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E vão três décadas e meia desde a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia
(CEE), a 1 de janeiro de 1986, na companhia da nossa vizinha Espanha. Com Portugal e Espanha, a CEE 
via o seu projeto crescer para um total de 12 Estados-membros, o dobro do número de países que 
estiveram na origem deste grandioso percurso iniciado em 1958 com o Tratado de Roma.

A CEE de há 35 anos estava particularmente focada na união aduaneira, no mercado único e o 
desenvolvimento do sector agrícola. Hoje, o projeto europeu conta com um total de 27 Estados-
membros com metas e ambições muito mais amplas, sem descurar os valores essenciais da família 
europeia: o respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos, a liberdade, a democracia, a 
igualdade e o Estado de direito.

Mas não tenhamos qualquer dúvida que os desafios atuais são muito distintos daqueles que 
conhecemos no momento do nosso acolhimento na família europeia. Hoje, num mundo repleto 
de imprevisibilidades, a consolidação do projeto europeu parece fazer mais sentido que nunca. Os 
desafios da pandemia que enfrentamos puseram a descoberto muitas das nossas fragilidades mas, 
por outro lado, mostraram-nos também que juntos somos definitivamente muito mais fortes.

Independentemente das dificuldades que enfrentamos, não podemos ignorar o passado. Olhar 
para trás, ver como estávamos em 86 e confrontar com a realidade dos nossos dias que, não sendo 
perfeita, é incomparavelmente melhor. Esta imagem do “antes e depois” é extremamente importante 
na planificação do nosso futuro. Porquê? Porque como todos bem sabemos a União Europeia é um 
projeto em construção, um projeto inacabado que pode ser aprimorado, garantindo aos europeus 
uma melhor qualidade de vida e uma maior esperança num futuro que se quer (muito) mais verde, 
mais digital e mais coeso.

Com esta publicação, o Europe Direct Madeira espera dar um modesto contributo para a celebração 
dos 35 anos de Portugal na UE, recordando sobretudo aos mais novos que, o Portugal e, em 
particular, a Região Autónoma da Madeira que conhecem, nem sempre foram assim, pois muitas 
das infraestruturas físicas que contribuíram para o nosso desenvolvimento económico e social 
só se tornaram possíveis graças à nossa adesão ao projeto europeu e, consequentemente, aos 
muitos fundos estruturais e de coesão que se colocaram à nossa disposição. Em paralelo com o 
desenvolvimento, gradualmente se foi afirmando uma nova mentalidade, uma nova perceção do 
conceito de cidadania europeia, ainda que neste domínio haja muita margem para progressão.

A unificação Europeia, embora muito diferente dos propósitos embrionários lançados por Schuman 
a 9 de Maio de 1950, passa hoje, em grande parte, pela aproximação e envolvimento dos cidadãos na 
transformação de uma ideia romântica de União, num sentimento efetivo de pertença a uma família 
solidária que acolhe e protege.

Que venham outros 35 anos! Viva a Europa.

Marco Teles, Gestor do Centro de Informação Europe Direct Madeira

Editorial
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Evitar novos conflitos e promover a cooperação entre os povos europeus foi o mote para 
a criação da União Europeia (UE), uma união de países interessados numa Europa de 
paz, unida e próspera. Os efeitos positivos da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA) instituída pelo Tratado de Paris, em 1951, por 6 países, Alemanha, França, Bélgica, 
Itália, Países Baixos e Luxemburgo (os chamados países fundadores), motivou, em 1957, 
a criação da Comunidade Económica Europeia (CEE) ou Mercado Comum que permitia a 
livre circulação de pessoas, bens e serviços entre os países aderentes. O fim das exigências 
aduaneiras nas trocas comerciais realizadas entre os países signatários, a gestão conjunta 
da produção alimentar, o crescimento económico e uma união de países com os mesmos 
valores apresentavam-se como elementos favoráveis à adesão de novos países.

A política de alargamento da UE, permitiu a expansão europeia ao abrigo de um projeto 
político e económico comum. Para que um Estado europeu possa pertencer à UE, será 
necessário que respeite e promova os valores patentes no artigo 2º. do Tratado da União 
Europeia (TUE) - “A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos 
do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores 
são comuns aos Estados-Membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a 
não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e 
mulheres”.

Além disso, para um país ser elegível no processo de adesão à UE, necessita de cumprir 
um conjunto de normas, os chamados “critérios de Copenhaga”, definidos pelo Conselho 
Europeu de Copenhaga, em 1993. São eles: o critério político que pretende assegurar a 
democracia, o Estado de direito, os direitos humanos e o respeito e proteção das minorias; 
o critério económico na execução de uma economia de mercado capaz de fazer face à 
concorrência e às forças de mercado da UE; e o acervo comunitário ao assumir as suas 
obrigações na UE, nomeadamente a adesão aos objetivos da união política, económica e 
monetária.

Reunidas estas condições, um Estado pode iniciar o processo de adesão apresentando 
a sua candidatura ao Conselho que notifica o Parlamento Europeu e a Comissão. O 
Conselho pronuncia-se por unanimidade, se é estabelecido o estatuto de candidato, após 
emissão de um parecer pela Comissão, ou seja, determina se o país cumpre os requisitos 
necessários para ser considerado candidato oficial à UE. Atribuído o estatuto de país 
candidato seguem-se as negociações entre os governos dos Estados-Membros da UE e o 
governo do país candidato, centrando-se nas condições que este adotará, implementará e 
aplicará o acervo comunitário - o corpo legislativo da UE constituído por uma base comum 
de direitos e obrigações a que estão sujeitos os países membros da UE.

O Projeto Europeu
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Concluídas as negociações dos 35 capítulos do acervo comunitário, os termos e as 
condições são inseridos num tratado de adesão entre o país candidato e os Estados-
Membros da UE. Este tratado requer a aprovação do Parlamento Europeu e a aprovação 
unânime do Conselho. 

Depois de assinado por todos os Estados-Membros da UE e o país candidato, o tratado 
de adesão terá de ser ratificado pelos mesmos, de acordo com as respetivas normas 
constitucionais. 

Adesão de Portugal
à Comunidade Económica Europeia

Com a revolução de 25 de abril de 1974, e após um período ditatorial que vigorou 41 
anos ininterruptos, Portugal era um país recém-democrático. A instabilidade política, a 
economia desestruturada e de grande dependência externa, com o setor das pescas e 
agrícola estagnados, a carência de equipamentos e infraestruturas, a baixa produtividade 
e competitividade em relação aos mercados europeus, a recessão económica mundial 
e uma sociedade com fraco poder de compra, foram fatores que contribuíram para o 
pedido de adesão de Portugal às Comunidades Europeias, em 1977.

O processo de integração na CEE foi longo e moroso, visto com apreensão pelas 
Comunidades Europeias devido à situação económica, social e financeira do país. Mas 
após um processo complexo de negociações, tornou-se imperativo criar condições 
para o desenvolvimento económico e social, apostando na modernização dos setores 
produtivos e no combate aos desequilíbrios do desenvolvimento regional através de 
fundos comunitários, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos.

Ser membro da CEE apresentava-se como um possível caminho para resolver os 
problemas de precariedade ao nível económico e social, para consolidar a jovem 
democracia do país, garantindo a estabilidade do Estado e por conseguinte, assegurar 
liberdades fundamentais e a segurança do território português numa União com valores 
com os quais nos identificávamos. 

Desde o pedido formal de adesão de Portugal à CEE pelo então primeiro-ministro 
português Mário Soares, a 28 de março de 1977, até à assinatura do Tratado de adesão 
decorreram 8 anos de negociações. A adesão de Portugal à CEE foi aprovada na 
Resolução da Assembleia da República nº22/85, a 10 de julho de 1985.

Oficialmente, a 1 de janeiro de 1986, deu-se o terceiro alargamento da CEE, com a 
entrada de Portugal e Espanha. Com estes dois países, a Comunidade passou a contar 
com 12 Estados-Membros.
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Principais etapas da adesão

1978
6 DE JUNHO

Aprovado, por unanimidade, 
pelo Conselho de Ministros da 
CEE o pedido de Portugal.

1982
17 DE NOVEMBRO

Resolução do Parlamento Europeu 
assume posição favorável à integração 
de Portugal e Espanha na CEE.

1977
28 DE MARÇO

Formalizado o pedido de adesão 
à CEE pelo ministro dos negócios 
estrangeiros português, através 
de uma carta, ao Presidente do 
Conselho.

1980
18 DE DEZEMBRO

Aprovado o acordo de pré-
adesão entre a CEE e a República 
Portuguesa. Portugal recebe 
incentivos ao desenvolvimento.

1984
24 DE OUTUBRO

Assinada uma Declaração Comum pelo 
Conselho Europeu, Governo Português 
e Comissão Europeia, definindo o novo 
alargamento da CEE a 1 de janeiro de 
1986.

18 DE DEZEMBRO

Adotado o segundo acordo de pré-
adesão com apoios monetários para os 
setores da agricultura e pescas.

(Europa dos doze – 1986)



“Honro-me de ter sido quem assinou, em nome do Governo da República, o pedido de 
adesão de Portugal à CEE, em março de 1977. Oito anos depois, encerrado o processo 
das negociações, que foi longo e difícil, mas que finalmente, como todos reconhecem, 
foi coroado de êxito para Portugal, tenho agora a oportunidade histórica de subscrever 
o Tratado de Adesão. Conseguimos!”.
Excerto do discurso de Mário Soares na cerimónia de assinatura do Tratado de adesão de Portugal 
às Comunidades Europeias, a 12 de junho de 1985.
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05 DE JUNHO

A Assembleia Regional 
da Madeira aprova a 
integração de Portugal 
na CEE.

11 DE JUNHO

Conselho aprova 
a integração de 
Portugal e Espanha na 
Comunidade Europeia 
do Carvão e do Aço, na 
Comunidade Europeia 
de Energia Atómica e na 
Comunidade Económica 
Europeia.

12 DE JUNHO

Assinado em Lisboa, 
no Mosteiro dos 
Jerónimos, o Tratado de 
adesão de Portugal às 
Comunidades Europeias.

1985

1 DE JANEIRO DE 1986 
Entra oficialmente em vigor o Tratado de adesão.
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Antes e Depois
          1986    2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

População residente (nº) 10 032 734 258 693 10 286 263 254 254
Densidade populacional (hab/km2) 109,8 339,4 111,6 317,2
Taxa de natalidade (‰) 12,6 15,3 8,4 7,4
Taxa de mortalidade (‰) 9,5 9,4 10,9 10,5
Taxa de crescimento natural  (‰) 3,1 5,9 -2,5 -3,1
Esperança de vida à nascença (anos) 73,4 71,5 80,9 78,3
Índice sintético de fecundidade (nº) 1,66 1,84 1,42 1,15
Índice de envelhecimento (nº) 52,4 39,2 163,2 129,5
Índice de dependência dos jovens (nº) 35,7 16,7 21,1 18,8
Índice de dependência dos idosos (nº) 18,7 42,7 34,5 24,3
Saldo migratório (nº) -26 969 -1 748 44 506 1 097

          1986    2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

Estabelecimentos de ensino (nº) 16 806 473 13 821 304
Alunos matriculados no ensino básico (nº) 1 639 405 40 225 970 229 25 940
Alunos matriculados no ensino secundário (nº) 221 951 17 628 399 386 11 126
Alunos matriculados no ensino superior (nº) 106 216 71 396 909 3 353
Taxa de analfabetismo (%) (1) 18,6 26,6 5,2 7,0

 (1) Referente aos anos 1981/2011

          1986  2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

População ativa (milhares) 4 593,5 125,6 5 252,6 138,7
População empregada (milhares) 4 194,0 114,4 4 913,1 129,1
População empregada no setor primário (milhares) 940,5 25,0 270,1 13,8
População empregada no setor secundário (milhares) 1 446,7 39,0 1 212,4 18,6
População empregada no setor terciário (milhares) 1 901,0 50,4 3 430,6 96,6
Taxa de atividade (%) 59,5 46,7 51,2 54,9
Taxa de emprego (%) 53,5 53,7 55,4 58,9
Taxa de desemprego (%) 8,7 9,0 6,5 7,0

          1986  2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

Produto Interno Bruto (milhões €) 101 225,5 727,0 213 301,0 5 069,4
Produto Interno Bruto per capita (milhares €) 10,0 2,8 20,7 20,0

POPULAÇÃO

EDUCAÇÃO

EMPREGO

ECONOMIA
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          1986  2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

Hospitais/Clínicas (nº) 94  7 238 10
Farmácias (nº) 2 512 30 3 119 66
Médicos (nº) 25 099 302 55 432 1 129
Médicos por 1000 habitantes 2,5 1,2 5,4 4,4
Camas nos hospitais por 1000 habitantes 4 7,6 3,4 7,3 

(2)  Referente ao ano 1985 e apenas referente ao território continental    
(3) Referente ao ano 2018

          1986  2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

Publicações periódicas (nº) 1 012 14 963 27
Tiragem anual (nº) 368 475 000 4 538 000 289 669 907 6 249 210
Museus (nº) 223 8 436 18
Nº de visitantes (museus) 4 991 000 206 801 19 777 961 213 134
Cinemas (recintos) 373 10 185 3
Nº de espectadores (cinemas) 18 394 000 291 000 15 540 742 279 140

          1986  2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

Publicações científicas por 100 mil habitantes 6,6 * 233,6 *
Pessoal em Investigação & Desenvolvimento (nº) 10 570,0 228,7 61 455,2 535,4
Despesas em investigação e desenvolvimento (milhares €) 99 099,2 * 2 991 864,1 19 006,1
(8) Referente ao ano 2018    
(9) Referente ao ano 2003    
* Sem dados  

          1986  2019 
 Portugal RAM Portugal RAM

Água distribuíba por habitante (m3/hab) (4)  52,1  92,4 64,4 102,2
Consumo de energia elétrica por consumidor (kWh) (5)  2 777,5  1 382,9 7 501,1 5 793,7
Tratamento de resíduos urbanos (toneladas) 4 595 146 141 539 5 027 378 126 836
Despesa com a proteção ambiental (milhares €) 397 629 7 948 687 312 29  088
Emissões dióxido de carbono de origem fóssil (toneladas) (4)  55 100,7  * 51 121,1 *

(4)  Referentes aos anos 1995/2018    
(5) Referentes aos anos 1994/2018
(6) Referente ao ano 2002    
(7) Referente ao ano 1993    
* Sem dados

SAÚDE

CULTURA

TECNOLOGIA

AMBIENTE

(2)

(6)

(7)

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

(3) (3)

Fontes: Direção Regional de Estatística da Madeira  /  INE- Instituto Nacional de Estatística  /  PORDATA 



A história da integração de Portugal na então Comunidade 
Económica Europeia não pode ser dissociada do papel da 
comunicação ao longo dos últimos 35 anos. 

Para percebermos a evolução temos de recuar à década 
de 90 do século passado. Nesse período o acesso à 
informação era bastante limitado. A notícia da adesão 
de Portugal ao projeto europeu surgiu nas televisões, 
nas rádios e nas páginas dos jornais da época. Geraram-
se dúvidas e incertezas em relação ao futuro de um País 
onde o escudo era ainda a moeda oficial. 

Com o passar dos anos as nuvens foram-se dissipando 
graças também a um maior acesso à informação 
potenciado com a chegada da World Wide Web. A 
partilha de conteúdos relacionados com as vantagens e 
desvantagens da integração europeia permitiu um maior 
esclarecimento da população.
Mais recentemente, as instituições europeias reforçaram de 
forma notória a aproximação aos cidadãos dos diferentes 
Estados Membros e aos órgãos de comunicação social em 
particular. Foram criadas plataformas multimédia onde 
são colocados conteúdos noticiosos acessíveis através de 
um simples clique. Por outro lado, há um claro esforço para 
levar comitivas de vários países, incluindo jornalistas, a 
conhecer de perto o funcionamento de instituições como 
o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. Não menos 
importante é o papel dos Centros de Informação Europe 
Direct espalhados pelo País. São o elo mais próximo do 
cidadão e da comunidade escolar, em particular. 

Atualmente um dos grandes desafios é o combate à 
desinformação. A União Europeia tem desenvolvido 
esforços para combater as chamadas “Fake News” de 
modo a ajudar os cidadãos a resistirem a manipulações 

Cesário Camacho
Jornalista
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mediáticas. Impõe-se desmistificar várias informações erróneas e mitos que são 
propagados rapidamente através das redes sociais. O problema é que as mentiras são 
tantas vezes repetidas que até parecem verdadeiras e, por isso, difíceis de identificar. São 
uma forte ameaça à informação e à democracia. Um exemplo recente e atual prende-
se com as notícias falsas relacionadas com a pandemia de Covid-19 que circulam na 
internet. Teorias da conspiração, movimentos negacionistas, falsas curas e boatos 
colocam em perigo a saúde dos cidadãos.

O combate à desinformação está a ser feito através de um trabalho conjunto entre a 
Comissão Europeia e as “gigantes tecnológicas” como o Facebook, Twitter, Google entre 
outras plataformas. O objetivo do acordo voluntário de autorregulação é adotar códigos 
de boas práticas que permitam bloquear contas falsas e garantir transparência e rigor 
em relação aos conteúdos partilhados.

Se é verdade que as “Fake News” circulam a alta velocidade é também verdade que 
existem várias ferramentas que permitem verificar se uma determinada informação, 
vídeo ou imagem são verdadeiros.

No entanto, importa também uma outra reflexão: o empenho na comunicação e 
informação não se reflete na participação dos cidadãos nas Eleições Europeias. Em 
Portugal as taxas de abstenção têm vindo a aumentar de forma significativa. Em 2019 a 
afluência às urnas foi de apenas 30,7%.
O futuro da Europa está sempre em discussão e em construção, mas ainda existe um 
longo caminho pela frente na aproximação dos cidadãos ao projeto europeu.

O combate às
notícias falsas

11



A União Europeia sempre assentou num modelo social e 
solidário que, no momento presente, e dada a crise atual, 
faz mais sentido ser mantido e até mesmo reforçado nas 
mais variadas áreas de intervenção.
 
Se por um lado, estamos cada vez mais perante uma 
economia globalizada, por outro, vivemos numa 
sociedade com menor capacidade de criar processos de 
socialização, solidariedade, tolerância e justiça social.
 
Unem-nos e separam-nos 27 culturas e tradições num 
projeto em permanente construção e adaptação. Os 
desafios são colossais aos dias de hoje. A crise pandémica 
obriga-nos e convoca-nos a discutir e a refletir, com 
enorme profundidade, quais dos pilares desta construção 
precisam de reparo ou se há mesmo novos pilares a 
construir para que a sustentação da Europa se mantenha 
por muitas mais gerações.
 
Uma União para a Saúde, uma política europeia de 
Turismo, a Política de Vizinhança, o Espaço Schengen 
e a gestão das fronteiras… Há problemas internos e 
internacionais a considerar e há temas estruturais que 
não podem ser descurados. Os direitos humanos e a 
democracia, a paz, a pobreza, a desigualdade e a coesão, 
o impacto na economia das GAFAM (google, amazon, 
facebook, apple, microsoft) a China, os EUA, a Rússia. O 
enfraquecimento do multilateralismo internacional, o 
despertar de nacionalismos e de populismos são outras 
das transformações profundas que fragilizam, hoje, mais 
do que nunca, o processo de construção europeia.
 
A Conferência sobre Futuro da Europa tem de ser mais do que 
uma conferência! Desse debate temos de exigir que sejam 
traçados caminhos e implementadas ações. O envolvimento 
de cada português nesta discussão é fundamental, é a forma 
de vincar o que queremos para a Europa.

Cláudia Monteiro de Aguiar
Deputada ao Parlamento Europeu
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A Europa de 2021tem
de ter mais Portugal
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Portugal, todos nós, devemos celebrar estes 35 anos de integração europeia. Jamais 
duvidar que somos melhores porque integramos este projeto. Recebemos muito porque 
somos contributo para a União. A Madeira e os Açores acrescentaram à Europa um 
património incalculável, a ultraperiferia com as suas gentes, a biodiversidade territorial 
e marinha, a história, cultura e tradições são património que enriquecem a Europa.
 
Em 2019, contávamos com uma taxa de abandono precoce escolar de 10.6%, ainda 
superior à média europeia; em 1992 este valor representava 50%. Em 2019, despesas em 
Investigação e Desenvolvimento representavam 1,4 do nosso PIB, quando em 1995 este 
valor era de apenas 0.52%.  Em 2006, apenas 24% dos agregados domésticos tinham 
ligação de banda larga, em 2020 falamos de 82%.
 
Poderíamos elencar muitos mais indicadores que espelham o nosso desenvolvimento 
económico e social fruto da nossa integração europeia. Importa não apenas celebrá-los, 
mas continuar a lutar pela melhoria consistente dos resultados.
 
Estamos em plena Presidência Portuguesa do Conselho. Começou de forma atribulada e 
enfrenta desafios como o Brexit, a crise pandémica, a saída de Ângela Merkel, a mudança 
de Trump para Biden e apresenta um programa arrojado de uma Europa Social. 

Portugal devia deixar marca a 27: garantir o processo de vacinação célere e eficiente, 
coordenar regras claras e comuns em viagens no espaço Schengen e com países 
terceiros, uma política para a saúde, uma política para o turismo, uma política marítima 
integrada, uma estratégia para economia do mar e, acima de tudo, de forma urgente, 
garantir novas respostas aos cidadãos europeus em matéria de direitos sociais, igualdade 
de género e criar políticas comuns que suportem um envelhecimento digno com base 
numa economia da longevidade.
 
Não esperemos pelos outros, sejamos todos parte integrante, ativa e participativa desta 
União.
Levemos mais Portugalidade à Europa, para que a Europa responda.
 
Permanece atual: “A Europa não se construirá de uma só vez, nem pela concretização de 
um projeto global predeterminado: resultará, sim, de realizações concretas - criando em 
primeiro lugar solidariedades de facto.” Declaração Shuman 1950

A Europa de 2021tem
de ter mais Portugal
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Em 2021 assinalamos 35 anos de integração europeia.
A análise, deste período recente da nossa história, 
determina que se relevem as mudanças profundas que 
se foram operando, em termos económicos, sociais e 
culturais.  
Se nos reportarmos aos principais indicadores de 
desenvolvimento, que o país e a região apresentavam à 
data da adesão à Comunidade Europeia, o balanço a fazer 
terá de ser necessariamente muito positivo.
Em três décadas e meia assistimos a uma forte evolução 
económica e social, a um aumento da esperança média 
de vida, à uma diminuição acentuada da mortalidade 
infantil, a um aumento do nível de qualificação da 
população, a uma forte redução da taxa de analfabetismo, 
a uma grande extensão do apoio social e dos cuidados de 
saúde e a uma substancial melhoria das acessibilidades, 
internas e externas.
Tenho sempre dito que o desenvolvimento da Região 
Autónoma da Madeira assentou em três pilares 
fundamentais: a Democracia, a Autonomia e a Integração 
Europeia.
A identificação com os valores europeus ajudou a 
consolidar a democracia no país. A consolidação da 
democracia foi fundamental para a conceção e o 
desenvolvimento da Autonomia. 
A integração plena na UE e o conquistado Estatuto da 
Ultraperiferia têm funcionado como instrumento decisivo, 
potenciador de progresso.
Este não tem sido um caminho fácil. 
Tudo o que a Madeira e as restantes RUP conseguiram, 
ao longo dos anos, foi com muito esforço, reivindicação 
permanente e o estabelecimento de relações de parceria 
muito estreitas com a Comissão Europeia.
O reconhecimento pela UE dos constrangimentos 
Ultraperiféricos tem sido fundamental para a conceção de 

Fernanda Cardoso
Diretora Regional

dos Assuntos Europeus
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políticas diferenciadas e específicas, adaptadas às limitações estruturais destas Regiões.
A política da UE para a Ultraperiferia tem sido determinante para o desenvolvimento da 
RAM.
Podemos afirmar que o reconhecimento deste estatuto começou a ser traçado no 
próprio Ato de Adesão de Portugal quando ficou expresso, numa Declaração Comum 
Anexa, o compromisso da CE conceder um tratamento diferenciado e adequado à 
RAM tendo em conta as suas características particulares, designadamente a situação 
geográfica, a orografia particular, as graves insuficiências de infraestruturas e o atraso 
económico e cultural face ao espaço continental europeu.
A primeira resposta específica da CE, para o conjunto das RUP, foi a adoção dos Programas 
POSEI.
Com a Declaração 26 anexa ao Tratado de Maastricht, conseguiu-se o compromisso 
político dos Estados Membros no sentido da UE reconhecer, expressamente, a 
especificidade e singularidade da Ultraperiferia.
Esta Declaração abriu caminho para que, em sede do Tratado de Amesterdão, se 
conquistasse um estatuto próprio, com o artigo 299º, nº 2, criando-se assim uma base 
legal sólida e suficiente.
Base legal que transitou para o Tratado de Lisboa, com o artigo 349º e 355º do TFUE, e 
que se consolidou, em termos interpretativos, com o Acórdão do TJUE, no designado 
“caso Maiote”, ao ser estabelecida jurisprudência sobre a função habilitadora do artigo 
349º e o respetivo âmbito de aplicação.
Esta conquista político-jurídica tem permitido usufruir de apoios e de derrogações, nas 
diversas políticas europeias e continua a ser absolutamente determinante.
Importa sublinhar que o Estatuto da Ultraperiferia não é mais do que um instrumento 
ao serviço do desenvolvimento e do continuado esforço de convergência e coesão, 
completamente decisivo no momento que atravessamos. 
A pandemia está a sujeitar a Europa a uma pressão social e económica, sem precedentes. 
Corremos o risco de que anule décadas de progresso em todos os territórios da Europa, 
com especial incidência nos mais vulneráveis, como as RUP.
Precisámos mais que nunca de uma Europa mais forte, mais ágil, mais unida e solidária.
 Neste tempo de desafios sem precedente, só com o apoio da UE conseguiremos 
enfrentar a crise e ultrapassar as consequências económicas e sociais da pandemia, 
construindo uma sociedade mais resiliente e inclusiva.

Os desafios
da Ultraperiferia
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Portugal integrou a União Europeia (Comunidade 
Económica Europeia à data) a 1 de janeiro de 1986. 
A Madeira era na altura uma região muito diferente 
daquela que encontramos hoje. Uma pesquisa rápida 
pelos dados do Instituto Nacional de Estatística mostra 
um caminho claro. Em 1981, no período pré-adesão, a 
Região Autónoma da Madeira (RAM) tinha uma taxa de 
analfabetismo de 26,6% contra 7% em 2011 (dados dos 
últimos censos). Mas vemos também uma aposta na 
educação ao nível do ensino superior: em 1981 apenas 
0,9% dos madeirenses tinham um curso universitário, 
número que ascendeu a 11,6% em 2011. Os dados da 
mortalidade infantil permitem-nos ver que a taxa na 
RAM era de 26,6 mortes por 100 nascimentos em 1981 
tendo descido para 2,6 mortes em 2019. A nível nacional 
a esperança média de vida à nascença dos Portugueses 
subiu de 72,9 em 1985 (ano da adesão) para 80,9 anos 
em 2018 (últimos dados disponíveis). As condições eram 
claramente desfavoráveis e foi essencial fazer evoluir 
Portugal para que se aproximasse dos seus congéneres 
da União. Se consultarmos o saldo da Balança de 
Transferências Públicas entre Portugal e a União Europeia 
(UE) ao longo de 35 anos de adesão ficamos sem qualquer 
dúvida: Portugal recebeu nada mais nada menos do que 
120 686 milhões de euros da UE, tendo contribuído com 
46 657 milhões de euros, um saldo claramente positivo 
para o nosso país. Verbas essas que foram distribuídas 
entre o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu ou o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e tantos 
outros programas que beneficiaram Portugal e as suas 
Regiões Autónomas, onde se inclui a nossa Madeira, na 
melhoria da qualidade de vida e oportunidades para os 
cidadãos.

Sara Cerdas 
Deputada ao Parlamento Europeu
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Mas os desafios continuam. Todos nós já ouvimos que os trabalhos em Bruxelas são 
morosos e prolongados. São muitas as negociações. E ainda mais dificultadas pelo 
facto de não estarmos todos à mesa sentados com o mesmo propósito. A quarta força 
política no parlamento europeu é anti-UE. Forças de oposição a uma instituição que nos 
proporciona fundos, financiamento e programas, e que contribui direta e indiretamente 
para o nosso modo de estar e viver, como região ultraperiférica que somos de pleno 
direito. A União que contribui para 68% da legislação portuguesa, e que nos faz pertencer 
a algo muito maior do que a simples soma de 27 partes. A mesma União, que numa das 
maiores e mais graves crises sanitárias mobilizou 2,7 mil milhões de euros através do 
Instrumento de Apoio de Emergência para adquirir vacinas e medicamentos. Acionou 
em tempo recorde o mecanismo SURE de apoio ao emprego disponibilizando 5,9 mil 
milhões de euros a Portugal que permitiram manter postos de trabalho. E que aprovou 
um pacote de recuperação que ascende a 1,8 biliões de euros para fazer face a uma das 
mais graves crises económicas e sociais deixadas pela pandemia.

Esta é a União Europeia, da paz, da liberdade, da democracia, do estado de direito, 
da segurança e da justiça. Do desenvolvimento sustentável aliado ao crescimento 
económico. Líder mundial no combate às alterações climáticas.  A UE da coesão 
económica, da coesão social e da coesão territorial, dos direitos humanos e da 
solidariedade entre todos, e do respeito pela diversidade cultural e linguística, que 
não quer e não pode deixar ninguém para trás. A UE, que está no cerne do nosso 
desenvolvimento enquanto região, insular, afastada da placa continental, de pequena 
superfície, de orografia difícil e de pequena escala. Sem o cofinanciamento a 85% da UE, 
a nossa região não seria tudo aquilo que é hoje.
Por tudo isto e muito mais, somos União Europeia.

Somos Europa
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Há trinta e cinco anos, Portugal juntou-se à família europeia. 
O sonho que nos fez juntar a outros países é agora mais 
válido do que nunca: paz duradoura, mais prosperidade, 
um espaço de livre circulação, uma cidadania europeia 
com base nos valores da solidariedade, da democracia e 
da sustentabilidade. 
O balanço da integração de Portugal no projeto 
europeu é claramente positivo. Portugal é hoje um país 
completamente diferente, e a Madeira um arquipélago 
distinto. 
A opção europeia foi essencial para a consolidação da 
então jovem democracia portuguesa. A integração na 
Europa contribuiu significativamente para a modernização 
e o desenvolvimento do país. Portugal mudou, cresceu 
e abriu-se. Nestes trinta e cinco anos, vimos aumentar 
significativamente os índices de saúde e bem-estar, 
a esperança média de vida, o nível de escolaridade, a 
inovação e o avanço tecnológico, a regulamentação 
sobre o ambiente e a sua implementação, entre tantos 
outros exemplos. Ao mesmo tempo, constatamos uma 
acentuada diminuição da pobreza, da mortalidade 
infantil, do analfabetismo e da falta de infraestruturas. 
Mudámos muito. Portugal, e a Madeira passaram a fazer 
parte de redes europeias e internacionais na área da 
ciência, da investigação e da inovação, tornando-se mais 
competitivos. Os madeirenses têm peso num mundo em 
constante mudança porque, todos juntos, fazemos parte 
de uma equipa, somos bem mais, vamos mais longe 
com um passaporte que nos abre portas e nos protege, 
mesmo nos locais do mundo onde Portugal não tem uma 
representação diplomática. Os jovens do arquipélago 
podem estudar, trabalhar e fazer voluntariado, numa 
multitude de oportunidades em qualquer ponto da 
Europa e do Mundo. Os pescadores e agricultores viram 
as suas frotas modernizadas e as suas produções apoiadas 
para serem mais sustentáveis, competitivas e inovadoras. 
Os empresários têm as fronteiras abertas para os seus 

Sofia Colares Alves 
Chefe da Representação da Comissão 

Europeia em Portugal

35 anos de Portugal
na UE
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serviços e produtos chegarem a tantos outros mercados, dentro e fora da UE, sendo 
protegidos e incentivados pelos acordos comerciais que conseguimos porque fazemos 
parte de um grupo. 
Portugal veio igualmente acrescentar muito à União Europeia. Pela sua geografia, 
cultura, história, língua e, acima de tudo, pela sua forma de ser. Foi precisamente com a 
integração de Portugal e Espanha e, consequentemente, da Madeira, dos Açores e das 
Canárias, que as questões ligadas à ultraperiferia ganharam dimensão. Hoje, contamos 
com nove regiões ultraperiféricas que têm um estatuto e um espaço muito próprio.
Há, claro, desafios. E neste último ano, deparámo-nos com desafios sem precedentes. A 
UE passou grande parte do ano em modo de gestão de crises com a sua força e coesão 
a serem testadas. O resultado é a confirmação de que a União faz a força. Se, na situação 
atual, têm existido problemas, como seria se não estivéssemos juntos? Há fortes razões 
que nos devem orgulhar e que sublinham a relevância da União Europeia. Os europeus 
optam por estender a mão, a Europa mostra-se como o refúgio dos direitos humanos, 
da real solidariedade e assumindo a responsabilidade de liderar na procura da vacina 
contra a COVID-19 para os europeus e a nível mundial. A Comissão Europeia investe e 
compra vacinas em nome dos 27 Estados-Membros, para que nenhum país fique para 
trás, principalmente os países com menos recursos. E coloca todos os seus instrumentos 
à disposição dos Estados-Membros para que estes possam dar respostas concretas 
e urgentes às famílias e às empresas. Mas fá-lo a pensar também na oportunidade 
de recuperar dando os saltos transformativos que queremos dar. Preparamos os 
instrumentos, como o NextGenerationEU e os muitos programas do novo orçamento 
europeu, para nos apoiar, a todos, nesses saltos. Em conjunto, caminhamos para o futuro 
que queremos: ainda mais justo, ecológico, digital e resiliente.
A União Europeia é um projeto incompleto. Que se vai fazendo. Que se vai adaptando às 
aprendizagens e às novas necessidades. E se em 35 anos já conseguimos tanto, sabemos 
que esta União tem potencial para ser ainda mais. Nesta longa caminhada que é a 
integração europeia, não nos devemos esquecer que a Europa não é um dado adquirido. 
A Europa foi e continuará a ser sempre uma opção. E isso depende da participação de 
cada um de nós. 
O futuro da Europa está sempre em discussão e o projeto europeu em construção. Este 
ano lançamos a Conferência sobre o Futuro da Europa para alimentar esta discussão 
de forma ainda mais próxima de todos os cidadãos. Mas, se as críticas e ideias para 
tornar este projeto melhor e mais nosso são importantes, também é essencial celebrar 
estes trinta e cinco anos lembrando-nos que a paz e a liberdade que a União Europeia 
permitiu não têm preço. 
Viva a Europa!

35 anos de Portugal
na UE
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Desde a integração nas Comunidades Europeias, Portugal desempenha um papel ativo 
na tomada de decisão ao nível das políticas da UE. É nas instituições europeias que essa 
representatividade tem lugar, assegurando a Portugal a possibilidade de contribuir para 
a consolidação do projeto europeu.

Parlamento Europeu 

O Parlamento Europeu é composto por deputados eleitos pelos cidadãos da UE, a cada 
5 anos. Desde a integração de Portugal na UE, decorreram oito eleições ao Parlamento 
Europeu que resultaram num total de 185 eurodeputados portugueses eleitos.

Presença Portuguesa
na União Europeia
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1987

24
Eurodeputados

Eleitos

2004

24
Eurodeputados

Eleitos

1989

24
Eurodeputados

Eleitos

2009

22
Eurodeputados

Eleitos

1994

24
Eurodeputados

Eleitos

2014

21
Eurodeputados

Eleitos

1999

25
Eurodeputados

Eleitos

2019

21
Eurodeputados

Eleitos



O Conselho da União Europeia é composto pelos governos de cada Estado-Membro. A 
presidência é rotativa, sendo exercida por um período de 6 meses. Desde a integração 
na UE, Portugal já presidiu quatro vezes ao Conselho da União Europeia.

Conselho da União Europeia 
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Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia 1992
 
Período: 1 de janeiro a 30 de junho de 1992

Lema: “RUMO À UNIÃO EUROPEIA”

Destaques:
• Assinatura do Tratado da União Europeia 
• Assinatura do Acordo para o Espaço
  Económico Europeu

Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia 2007
 
Período: 1 de julho a 31 de dezembro de 2007

Lema: “UMA UNIÃO MAIS FORTE
             PARA UM MUNDO MELHOR”

Destaques:
• Assinatura do Tratado de Lisboa
• Segunda Cimeira UE-África
• Primeira Cimeira UE-Brasil

Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia 2000
 
Período: 1 de janeiro a 30 de junho de 2000

Lema: “A EUROPA NO LIMIAR DO SÉC. XXI”

Destaques:
• Primeira Cimeira UE-África 
• Adoção da Estratégia de Lisboa
• Acordo de parceria entre a UE e os estados
   de África, das Caraíbas e do Pacífico

Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia 2021
 
Período: 1 de janeiro a 30 de junho de 2021

Lema: “TEMPO DE AGIR: POR UMA
              RECUPERAÇÃO JUSTA,
              VERDE E DIGITAL”

Prioridades:
• Promover a recuperação europeia,
   impulsionada pelas transições
   climática e digital
• Concretizar o Pilar Europeu
   dos Direitos Sociais
• Reforçar a autonomia de uma
   Europa aberta ao mundo



A Comissão Europeia é o órgão executivo da UE, representando os interesses gerais dos 
seus Estados-membros. A direção política é exercida por uma equipa de 27 comissários 
(um por cada Estado-membro), liderado pelo Presidente da Comissão. Enquanto 
Estado-membro da UE, Portugal delegou 6 comissários. A presidência de Durão Barroso 
na Comissão Europeia, foi um dos pontos altos da integração de Portugal na UE. Foi 
o décimo segundo Presidente na Comissão Europeia onde exerceu dois mandatos: de 
2004 a 2009 e de 2009 a 2014. 

 

Comissão Europeia
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António Cardoso e Cunha
(1986-1993)

Comissário responsável no seu primeiro 
mandato pelas Pescas (1986-1988) e no seu 
segundo mandato pela Energia, Euratom, 
Pessoal e Administração, Pequenas e Médias 
Empresas, Comércio e Turismo (1989-1993)

João de Deus Pinheiro (1993-1999)
 
Comissário responsável no seu primeiro 
mandato pela Cultura, Comunicação e 
Informação (1193-1995) e no seu segundo 
mandato pelas Relações Externas com os países 
de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), África do Sul 
e Convenção de Lomé (1996 -1999)
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António Vitorino (1999-2004)

Comissário responsável pela Justiça e 
Assuntos Internos

Carlos Moedas (2014-2019)

Comissário responsável pela Investigação, 
Ciência e Inovação

José Manuel Barroso (2004-2014)

Presidente da Comissão Europeia

Elisa Ferreira (2019-2024)

Política de Coesão e Reformas
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Desde a integração europeia em 1986, Portugal tem beneficiado da Política Regional da 
UE. Esta política permite o acesso a fundos estruturais e de coesão de modo a garantir o 
desenvolvimento equitativo e sustentável da regiões da Europa, fundamentalmente, através 
de três instrumentos de financiamento: o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) que pretende colmatar os desequilíbrios regionais através do desenvolvimento 
sustentável, na adaptação das economias e na transformação das regiões; o Fundo de 
Coesão (FC), cujos objetivos são reforçar a coesão económica, social e territorial e colmatar 
as desigualdades regionais, promovendo o desenvolvimento sustentável; e o Fundo 
Social Europeu (FSE) que tem como objetivo investir na criação de emprego, qualificação 
profissional, aquisição de competências, promoção de melhores condições de emprego, 
inclusão social, igualdade de género e igualdade de oportunidades.

São, igualmente, disponibilizados fundos estruturais de base enquanto componente 
estrutural das políticas europeias de apoio aos setores agrícola e das pescas. O setor 
agrícola foi inicialmente abrangido pelo Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 
(FEOGA-O), no período entre 1989 e 2006, sendo substituído pelo Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER) com o intuito de promover a resolução de problemas 
específicos com que se deparam as zonas rurais, financiando o seu desenvolvimento. O 
setor das pescas foi igualmente abrangido, inicialmente pelo Instrumento Financeiro de 
Orientação da Pesca (IFOP) entre 1989 e 2006, substituído pelo Fundo Europeu das Pescas 
(FEP) entre 2007 e 2013, sendo novamente substituído pelo Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas (FEAMP)”. Este incentivo pretende auxiliar os pescadores na transição 
para uma pesca sustentável e na diversificação das economias em zonas costeiras, através 
da criação de emprego e promoção da qualidade de vida das comunidades costeiras. 

A posição geográfica da Região Autónoma da Madeira (RAM), especificamente, o caráter 
insular que motiva o afastamento ao continente europeu e ao próprio território continental 
português, impondo condicionalismos ao nível dos transportes, ligações e comunicações, 
bem como, a dependência económica a um número relativamente limitado de setores, 
constituem obstáculos consideráveis ao desenvolvimento regional. Assim como, a 
orografia acidentada e o clima peculiar que acentuam a suscetibilidade natural a processos 
potencialmente perigosos, acarretando consequências gravosas para a população.
Atendendo a estas particularidades, a RAM foi reconhecida como Região Ultraperiférica (RUP), 
posição que nos permite ter políticas europeias adaptadas às necessidades da nossa região, 
inclusivamente no acesso aos fundos europeus com o intuito de esbater as desigualdades 
territoriais e promover o crescimento económico, a competitividade, o desenvolvimento 
sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos. Neste sentido, a condição de RUP concedeu-
nos um programa de financiamento específico, o POSEIMA, um subprograma do POSEI 
(Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade). Este pretende atribuir 
os meios financeiros necessários à adoção de medidas nos setores agrícola, energético, 
pecuário, transportes, pesca e artesanato, assim como regulamentação específica nas taxas 
aduaneiras. 

Fundos Europeus
24



Ampliação do Aeroporto do Funchal

Investimento Elegível: 351 Milhões Euros
Financiamento Público: 351 Milhões Euros

Comparticipação Comunitária: 227 Milhões Euros 
FEDER _ PIC REGIS I e REGIS II: 67 Milhões Euros

Fundo de Coesão: 160 Milhões de Euros
QCA I – Quadro Comunitário de Apoio I (1989 - 1993

QCA II – Quadro Comunitário de Apoio II (1994 - 1999)
QCA III – Quadro Comunitário de Apoio III (2000-2006)

Objetivo: Dotar a pista com características que a tornassem operacional para as 
maiores aeronaves comerciais em serviço, através do seu prolongamento por 
meio de uma ponte projetada para suportar uma solicitação pouco habitual - a 
descarga em operação de uma aeronave do tipo “Boeing747-400”.

Aplicação de fundos europeus na RAM *

Desde 1989, a RAM já beneficiou de aproximadamente 3800 milhões de euros distribuídos 
por ciclos plurianuais até ao ano de 2020, através de fundos europeus disponibilizados 
pela UE. Estes são alguns exemplos de projetos emblemáticos financiados com fundos 
europeus.

25

Novo Navio de Ligação ao Porto Santo

Beneficiário: Porto Santo Line, Lda
Investimento Total: 35 Milhões de Euros 
Investimento Elegível: 27,4 Milhões de Euros
Comparticipação FEDER: 9 Milhões de Euros
POPRAM III – Programa Operacional Plurifundos
                           da Região Autónoma da Madeira
QCA III – Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006)

Objetivo: Adquirir um navio pela empresa Porto Santo Line para melhorar o 
transporte marítimo entre o Funchal e o Porto Santo. O navio de ligação ao Porto 
Santo veio permitir toda uma estratégia de desenvolvimento regional para a Ilha 
do Porto Santo, minimizando o impacto da dupla periferia com a melhoria das 
acessibilidades inter-ilhas.
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Complexo para a Natação Desportiva da RAM

Beneficiário: Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes
                         (Atual Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas)

Investimento Total: 27 Milhões de Euros                                    
Investimento Elegível: 14.3 Milhões de Euros

Comparticipação FEDER: 7.9 Milhões de Euros       
QCA III – Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006)

Objetivo: Construção de um complexo de piscinas localizado na Penteada, 
compreendendo uma piscina olímpica, uma piscina de saltos e piscinas de 
aprendizagem.

Conservação e Restauro dos Tetos
Mudéjares da Sé do Funchal

Beneficiário: Secretaria Regional de Turismo e Cultura
Investimento total: 8.6 Milhões de Euros
Investimento elegível: 5.5 Milhões de Euros
Comparticipação FEDER: 4.7 Milhões de Euros
Programa Operacional Madeira 14-20 
PORTUGAL 2020 (2014-2020)

Objetivo: Restituir toda a beleza e cor do único teto mudéjar a nível nacional, e 
dos poucos a nível europeu, com esta dimensão e complexidade e remodelar a 
rede elétrica e a iluminação do interior do templo.

Observatório Oceânico
da Madeira

Investimento Total: 3.5 Milhões de Euros
Investimento Elegível: 3.5 Milhões de Euros

Comparticipação FEDER: 2.9 Milhões de Euros
Programa Operacional Madeira 14-20 

PORTUGAL 2020 (2014-2020)

Objetivo: Desenvolver a Investigação científica fundamental e aplicada no 
âmbito das Ciências do Mar na Madeira. Está alicerçado em quatro pilares 
temáticos: Biodiversidade, Pescas e Maricultura, Detecção e Seguimento Remoto, 
e Modelação e Previsão meteo-oceanográfica.

© Foto:  Ricardo Faria Paulino/Direção Regional da Cultura

© Foto:  Observatório Oceânico da Madeira

© Foto arquivo/Aspress
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Escola Secundária e Profissional
de São Martinho

Beneficiário: Secretaria Regional do Equipamento Social
(Atual Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas)

Investimento total: 14.2 Milhões de Euros
Investimento Elegível: 14.2 Milhões de Euros

Comparticipação FEDER: 12.1 Milhões de Euros
Programa INTERVIR+

QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013)

Objetivo: Construção de uma escola com uma forte vertente de ensino profissional 
e tecnológico, dotando a Região de melhores condições de ensino nesta área de 
educação. Construção de um conjunto de blocos (tipo naves) específicos para 
a formação intensiva de profissionais nas áreas de Metalomecânica e Mecânica, 
Construções Metálicas, Soldaduras, Canalizações e outras conexas. Inclui 
também uma aposta forte em Novas Tecnologias (informática, mais orientada 
para o Hardware), estabelecendo-se uma ligação ativa e efetiva com a mecânica 
(assistida, robotizada).

Intervenção nos Troços Terminais
das Principais Ribeiras do Funchal

Beneficiário: Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira
Investimento total: 81.9 Milhões de Euros
Comparticipação Fundo de Coesão: 65.8 Milhões de Euros
POVT – Programa Operacional valorização do Território
QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013)

Objetivo: Correção torrencial das três principais ribeiras da cidade do Funchal, 
nas zonas terminais dos referidos cursos de água e tem como objetivo principal, 
proceder ao reordenamento e reabilitação estrutural das infraestruturas, numa 
perspetiva de correção das vulnerabilidades e riscos resultantes de torrentes e 
aluviões em zonas críticas como a Baixa do Funchal, que se agudizaram de forma 
particular após a intempérie de 20 de fevereiro de 2010.

© Foto:  Ricardo Faria Paulino/Direção Regional da Cultura

© Foto arquivo/Aspress

© Foto: Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
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Centro de Apoio à Deficiência Motora

Beneficiário: Secretaria Regional dos Equipamentos
                         e Infraestruturas
Investimento total: 9.6 Milhões de Euros
Investimento Elegível: 5.5 Milhões de Euros
Comparticipação FEDER: 4.7 Milhões de Euros
Programa Operacional Madeira 14-20 
PORTUGAL 2020 (2014-2020)

Objetivo: Disponibilizar uma infraestrutura dimensionada e concebida de raiz, 
para responder adequadamente às necessidades de Reabilitação Psicossocial e 
Terapêutica da população com deficiência. A mesma contribui para a melhoria 
do bem-estar e qualidade de vida desse segmento da população, promovendo 
a sua inclusão social e educação integral, reforçando-se assim a coesão e 
solidariedade internas.

Ampliação da Central Hidroelétrica
da Calheta

Beneficiário: Empresa de Eletricidade da Madeira
Investimento total:  71,5 Milhões de Euros

Investimento elegível: 57.1 Milhões de Euros
Comparticipação FEDER: 43.9 Milhões de Euros

PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos

PORTUGAL 2020 (2014-2020)

Objetivo: Criação de uma infraestrutura de armazenamento de energia elétrica, 
através da ampliação e transformação do Aproveitamento Hidroelétrico da 
Calheta num sistema reversível, que inclui a produção de energia elétrica e a 
captação, armazenamento e bombagem de água, visando reforçar a capacidade 
de receção da energia proveniente de fontes renováveis intermitentes no sistema 
elétrico isolado de pequena dimensão da Ilha da Madeira.

© Foto:  Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

© Foto:  Empresa da Eletricidade da Madeira
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Radar Meteorológico da Região Autónoma da Madeira 

Beneficiário: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.
Investimento total: 3.4 Milhões de Euros
Investimento elegível: 3.2 Milhões de Euros
Comparticipação FEDER: 3 Milhões de Euros
PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
PORTUGAL 2020 (2014-2020)

© Foto: Delegação Regional da Madeira - IPMA

Objetivo: Melhorar a qualidade e 
disponibilidade dos serviços meteorológicos 
prestados pelo IPMA na RAM, nos 
domínios da vigilância meteorológica e 
hidrometeorológica e da previsão a muito 
curto prazo, contribuindo assim para a 
salvaguarda de pessoas e bens e para uma 
gestão mais segura de inúmeras atividades 
socioeconómicas, face a fenómenos de tempo 
severo; utilizar as observações de radar na 
assimilação de modelos de previsão numérica 
do estado do tempo, com reflexos na melhoria 
do seu desempenho e, consequentemente, 
na melhoria da qualidade da previsão 
meteorológica e na validação de modelos 
numéricos; constituir uma importante 
infraestrutura científica e tecnológica na RAM, 
suscetível de potenciar a criação de sinergias 
nos domínios da I&D com instituições 
regionais, nomeadamente com Serviço 
Regional de Proteção Civil I.P. RAM, com a 
Universidade da Madeira (UMa), o Laboratório 
Regional de Engenharia Civil (LREC), o 
Instituto superior Técnico (IST), Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 
no desenvolvimento de modelos científicos 
e conceptuais nos domínios do clima e 
alterações climáticas, de cheias repentinas e 
caudais das ribeiras, associados.

* Imagens e conteúdos cedidos pelo Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM.



Para celebrar a efeméride dos 35 anos da Integração de Portugal na União Europeia, 
o Europe Direct Madeira em parceria com o Clube Europeu e o Programa Escola 
Embaixadora do Parlamento Europeu (EEPE) da Escola Secundária de Francisco Franco 
lançou o desafio aos alunos do Grupos de Artes para produção de telas alusivas à 
temática dos “35 anos de Adesão de Portugal à União Europeia”.

CONCURSO

“35 Anos de Adesão de Portugal
à União Europeia: o que mudou?”
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CO-FINANCIADO PELA
UNIÃO EUROPEIA

ENTIDADE DE
ACOLHIMENTO

CENTRO DE INFORMAÇÃO EUROPE DIRECT MADEIRA

E-mail: europedirect@aigmadeira.com
Telefone: 291 635 113

Site: http://europedirect.aigmadeira.com
Morada: Edifício Casa da Cultura  – Câmara de Lobos


