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 Cercetare pentru Comisia REGI - 
 Situația economică, socială și teritorială din Insulele Azore (Portugalia) 

 
Această prezentare a fost elaborată în scopul de a furniza informații pentru vizita în Azore (Portugalia) din 
22-26 mai 2017 a unei delegații a Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European, urmând a 
fi vizitate insulele São Miguel și Terceira). 
 
1. Introducere  
Arhipelagul Azore este o regiune autonomă a Portugaliei situată în nordul Oceanului Atlantic, la 1 500 km de 
continentul european (distanță calculată de la Lisabona). Arhipelagul este de origine vulcanică și este alcătuit 
din nouă insule principale și câteva insule mici, 
care se împart în trei grupuri: 1) Grupul de Vest 
(cu două insule: Flores și Corvo); 2) Grupul 
central (cu cinci insule: Faial, Pico, São Jorge, 
Graciosa și Terceira); și 3) Grupul de Est (cu 
două insule, São Miguel și Santa Maria, și 
insulele mici Formigas). Poziția geografică a 
insulelor Azore și originea lor vulcanică au creat 
o mare diversitate de ecosisteme și peisaje. 
Unele dintre resursele naturale din Azore au fost 
clasificată de UNESCO ca rezervații ale biosferei 
(și anume, Corvo, Flores și Graciosa). 
Arhipelagul Azore are o climă maritimă, cu o 
temperatură medie de 20,5 °C în timpul verii și 
16 °C iarna. Aria suprafeței marine a Insulelor Azore este de 954 496 km², arhipelagul fiind astfel una dintre 
cele mai mari zone economice exclusive (ZEE) din Uniunea Europeană.1  

Sursă: Freguesias.pt 

São Miguel este cea mai mare insulă din arhipelagul Azore, cu o suprafață de 759,41 km². Are o lungime de 
65 km și o lățime de 16 km în partea sa cea mai lată și este alcătuită din două masive vulcanice separate de 
o creastă centrală joasă. Punctul său cel mai înalt este Pico da Vara în masivul muntos din est, având o 
altitudine de 1 080 m. În marile cratere din Sete Cidades, Fogo și Furnas se află lacuri încântătoare cu apă 
cristalină.2 De asemenea, în această insulă își are sediul guvernul regional; insula este formată din 6 
municipalități (a se vedea harta de mai sus). 

Insula Terceira are formă eliptică și o suprafață de 381,96 km². Are o lungime de 29 km și o lățime de 17,5 
km în partea sa cea mai lată. Partea cea mai vestică a insulei este dominată de câmpie și de relieful ușor mai 
înalt al masivului Serra do Cume. Zona centrală se remarcă prin craterul caldeirei Guilherme Moniz și prin 
numeroasele cratere în care se află lacuri de mici dimensiuni. În partea estică se ridică un con vulcanic cu o 
caldeiră imensă, Serra de Santa Bárbara, care are o altitudine maximă de 1 023 m.3 Terceira este formată 
din 2 municipalități (a se vedea harta). 

                                                           
1  Comisia Europeană, „The Outermost Regions: European Lands in the World”(Regiunile ultraperiferice: teritorii europene în 

lume), 2017.  
2  Guvernul Insulelor Azore (consultat la 9 martie 2017). 
3  ibid. 

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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Arhipelagul Azore are o populație de 245 766 de locuitori (Biroul regional de statistică, date din 2015), 
distribuiți inegal pe insule. Aproximativ 56 % din populație locuiește pe insula São Miguel, 23 % pe insula 
Terceira și 21 % pe celelalte șapte insule. 
 
Tabel 1: Date principale 

Drapel 
 

Orașe principale 
Ponta Delgada (São Miguel, sediul guvernului 
regional) și Horta (Faial, sediul adunării 
legislative) 

Suprafață  2 322 km² 

Populație 245 766 de locuitori (Biroul regional de 
statistică, 2015) 

Densitatea populației 105,3 pe km² (2015, pe baza datelor furnizate 
de Biroul regional de statistică) 

PIB-ul pe cap de locuitor 15 383 EUR (2015, Biroul regional de 
statistică) 

PIB pe cap de locuitor în SPC  
(EUR-28 = 100;  
Portugalia = 76,8) 

Azore - 69,2 (2014, Institutul Național de 
Statistică, Portugalia) 

PIB la prețurile curente de 
piață 3 731 milioane EUR (Eurostat, 2014) 

Rata șomajului 
11,1 % (aceeași ca în Portugalia în ansamblu 
- Institutul Național de Statistică, Portugalia, 
2016) 

Rata ocupării forței de muncă 59,7 % (Institutul Național de Statistică, 
Portugalia, 2015) 

Abandon școlar timpuriu și 
abandon timpuriu al formării 
profesionale  

26,9 % (Institutul Național de Statistică, 
Portugalia, 2016) 

Absolvenți la 1 000 de locuitori 
20,2 (2011/2012, Institutul Național de 
Statistică, Portugalia) - numărul total în 
Portugalia - 77,4 

Surse: Biroul regional de statistică, Institutul Național de Statistică din Portugalia, Eurostat, guvernul regional al regiunii Azore. 
 

Sistemul politic și administrativ din Azore: începând din anul 1976, Azore are statutul de regiune 
autonomă, având propriul regim politic și administrativ și instituții autonome, și anume, guvernul regional și 
adunarea legislativă4. Guvernul regional este organul executiv al regiunii și organul superior al administrației 
regionale. De asemenea, răspunde din punct de vedere politic în fața adunării legislative. Adunarea legislativă 
este alcătuită din 57 de membri aleși prin vot universal direct o dată la 4 ani și, pe lângă competențele 
legislative, are și competența de a monitoriza activitatea guvernului regional. De asemenea, există 19 
municipalități (concelhos). 

În calitate de regiune autonomă, Azore are competențe fiscale proprii și are competența de a adopta planul 
regional de dezvoltare economică și socială și bugetul regional și de a participa la negocieri pentru tratate și 
acorduri internaționale care o privesc. De asemenea, poate legifera în domenii precum politica agricolă, 
pescuit, resurse marine, comerț, industrie, energie, turism, infrastructură, mediu și planificare regională.5 
  

                                                           
4  Constituția portugheză, Sistemul politic și administrativ al Insulelor Azore, titlul VII, Regiunile autonome. 
5  Statutul politic și administrativ al Regiunii Autonome a Insulelor Azore, Legea 2/2009 din 12 ianuarie 2009. 

http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf
http://www.alra.pt/documentos/estatuto_ing.pdf
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Tabel 2: Rezumat politic  

Reprezentantul șefului de stat 
portughez Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino 

Președinta adunării 
legislative Ana Luísa Pereira Luís 

Componența adunării 
legislative - grupuri politice 

Partidul Socialist (PS) 30 de deputați 
Partidul Social 
Democrat (PSD) 19 deputați 

Centrul Democrat și 
Social - Partidul 
Popular (CDS-PP) 

4 deputați 

Blocul de stânga (BE) 2 deputați 

Partidul Comunist 
(PCP) 1 deputat 

Partidul Popular 
Monarhist (PPM) 1 deputat 

Președintele guvernului 
regional  

Vasco Alves Cordeiro (numit de 
reprezentantul șefului de stat portughez) 
În cadrul guvernului regional, Direcția 
regională pentru planificare și fonduri 
structurale este autoritatea de gestionare a 
Programului operațional regional Azore 
(director: Rui Manuel Gaiola Von Amann). 

Alegeri pentru adunarea 
legislativă 

În viitor: 2020 
Cele mai recente: 2016 

Surse: Guvernul regional și adunarea legislativă, martie 2017. 

Economia și piața forței de muncă: Economia regiunii se bazează în principal pe servicii, un rol important 
în ceea ce privește ocuparea forței de muncă avându-l administrația publică, urmată de comerțul cu ridicata 
și cu amănuntul, transporturi, serviciile de cazare și legate de alimentație (a se vedea tabelul de mai jos). 
Sectoarele agriculturii (cu un accent puternic pe creșterea animalelor de lapte)și pescuitului sunt, de 
asemenea, foarte importante pentru economia regiunii Azore. În ceea ce privește agricultura și activitățile de 
bază, valoarea lor adăugată brută (VAB) regională a cunoscut o diminuare progresivă: aceste activități 
reprezentau 8,5 % din VAB regională în 2009 (procent ridicat totuși în comparație cu cel din Portugalia în 
ansamblu, și anume 2,3 % din VAB la nivel național). Există o dependență ridicată de munca în familie 
(aproximativ 80 %). În general, producătorii agricoli nu au un nivel ridicat de studii, iar costurile de transport 
fac ca produsele agricole să fie mai puțin competitive în ceea ce privește exportul. În ultimii ani, în ciuda 
importanței creșterii animalelor de lapte, alte produse au câștigat în importanță în structura de producție a 
arhipelagului. Printre acestea se numără cerealele, produsele horticole, fructele, florile și plantele 
ornamentale, vinul și culturile industriale.  

Industria principală este cea agroalimentară (brânzeturi, lapte, unt, vin și prelucrarea produselor forestiere) 
și joacă un rol mai puțin important în economia arhipelagului. Datorită peisajelor naturale, ecosistemelor și 
biodiversității arhipelagului Azore, turismul a câștigat treptat în importanță în regiune: acest lucru este valabil 
atât pentru sectorul turismului propriu-zis, cât și pentru o gamă largă de activități conexe. În cele din urmă, în 
ultimii ani s-a observat un efort de diversificare în mai multe sectoare economice, acordându-se o atenție 
deosebită noilor tehnologii pentru a promova mai multe avantaje competitive pentru această regiune prin 
modernizarea și restructurarea anumitor structuri de producție.6 

                                                           
6  Regiunea Autonomă a Insulelor Azore, „Assumptions and context for the Action Plan 2014-2020”(Ipoteze și context privind 

planul de acțiune 2014-2020), 2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/activity/outermost/doc/plan_action_strategique_eu2020_acores_en.pdf
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Tabel 3: Ocuparea forței de muncă în Azore (persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani), în 
funcție de activitatea economică (în mii de persoane), 2015 

Ocuparea forței de muncă în funcție de 
activitatea economică 2015 

Agricultură, silvicultură și pescuit 10,3 
Industria (cu excepția construcțiilor) 9,5 
Construcții 6,6 
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturi, 
servicii de cazare și legate de alimentație 25,7 

Informare și comunicare Nu există date 
Activități financiare și de asigurări Nu există date  
Activități imobiliare Nu există date 
Activități specializate, științifice și tehnice activități 
administrative și servicii de asistență 4,9 

Administrație publică, apărare, educație, sănătate 
și asistența socială  34,2 

Arte, divertisment și activități recreative alte 
activități din domeniul serviciilor; activități ale 
organizațiilor și organelor interne și extrateritoriale 

9,8 

Total  103,5 
Sursă: Eurostat, 2015. 

 
Potrivit guvernului regional, în 2016, în Azore s-a înregistrat, în al treilea an consecutiv, o creștere economică 
puternică: PIB-ul a crescut cu 2 %, comparativ cu media națională de 1,4 %. Cu toate acestea, în pofida 
acestei creșteri recente, deficiențele structurale economice și sociale pun încă probleme pentru dezvoltarea 
pe deplin a potențialului regiunii (a se vedea, de exemplu, distribuția PIB-ului regional pe insule în 2014, 
caracterizată de inegalități, PIB-ul regional fiind concentrat în primul rând pe insulele São Miguel și Terceira). 
 
Tabelul 4: Distribuția PIB-ului regional pe insule - 2014 

Santa 
Maria 

São 
Miguel Terceira Graciosa São Jorge Pico Faial Flores Corvo TOTAL 

2,8% 58,2% 21,5% 1,5% 3,3% 5,0% 6,2% 1,3% 0,2% 100,0% 
Sursă: Biroul Regional de Statistică: PIB-ul în funcție de insule.  

 
 
2. Perioadele de programare anterioare: rezumat  
Insulele Azore au primit finanțare din partea UE începând cu anul 1986, când Portugalia a aderat la UE. 
Înainte de această dată, Insulele Azore au primit sprijin din partea UE prin instrumentul de preaderare. În 
plus, arhipelagul este recunoscut de articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ca fiind 
o regiune ultraperiferică (RUP), caracterizată de „depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful și clima 
dificile [și] dependența economică de un număr redus de produse”7. Prin urmare, Insulele Azore beneficiază 
de măsuri specifice, precum suspendarea taxelor prevăzute în Tariful vamal comun pentru importul anumitor 
produse industriale, rate reduse ale accizelor pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate la nivel local 
etc. Sunt prevăzute, de asemenea, măsuri suplimentare, precum alocări suplimentare din FEDR și măsuri 
pentru agricultură (programe POSEI) începând din 1991, finanțate din Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) și menite să contribuie la menținerea producției regionale de lapte și a sectorului cărnii)8.  
 
  
                                                           
7  Articolul 349 din TFUE. 
8  Comisia Europeană, Raport privind punerea în aplicare a programului de măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea 

regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (POSEI), COM(2016)0797, 2016, și „Mémorandum conjoint des régions 
ultrapériphériques”(Memorandum comun al regiunilor ultraperiferice), Cel de-al patrulea forum al regiunilor ultraperiferice, 
30-31 martie 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016DC0797
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016DC0797
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/memorandum_rup2017.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/memorandum_rup2017.pdf
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Tabel 5: Insulele Azore — finanțarea UE începând din 1985 (FEDR, FSE, FC), în EUR 

 FEDR FSE Fondul de 
coeziune 

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 

Sursă: Curtea de Conturi, avize referitoare la conturile Regiunii Autonome a Insulelor Azore, 1987 - 20089. 
 
Până la începutul anilor 1990, PIB-ul pe cap de locuitor din Azore era de 42 % din media UE. Cu toate 
acestea, situația a început să se schimbe la sfârșitul anilor 1990, datorită, în parte, contribuției fondurilor 
comunitare10. Începând din 2008, din cauza crizei financiare și economice, până aproximativ în 2013, s-a 
înregistrat o recesiune economică în Azore, însoțită de concedieri în 2010 și 2011 și de rate ridicate ale 
șomajului (aproximativ 17 % în 2013, față de 4,3 % în 2007). În perioadele de programare anterioare, 
investițiile cofinanțate de UE erau destinate infrastructurii de bază și structurilor sociale și economice.  
 
În perioada de programare 2007-2013, de exemplu, Insulele Azore s-au încadrat în obiectivul „convergență” 
și au gestionat un program operațional regional cu contribuții din FEDR în valoare de 966 milioane EUR 
(suma totală a programului a fost de 1,2 miliarde EUR). Principalele priorități pe parcursul perioadei anterioare 
de programare pentru finanțarea din FEDR au fost asigurarea eficienței producției economice, crearea de 
locuri de muncă, contribuția la coeziune și echilibru în regiune și asigurarea accesului populației la niveluri 
mai ridicate de calificare, bunăstare și calitate a vieții. Regiunea a beneficiat, de asemenea, de finanțare din 
cadrul FSE (190 milioane EUR)11 și al Fondului de coeziune (acesta vizând, de exemplu, îmbunătățirea 
rețelelor regionale de infrastructură, cum ar fi porturile și aeroporturile). În plus, în perioada 2007-2013, pentru 
a doua oară, Insulele Azore au participat la Programul de cooperare transnațională „Madeira-Açores-
Canarias”, cu investiții prin FEDR care s-au ridicat la aproximativ 55 milioane EUR.  
 
Tabel 6: Azore: FEDR - alocări în funcție de axele prioritare 2007-2013 

Axă prioritară Investiții UE Contribuția publică 
națională 

Contribuția 
publică totală 

Încurajarea creării de bogăție și de 
locuri de muncă în Insulele Azore 344 444 353 60 784 298 405 228 651 

Consolidarea societății în Insulele 
Azore și îmbunătățirea integrării 233 781 483 41 255 556 275 037 039 

Îmbunătățirea rețelelor regionale de 
infrastructură legate de accesibilitate 170 989 709 30 174 655 201 164 364 

Modernizarea și îmbunătățirea 
sistemului de mediu 147 532 671 26 035 177 173 567 848 

Compensarea costurilor suplimentare 
legate de poziția geografică îndepărtată 
a Insulelor Azore (alocare RUP) 

65 600 833 65 600 833 131 201 666 

Asistență tehnică 4 000 000 705 882 4 705 882 
Total 966 349 049 224 556 401 1 190 905 450 

Sursă: Comisia Europeană, DG REGIO, „Operational Programme «Azores»” (Programul operațional „Azore”), 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 (Contribuție la studiul impactului fondurilor comunitare asupra economiei și 
ocupării forței de muncă în Regiunea Autonomă a Insulelor Azore), Universitatea din Insulele Azore, 2010. 

10  Comisia Europeană, Regiunea Autonomă a Insulelor Azore: plan de acțiune 2014-2020, COM(2012)0287, 2013. 
11  Comisia Europeană, DG REGIO, „Operational Programme «Azores»”(Programul operațional „Azore”), 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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Conform raportului regional anual12 privind programul operațional regional 2007-2013 cu finanțare din FEDR, 
în 2014 rată de execuție era de 96,1 % (ultimul an de execuție a programului operațional a fost 2015). Ca și 
în anii precedenți, 51,2 % din investițiile FEDR s-au concentrat în São Miguel și Terceira (unde locuiește 
cea mai mare parte a populației). Investițiile au vizat operațiuni legate de principalele patru activități 
economice, și anume, construcții, administrație publică, transporturi și infrastructuri sociale. Același raport 
evidențiază unele dintre principalele rezultate înregistrate la sfârșitul anului 2014 în regiune, de exemplu:  

• aproximativ 305 întreprinderi au beneficiat de sprijin direct pentru întreprinderi, 91 dintre acestea fiind 
start-up-uri; 

• au fost create 511 locuri de muncă;  

• 14 843 de studenți au beneficiat de o serie de măsuri din domeniul educației;  

• a crescut numărul gospodăriilor conectate la internet (rata conectării era de 70 % în 2014, față de 
37 % în 2006);  

• a crescut cu 73 % numărul persoanelor care vizitează infrastructuri culturale (comparativ cu valoarea 
de referință din 2007);  

• peste 100 727 de locuitori beneficiau de apă curentă; 

• aproximativ 2 460 de persoane au beneficiat în mod direct de proiecte de asistență socială; 

• s-au construit sau reabilitat 595 km de șosea cu sprijinul FEDR. 
 
În concluzie, politica de coeziune a UE a avut un rol extrem de important pentru Insulele Azore. Din punct de 
vedere macroeconomic, aceasta a avut un impact pozitiv asupra PIB-ului regional (cu o creștere de 3,4 % în 
ultimii 30 ani), stimulând investițiile și ocuparea forței de muncă. În plus, s-a considerat că îmbunătățirea 
semnificativă a condițiilor locale de viață și a oportunităților de angajare care rezultă din finanțarea UE au 
permis reținerea de către Insulele Azore a populației locale, evitând fenomenul de emigrare și consolidând o 
tendință de convergență.13 
 
 
3. Politica de coeziune a UE în perioada 2014-2020  
 
3.1 Obiective și fonduri: contextul portughez 
Pentru perioada de programare 2014-2020, Portugalia are alocate 25,79 miliarde EUR din fondurile ESI14 
pentru sprijinirea dezvoltării socioeconomice a țării. Au fost stabilite acțiuni concrete prin intermediul 
programelor operaționale naționale și al programelor operaționale regionale, după cum urmează: 

6 programe operaționale naționale: 1 FEDR/FSE/FC - Competitivitate și internaționalizare; 1 FSE 
- Capitalul uman; 1 FEPAM - Afaceri maritime și pescuit; 1 FSE/YEI - Incluziune socială și ocuparea 
forței de muncă; 1 FC - Sustenabilitate și utilizarea eficientă a resurselor; 1 FEDR - Asistență tehnică; 

10 programe operaționale regionale: 7 programe finanțate din mai multe fonduri (FEDR și FSE) și 
3 programe finanțate dintr-un singur fond (dezvoltare rurală).  

 
Pe lângă programele operaționale menționate mai sus, Portugalia a participat de asemenea la 9 programe 
de cooperare teritorială europeană, și anume 1 program de cooperare transfrontalieră (Spania - 
Portugalia), 4 programe de cooperare transnațională și 4 programe de cooperare interregională. 
 
  

                                                           
12  Regiunea Autonomă a Insulelor Azore, 2014 - Relatório Anual de Execução (2014 - Raport anual de execuție), 2015. 
13  Duarte Rodrigues, „The EU Funds in Portuguese Outermost Regions - Relevance, results and challenges”(Fondurile UE în 

regiunile ultraperiferice portugheze - relevanță, rezultate și provocări), Agenția Portugheză pentru Dezvoltare și Coeziune, 
CE, Cel de-al patrulea forum al regiunilor ultraperiferice, 30-31 martie 2017. 

14  CE, „European Structural and Investment Funds - Portugal: Country Factsheet”(Fondurile structurale și de investiții 
europene - Portugalia: fișa de țară), 2016.  

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 Obiective și fonduri - Insulele Azore 
Insulele Azore reprezintă una dintre cele 4 regiuni portugheze (nivelul NUTS 2) care fac parte din categoria 
regiunilor mai puțin dezvoltate (PIB-ul pe cap de locuitor < 75 % din media UE-27), iar perioada de 
programare 2014-2020 este considerată a fi un punct de cotitură pentru arhipelag. Deși actuala perioadă de 
programare a început cu perspective economice nesigure pentru regiune, se așteaptă ca investițiile continue 
să rezolve câteva dintre principalele deficiențe ale Insulelor Azore, legate de dimensiunea redusă și 
fragmentarea pieței locale a muncii, de faptul că activitățile economice regionale sunt concentrate într-
un număr redus de sectoare și în principal pe insulele mai mari, de dependența excesivă de piața externă 
și de investițiile insuficiente în sectoarele de inovare.  
 
În actuala perioadă de programare, Insulele Azore gestionează 2 programe operaționale regionale: 1 
program finanțat din mai multe fonduri (FEDR/FSE) și 1 program finanțat dintr-un singur fond (dezvoltare 
rurală). În plus, regiunea participă, de asemenea, în mod direct la programul de cooperare teritorială 
europeană (CTE) „Interreg V-A-Madeira-Açores-Canarias (MAC)”. Acest program CTE are drept obiectiv 
protecția mediului, stimularea turismului și a creșterii economice și crearea de legături între cercetare și 
dezvoltare. Bugetul său total se ridică la 130 milioane EUR (110,6 milioane EUR alocate din FEDR).15 
 
În ceea ce privește programele operaționale regionale finanțate din mai multe fonduri (FEDR/FSE), 
contribuția UE se ridică la 1,1 miliarde EUR, inclusiv alocarea specială RUP de aproximativ 57 milioane EUR 
(bugetul total al programului este de 1,3 miliarde EUR, cu o rată de cofinanțare de 85 %). În concordanță cu 
prioritățile Strategiei Europa 2020, programul vizează16: 

• stimularea transferului de cunoștințe legate cercetare și dezvoltare (C-D) către IMM-uri; 

• promovarea competitivității întreprinderilor din regiune; 

• promovarea transportului sustenabil, în special prin dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de 
transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 

• realizarea de investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe 
tot parcursul vieții; 

• sprijinirea dezvoltării surselor de energie regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice în 
întreprinderi și clădiri și 

• promovarea locurilor de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă. 
 
Acest program operațional concentrează 84 % din resursele disponibile pe obiectivele tematice 3, 7, 8, 
9 și 10. Obiectivul tematic 3 (îmbunătățirea competitivității IMM-urilor) concentrează 24 % din resursele 
FEDR și este în concordanță cu RIS3 pentru Insulele Azore, care a fost definită în principal în jurul industriei 
agroalimentare, al turismului și al exploatării resurselor marine, având patru aspecte principale: 1) 
concentrarea investițiilor pe un număr limitat de priorități în funcție de punctele forte ale regiunii și de 
specializarea internațională, 2) actualizarea și îmbunătățirea instrumentelor de politică, creând sinergii și 
sporind eficacitatea, 3) mobilizarea părților interesate printr-un proces antreprenorial de descoperire și 4) 
îmbunătățirea legăturilor interne și externe, făcând loc Insulelor Azore în lanțurile valorice europene și 
globale.17 
 
Obiectivul tematic 7 (promovarea transportului sustenabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore) concentrează 9 % din resursele FEDR. Obiectivul tematic 8 (promovarea locurilor de 
muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă) reprezintă 9 % din resursele FSE. 

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

Madeira, Canary Islands and Azores”(Spania-Portugalia: UE investește aproape 111 milioane EUR pentru a promova 
cooperarea în cele trei arhipelaguri: Madeira, Canare și Azore), iunie 2015. 

16  Comisia Europeană, DG REGIO, „Regional OP Azores (Autonomous Region)”(Programul operațional regional pentru Insulele 
Azore (Regiune Autonomă), consultat la 27 martie 2017, și Portugalia 2020, Brochura - Programa Operacional dos Açores 
2014-2020 financiado pelos fundos estruturais FEDER e FSE, 2014. 

17  Guvernul Insulelor Azore, RIS3 pentru Insulele Azore, 2012. 

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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Obiectivul tematic 9 (promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare) 
reprezintă 15 % din resursele FEDR și FSE. Obiectivul tematic 10 (realizarea de investiții în educație, 
formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții) concentrează 20 % din 
resursele FEDR și FSE (în părți egale)18. În plus, sprijinul specific acordat din FEDR în temeiul statutului de 
regiune ultraperiferică al Insulelor Azore se va aplica prin finanțarea serviciilor publice de transport de 
pasageri între insule, pentru a stimula piața regională prin consolidarea economiilor de scară și a creării de 
locuri de muncă. 
 
Unele dintre efectele preconizate până la sfârșitul actualei perioade de programare sunt: crearea a 325 de 
noi IMM-uri și investiții în 720 de IMM-uri existente, reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
47 435 de tone de CO2 echivalent și crearea a 2 845 de locuri de muncă19.  
 
Până în prezent și conform datelor financiare disponibile până în decembrie 2016, 17,9 % din resursele FEDR 
(adică în jur de 183 milioane EUR) și 19,6 % din resursele FSE (adică aproximativ 72 milioane EUR) au fost 
utilizate (a se vedea graficul de mai jos). Conform Agenției Portugheze pentru Dezvoltare și Coeziune, nivelul 
implementării fondurilor ESI în Insulele Azore în actuala perioadă de programare este ridicat în comparație 
cu media națională (a se vedea graficul de mai jos)20. 
  
Grafic 1: Programul operațional regional pentru Insulele Azore 2014-2020 - implementarea în funcție 

de fond (cost total - % din finanțarea planificată) 

 
Sursă: Portalul de date deschise pentru fondurile ESI, date financiare din decembrie 2016. 

 
Grafic 2: Portugalia - implementarea fondurilor structurale, 2014-2020 (date disponibile până în 

decembrie 2016) 

 
 

Sursă: Duarte Rodrigues, Cel de-al patrulea forum al regiunilor ultraperiferice, Comisia Europeană, 30-31 martie 2017. 
 
 
                                                           
18  Portugalia 2020, Programa Operacional dos Açores 2014-2020 financiado pelos fundos estruturais FEDER e FSE2014. 
19  Comisia Europeană, DG REGIO, „Regional OP Azores (Autonomous Region)”(Programul operațional regional pentru Insulele 

Azore - Regiune Autonomă), consultat la 27 martie 2017. 
20  Duarte Rodrigues, „The EU Funds in Portuguese Outermost Regions - Relevance, results and challenges”(Fondurile UE în 

regiunile ultraperiferice portugheze - relevanță, rezultate și provocări), Agenția Portugheză pentru Dezvoltare și Coeziune, 
Cel de-al patrulea forum al regiunilor ultraperiferice, Comisia Europeană, 30-31 martie 2017. 

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. Principalele provocări și oportunități pentru viitor 

La fel ca alte economii mici și alte regiuni ultraperiferice, economia Insulelor Azore este mai vulnerabilă în 
ceea ce privește reacția la crize. În plus, există încă unele provocări legate de dezvoltare din cauza poziției 
geografice a arhipelagului, ceea ce implică costuri suplimentare pentru bunuri și servicii (transport, logistică, 
energie), precum și constrângeri în materie de integrare economică și socială cu alte teritorii naționale și 
europene. De asemenea, lipsește masa critică pentru anumite proiecte economice, financiare sau științifice. 
În plus, este dificil să se echilibreze procesele tradiționale de producție, condițiile de viață locale și protecția 
mediului și a ecosistemelor cu necesitatea de a stimula economia locală pentru a fi competitivă într-o lume 
globalizată. 

Cu toate acestea, regiunea oferă și numeroase oportunități datorită poziției geostrategice și biodiversității 
sale (este un punct de legătură în Oceanul Atlantic cu alte continente). Potențialul turistic, bazat pe un bogat 
patrimoniu natural și cultural este, de asemenea, extrem de important pentru economia regională. De 
asemenea, Insulele Azore sunt expuse fenomenelor legate de schimbările climatice. Cu toate acestea, 
acest fapt poate fi și el o oportunitate pentru dezvoltarea unor proiecte-pilot pentru măsuri de atenuare și 
adaptare, iar câteva astfel de proiecte sunt deja în curs de desfășurare, de exemplu, privind producția de 
energie geotermală în Insulele Azore. 
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Anexa I - Hărți detaliate ale insulelor São Miguel și Terceira 
 

Figura 1: São Miguel  

Sursă: Via Michelin  

 
Figura 2: Terceira 
 

 
Sursă: Via Michelin 
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Anexa II - Proiecte care urmează a fi vizitate de către delegația PE 
 

Insula São Miguel 
 

• Universitatea din Azore - Interreg V-A - Madeira-Açores-Canarias (MAC) - perioada de programare 
2014-2020 
 

> Proiectul REBECA 
Rezumat: Proiectul are ca scop crearea unei rețele de colecții de microalge și cianobacterii în 
arhipelagurile Macaronezia (Insulele Azore, Madeira și Canare), care va completa și extinde diferitele 
colecții care coexistă în mod fragmentat în această regiune. Rețeaua va servi drept bază pentru stimularea 
colaborărilor și sinergiilor care permit diferite acțiuni coordonate pentru conservarea biodiversității. În plus, 
va fi un proiect-pilot pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unei ramuri de activitate legate de 
economia albastră. Acest proiect poate aduce beneficii directe administrațiilor publice, institutelor de 
cercetare și sectorului industrial (în domeniul produselor cosmetice, bioplasticului etc.) și poate crea locuri 
de muncă directe și indirecte în întreaga regiune Macaronezia.  
Costul total: 255 410,99 EUR 
sprijin din FEDR: 217 099,34 EUR  
 

> Proiectul MACBIOBLUE 
Rezumat: Acest proiect va ajuta întreprinderile să dezvolte și să pună în aplicare tehnologii, produse și 
procese în domeniul biotehnologiei albastre (alge), care prezintă un mare potențial pentru regiune, inclusiv 
pentru domeniile prioritare ale RIS3 regionale. Potențialul speciilor indigene de microalge și macroalge va 
fi evaluat în ceea ce privește atât utilizarea industrială, cât și aplicarea în diferite proiecte.  
Costul total: 92 123,86 EUR  
sprijin din FEDR: 78 305,28 EUR 
 

> Proiectul VOLRISKMAC 
Rezumat: Proiectul urmărește consolidarea programelor de supraveghere vulcanică din Macaronezia. 
Integrarea rezultatelor acestui program va permite stabilirea cu o mai mare garanție a stării sistemelor 
vulcanice studiate, acțiune fundamentală pentru detectarea viitoarelor crize seismice/vulcanice. Având în 
vedere complexitatea fenomenului vulcanic, se va pune accentul pe utilizarea TIC. 
Costul total: 430 472,31 EUR 
sprijin din FEDR: 365 901,46 EUR 
 

• Parcul științific și tehnologic NONAGON (perioada de programare 2014-2020) 
Rezumat: Parcul științific și tehnologic NONAGON urmărește să creeze condiții pentru atragerea 
întreprinderilor din afara regiunii care pot aduce valoare adăugată structurii antreprenoriale regionale, cu 
spații de colaborare pentru pepiniere de afaceri dedicate marilor evenimente de inovare/demonstrație 
tehnologică, precum și cu un auditoriu cu o capacitate de 260 de locuri. Acest proiect face parte dintr-o 
inițiativă a guvernului regional al Insulelor Azore în parteneriat cu consiliul municipal al orașului Lagoa, cu 
scopul de a promova legătura dintre sectorul public, cel privat și cel universitar, care să conducă la crearea 
unui nou model de dezvoltare. 
Costul total: 8 980 481,30 EUR  
sprijin din FEDR: 7 633 409,11 EUR 
 

• Creșa Paim - (perioada de programare 2014-2020) 
Rezumat: Construirea unei creșe în municipalitatea Ponta Delgada, cu o capacitate de 84 de copii, 
reprezintă o investiție prioritară, având în vedere caracteristicile economice, demografice și sociale și 
faptul că Ponta Delgada este municipalitatea cea mai populată și una dintre cele mai tinere din Azore. 
Noua creșă face parte din programul guvernului regional privind infrastructurile sociale, care urmărește 
crearea unor structuri de asistență socială care să se adapteze nevoilor familiilor, în vederea reconcilierii 
vieții de familie cu viața profesională. 
Total aprobat: 1 297 915,80 EUR 
Sprijin din FEDR: 1 103 228,43 EUR 
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• Lacul Furnas - (perioada de programare 2007-2013) 
Rezumat: Reamenajarea bazinelor hidrografice ale lacurilor Furnas și Sete Cidades are un dublu obiectiv: 
soluționarea problemei eutrofizării lagunelor și valorificarea și conservarea spațiilor conexe prin crearea 
de căi pietonale, instalarea de mobilier și clădiri urbane, punând accentul pe aspecte didactice și 
pedagogice.  
Costul total: 4 157 743,40 EUR 
Fondul de coeziune: 4 157 743,40 EUR 
 

• Construirea unei noi centrale geotermale (Pico Vermelho, Ribeira Grande) - (perioada de 
programare 2000-2006): 
Rezumat: Construirea unei noi centrale geotermale în câmpul geotermal Ribeira Grande, ceea ce implică 
construirea, furnizarea și montarea unui grup turbogenerator cu o putere de 10 MW și a sistemelor 
auxiliare corespunzătoare. 
Finanțare publică: 20 511 382,91 EUR 
Sprijin din FEDR: 10 255 691,47 EUR  

 
Insula Terceira 

 
• Proiectul Quinta dos Açores (perioada de programare 2014-2020) 

Rezumat: Întreprinderea Quinta dos Açores este o IMM din domeniul industriei alimentare, care se 
ocupă, de asemenea, de gestionarea unui spațiu de restaurație publică. Proiectul vizează renovarea, 
extinderea și modernizarea infrastructurilor existente pentru a oferi servicii mai multor clienți.  
Total aprobat: 199 616,19 EUR  
Sprijin din FEDR: 93 819,61 EUR 
 

• Producția de pelete din biomasă (perioada de programare 2007-2013) 
Rezumat: Proiectul are ca obiectiv transformarea materiilor prime locale, furnizarea de produse pentru 
activitățile industriale și să devină o resursă esențială pentru economia regională; în plus, se concentrează, 
de asemenea, asupra exporturilor (internaționalizare). Este vorba despre o activitate industrială al cărei 
plan de afaceri reușește să depășească constrângerile pieței locale, introducând elemente legate de 
clustere într-un domeniu important pentru regiune.  
Costul total: 1 692 606,26  EUR  
Sprijin din FEDR: 1 438 715,32 EUR 
 

• Biblioteca publică și arhivele regionale din Angra do Heroísmo (perioada de programare 2007-2013) 
Construirea unei noi biblioteci publice și a arhivelor regionale în Angra do Heroísmo vizează promovarea 
gustului pentru lectură și atragerea unui public nou (atât copii, cât și adulți), creând spații confortabile în 
sprijinul studenților și cercetătorilor. De asemenea, aici vor fi conservate colecțiile regionale de arhivă. 
Spațiul a fost inaugurat în 2016. 
Costul total: 8 904 321,18 EUR 
Sprijin din FEDR: 7 568 673,00 EUR 
 

• Portul Vitória Beach (Praia da Vitória) (perioada de programare 2000-2006) 
Rezumat: Portul la ocean Praia da Vitória are capacitatea de a primi nave de mari dimensiuni și servește 
drept platformă pentru aprovizionarea celor șapte insule din grupurile central și vestic ale Insulelor Azore. 
Infrastructura a suferit mari daune în 2001. Reamenajarea portului a constat în consolidarea infrastructurii 
existente și reorganizarea și modernizarea sa, astfel încât să poată primi, în zone diferite, nave pentru 
transportul mărfurilor și nave de pasageri care fac legătura între insule. 
Total aprobat: 32 750 522,00 EUR 
Sprijin din Fondul de coeziune: 27 182 933,00 EUR 


