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MADEIRA

260 000 habitantes 801 km2

● A Madeira é um arquipélago situado a 1 000 km de Portugal, 
no Atlântico, com 260 000 habitantes. 

● Os principais trunfos do arquipélago são o turismo, os 
recursos naturais, o desenvolvimento de tecnologias 
espaciais e as biotecnologias. O turismo pode ser reforçado 
com uma maior valorização dos recursos naturais e culturais.

● A exportação de produtos agrícolas (açúcar, frutos 
tropicais e vinho) constitui uma parte importante da economia 
do arquipélago. Estes produtos podem tornar-se verdadeiras 
vantagens competitivas. 

●	 A	 região	depara-se	com	desafios:	a	taxa de desemprego 
dos jovens ultrapassa o dobro da média da UE e os baixos 
níveis	 de	 qualificação	 da	 população	 e	 o	 abandono	 escolar	
precoce	continuam	a	ser	um	desafio.

✓ Um sólido setor da economia azul, incentivando o desenvolvimento das 
energias renováveis marinhas, da aquicultura e das biotecnologias azuis e da 
pesca local

✓ Um setor agroalimentar mais competitivo, com processos de produção 
modernizados 

✓ Uma mobilidade e empregabilidade acrescidas, bem como novas 
competências dos jovens, ao contribuir financeiramente para que 
estudantes e voluntários viajem com o programa Erasmus + e o Corpo 
Europeu de Solidariedade

✓ A ajuda prestada aos investigadores e às suas atividades, ao facilitar a 
sua participação no programa de investigação Horizonte 2020

✓ A tomada em consideração dos interesses da região a montante, aquando 
da negociação dos acordos comerciais que envolvam produçÕes locais 
específicas  (como o vinho e a banana) 

✓ Um apoio acrescido às ligações de transportes  

Ao incentivar as regiões ultraperiféricas a tirar partido das suas vantagens únicas, a estratégia 
ajudá-las-á a criar novas oportunidades para os seus habitantes, a promover a inovação em 
setores como a agricultura, a pesca ou o turismo e, em simultâneo, a aprofundar a cooperação com 
os	países	vizinhos.	Para	a	Madeira,	a	estratégia	pode	contribuir	em	especial	para:

 O QUE TRARÁ A NOVA ESTRATÉGIA PARA A MADEIRA?

AS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS

TERRAS DA EUROPA 
NO MUNDO



Entre os resultados previstos	deste	financiamento,	contam-se:

 ▶	Duplicação do investimento público na investigação em percentagem do PIB
 ▶	Criação de 1 147 novos postos de trabalho em empresas que beneficiam de 

apoio
 ▶	Apoio a 450 empresas
 ▶	Acréscimo de 150 000 visitas a marcos naturais e culturais
 ▶	Acréscimo de 12 % na quota das energias renováveis utilizadas para a produção   

de eletricidade
 ▶	Participação de 4 527 pessoas de grupos desfavorecidos em cursos de formação  
 ▶	Ajuda à modernização para 1 000 explorações agrícolas

102 milhões de EUR no âmbito 
do Fundo Europeu Marítimo 
e das Pescas para as regiões 
ultraperiféricas portuguesas

 POSEI,  o programa agrícola 
específico	para	as	regiões	

ultraperiféricas, que pode apoiar 
as duas regiões ultraperiféricas 

portuguesas até 106 milhões de 
EUR anuais

127 milhões de EUR no âmbito 
do programa de cooperação 

europeia para os Açores, a Madeira 
e as Ilhas Canárias

ADICIONALMENTE:

 Os fundos da União Europeia para 2014-2020

595 
milhões de 

euros  

As	regiões	ultraperiféricas	beneficiam	de	medidas	derrogatórias	ou	específicas,	legislativas	e	não	legislativas,	nomeadamente	nos	domínios	do	
desenvolvimento	regional,	da	agricultura,	dos	auxílios	estatais	e	da	fiscalidade,	dos	transportes	e	das	pescas,	a	fim	de	atenuar	o	impacto	das	suas	
condicionantes	específicas	e	de	estimular	o	seu	crescimento	económico.	A	Madeira,	em	particular,	beneficia	de	um	regime	de	tributação	específico	
para o rum e  licores produzidos e consumidos localmente.

  Especificidades das outras políticas da UE   

Centro de Simulação Clínica na Madeira 

FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Financiamento da UE: 1,6 milhões de EUR 

O Centro de Simulação Clínica, situado no hospital Dr. Nélio Mendonça, está equipado com 
simuladores	médicos	avançados	e	inovadores,	a	fim	de	desenvolver	as	melhores	práticas	
médicas, melhorar a qualidade dos cuidados e a segurança dos pacientes, e oferecer 
formação contínua ao pessoal médico. 

Instalação de um Centro de Controlo de Satélites na Madeira

FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Financiamento da UE: 2,7 milhões de EUR 

O projeto apoia a instalação de um centro de controlo de satélites, 25 transpondedores e 
8 estações terrestres. Estas instalações contribuem para controlar os satélites e comunicar 
com eles. O Centro deverá ser capaz de prestar e comercializar serviços tecnológicos no 
domínio dos satélites, transformando a Madeira numa região pioneira em tecnologias de 
ponta.

      O QUE FAZ A UNIÃO EUROPEIA PELA MADEIRA?

      EXEMPLOS DE PROJETOS APOIADOS PELA UE NA MADEIRA
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