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____________________________________________________________

ACTA

----- Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas onze horas e
trinta minutos, reuniu, no salão Europa da sede do Parlamento das Canárias, sito na
cidade de Santa Cruz de Tenerife, o Grupo de Ligação das Jornadas Parlamentares
Atlânticas, com a presença dos Deputados José Carlos Gomes San-Bento de Sousa e
António Augusto Baptista Soares Marinho, na qualidade de representantes da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, dos Deputados Zacarías
Gómez Hernández e Juan José Márquez Fandiño, na qualidade de representantes do
Parlamento das Canárias e dos Deputados Jaime Filipe Gil Ramos e Rui Miguel da
Silva Barreto, na qualidade de representantes da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira, conforme folha de presenças devidamente assinada pelos
seus intervenientes. O Parlamento Nacional de Cabo Verde justificou formalmente a
ausência dos seus representantes, designadamente dos Deputados Celita Annie
Alfama Pereira e Rui Semedo, através de comunicação eletrónica que se encontra
anexa à presente ata e que dela faz parte integrante. -------------------------------------------- Da ordem de trabalhos da reunião, remetida previamente a todos os
Parlamentos com assento neste Grupo de Ligação, constaram os seguintes pontos: ----- Ponto um: aprovação da acta da reunião anterior; Ponto dois: Definição dos
temas dos grupos de trabalho; Ponto três: Proposta de Regulamento das IX Jornadas
Parlamentares Atlânticas; Ponto quatro: Apresentação da proposta de programa das
IX Jornadas Parlamentares Atlânticas; Ponto cinco: Calendarização; Ponto seis:
Outos assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Dando seguimento ao ponto um da agenda, o Deputado Juan Fandiño tomou a
palavra para solicitar a aprovação da acta da reunião do Grupo de Trabalho das
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Jornadas Parlamentares Atlânticas, realizada no mês de julho de dois mil e dezassete,
na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, tendo a mesma
merecido a concordância unânime de todos os presentes e sido, posteriormente,
assinada pelos representantes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira e do Parlamento das Canárias. ---------------------------------------- De seguida e entrando-se no ponto dois da agenda, o Deputado Juan Fandiño
usou da palavra para distribuir pelos Deputados presentes o documento intitulado
“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, adiante designado de ODS, aprovados
pela Organização das Nações Unidas, na sua Agenda 2030, sobre o desenvolvimento
sustentável. Seguidamente, o Deputado Juan Fandiño apresentou a proposta do
Parlamento das Canárias quanto aos temas a serem debatidos pelos quatro grupos
trabalho nas nonas Jornadas Parlamentares Atlânticas e que refletem parte dos
objetivos plasmados no ODS, proposta esta aprovada previamente pelos diferentes
Partidos com assento naquele Parlamento. Resumidamente, o Parlamento das
Canárias propôs os temas, divididos pelos quatro Grupos de Trabalho, da seguinte
forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Um - “Ação em prol do clima: a Macaronésia como região importante no
combate contra as alterações climatéricas”, onde se incluem os objetivos seis, sete,
catorze e quinze do ODS, ou seja, o debate do Grupo de trabalho iria se debruçar
sobre: como garantir a disponibilidade da água e a gestão sustentável deste recurso,
como garantir que o saneamento seja uma realidade para todos os cidadãos, como
assegurar que todos tenham acesso a energia de forma segura, sustentável e actual,
como conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos,
como proceder para que a floresta tenha uma gestão sustentada e ainda, como
travar a desertificação, como reverter a degradação dos solos e como impedir a
perda de biodiversidade. ----------------------------------------------------------------------------Grupo dois – “Alianças para alcançar os objetivos”, cujo debate iria incidir sobre o
objetivo dezassete do ODS, isto é, reforçar a aliança mundial sobre o
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desenvolvimento sustentável e dar continuidade aos acordos já alcançados no
âmbito das Jornadas Parlamentares Atlânticas. -----------------------------------------------Grupo três – “Diminuição das desigualdades”, criando espaço para se apresentarem
estratégias comuns com vista ao fim de todas as formas de pobreza e à redução das
desigualdades verificadas nos e entre os Países que, no fundo vão ao encontro dos
objetivos um e dez do ODS. -------------------------------------------------------------------------Grupo quatro – “Igualdade de género”, onde se possam apresentar propostas no
sentido de se alcançar uma efetiva igualdade de género e de promoção de condições
para que todas as mulheres possam revindicar os seus direitos, contribuindo-se
assim para que o objetivo cinco do ODS seja uma realidade. ----------------------------------O Deputado Zacarías Hernández tomou a palavra para fundamentar as propostas
ora apresentadas pelo Parlamento das Canárias, dando especial destaque às
temáticas a debater pelo Grupo Um e a sua relevante importância no contexto atual,
dando como exemplo o episódio com as microalgas produzidas nas costas das
Canárias durante o verão passado e as consequências que as mesmas acarretaram
para este arquipélago. ----------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, o Deputado José San-Bento interveio para relembrar que as
temáticas e presidências dos grupos de trabalho tinham sido previamente
acordadas, existindo assim uma estrutura já definida, pese embora concorde com a
pertinência dos temas apresentados pelos Deputados do Parlamento das Canárias.
Continuou referindo que, nesse sentido, cada Parlamento deveria efetuar uma
proposta em relação ao grupo de trabalho para o qual foi designado a assumir a
presidência, criando-se assim uma base de discussão. Relembrou ainda que a união
entre as Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, designada de RUP’s, aqui
presentes, não deve ser esquecida, nomeadamente no que respeita ao
desenvolvimento das políticas de coesão e às estratégias de desenvolvimento da
União Europeia após 2020. Sublinhou também que o Grupo Um, ao qual estão afetas
as questões políticas, deveria abordar temas relacionados com as políticas de coesão
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e desenvolvimento da União Europeia, existindo uma maior margem de manobra
nos restantes grupos de trabalho para analisarem as questões relacionadas com o
desenvolvimento sustentável, embora sem nunca perder o ponto de vista
económico. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O Deputado António Marinho interveio de seguida para relembrar os acordos
alcançados na anterior reunião do Grupo de Ligação, e ainda para que as propostas
ora apresentadas pelas Canárias sejam incluídas nessa nomenclatura que mereceu a
concordância dos elementos de ligação dos quatro Parlamentos. ---------------------------- O Deputado José San-Bento tomou novamente a palavra para clarificar a sua
primeira intervenção, no sentido de reiterar os acordos obtidos na reunião de julho
de dois mil e dezassete, na Madeira, referindo que a ausência dos Deputados de
Cabo Verde retira margem de manobra para possíveis modificações aos acordos já
alcançados, apesar de manifestar a possibilidade de se integrar algumas das
propostas dos Deputados do Parlamento das Canárias nas áreas temáticas prédefinidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Deputado Jaime Ramos iniciou a sua intervenção manifestando a importância
de se manterem inalterados os acordos alcançados e refletidos na acta há pouco
aprovada. Assim, propôs que os temas a serem debatidos por cada Grupo de
Trabalho sejam analisados separadamente, indicando o objetivo global ou temático
e, a partir daí, incluir o seu conteúdo detalhado. -------------------------------------------------- Face às posições dos Deputados das Assembleias Legislativas das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, foi acordado um intervalo de cinco minutos,
por solicitação dos Deputados Juan Fandiño e Gómez Hernández, para que estes
pudessem reajustar as suas propostas. ------------------------------------------------------------- Retomaram-se os trabalhos com a intervenção do Deputado Juan Fandiño,
relembrando que no passado mês de julho, paralelamente à reunião do Grupo de
Ligação, foi realizada uma reunião dos Presidentes das Assembleias, os quais
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acordaram introduzir os ODS na temática das Jornadas, concordando, no entanto,
que esses objetivos se devem limitar às áreas e aos grupos temáticos já pré-definidos
e que são: Grupo Um: Questões Políticas; Grupo Dois: Questões Económicas; Grupo
Três: Questões Ambientais e; Grupo Quatro: Questões Culturais. Nesse seguimento,
apresentou uma readaptação à proposta inicial do seu Parlamento, conciliando os já
referidos objetivos dos ODS nos grupos de trabalho pré-definidos e ora anunciados.
Continuando no uso da palavra, o Deputado Juan Fandiño solicitou ainda que, no
Grupo Quatro, relativo à cultura, se possam também incluir questões relacionadas
com a educação e a igualdade de género. Por fim, agradeceu a predisposição dos
presentes para alcançar um acordo. ------------------------------------------------------------------ O Deputado José San-Bento mostrou a sua concordância relativamente à nova
proposta da Delegação das Canárias, sugerindo que a abordagem se faça grupo a
grupo, definindo o tema específico para cada um deles e os objetivos do ODS que
devem contemplar. No entanto, solicitou a opinião da delegação da Região
Autónoma da Madeira em relação a esta proposta e aos objetivos que devem ser
abordados em cada um dos Grupo de Trabalho. -------------------------------------------------- O Deputado Jaime Ramos demostrou interesse em se poder articular os ODS nos
quatro grupos de trabalho pré-definidos como eixo transversal das Jornadas, mas
sem que os ODS se convertam no núcleo ou objeto das mesmas. Segundo o
Deputado Jaime Ramos, o elemento fundamental devem ser as negociações com a
União Europeia e a união entre as RUPs para enfrentar com sucesso essas
negociações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação ao primeiro grupo de trabalho que será presidido pelo Parlamento
dos Açores, o Deputado José San-Bento interveio dizendo que entende haver uma
grande questão a desenvolver: as RUP’s e as políticas de coesão da União Europeia,
estando de acordo que os ODS sejam uma matéria transversal a todos os grupos de
trabalho. De seguida, os Deputados Rui Barreto, Juan Fandiño, António Marinho,
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Jaime Ramos e José San-Bento, intervieram, separadamente e por diversas vezes,
para debater os conteúdos que devem ser abordados no presente grupo de trabalho,
bem como a necessidade de o dotar de um título relevante para efeitos de
comunicação e ainda diversas questões sobre a importância para as RUP’s dos temas
a tratar. Por fim, é acordado que o título do primeiro grupo de trabalho seja “As
Regiões Ultraperiféricas, os Estados e a União Europeia”, com os seguintes
conteúdos a debater: as políticas de coesão da União Europeia após 2020; O estatuto
das Autonomias e; A relação especial com Cabo Verde e a relação com África. ----------- No que respeita ao segundo grupo de trabalho, cuja presidência compete ao
Parlamento da Madeira, após as intervenções dos Deputados Jaime Ramos, Rui
Barreto e Juan Fandiño, é acordado unanimemente que o respetivo tema se designe
“As economias insulares da Macaronésia no contexto da economia global: especial
incidência do turismo, comércio e sector primário”, e que incluirá os conteúdos
sobre turismo, comércio, transportes, comunicações e sector primário. É também
acordado excluir-se a discussão da fiscalidade na Macaronésia. ------------------------------ Ainda neste âmbito, o Deputado Juan Fandiño referiu que neste segundo grupo
poderiam ser abordados, embora de modo transversal aos conteúdos acordados, os
objetivos números um, oito e dez do ODS que visam respetivamente, o fim da
pobreza, a promoção do crescimento económico sustentado e inclusivo, alcançar
uma situação de pleno emprego, melhorar a qualidade e a produtividade do trabalho
e reduzir a desigualdade nos Países e entre eles. ------------------------------------------------- De seguida, foi abordado o tema referente ao quarto grupo de trabalho que será
presidido pelo Parlamento das Canárias. O Deputado Juan Fandiño tomou da palavra
para propor que o tema deste Grupo seja “Educação, Cultura e Igualdade de
Género”. Foi ainda feita referência à possibilidade de se procurar convénios ou
instrumentos análogos de cooperação em matéria de educação entre as diferentes
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regiões. A proposta do Parlamento das Canárias relativamente a esta matéria foi
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- Uma vez que o terceiro grupo de trabalho será presidido pelo Parlamento de
Cabo Verde e tendo em conta que os seus representantes não puderem estar
presentes na reunião em apreço, por razão devidamente justificada, este foi o último
tema a ser abordado. Sobre a designação a propor para este Grupo intervieram os
Deputados José San-Bento, Jaime Ramos, Rui Barreto e Zacarías Hernández,
defendendo que o mesmo deveria incidir sobre a sustentabilidade ambiental. Por
fim é acordado que a denominação do tema a debater será “A Macaronésia e as
alterações climatéricas”. No entanto, os presentes ressalvaram que os conteúdos
específicos deste grupo de trabalho, no âmbito dos ODS que constam na proposta
inicial da delegação das Canárias, nomeadamente os seus objetivos números seis,
sete, catorze e quinze, apesar de merecerem a sua concordância, sejam
oportunamente analisados e validados pela delegação de Cabo Verde. -------------------- Prosseguindo com a agenda da reunião, deu-se início ao seu ponto três, que versa
sobre a proposta de regulamento para as nonas Jornadas Parlamentares Atlânticas.
O Deputado José San-Bento começou por expor que o documento reflete as normas
consagradas no Regulamento Geral. Prosseguiu, incidindo especialmente nas
diretrizes sobre a composição das delegações, que têm um máximo de dez
representantes por Parlamento, não contabilizando para o efeito o respetivo
Presidente do Parlamento; na constituição dos grupos de trabalho, tendo cada um
deles um presidente e um relator; na votação por consenso e na possibilidade da
existência de declarações de voto, bem como ao facto que, tanto a regulamentação
do funcionamento das Jornadas como a execução das decisões são da
responsabilidade do Grupo de Ligação. Por fim, sublinhou que é um Regulamento
simples e básico, com importância para o bom funcionamento das Jornadas, mas
aberto a possíveis alterações. -----------------------------------------------------------------------
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---- O Deputado Zacarías Hernández demonstrou a sua concordância com a proposta
de Regulamento, embora questionando sobre a eventual posição de Cabo Verde. O
Deputado José San-Bento informou que a presente proposta de Regulamento foi
remetida previamente e em tempo útil a todos os Parlamentos aquando da
convocatória para a presente reunião, não se registando qualquer objeção por parte
dos representantes de Cabo Verde. ------------------------------------------------------------------ No seguimento do debate, o Deputado Jaime Ramos expressou a sua
concordância com a proposta de Regulamento, indicando, no entanto, pequenas
questões que poderiam ser melhoradas, nomeadamente a alusão à declaração dos
Presidentes e o formato das conclusões dos grupos de trabalho. Os Deputados Juan
Fandiño e José San-Bento tomaram novamente a palavra para esclarecer as questões
procedimentais, nomeadamente quanto à relação entre a declaração dos
Presidentes e as conclusões dos Grupos de Trabalho. Foi então acordado manter-se
a mesma redação da proposta de Regulamento. -------------------------------------------------- Entrando no ponto quarto da ordem de trabalhos, o Deputado José San-Bento
tomou a palavra para expor e detalhar a proposta de programa das nonas Jornadas
Parlamentares Atlânticas. Em consequência do aumento do fluxo turístico registado
no arquipélago dos Açores, solicitou o Deputado aos presentes que estes informem
a organização, com a maior brevidade possível, sobre a composição das respetivas
Delegações, de forma a assegurar devidamente as questões logísticas, mais
concretamente no que diz respeito aos transportes aéreos e alojamento, evitandose assim constrangimentos relativos às suas reservas. Fez também referência ao
transtorno pela não realização do almoço no dia da chegada a Ponta Delgada, isto
por causa da hora de chegada, que se prevê pelas catorze horas, mas que tal situação
seria colmatada com um lanche a ser disponibilizado às Comitivas a quando da sua
chegada. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- De seguida, o Deputado Zacarías Hernández agradeceu a apresentação do
programa e informou sobre a sua intenção de enviá-lo à Presidente do Parlamento
das Canárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Deputado Jaime Ramos também interveio para manifestar o seu agrado quanto
às reuniões/ visitas temáticas programadas e para questionar se haveria tempo
suficiente entre a hora de encerramento das Jornadas e os horários de partida dos
voos. Sugeriu-se, também, que fosse incluído no programa uma visita à central
geotérmica, na ilha de São Miguel, mesmo que para tal se tenha de abdicar da visita
às Furnas, proposta esta que mereceu a concordância de todos. Por fim os
representantes dos Açores, transmitiram que iriam colocar à Presidente do
Parlamento dos Açores a possibilidade de se visitar a central geotérmica e explicaram
ainda como se iria proceder toda a articulação inerente à preparação das nonas
Jornadas. Para o efeito, ficou acordado que a organização iria, muito em breve,
remeter um email a todos os Parlamentos com informação pertinente no que diz
respeito aos alojamentos pré reservados e aos possíveis itinerários entre o local de
origem/Açores/local de destino. ----------------------------------------------------------------------- Em relação ao quinto ponto da agenda, o Deputado José San-Bento informou
sobre o cronograma das Jornadas, elencando os marcos mais relevantes e que
importam ser cumpridos por todos. Assim, deverá ser remetido ao Parlamento dos
Açores: até final de janeiro, a indicação do nome dos Presidentes e Relatores; até
final de março, a indicação da composição das Delegações e a identificação das
pessoas que formam parte de cada um dos grupos de trabalho; até final de abril, o
envio da proposta de texto elaborada pelos Presidentes e Relatores dos diferentes
grupos de trabalho. Sobre este documento, foi ainda referido a conveniência de o
submeter informalmente, no formato de texto em Times New Roman 12,
espaçamento 1,5 e ter uma extensão de aproximadamente três ou quatro páginas.
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Por sua vez, o Parlamento dos Açores comprometeu-se a remeter aos restantes
Parlamentos, até ao final de março, o programa definitivo. ------------------------------------ No item dedicado aos outros assuntos e ainda no uso da palavra, o Deputado
José San-Bento apresentou o logotipo das nonas Jornadas Parlamentares Atlânticas,
esclarecendo que o mesmo tem por base o logotipo das oitavas Jornadas, apenas
com alteração do número da sua edição e do arquipélago anfitrião. ------------------------ Em relação à página web, a Delegação dos Açores informou sobre os
procedimentos que estão em curso, principalmente no que concerne à tradução dos
conteúdos, para que o mesmo esteja disponível nos dois idiomas, português e
espanhol, embora tenha registado alguns problemas que, entretanto, surgiram para
aceder ao domínio, razão pela só agora estarem a atualizar a página das Jornadas.
Indicou também que os conteúdos anteriores ficarão numa secção da página sobre
a história ou a documentação histórica das Jornadas. ------------------------------------------- Já na reta final dos trabalhos, os representantes das delegações das Canárias e
da Madeira intervieram para agradecer o programa das Jornadas e a documentação
apresentada pelos representantes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Por nada mais haver a tratar, a reunião foi dada por encerrada pelas treze horas
e quinze minutos, da qual foi lavrada esta acta que, depois de aprovada, será
assinada pelos representantes dos Parlamentos presentes. --------------------------------
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José Carlos Gomes San-Bento de Sousa ____________________________________
António Augusto Baptista Soares Marinho __________________________________
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

Jaime Filipe Gil Ramos __________________________________________________
Rui Miguel da Silva Barreto ______________________________________________
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

Zacarías Gómez Hernández ______________________________________________
Juan José Márquez Fandiño _____________________________________________
Parlamento das Canárias

11

