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Badanie dla Komisji REGI -  
Gospodarcza, społeczna i terytorialna sytuacja Azorów (Portugalia) 

 
Niniejszy briefing sporządzono, aby zapewnić informacje na potrzeby wizyty delegacji Komisji Rozwoju 
Regionalnego Parlamentu Europejskiego na Azorach (Portugalia) w dniach od 22 do 26 maja 2017 r., która 
obejmie wyspy São Miguel i Terceira. 
 
1. Wprowadzenie  
Archipelag Azorów jest regionem autonomicznym Portugalii położonym na północnym Atlantyku, 1 500 km 
od kontynentu europejskiego (odległość od Lizbony). Jest to archipelag wulkaniczny składający się z 9 wysp 
i kilku wysepek należących do trzech grup: 1) grupy zachodniej (obejmującej dwie wyspy: Flores i Corvo); 
2) grupy centralnej (obejmującej pięć wysp: Faial, Pico, São Jorge, Graciosę i Terceirę); oraz 3) grupy 
wschodniej (obejmującej dwie wyspy: São 
Miguel i Santa Marię oraz wysepki Formigas). 
Położenie geograficzne Azorów i ich wulkaniczne 
pochodzenie skutkują dużą różnorodnością 
ekosystemów i krajobrazów. Niektóre z zasobów 
naturalnych Azorów zostały sklasyfikowane 
przez UNESCO jako rezerwaty biosfery (tj. 
Corvo, Flores i Graciosa). Na Azorach panuje 
klimat morski, ze średnią temperaturą wynoszącą 
20,5°C w lecie i 16°C w zimie. Powierzchnia 
obszaru morskiego Azorów wynosi 954 496 km2, 
co sprawia, że jest to jedna z największych 
wyłącznych stref ekonomicznych (w.s.e.) w Unii 
Europejskiej.1  

 

Źródło: Freguesias.pt 

São Miguel jest największą wyspą archipelagu Azorów o powierzchni 759,41 km2. Jej długość wynosi 65 km, 
a szerokość 16 km w najszerszym punkcie, przy czym wyspa ta jest zbudowana z dwóch masywów 
wulkanicznych rozdzielonych niskim grzbietem centralnym. Najwyższym punktem jest Pico da Vara we 
wschodnim masywie, o wysokości 1080 m. W dużych kraterach Sete Cidades, Fogo i Furnas znajdują się 
wspaniałe jeziora o krystalicznie czystych wodach2. Wyspa ta jest także siedzibą rządu regionalnego i składa 
się z 6 gmin (zob. powyższa mapa). 

Terceira jest wyspą o owalnym kształcie, o powierzchni 381,96 km2. Jej długość wynosi 29 km, a szerokość 
17,5 km w najszerszym punkcie. Równina, z niewielkim wzniesieniem Serra do Cume, dominuje na 
najbardziej wysuniętej na zachód części wyspy. W środkowej części znajduje się kaldera Guilherme Moniz 
oraz liczne kratery z małymi jeziorami. Po wschodniej stronie wznosi się stożek wulkaniczny z ogromną 
kalderą Serra de Santa Bárbara o maksymalnej wysokości 1023 m3. Terceira składa się z 2 gmin (zob. mapa). 

                                                           
1  Komisja Europejska, „The Outermost Regions: European Lands in the World” [Regiony najbardziej oddalone: europejskie 

krainy rozsiane po świecie], 2017 r.  
2  Rząd Azorów (strona odwiedzona w dniu 9 marca 2017 r.) 
3  Tamże. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/rup_eu_lands_world_en.pdf
http://www.azores.gov.pt/Portal/en/menus/topocima/azores/?lang=en&area=ct
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Ludność archipelagu Azorów liczy 245 766 mieszkańców (Regionalny Urząd Statystyczny, dane z 2015 r.), 
nierównomiernie rozmieszczonych na poszczególnych wyspach. Około 56 % ludności mieszka na São 
Miguel, 23 % na Terceirze, a 21 % na pozostałych 7 wyspach. 
 
Tabela 1: Podstawowe dane 

Flaga 
 

Główne miasta 
Ponta Delgada (São Miguel, siedziba rządu 
regionalnego) i Horta (Faial, siedziba 
zgromadzenia ustawodawczego) 

Powierzchnia  2 322 km² 

Liczba ludności 245 766 mieszkańców (Regionalny Urząd 
Statystyczny, 2015 r.) 

Gęstość zaludnienia 
105,3 na km² (2015 r., w oparciu o dane 
przekazane przez Regionalny Urząd 
Statystyczny) 

PKB na mieszkańca 15 383 EUR (2015 r., Regionalny Urząd 
Statystyczny) 

PKB na mieszkańca w SSN  
(28 państw UE = 100; 
Portugalia = 76,8) 

Azory – 69,2 (2014 r., Krajowy Urząd 
Statystyczny) 

PKB według aktualnych cen 
rynkowych 3 731 mln EUR (Eurostat, 2014 r.) 

Stopa bezrobocia 11,1 % (taka sama jak dla całej Portugalii, 
Krajowy Urząd Statystyczny, 2016 r.) 

Wskaźnik zatrudnienia 59,7 % (Krajowy Urząd Statystyczny, 2015 r.) 
Osoby wcześnie kończące 
naukę  26,9 % (Krajowy Urząd Statystyczny, 2016 r.) 

Absolwenci na 1000 
mieszkańców 

20,2 (2011/2012, Krajowy Urząd 
Statystyczny) – łącznie dla Portugalii 77,4 

Źródła: Regionalny Urząd Statystyczny, Krajowy Urząd Statystyczny, Eurostat, rząd regionalny Azorów 

System polityczny i administracyjny Azorów: od 1976 r. Azory posiadają status regionu autonomicznego 
o własnym systemie politycznym i administracyjnym obejmującym instytucje samorządowe, tj. rząd regionalny 
i zgromadzenie ustawodawcze4. Rząd regionalny jest organem wykonawczym regionu i zwierzchnim 
organem regionalnej administracji. Odpowiada on pod względem politycznym przed zgromadzeniem 
ustawodawczym. Zgromadzenie ustawodawcze obejmuje 57 posłów wybieranych w ramach bezpośrednich 
wyborów powszechnych co 4 lata i posiada, oprócz kompetencji ustawodawczych, uprawnienie do 
monitorowania działalności rządu regionalnego. Istnieje także 19 gmin (concelho). 

Jako region autonomiczny Azory posiadają własne uprawnienia do poboru podatków oraz do przyjmowania 
regionalnego planu rozwoju gospodarczo-społecznego i regionalnego budżetu, a także do uczestnictwa w 
negocjacjach w sprawie traktatów międzynarodowych i porozumień dotyczących regionu. Mogą także 
stanowić prawo w kwestiach polityki rolnej, rybołówstwa, morza i zasobów morskich, handlu, przemysłu, 
energetyki, turystyki, infrastruktury, środowiska i planowania regionalnego5. 
  

                                                           
4  Konstytucja Portugalii, „Political and administrative system of Azores” [Polityczny i administracyjny system Azorów], tytuł VII, 

regiony autonomiczne. 
5  „Political and Administrative Statute of the Autonomous Region of the Azores” [Polityczny i administracyjny status Regionu 

Autonomicznego Azorów], ustawa nr 2/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. 

http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf
http://www.alra.pt/documentos/estatuto_ing.pdf


3 

Tabela 2: Podsumowanie informacji politycznych  

Przedstawiciel portugalskiego szefa 
państwa Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino 

Przewodnicząca zgromadzenia  
ustawodawczego Ana Luísa Pereira Luís 

Skład zgromadzenia ustawodawczego 
– grupy polityczne 

Partia Socjalistyczna (PS) 30 posłów 
Partia Socjaldemokratyczna 
(PSD) 19 posłów 

Demokratyczne i Socjalne 
Centrum – Partia Ludowa 
(CDS-PP) 

4 posłów 

Blok Lewicy (BE) 2 posłów 

Partia Komunistyczna (PCP) 1 poseł 

Ludowa Partia 
Monarchistyczna (PPM) 1 poseł 

Przewodniczący rządu regionalnego  Vasco Alves Cordeiro (powoływany przez 
przedstawiciela portugalskiego szefa 
państwa) 
W rządzie regionalnym Regionalna Dyrekcja 
ds. Planowania i Funduszy Strukturalnych 
stanowi instytucję zarządzającą regionalnym 
programem operacyjnym dla Azorów 
(dyrektor: Rui Manuel Gaiola Von Amann). 

Wybory do zgromadzenia 
ustawodawczego 

Następne: 2020 r. 
Ostatnie: 2016 r. 

Źródła: rząd regionalny i zgromadzenie ustawodawcze, marzec 2017 r. 

Gospodarka i rynek pracy: gospodarka regionu opiera się na usługach, przy czym ważną rolę pod 
względem zatrudnienia odgrywa administracja publiczna, a następnie handel hurtowy i detaliczny, transport 
oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (zob. poniższa tabela). Sektory 
rolnictwa (z mocnym ukierunkowaniem na chów bydła mlecznego) i rybołówstwa mają także bardzo duże 
znaczenie dla gospodarki Azorów. W odniesieniu do rolnictwa i produkcji pierwotnej ich regionalna wartość 
dodana brutto odznacza się stopniowym spadkiem: działalność ta stanowiła 8,5 % regionalnej wartości 
dodanej brutto w 2009 r. (nadal wysoki procent w porównaniu z wartością dla Portugalii jako całości – tj. 2,3 % 
krajowej wartości dodanej brutto). Występuje silne uzależnienie od rodzinnej siły roboczej (około 80 %). 
Producenci rolni nie mają zasadniczo wysokiego poziomu wykształcenia, a koszty transportu sprawiają, że 
produkty rolne są mniej konkurencyjne pod względem wywozu. W ostatnich latach, pomimo znaczenia chowu 
bydła mlecznego, inne produkty zyskały na ważności w strukturze produkcyjnej archipelagu. Obejmują one 
zboża, produkty ogrodnictwa, owoce, kwiaty i rośliny ozdobne, wino i uprawy przemysłowe.  

Przemysł ma przede wszystkim charakter rolno-spożywczy (przetwarzanie sera, mleka, masła, wina i 
produktów leśnych) i odgrywa mniej ważną rolę w gospodarce archipelagu. Dzięki naturalnym krajobrazom, 
ekosystemom i bioróżnorodności coraz większe znaczenie w regionie stopniowo zdobywa turystyka: odnosi 
się to zarówno do samego sektora turystyki, jak i szerokiego zakresu usług z nim powiązanych. Wreszcie, 
ostatnie lata charakteryzowały się działaniami zmierzającymi do dywersyfikacji w różnych sektorach 
gospodarki, przy czym położono szczególny nacisk na nowe technologie w celu promowania bardziej 
konkurencyjnych korzyści dla regionu dzięki modernizacji i restrukturyzacji pewnych struktur produkcyjnych6. 
  

                                                           
6  Region Autonomiczny Azorów, „Assumptions and context for the Action Plan 2014-2020” [Założenia i kontekst planu 

działania na lata 2014–2020], 2013 r. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/activity/outermost/doc/plan_action_strategique_eu2020_acores_en.pdf
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Tabela 3: Zatrudnienie na Azorach (osoby w wieku od 15 do 64 lat) według działalności 
gospodarczej (w tysiącach), 2015 r. 

Zatrudnienie według działalności gospodarczej 2015 r. 
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 10,3 
Przemysł (z wyjątkiem budownictwa) 9,5 
Budownictwo 6,6 
Handel hurtowy i detaliczny; transport, działalność 
związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 25,7 
Informacja i komunikacja Brak danych 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Brak danych  
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości Brak danych 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 
działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 4,9 
Administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna  34,2 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją; pozostała działalność usługowa; 
organizacje i zespoły krajowe i eksterytorialne 9,8 
Ogółem  103,5 

Źródło: Eurostat, 2015 r. 
 
Według rządu regionalnego w 2016 r. Azory odnotowały, trzeci rok z rzędu, znaczący wzrost gospodarczy: 
PKB wzrósł o 2 % w porównaniu z krajową średnią wynoszącą 1,4 %. Pomimo tego trwającego wzrostu 
strukturalne słabości gospodarcze i społeczne wciąż stanowią wyzwania dla rozwoju pełnego potencjału 
regionu (zob. na przykład podział regionalnego PKB według wysp w 2014 r., który charakteryzuje się brakiem 
równowagi; regionalny PKB koncentruje się głównie na wyspach São Miguel i Terceira). 
 
Tabela 4: Podział regionalnego PKB według wysp – 2014 r. 

Santa 
Maria São Miguel Terceira Graciosa São 

Jorge Pico Faial Flores Corvo OGÓŁEM 

2,8 % 58,2 % 21,5 % 1,5 % 3,3 % 5,0 % 6,2 % 1,3 % 0,2 % 100,0 % 
Źródło: Regionalny Urząd Statystyczny: PKB według wysp  

 

2. Poprzednie okresy programowania: streszczenie  
Azory otrzymują unijne środki pieniężne od 1986 r., kiedy to Portugalia przystąpiła do UE. Przed tą datą Azory 
otrzymywały unijne wsparcie w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej. Ponadto archipelag uznaje 
się w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej za region najbardziej oddalony w związku ze swoim 
„oddaleniem, charakterem wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudną topografią i klimatem [...] [oraz] 
zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów”7. W związku z tym Azory korzystają ze środków 
szczególnych, takich jak zawieszenie stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz pewnych 
produktów przemysłowych, obniżone stawki podatku akcyzowego od lokalnie produkowanych i 
konsumowanych likierów i okowity itd. Przewidziane są także środki uzupełniające, takie jak dodatkowe 
środki przydzielone z EFRR i środki polityki rolnej (programy POSEI) od 1991 r., finansowane z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i mające na celu pomoc w utrzymaniu regionalnej 
produkcji mleka oraz sektora mięsa8.  
 

                                                           
7  Art. 349 TFUE. 
8  Komisja Europejska, Sprawozdanie w sprawie realizacji programu szczególnych opcji na rzecz rolnictwa regionów najbardziej 

oddalonych w Unii (POSEI), COM(2016)0797, 2016 r., oraz „Mémorandum conjoint des régions ultrapériphériques” [Wspólne 
memorandum regionów najbardziej oddalonych], czwarte Forum Regionów Najbardziej Oddalonych, 30–31 marca 2017 r. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/memorandum_rup2017.pdf
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Tabela 5: Azory – unijne środki finansowe od 1985 r. (EFRR, EFS, Fundusz Spójności), w EUR 

 EFRR EFS Fundusz 
Spójności 

1985/86–88 19 756 072,54 1 616 094,00 0,00 
1989–93 289 406 947,05 371 481,20 0,00 
1994–99 547 936 750,65 61 647 416,57 0.00 
2000–06 723 403 447,55 126 683 090,78 49 748 975,86 
2007–08 166 823 638,57 15 844 169,92 23 595 884,93 

Źródło: Trybunał Obrachunkowy. Opinia w sprawie sprawozdań finansowych Regionu Autonomicznego Azorów, 1987–20089 
 
Do początku lat 90. XX wieku PKB na mieszkańca Azorów stanowił 42 % średniej UE. Sytuacja ta zaczęła 
się jednak zmieniać pod koniec lat 90., częściowo dzięki wkładowi zapewnianemu z funduszy 
wspólnotowych10. Od 2008 r. do mniej więcej 2013 r. ze względu na kryzys finansowy i gospodarczy na 
Azorach odnotowano spowolnienie gospodarcze, któremu towarzyszyły zwolnienia w 2010 r. i 2011 r. oraz 
wysoka stopa bezrobocia (około 17 % w 2013 r. w porównaniu z 4,3 % w 2007 r.). W poprzednich okresach 
programowania inwestycje współfinansowane przez UE przeznaczano na podstawową infrastrukturę oraz 
struktury społeczne i gospodarcze.  
 
W okresie programowania 2007–2013 Azory były na przykład objęte celem „Konwergencja” i zarządzały 
jednym regionalnym programem operacyjnym z wkładem z EFRR w wysokości 966 mln EUR (łączna kwota 
w ramach programu wynosiła 1,2 mld EUR). Główne priorytety w poprzednim okresie programowania dla 
środków finansowych z EFRR obejmowały zapewnienie wydajności produkcji gospodarczej, tworzenie miejsc 
pracy, przyczynienie się do spójności i równowagi w regionie oraz zapewnienie ludności dostępu do wyższych 
poziomów kwalifikacji, dobrostanu i jakości życia. Region korzystał także ze środków finansowych w ramach 
EFS (190 mln EUR)11 i Funduszu Spójności (które ukierunkowane były na przykład na udoskonalenie 
regionalnych sieci infrastruktury, takich jak porty i porty lotnicze). Oprócz tego w latach 2007–2013 Azory po 
raz drugi uczestniczyły w programie współpracy transnarodowej „Madera – Azory – Wyspy Kanaryjskie” 
obejmującym inwestycje w ramach EFRR w wysokości około 55 mln EUR.  
 
Tabela 6: Azory: EFRR – 2007–2013, przydzielone środki według osi priorytetowych 

Oś priorytetowa Inwestycje UE Krajowy wkład 
publiczny 

Ogółem wkład 
publiczny 

Zachęcanie do tworzenia dobrobytu i 
miejsc pracy na Azorach 344 444 353 60 784 298 405 228 651 

Wzmocnienie społeczeństwa Azorów i 
zwiększenie integracji 233 781 483 41 255 556 275 037 039 

Udoskonalenie regionalnych sieci 
infrastruktury powiązane z dostępnością 170 989 709 30 174 655 201 164 364 

Modernizacja i wzmocnienie systemu 
środowiskowego 147 532 671 26 035 177 173 567 848 

Rekompensata za dodatkowe koszty 
związane z oddaleniem Azorów (środki 
przydzielone dla regionu najbardziej 
oddalonego) 

65 600 833 65 600 833 131 201 666 

Pomoc techniczna 4 000 000 705 882 4 705 882 
Ogółem  966 349 049 224 556 401 1 190 905 450 

Żródło: Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Program operacyjny „Azory”, 2007–2013 
 
                                                           
9  Ana Cristina Bettencourt Medeiros, „Contributo para o estudo do impacto dos Fundos Comunitários na Economia e no 

Emprego da Região Autónoma dos Açores”, Uniwersytet Azorów, 2010 r. 
10  Komisja Europejska, „Autonomous Region of the Azores: Action Plan 2014 – 2020” [Region Autonomiczny Azorów: plan 

działania na lata 2014–2020], COM(2012)0287, 2013 r. 
11  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, „Operational Programme »Azores«” [Program 

operacyjny „Azory”], 2007–2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/azores_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013/portugal/operational-programme-azores
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Według rocznego sprawozdania regionalnego12 w sprawie regionalnego programu operacyjnego EFRR na 
lata 2007–2013 wskaźnik wykonania w 2014 r. wynosił 96,1 % (ostatnim rokiem wykonania programu 
operacyjnego był 2015). Podobnie jak w poprzednich latach, 51,2 % inwestycji z EFRR koncentrowało się na 
wyspach São Miguel i Terceira (na których mieszka większa część ludności). Inwestycje były ukierunkowane 
na działania powiązane z głównymi sektorami działalności gospodarczej, tj. budownictwem, administracją 
publiczną, transportem i infrastrukturą społeczną. W tym samym sprawozdaniu zwrócono uwagę na pewne 
kluczowe rezultaty dla regionu na koniec 2014 r., na przykład:  

• około 305 przedsiębiorstw skorzystało z bezpośredniego wsparcia biznesowego, z których 91 było 
przedsiębiorstwami typu start-up; 

• utworzono 511 miejsc pracy;  

• 14 843 studentów skorzystało z serii środków edukacyjnych;  

• nastąpiło zwiększenie liczby łączy internetowych w gospodarstwach domowych (wskaźnik połączenia 
wynoszący 70 % w 2014 r. w porównaniu z 37 % w 2006 r.);  

• nastąpił wzrost o 73 % liczby osób korzystających z infrastruktury kulturalnej (w porównaniu z 
wartością referencyjną w 2007 r.);  

• ponad 100 727 mieszkańców miało dostęp do wody bieżącej; 

• około 2 460 osób skorzystało bezpośrednio z projektów pomocy społecznej; 

• zbudowano lub wyremontowano 595 km dróg ze wsparciem z EFRR. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, polityka spójności UE miała ogromne znaczenie na Azorach. W ujęciu 
makroekonomicznym miała pozytywny wpływ na regionalny PKB (przy wzroście na poziomie 3,4 % w okresie 
ostatnich 30 lat), pobudzając inwestycje i zatrudnienie. Ponadto uważa się, że znaczna poprawa lokalnych 
warunków życia i możliwości zatrudnienia wynikająca z unijnych środków finansowych umożliwiła Azorom 
zachowanie swojej lokalnej ludności dzięki uniknięciu zjawiska emigracji i wzmocnieniu trendu w zakresie 
konwergencji13. 
 
3. Polityka spójności UE na lata 2014–2020  
 
3.1 Cele i fundusze: kontekst portugalski 
W okresie programowania 2014–2020 Portugalii przydzielono środki z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w wysokości 25,79 mld EUR14 w celu wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 
Konkretne działania określono w ramach krajowych programów operacyjnych i regionalnych 
programów operacyjnych, jak następuje: 

6 krajowych programów operacyjnych: 1 w ramach EFRR/EFS/Funduszu Spójności – 
konkurencyjność i umiędzynarodowienie; 1 w ramach EFS – kapitał ludzki; 1 w ramach EFMR – 
sprawy morskie i rybołówstwo; 1 w ramach EFS/Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 
włączenie społeczne i zatrudnienie; 1 w ramach Funduszu Spójności – zrównoważoność i wydajne 
wykorzystanie zasobów; 1 w ramach EFRR – pomoc techniczna; 

10 regionalnych programów operacyjnych: 7 wielofunduszowych programów EFRR i EFS oraz 3 
programy jednofunduszowe (rozwój obszarów wiejskich).  

 
Oprócz powyższych programów operacyjnych Portugalia uczestniczy także w 9 programach Europejskiej 
współpracy terytorialnej, tj. 1 programie współpracy transgranicznej (Hiszpania–Portugalia), 4 programach 
współpracy transnarodowej oraz 4 programach współpracy międzyregionalnej. 
                                                           
12  Region Autonomiczny Azorów, „2014 – Relatório Anual de Execução” [2014 r. – roczne sprawozdanie z wykonania], 2015 r. 
13  Duarte Rodrigues, „The EU Funds in Portuguese Outermost Regions - Relevance, results and challenges” [Fundusze UE w 

portugalskich regionach najbardziej oddalonych – adekwatność, rezultaty i wyzwania], Portugalska Agencja Rozwoju i 
Spójności, KE, czwarte Forum Regionów Najbardziej Oddalonych, 30–31 marca 2017 r. 

14  KE, „European Structural and Investment Funds – Portugal: Country Factsheet” [Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne – Portugalia: zestawienie informacji krajowych], 2016 r.  

http://www.qren.pt/np4/file/4930/RelAnualExec2014Aprovado_9_CA.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/rup2017/4_5_rodrigues.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_pt_en.pdf
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3.2 Cele i fundusze – Azory 
Azory są jednym z 4 portugalskich regionów (poziom NUTS 2) należącym do kategorii regionów słabiej 
rozwiniętych (tj. PKB na mieszkańca < 75 % średniej UE-27), a okres programowania 2014–2020 jest 
uważany za punkt zwrotny dla archipelagu. Chociaż początek obecnego okresu programowania wiązał się z 
niepewnymi perspektywami gospodarczymi dla regionu, oczekuje się, że trwające inwestycje wyeliminują 
niektóre z głównych słabości Azorów, które są powiązane z małym rozmiarem i fragmentacją lokalnego 
rynku pracy, z faktem, iż regionalna działalność gospodarcza koncentruje się na ograniczonej liczbie 
sektorów oraz przede wszystkim na większych wyspach, z nadmierną zależnością od rynku 
zewnętrznego, a także z niewystarczającymi inwestycjami w innowacyjnych sektorach.  
 
W bieżącym okresie programowania Azory zarządzają 2 regionalnymi programami operacyjnymi: 1 
wielofunduszowym programem (EFRR/EFS) i 1 programem jednofunduszowym (rozwój obszarów wiejskich). 
Ponadto region uczestniczy bezpośrednio w programie Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) „Interreg 
V-A – Madera-Azory-Wyspy Kanaryjskie (MAC)”. Ten program EWT ma na celu ochronę środowiska, 
zwiększenie turystyki i wzrostu gospodarczego oraz powiązanie badań naukowych z rozwojem. Jego łączny 
budżet wynosi 130 mln EUR (110,6 mln EUR przydzielonych z EFRR)15. 
 
W odniesieniu do wielofunduszowego regionalnego programu operacyjnego (EFRR/EFS) wkład UE 
wynosi 1,1 mld EUR, łącznie ze specjalnymi środkami przydzielonymi dla regionu najbardziej oddalonego w 
wysokości około 57 mln EUR (łączny budżet programu = 1,3 mld EUR z poziomem współfinansowania 
wynoszącym 85 %). Zgodnie z priorytetami strategii „Europa 2020” celem programu jest16: 

• wspieranie transferu wiedzy na rzecz MŚP w obszarze badań i rozwoju (B+R); 

• promowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie; 

• promowanie zrównoważonego transportu głównie poprzez opracowanie i udoskonalanie 
niskoemisyjnych systemów transportu; 

• inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie; 

• wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach i budynkach; oraz 

• promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników. 
 
Ten program operacyjny skupia 84 % dostępnych zasobów na celach tematycznych 3, 7, 8, 9 i 10. Cel 
tematyczny 3 (tj. wzmacnianie konkurencyjności MŚP) skupia 24 % zasobów EFRR i jest zgodny ze 
strategią RIS 3 dla Azorów, która koncentrowała się przede wszystkim na przemyśle rolno-spożywczym, 
turystyce i eksploatacji zasobów morskich oraz obejmowała cztery główne aspekty: 1) skupienie się na 
inwestycjach w ograniczoną liczbę priorytetów na podstawie własnych mocnych stron i międzynarodowej 
specjalizacji regionu; 2) modernizacja i usprawnienie instrumentów politycznych w celu tworzenia synergii i 
zwiększania skuteczności; 3) mobilizowanie zainteresowanych stron przez proces przedsiębiorczego 
odkrywania; oraz 4) poprawa relacji wewnętrznych i zewnętrznych w celu usytuowania Azorów w europejskim 
i globalnym łańcuchu wartości17. 
 
Cel tematyczny 7 (tj. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej) skupia 9 % zasobów EFRR; cel tematyczny 8 (tj. 
promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników) odpowiada za 9 % 
zasobów EFS; cel tematyczny 9 (tj. promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką 

                                                           
15  Komisja Europejska, „Spain-Portugal: EU invests almost €111 million to promote cooperation across the 3 archipelagos of 

Madeira, Canary Islands and Azores” [Hiszpania–Portugalia: UE inwestuje prawie 111 mln EUR w celu promowania 
współpracy między 3 archipelagami Madery, Wysp Kanaryjskich i Azorów], czerwiec 2015 r. 

16  Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, „Regional OP Azores (Autonomous Region)” [Regionalny 
program operacyjny dla Azorów (region autonomiczny)], dostęp dnia 27 marca 2017 r., oraz Portugal 2020, „Brochura - 
Programa Operacional dos Açores 2014-2020 financiado pelos fundos estruturais FEDER e FSE”, 2014 r. 

17  Rząd Azorów, „RIS3 for Azores” [RIS 3 dla Azorów], 2012 r. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/spain-portugal-eu-invests-almost-eur111-million-to-promote-cooperation-across-the-3-archipelagos-of-madeira-canary-islands-and-azores
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/spain-portugal-eu-invests-almost-eur111-million-to-promote-cooperation-across-the-3-archipelagos-of-madeira-canary-islands-and-azores
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/portugal/2014pt16m2op004
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/BROCHURAS%20PO/brochura%20PO%20ACORES%202020.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/BROCHURAS%20PO/brochura%20PO%20ACORES%202020.pdf
http://web.spi.pt/ris3acores/prioridades.html
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dyskryminacją) odpowiada za 15 % zasobów EFRR i EFS; oraz cel tematyczny 10 (tj. inwestowanie w 
kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie) 
skupia 20 % zasobów EFRR i EFS (w równych częściach)18. Ponadto zostanie zapewnione szczególne 
wsparcie z EFRR w związku ze statusem Azorów jako regionu najbardziej oddalonego przez finansowanie 
transportu publicznego między wyspami, tak aby pobudzić regionalny rynek dzięki pełniejszemu 
wykorzystaniu ekonomii skali i tworzenia większej liczby miejsc pracy. 
 
Oczekiwane skutki na koniec bieżącego okresu programowania obejmują utworzenie 325 nowych MŚP i 
zainwestowanie w 720 już istniejących; roczne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych o 47 435 ton 
ekwiwalentu dwutlenku węgla; oraz utworzenie 2 845 miejsc pracy19.  
 
Dotychczas, zgodnie z danymi finansowymi dostępnymi do grudnia 2016 r., wydano 17,9 % zasobów z EFRR 
(tj. około 183 mln EUR) i 19,6 % zasobów z EFS (tj. około 72 mln EUR) (zob. wykres poniżej). Według 
Portugalskiej Agencji Rozwoju i Spójności poziom wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych na Azorach w bieżącym okresie programowania jest wysoki w porównaniu ze średnią krajową 
(zob. wykresy poniżej)20. 
  
Wykres 1: Regionalny program operacyjny dla Azorów na lata 2014–2020 – wdrażany przez fundusz 

(łączny koszt – % planowanych kosztów) 

 
Źródło: Portal Otwartych Danych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, grudzień 2016 r., dane finansowe. 

 
 
Wykres 2: Portugalia – wdrażanie funduszy strukturalnych, 2014–2020 (dane do grudnia 2016 r.) 
 

 
Źródło: Duarte Rodrigues, czwarte Forum Regionów Najbardziej Oddalonych, Komisja Europejska, 30–31 marca 2017 r. 

 
 
  

                                                           
18  Portugal 2020, „Programa Operacional dos Açores 2014-2020 financiado pelos fundos estruturais FEDER e FSE”, 2014 r. 
19  Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, „Regional OP Azores (Autonomous Region)” [Regionalny 

program operacyjny dla Azorów (region autonomiczny)], dostęp dnia 27 marca 2017 r. 
20  Duarte Rodrigues, „The EU Funds in Portuguese Outermost Regions - Relevance, results and challenges” [Fundusze UE w 

portugalskich regionach najbardziej oddalonych – adekwatność, rezultaty i wyzwania], Portugalska Agencja Rozwoju i 
Spójności, zwarte Forum Regionów Najbardziej Oddalonych, Komisja Europejska, 30–31 marca 2017 r. 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/TEXTOS%20INTEGRAIS%20DOS%20PO/PO_Azores_11Dez14.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/portugal/2014pt16m2op004
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/rup2017/4_5_rodrigues.pdf
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4. Główne wyzwania i perspektywy 
Podobnie jak w przypadku innych małych gospodarek i innych regionów najbardziej oddalonych gospodarka 
Azorów jest bardziej narażona na oddziaływanie kryzysów. Ponadto utrzymują się wyzwania związane z 
rozwojem wynikające z położenia geograficznego archipelagu, które wiąże się z dodatkowymi kosztami dla 
towarów i usług (transport, logistyka, energia), a także ograniczeniami co do integracji gospodarczej i 
społecznej z innymi terytoriami krajowymi i unijnymi. Odnotowywany jest także brak masy krytycznej dla 
pewnych projektów gospodarczych, finansowych czy naukowych. Ponadto trudno jest znaleźć równowagę 
między tradycyjnymi procesami produkcji, lokalnymi warunkami życia oraz ochroną środowiska i 
ekosystemów a potrzebą pobudzenia lokalnej gospodarki, tak aby Azory mogły konkurować w 
zglobalizowanym świecie. 

Niemniej region oferuje także wiele możliwości wynikających z położenia geograficznego i różnorodności 
biologicznej (jest to atlantycki pomost do innych kontynentów). Potencjał turystyczny opierający się na 
cennym dziedzictwie naturalnym i kulturowym ma również ogromne znaczenie dla regionalnej gospodarki. 
Azory są także narażone na zjawiska związane ze zmianą klimatu. Niemniej również i tę trudność można 
wykorzystać, opracowując projekty pilotażowe obejmujące środki łagodzenia zmiany klimatu i środki 
przystosowawcze. Pewne takie projekty są już realizowane, jak na przykład produkcja energii geotermalnej 
na Azorach. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zastrzeżenie 

prawne 
 Niniejszy dokument przekazuje się posłom do Parlamentu Europejskiego i ich 

pracownikom w celu wsparcia wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej; nie 
musi on odzwierciedlać stanowiska Parlamentu Europejskiego. Dokumentu nie 
należy traktować jako źródła wyczerpujących informacji. 
 

Autorzy  Filipa Azevedo, Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka 
Spójności 
 

Informacje 
zwrotne 

 Wszelkie opinie prosimy kierować na adres e-mail sekretariatu departamentu: 
poldep-cohesion@ep.europa.eu 
 

Departament 
Tematyczny B 

 W Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego ds. Polityki Wewnętrznej Unii 
Europejskiej Departament Tematyczny B jest jednostką badawczą, która 
zapewnia techniczną wiedzę fachową na potrzeby następujących pięciu komisji 
parlamentarnych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji, 
Komisji Rybołówstwa, Komisji Rozwoju Regionalnego, oraz Komisji Transportu i 
Turystyki. Wiedza fachowa zapewniana jest przez personel instytucji lub 
podmioty zewnętrzne. 

 Wszystkie publikacje dla Komisji Rozwoju Regionalnego: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/regi/supporting-analyses.html 
  
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studies.html 

 
 

  

mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/regi/supporting-analyses.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studies.html
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Załącznik I – Szczegółowe mapy wysp São Miguel i Terceira 
 

 

Ilustracja 1: São Miguel  

 
Źródło: Via Michelin 

 
Ilustracja 2: Terceira 
 

 
Źródło: Via Michelin 
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Załącznik II – Projekty, które mają zostać odwiedzone przez delegację PE 
 

Wyspa São Miguel 
 

• Uniwersytet Azorów – Interreg V-A – Madera-Azory-Wyspy Kanaryjskie (MAC) – okres 
programowania 2014–2020 
 

> Projekt REBECA 
Streszczenie: Celem tego projektu jest utworzenie sieci zbiorów mikroglonów i sinic na archipelagach 
Makaronezji (Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie), która uzupełni i poszerzy różne zbiory współistniejące 
we fragmentaryczny sposób w tym regionie. Sieć będzie służyła za podstawę dla promowania współpracy 
i synergii, które umożliwią przeprowadzenie różnych skoordynowanych działań na potrzeby ochrony 
bioróżnorodności. Ponadto będzie to projekt pilotażowy na potrzeby rozwoju i urzeczywistnienia branży 
związanej z niebieską gospodarką. Projekt ten może przynieść bezpośrednie korzyści administracji 
publicznej, instytutom badawczym i sektorowi przemysłowemu (kosmetyki, biologiczne tworzywa sztuczne 
itd.) oraz może bezpośrednio i pośrednio tworzyć miejsca pracy w całej Makaronezji.  
Łączny koszt: 255 410,99 EUR 
Wsparcie z EFRR: 217 099,34 EUR  
 

> Projekt MACBIOBLUE 
Streszczenie: Projekt ten pomoże przedsiębiorstwom w rozwoju i wdrożeniu technologii, produktów i 
procesów w obszarze morskiej biotechnologii (glony), który charakteryzuje się ogromnym potencjałem dla 
regionu, w tym obszarów priorytetowych regionalnej strategii RIS 3. Potencjał rodzimych gatunków 
mikroglonów i makroglonów zostanie oceniony pod kątem wykorzystania przemysłowego i zastosowania 
w projektach.  
Łączny koszt: 92 123,86 EUR  
Wsparcie z EFRR: 78 305,28 EUR 
 

> Projekt VOLRISKMAC 
Streszczenie: Projekt ten ma na celu wzmocnienie programów nadzoru wulkanicznego w Makaronezji. 
Uwzględnienie jego rezultatów umożliwi określenie z większą pewnością stanu systemów wulkanicznych 
objętych badaniem oraz koniecznych działań na potrzeby wykrywania przyszłych trzęsień ziemi/kryzysów 
wulkanicznych. Biorąc pod uwagę złożoność procesów wulkanicznych, nacisk zostanie położony na 
korzystanie z ICT. 
Łączny koszt: 430 472,31 EUR 
Wsparcie z EFRR: 365 901,46 EUR 
 

• Park naukowo-technologiczny NONAGON (okres programowania 2014–2020) 
Streszczenie: Celem parku naukowo-technologicznego NONAGON jest stworzenie warunków do 
przyciągania przedsiębiorstw spoza regionu, które mogą zapewnić wartość dodaną regionalnej strukturze 
przedsiębiorczości. Park obejmuje obiekty inkubatora przedsiębiorczości na potrzeby przestrzeni wspólnej 
pracy, przeznaczone na duże wydarzenia w obszarze technologii i innowacji/demonstracji, a także 
audytorium obejmujące 260 miejsc. Projekt ten stanowi część inicjatywy rządu regionalnego Azorów 
realizowanej w partnerstwie z urzędem miasta Lagoa, której celem jest promowanie powiązań między 
sektorem publicznym, prywatnym i akademickim prowadzących do utworzenia nowego modelu rozwoju. 
Łączny koszt: 8 980 481,30 EUR  
Wsparcie z EFRR: 7 633 409,11 EUR 
 

• Żłobek Paim (okres programowania 2014–2020) 
Streszczenie: Budowa żłobka w gminie Ponta Delgada przeznaczonego dla 84 dzieci stanowi inwestycję 
priorytetową ze względów ekonomicznych, demograficznych i społecznych oraz ze względu na fakt, że 
Ponta Delgada jest gminą o największej liczbie ludności i jedną z najmłodszych na Azorach. Nowy żłobek 
stanowi część programu rządu regionalnego dotyczącego infrastruktury społecznej, którego celem jest 
utworzenie struktur wsparcia społecznego w odpowiedzi na potrzeby rodzin w dążeniu do godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym. 
Całkowity zatwierdzony budżet: 1 297 915,80 EUR 
Wsparcie z EFRR: 1 103 228,43 EUR 



12 

• Jezioro Furnas (okres programowania 2007–2013) 
Streszczenie: Zmiana ukształtowania dorzecza Furnas i Sete Cidades mająca dwa cele: rozwiązanie 
problemu eutrofizacji lagun oraz promowanie i ochrona powiązanych obszarów dzięki utworzeniu ścieżek 
dla pieszych, małej infrastruktury i budynków z naciskiem na aspekt dydaktyczno-pedagogiczny.  
Łączny koszt: 4 157 743,40 EUR 
Fundusz Spójności: 4 157 743,40 EUR 
 

• Budowa nowej elektrowni geotermalnej (Pico Vermelho, Ribeira Grande) (okres programowania 
2000–2006) 
Streszczenie: Budowa nowej elektrowni geotermalnej na polu geotermalnym Ribeira Grande, w tym 
budowa, dostawa i montaż zespołu turbogeneratora o mocy 10 MW oraz odpowiednich systemów 
pomocniczych. 
Finansowanie publiczne: 20 511 382,91 EUR 
Wsparcie z EFRR: 10 255 691,47 EUR  

 
Wyspa Terceira 

 

• Projekt Quinta dos Açores (okres programowania 2014–2020) 
Streszczenie: Przedsiębiorstwo Quinta dos Açores to MŚP działające w przemyśle spożywczym oraz 
sektorze restauracyjnym. Celem projektu jest renowacja, powiększenie i modernizacja istniejącej 
infrastruktury w celu oferowania usług większej liczbie klientów.  

Całkowity zatwierdzony budżet: 199 616,19 EUR 
Wsparcie z EFRR: 93 819,61 EUR 
 

• Produkcja granulatu z biomasy (okres programowania 2007–2013) 
Streszczenie: Celem tego projektu jest przetwarzanie lokalnych surowców, tak aby zapewnić produkty na 
potrzeby działalności przemysłowej oraz aby stanowiły one główne zasoby dla gospodarki regionalnej; 
dodatkowo projekt koncentruje się na wywozie (umiędzynarodowienie). Jest to działalność przemysłowa, 
której plan biznesowy przyczynił się do wyeliminowania ograniczeń występujących na lokalnym rynku i 
wprowadził elementy modelu klastrowego w tym ważnym dla regionu obszarze.  
Łączny koszt: 1 692 606,26 EUR 
Wsparcie z EFRR: 1 438 715,32 EUR 
 

• Biblioteka publiczna i regionalne archiwum Angra do Heroísmo (okres programowania 2007–2013) 
Budowa nowej biblioteki publicznej i regionalnego archiwum Angra do Heroísmo ma na celu promowanie 
czytelnictwa i przyciąganie nowych odbiorców (zarówno dzieci, jak i dorosłych), a także tworzenie 
wygodnych obiektów na potrzeby wsparcia studentów i naukowców. Celem jest także zachowanie 
regionalnych zbiorów archiwalnych. Inauguracja projektu miała miejsce w 2016 r. 
Łączny koszt: EUR 8 904 321,18 
Wsparcie z EFRR: EUR 7 568 673,00 
 

• Port w Praia da Vitória (okres programowania 2000–2006) 
Streszczenie: Port oceaniczny w Praia da Vitória jest przystosowany do przyjmowania dużych statków i 
służy jako platforma zaopatrzenia dla siedmiu wysp grupy centralnej i zachodniej Azorów. Jego 
infrastruktura została poważnie uszkodzona w 2001 r. Przebudowa portu wzmocniła jego istniejącą 
infrastrukturę oraz objęła jego reorganizację i modernizację, umożliwiając obsługę, w różnych obszarach, 
statków towarowych i statków pasażerskich kursujących między wyspami. 
Całkowity zatwierdzony budżet: 32 750 522,00 EUR  
Wsparcie z Funduszu Spójności: 27 182 933,00 EUR 


