emprego dos Jovens  

IGP Indicação Geográfica Protegida 

INTERREG Cooperação Territorial Europeia 

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

IVDCI Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação 

 Internacional 

Madeira-ITI Madeira Interactive Technologies Institute  

MI  Mercado Interno 

MIE Mecanismo Interligar a Europa 

MRR Mecanismo de Recuperação e Resiliência 

NEET  Jovens que não trabalham, não estudam, nem seguem qualquer 

formação  

NEXTGEU 21-26 Instrumento de recuperação da União Europeia para apoiar a 

recuperação na sequência da crise de COVID-19 – 2021-2026 

NUTS Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos 

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OMC Organização Mundial do Comércio 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PAC  Política agrícola comum  

PCSD Política comum de segurança e defesa 

PCC Política comercial comum 
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PCP Política comum das pescas 

PE  Parlamento Europeu 

PERRAM Plano Estratégico de Resíduos da Região Autónoma da Madeira 

PESC A Política externa e de segurança comum  

PGRH Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da 

Madeira 2016-2021  

PGRI-RAM Plano de Gestão de Riscos e Inundações da Região Autónoma da 

Madeira 

PIB  Produto Interno Bruto 

PME  Pequenas e Médias Empresas 

PMI  Política Marítima Integrada  

PNEC Planos nacionais integrados em matéria de energia e clima  

PNRD  Programa Nacional de Recolha de Dados de Pesca 

POISE 2014-2020  Programa Operacional nacional Temático de Inclusão Social e 

Emprego 2014-2020  

POSEUR 2014-2020 Programa Operacional nacional Temático da Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos para o período 2014-2020 

PO MAC 2014-2020  Programa de Cooperação INTERREG V A Espanha-Portugal 

(Madeira-Açores-Canárias) 2014-2020 – Programa Operacional 

de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias 

PO Madeira 14-20  Programa Operacional Madeira 2014-2020 

PO MAR 2020 Programa Operacional MAR 2020 

POSEI Programa que estabelece medidas específicas no domínio da 

agricultura a favor das Regiões Ultraperiféricas da União 

PPC  Paridades de Poder de Compra 

PRODERAM 2020  Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da 

Madeira no período 2014-2020 
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PRR Plano de Recuperação e Resiliência  

PTU Países e Territórios Ultramarinos 

QFP Quadro Financeiro Plurianual 

RAA  Região Autónoma dos Açores 

RAM  Região Autónoma da Madeira 

RCLE  Regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases 

com efeito de estufa na União  

RDC Regulamento Disposições Comuns 

REA  Regime Específico de Abastecimento 

REACT-EU  Recursos adicionais e disposições de execução a fim de prestar          

assistência à promoção da recuperação da crise no contexto da 

pandemia de COVID-19 e respetivas consequências sociais e à 

preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da 

economia 

RescEU Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

RNB Rendimento Nacional Bruto 

RTE-E Rede Transeuropeia de Energia 

RTE-TL Rede Transeuropeia de Telecomunicações 

RTE-T  Rede Transeuropeia de Transportes  

REGI  Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu 

RGIC Regulamento Geral de Isenção por Categoria 

RIS3  Estratégias de Investigação e Inovação para a Especialização 

Inteligente 

RUP  Região Ultraperiférica 

S3  Estratégias de especialização inteligente 

SARI Instrumento informático da Comissão Europeia 
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SRF Secretaria Regional de Finanças 

TAC  Total Admissível de Capturas  

TFUE  Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

TON Tonelada 

TUE Tratado da União Europeia 

UE  União Europeia 

WISE Water Information System for Europe 
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