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Regiões ultraperiféricas da UE
Rumo a uma estratégia renovada
SÍNTESE
As regiões ultraperiféricas (RUP) da UE podem beneficiar de um tratamento especial
devido a dificuldades estruturais, como o afastamento, a topografia difícil ou a
dependência económica em relação a um pequeno número de produtos, o que pode
dificultar gravemente o seu desenvolvimento. Existem mecanismos específicos no
âmbito das políticas de coesão, da agricultura e das pescas, tendo a Comissão
publicado em 2012 uma comunicação que expunha de que modo pode trabalhar em
parceria com as regiões ultraperiféricas e os seus respetivos países para alcançar os
objetivos da estratégia Europa 2020. Embora a Comissão deva elaborar uma
estratégia renovada até ao final de 2017, as RUP continuam a enfrentar numerosos
desafios em domínios como a mobilidade, o desemprego e as alterações climáticas.
As partes interessadas já começaram a elaborar as suas contribuições para esta
estratégia renovada, destacando questões como a necessidade de garantir que os
acordos comerciais tenham melhor em conta as necessidades das regiões
ultraperiféricas, mantenham disposições específicas para estas regiões em domínios
como as políticas de coesão, da agricultura e das pescas e proporcionem às RUP um
melhor acesso aos programas horizontais. A Comissão do Desenvolvimento Regional
do Parlamento está presentemente a elaborar um relatório de iniciativa sobre as
regiões ultraperiféricas no âmbito deste processo. Resta saber, no entanto, qual será
a recetividade da Comissão Europeia a estas propostas num contexto de crescentes
pressões orçamentais.
Ao reunir representantes da Comissão e das regiões ultraperiféricas, bem como de
algumas das principais partes interessadas, o quarto Fórum das Regiões
Ultraperiféricas, que terá lugar em 30 e 31 de março de 2017, constituirá uma
plataforma essencial para debates que poderão moldar o desenvolvimento futuro das
RUP para as gerações vindouras.
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acordo de cooperação entre o Parlamento e o Comité.
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Introdução
Há, atualmente, nove regiões da UE classificadas como regiões ultraperiféricas devido ao
seu afastamento do continente europeu: cinco departamentos ultramarinos franceses
(Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, e Reunião), uma coletividade
ultramarina francesa (São Martinho), duas regiões autónomas portuguesas (Madeira e
Açores) e uma comunidade autónoma espanhola (ilhas Canárias). Dado que o PIB regional
é consideravelmente inferior à média da UE, as RUP encontram-se claramente numa
situação económica frágil, embora este valor, por si só, não reflita a amplitude dos
desafios com que se confrontam.

Figura 1 – Localização das regiões ultraperiféricas

O Índice de Competitividade Regional 2016 da Comissão, que classifica as regiões da UE
com base em 50 indicadores em domínios como as infraestruturas, a saúde e a inovação,
revela que as regiões ultraperiféricas se situam consideravelmente abaixo da sua posição
com base unicamente no PIB, apresentando pontuações baixas em domínios como a
eficiência do mercado de trabalho e as infraestruturas, o que sugere a existência de
graves problemas estruturais. De igual modo, o Índice de Progresso Social regional da UE
2016, elaborado pela Comissão em colaboração com a ONG Social Progress Imperative,
mostra que as regiões ultraperiféricas apresentam uma fraca pontuação em termos das
oportunidades oferecidas às pessoas que ali vivem. Os dois índices demonstram,
portanto, como as desvantagens estruturais das RUP afetam o seu desenvolvimento. Com
o objetivo de contribuir para compensar estes desafios, a UE prevê uma série de medidas
destinadas a apoiar o desenvolvimento dessas regiões.
Quadro 1 – Regiões ultraperiféricas classificadas pelo PIB per capita expresso em PPC e índice
de competitividade regional 2016

Região
ultraperiférica

NUTS 2

PIB per capita
(PPC) 2014 - %
da média da UE

Classificação do
PIB per capita

(PPC) (de um total
de 263)

Índice de
Competitividade

Regional 2016

Classificação ICR
2016 (de um total

de 263)

Diferença na
classificação

(número de locais)

Açores 71 198 16,7 234 -36
Ilhas Canárias 79 174 27,1 217 -43
Guadalupe 73 192 26,8 218 -26
Guiana Francesa 58 234 0,0 262 -28
Madeira 72 191 25,2 223 -32
Martinica 75 180 39,7 175 +5
Reunião 70 202 26,5 219 -17

Fonte dos dados: Índice de Competitividade Regional, 2016; (não existem dados disponíveis para Maiote e São Martinho).

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00114
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
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Enquadramento jurídico e apoio disponível
Definição de regiões ultraperiféricas
As regiões ultraperiféricas são parte integrante da União Europeia e, em conformidade
com o artigo 355.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) (tal
como alterado em conformidade com o artigo 355.º, n.º 6), são plenamente regidas pelas
disposições do Tratados. Estas regiões possuem um estatuto único ao abrigo dos Tratados
que as distingue dos países e territórios ultramarinos da UE (PTU), que não fazem parte
do mercado único, e das regiões com limitações naturais ou demográficas permanentes
(ver infra). O seu afastamento, insularidade, pequena superfície, relevo e clima difíceis e
dependência económica em relação a um pequeno número de produtos, fatores que
prejudicam gravemente o seu desenvolvimento, faz com que as regiões ultraperiféricas
possam beneficiar de um tratamento especial ao abrigo do artigo 349.º do TFUE. Este
artigo prevê medidas específicas em domínios como as políticas aduaneira e comercial,
as políticas agrícola e das pescas ou o acesso aos fundos estruturais, a fim de apoiar o seu
desenvolvimento e limitar o impacto dos seus desafios estruturais.

O âmbito de aplicação do artigo 349.º foi consideravelmente clarificado em dezembro
de 2015 na sequência de um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que
determinou que o Conselho tinha poderes, ao abrigo do artigo 349.º, para adotar
medidas específicas para a fixação das condições de aplicação às regiões ultraperiféricas
não só das disposições dos Tratados, ou seja, a legislação primária, como também das
disposições de direito derivado, afirmando o direito do Conselho de adotar medidas
como disposições regulamentares com base no artigo 349.º. A confirmação do
artigo 349.º como base jurídica do direito derivado para as RUP pode abrir caminho à
adoção de medidas mais específicas para estas regiões.

Regiões com limitações naturais ou demográficas permanentes

Definidas no artigo 174.º do TFUE, as regiões com limitações naturais ou demográficas
permanentes gozam de um estatuto diferente das regiões ultraperiféricas. O artigo 174.º
estabelece que a União procurará reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das
diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas, estipulando também que, entre as
regiões em causa, seja consagrada especial atenção às regiões com limitações naturais ou
demográficas graves e permanentes, tais como as regiões mais setentrionais com densidade
populacional muito baixa e as regiões insulares, transfronteiriças e de montanha.
Fundamentalmente, esta disposição estabelece que a União desenvolverá e prosseguirá a sua
ação no sentido de reforçar a sua coesão económica, social e territorial, o que significa que as
regiões definidas no artigo 174.º podem beneficiar de um tratamento especial principalmente
no âmbito da política de coesão. Esta disposição contrasta com o disposto relativamente às
regiões ultraperiféricas: o artigo 349.º do TFUE prevê que possam ser adotadas medidas
específicas para a fixação das condições de aplicação dos Tratados às regiões ultraperiféricas,
incluindo as políticas comuns.

Regiões ultraperiféricas e o quadro da política de coesão
O Regulamento Disposições Comuns (RDC), que introduz um conjunto comum de regras
aplicáveis a cada um dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e
estabelece 11 objetivos temáticos alinhados com os cinco objetivos principais da
estratégia Europa 2020, prevê que as regiões ultraperiféricas deverão beneficiar de
medidas específicas e de financiamento adicional para compensar as suas situações
sociais e económicas estruturais específicas e as limitações resultantes dos fatores
referidos no artigo 349.º do TFUE. O anexo VII do RDC prevê, por seu turno, um montante

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12008E355
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12012E349
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0132
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12012E174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013R1303


EPRS Regiões ultraperiféricas: Rumo a uma estratégia renovada

Serviços de Estudos de Apoio aos Deputados Página 4 de 13

especial adicional, correspondente a uma intensidade de auxílio de 30 euros por
habitante e por ano, a atribuir, entre outras, às regiões ultraperiféricas do nível NUTS 2.
Além disso, embora o do artigo 120.º, n.º 3, alínea b), estabeleça uma taxa de
cofinanciamento de 85 % para as regiões ultraperiféricas para o período 2014-2020, a
taxa de cofinanciamento dos fundos atribuída a um eixo prioritário pode ser modulada
em relação às RUP referidas no artigo 349.º do TFUE.

O Regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) prevê
que o âmbito de apoio deste fundo possa ser alargado de modo a incluir o financiamento
das ajudas de funcionamento para compensar os custos adicionais resultantes da
situação económica e social das regiões ultraperiféricas. Embora o regulamento
estabeleça a percentagem de recursos do FEDER que devem ser atribuídos aos objetivos
temáticos um a quatro, consoante a categoria da região em questão, o artigo 12.º
estipula que estas disposições não se aplicam à dotação específica adicional para as RUP,
indicando que esta dotação pode ser utilizada para compensar os custos adicionais
decorrentes do apoio a qualquer dos 11 objetivos temáticos. Pode igualmente ser
utilizada para financiar os serviços de transporte de mercadorias e o auxílio ao arranque
de serviços de transporte, bem como as operações relacionadas com as limitações da
capacidade de armazenamento, o sobredimensionamento e a manutenção dos
instrumentos de produção e a carência de capital humano no mercado de trabalho local,
e ainda para financiar as ajudas ao funcionamento relacionadas com obrigações de
serviço público nas RUP.

Em termos de financiamento, foram atribuídos 6,6 mil milhões de euros às regiões
ultraperiféricas ao abrigo do FEDER e do FSE para o período 2014-2020 num total de
14 programas operacionais: oito programas operacionais regionais (um para cada região,
exceto o programa regional conjunto para Guadalupe e São Martinho) e seis programas
de cooperação territorial europeia que abrangem a cooperação em áreas como a região
das Caraíbas, o oceano Índico ou entre Maiote e as suas ilhas vizinhas Comores e
Madagáscar. Este montante total inclui também a dotação especial para as regiões
ultraperiféricas, que ascende a 484,1 milhões de euros para as Canárias, 443,3 milhões
de euros para as RUP francesas e 115,7 milhões de euros para as ilhas dos Açores e da
Madeira. No que diz respeito à cooperação territorial europeia (CTE), é também de
salientar que, de acordo com o Regulamento CTE, as regiões situadas nas regiões
ultraperiféricas ao longo das fronteiras marítimas separadas por mais de 150 km podem
ser incluídas como zonas transfronteiriças a fim de facilitar a cooperação transfronteiriça
das RUP. Ao abrigo do Regulamento CET, foi também especificamente reservado e
destinado à cooperação das RUP o montante de 50 milhões de euros da dotação para a
cooperação inter-regional.

Agricultura e pescas
Tendo em conta as difíceis condições agrícolas e a fim de aumentar a sua autossuficiência
em termos de abastecimento alimentar, as regiões ultraperiféricas também são apoiadas
por uma série de medidas específicas no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER) que podem fomentar o seu desenvolvimento. O
Regulamento FEADER prevê que se aplique uma taxa máxima de contribuição do FEADER
de 85 % para os programas de desenvolvimento rural nas RUP, atingindo os 90 % para
medidas específicas, e que para os investimentos em ativos físicos nas RUP o
financiamento do FEADER pode proporcionar até 75 % dos investimentos elegíveis.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/commissioner-cretu-urges-outermost-regions-exploit-full-potential-eu-regional-funds_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/themes/outermost-regions/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rftn008
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rftn009
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rfcb051
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-france
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-portugal
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-portugal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
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O Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) também prevê medidas
específicas para as regiões ultraperiféricas, estabelecendo que os auxílios estatais podem
ser autorizados nas RUP para os setores da produção, da transformação e da
comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura e que as operações situadas
nestas regiões podem beneficiar de um aumento de 35 % da intensidade específica do
auxílio. Além disso, o artigo 70.º do FEAMP prevê o apoio à compensação dos custos
suplementares suportados pelos operadores nas atividades de pesca, cultura,
transformação e comercialização de certos produtos da pesca e da aquicultura das RUP,
um regime designado «pescas POSEI». As regiões ultraperiféricas recebem igualmente
apoio ao abrigo do Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à
Insularidade (POSEI), financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia. O POSEI, que
substitui o primeiro pilar da política agrícola comum (pagamentos diretos) nas regiões
ultraperiféricas, compreende medidas que visam garantir regimes específicos de
abastecimento e apoiar a produção local, um mecanismo ao abrigo do qual estão
previstas dotações anuais de 278,41 milhões de euros para as RUP francesas, de
268,42 milhões de euros para as ilhas Canárias e de 106,21 milhões de euros para os
Açores e a Madeira. Um relatório publicado pela Comissão em 15 de dezembro de 2016
considera que o programa apresentou um desempenho global positivo de 2006 a 2014,
nomeadamente no que se refere à sua capacidade de responder aos desafios agrícolas
com que as RUP se confrontam, e que desempenha um papel determinante na
preservação da atividade tradicional que consiste nas chamadas «produções de
diversificação» nestas regiões.

A Comissão publicou uma série de estratégias para as regiões ultraperiféricas, a mais
recente das quais em 2012, que estabelecem um quadro comum de ação em domínios
como a política de coesão e as políticas agrícola e marítima. Entretanto, as autoridades
nacionais e regionais elaboram planos de ação para implementar as medidas
apresentadas na estratégia, alterando as regras de modo a ter em conta as necessidades
das regiões ultraperiféricas e a utilizar da melhor forma os seus recursos. Estes planos de
ação servem em seguida de base aos programas operacionais dos FEEI para estas regiões.

Comunicação de 2012 sobre as regiões ultraperiféricas da UE
Em junho de 2012, a Comissão publicou uma comunicação na qual expunha de que modo
pode trabalhar em parceria com as regiões ultraperiféricas para alcançar os objetivos
definidos na estratégia Europa 2020 de um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo. Com base na comunicação da Comissão de 2004, que delineava uma estratégia
para as regiões ultraperiféricas baseada nos três eixos da melhoria da acessibilidade, do
reforço da competitividade e da promoção da integração regional nas regiões vizinhas,
bem como na comunicação de 2008, que se centrava no objetivo de tirar partido das
vantagens únicas de que as RUP dispõem, a estratégia de 2012 visa ajudar estas regiões
a tornarem-se mais autossuficientes, economicamente mais fortes e capazes de criar
postos de trabalho sustentáveis tirando proveito dos seus próprios ativos.

A estratégia definida na comunicação de 2012 baseia-se em cinco eixos. O primeiro eixo
tem por objetivo melhorar a acessibilidade ao mercado único, incluindo a
implementação de novas tecnologias de comunicação a custos razoáveis. O segundo eixo
centra-se em reforçar a competitividade através da modernização e diversificação das
economias das RUP, bem como do investimento e inovação em setores de elevado
potencial de crescimento. O terceiro eixo da estratégia, promover a integração regional
no interior das zonas geográficas das regiões ultraperiféricas, visa alargar a esfera de

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/outermost-regions/intro_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/rup2012/rup_com2012287_pt.pdf
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influência da UE em termos socioeconómicos e culturais, bem como a promoção de uma
atividade comercial mais intensa e de uma maior partilha de conhecimentos, enquanto o
quarto eixo incide em reforçar a dimensão social das RUP, através de medidas como a
criação de emprego, a promoção das competências e a melhoria dos resultados escolares,
bem como a luta contra a pobreza. O quinto e último eixo tem como objetivo inserir as
ações de combate às alterações climáticas em todas as políticas pertinentes através de
medidas adequadas. Estes eixos são implementados através de uma série de medidas e
propostas para o futuro, com dimensão tanto interna como externa.

No que se refere à dimensão interna da estratégia, a comunicação sublinha a importância
da política de coesão para a realização dos objetivos da estratégia Europa 2020 e
apresenta propostas para os setores tradicionais como a agricultura, a pesca e o turismo,
e os setores emergentes, incluindo a investigação e a energia sustentável. No que se
refere à agricultura, a Comissão propôs a manutenção do regime agrícola POSEI, com
algumas adaptações, e, no domínio das pescas, recomendou que as regiões
ultraperiféricas continuassem a receber apoio a este setor, salientando que o apoio às
empresas de aquicultura e transformação poderia criar novas possibilidades de emprego.
A estratégia também apela às regiões ultraperiféricas para que assegurem um turismo
sustentável e mais eficiente. No domínio dos setores emergentes, a estratégia centra-se
na investigação e na inovação, salientando que a participação das regiões ultraperiféricas
nas redes de investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT) será fundamental para
gerar um crescimento inteligente nestas regiões.

O desenvolvimento do espírito empresarial é outra área prioritária, em que a estratégia
propõe planos para melhorar o acesso das PME ao financiamento e apoia a criação de
fundos de investimento locais em cada RUP. Tendo em conta o seu afastamento, a UE
deve incluir as RUP na implementação e no desenvolvimento de redes transeuropeias no
domínio dos transportes, das telecomunicações e da energia. A UE comprometeu-se
igualmente a manter regras especiais para as regiões ultraperiféricas no domínio dos
auxílios estatais e a estudar a possibilidade de alargar ou alterar os regimes fiscais e
aduaneiros específicos destas regiões a fim de aumentar a sua competitividade. No
domínio do ambiente, a estratégia prevê medidas de mitigação das alterações climáticas
e de adaptação às mesmas, reforçando os esforços em prol da biodiversidade e dos
serviços ecossistémicos nas RUP.

Salientando a importância fundamental da dimensão externa da estratégia à luz da
posição geográfica das RUP, a comunicação sublinha a necessidade de estas regiões se
empenharem mais na integração nas suas próprias vizinhanças regionais, com particular
enfoque no reforço das oportunidades económicas. A estratégia estabelece que os
acordos da UE devem ter mais em conta as regiões ultraperiféricas, em particular no
domínio dos acordos comerciais e da pesca, enquanto no domínio da energia destaca o
apoio da UE a projetos que visem criar mercados energéticos mais eficazes que abranjam
as RUP e os países vizinhos. A melhoria da fiabilidade das infraestruturas de rede é uma
prioridade máxima.

Avaliação da comunicação de 2012
Embora se congratule com o compromisso da Comissão de trabalhar em parceria com as
RUP, o parecer do Comité das Regiões (CR) sobre as regiões ultraperiféricas da União
Europeia à luz da estratégia Europa 2020 salienta que é necessária uma maior
participação dos órgãos de poder regional das RUP na preparação e aplicação das
políticas europeias, a fim de assegurar que as suas necessidades específicas sejam tidas

http://cor.europa.eu/pt/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201685/2012
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em conta. Apoia os planos da Comissão de desenvolver políticas que ajudem as regiões
ultraperiféricas a tornarem-se mais autossuficientes e capazes de criar empregos
sustentáveis, tirando partido do valor acrescentado que as regiões representam para a
UE. Congratula-se com a ênfase dada pela estratégia a uma maior diferenciação e
especialização de produtos, o que pode ajudar a reforçar setores tradicionais como a
agricultura e apoiar novos setores. Mais especificamente, o Comité apoia a ideia de
desenvolver a Internet de alta velocidade e as novas tecnologias de telecomunicação para
melhorar a acessibilidade e incrementar a atividade económica, bem como os planos da
Comissão de manter o programa de ajuda à agricultura POSEI e o «pescas POSEI». O CR
congratula-se igualmente com a utilização da investigação, do desenvolvimento
tecnológico e da inovação para promover novas oportunidades de emprego. Em
particular, elege o emprego como meta altamente prioritária para o êxito da aplicação da
estratégia Europa 2020 nas regiões ultraperiféricas e insta a UE a adotar medidas
concretas para concretizar o novo eixo social estabelecido na comunicação. O Comité
lamenta, contudo, que os eixos definidos na comunicação não sejam acompanhados de
medidas concretas e adaptadas, principalmente no tocante ao eixo da acessibilidade, que
é parte fundamental para o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas. Mostra-se
igualmente apreensivo quanto ao facto de o número de ações exigidas no âmbito de
alguns dos eixos da estratégia, e do apoio a um nível mais elevado que tal possa implicar,
pressupor que essas medidas não terão um custo razoável para as RUP.

No seu parecer de 2013 sobre as regiões ultraperiféricas da União Europeia, o CESE
considera que as questões da acessibilidade para todos, das evoluções demográficas e do
tratamento da dependência, embora especialmente importantes nas RUP, não foram
suficientemente desenvolvidas na comunicação. O Comité lamenta que a comunicação
não faça qualquer referência às possíveis implicações negativas da política comercial da
UE para as RUP, nomeadamente em virtude dos acordos de comércio livre ou dos acordos
de parceria económica. O CESE considera que a estratégia da UE para as regiões
ultraperiféricas deve também consistir prioritariamente em melhorar a sua integração no
conjunto da Europa e observa que as propostas em matéria de cooperação territorial não
proporcionam respostas concretas à necessidade de integração regional das RUP. O
Comité lamenta, em particular, que a estratégia não tenha uma visão clara no que se
refere às relações das regiões ultraperiféricas com os países terceiros vizinhos,
salientando o facto de consagrar pouca atenção ao desenvolvimento de parcerias com a
sociedade civil nas RUP. No domínio da agricultura, o Comité considera que o instrumento
POSEI deve ser avaliado e alargado de forma a abranger toda a produção agrícola e não
agrícola das regiões ultraperiféricas, e salienta que a UE deve velar por que os interesses
dos pequenos produtores independentes sejam tidos em conta. O CESE acolhe com
especial agrado o reforço da dimensão social na comunicação. No entanto, considera que
a Comissão não desenvolve plenamente o potencial das RUP no domínio da investigação
e do desenvolvimento.

A declaração final da 20.ª Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que
reúne os presidentes dos órgãos executivos das nove regiões ultraperiféricas, considera
que o desenvolvimento do eixo da dimensão social na estratégia de 2012 para as RUP
tem uma importância decisiva, nomeadamente para combater o desemprego. Além
disso, a Conferência dos Presidentes chamou também a atenção para a necessidade de
integração da luta contra as alterações climáticas, tal como estabelecida na comunicação
de 2012, tendo em conta a natureza particularmente vulnerável destas regiões.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.23907
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20cprup_fr.pdf
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Desafios com que se deparam as regiões ultraperiféricas
A sua localização remota e o seu isolamento têm um impacto mensurável em muitos
aspetos da vida nas regiões ultraperiféricas da Europa, e a sua situação geográfica única
gera custos adicionais significativos em muitos domínios. O Parlamento examina esta
questão na sua resolução de 2012, chamando a atenção para as situações de monopólio,
de abuso de posição dominante e de acordos ilícitos nas regiões ultraperiféricas, que têm
por consequência o aumento do custo de vida, já de si elevado. Esta situação é agravada
pela dependência das RUP em relação aos combustíveis fósseis importados. O CR
também se debruçou sobre este problema, no seu parecer de 2008 sobre as regiões
ultraperiféricas, salientando que o afastamento conduz a custos adicionais e constitui um
obstáculo especial ao crescimento e à sustentabilidade económica das RUP, limitando as
oportunidades para os seus residentes e diminuindo a competitividade das suas
indústrias.

A mobilidade constitui, claramente, um desfio importante nas regiões ultraperiféricas.
Devido à sua localização remota, estas regiões encontram-se numa situação de grande
dependência das ligações de transporte. Tal como salientado pelo CR no seu parecer de
2014 sobre a mobilidade em regiões que enfrentam dificuldades geográficas e
demográficas, os aeroportos podem ser vitais para a sobrevivência das regiões
ultraperiféricas e para lhes permitir ligarem-se tanto com os respetivos países como ao
resto da UE. No entanto, problemas como os custos mais elevados e uma maior
necessidade de financiamento para a prestação dos serviços, o despovoamento e a
procura variável dos consumidores pelos serviços de transporte público podem ter um
impacto negativo nos transportes públicos nas RUP. Este facto, por sua vez, pode travar
o crescimento económico, tendo o Parlamento, na sua resolução de 2008 sobre a
estratégia para as regiões ultraperiféricas, considerado que a inadequação dos serviços e
os problemas relacionados com o funcionamento dos serviços regionais de transporte
nessas zonas constituem obstáculos importantes que dificultam o desenvolvimento
económico e a acessibilidade das RUP.

O desemprego é um problema perene nas regiões ultraperiféricas. Em 2008, o
Parlamento sublinhou a necessidade urgente de adotar medidas para combater o
desemprego, a pobreza e a distribuição desigual de rendimentos nas RUP. No entanto, os
progressos parecem ser lentos neste domínio, tendo a resolução do Parlamento de 2014
salientado que as regiões RUP se encontram entre as regiões da UE com taxas de
desemprego mais elevadas, particularmente agravadas entre os jovens. Este problema
tem, claramente, ramificações mais amplas para a sociedade, e a Conferência dos
Presidentes manifestou preocupação pelo facto de a natureza estrutural e grave do seu
desemprego ter um impacto duradouro na coesão social destas regiões, uma questão
que foi levantada na sua declaração final de 2015. Embora existam muitas razões para o
desemprego nas regiões ultraperiféricas, o CR sugeriu que este é agravado pelos
problemas de mobilidade que os residentes locais enfrentam, que efetivamente os
obrigam a permanecer na sua região e fazem aumentar as taxas de desemprego. Esta
situação é, provavelmente, também agravada pelo facto de o ambiente geográfico
imediato oferecer muito poucas oportunidades de mercado, uma questão que foi
levantada na resolução do PE de 2008.

De igual modo, a proximidade das regiões ultraperiféricas com países terceiros menos
prósperos significa que também enfrentam importantes pressões migratórias neste
contexto. Juntamente com uma taxa de crescimento populacional que é, com frequência,

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2012-125
http://cor.europa.eu/en/archived/documents/55efb89e-f214-4eb6-a806-7f49cca59779.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52014IR1691
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P6-TA-2008-0210
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0133+0+DOC+PDF+V0//PT
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20cprup_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52014IR1691
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muito superior à média da UE, este facto gerou, no entender do Parlamento, tensões
económicas e sociais importantes nas RUP. Segundo o PE, a exclusão social representa
um dos principais problemas que estas regiões enfrentam. Na sua resolução de 2014, o
Parlamento identifica o forte crescimento demográfico como um dos fatores que
contribuíram para uma importante escassez de habitação em algumas regiões
ultraperiféricas, destacando também o papel da crescente desertificação em outras, que
resultou na degradação do edificado tradicional. O impacto da chamada fuga de
cérebros, no âmbito da qual os jovens abandonam uma região em busca de melhores
oportunidades em outros lugares, constitui também um especial desafio nas regiões
ultraperiféricas, um ponto levantado pelo Parlamento na sua resolução de 2014, que
manifesta a sua preocupação com a importante perda de competências que as RUP
enfrentam devido às elevadas taxas de desemprego e à falta de oportunidades de
formação adequadas. O relatório observa que uma mão de obra devidamente formada e
qualificada é vital para um crescimento sustentável, principalmente nos domínios
tradicionais ou próprios destas regiões, mas também para dinamizar o desenvolvimento
de novos tipos de atividades.

A energia constitui outro obstáculo, e o Parlamento chamou atenção para os desafios
que os sistema energéticos isolados colocam, observando que a dependência de
combustíveis fósseis é agravada pela distância e pelo isolamento geográfico. Considerou
também que o afastamento das regiões ultraperiféricas foi exacerbado nos últimos anos
pelo fosso digital existente entre elas e a Europa continental, resultante dos atrasos na
implantação e modernização das infraestruturas de TIC nas RUP, dificultando o
desenvolvimento e a competitividade destas regiões.

Contrariamente a outras regiões da UE, as condições para a realização de atividades em
domínios como a agricultura ou a pesca são mais difíceis devido a uma série de fatores
específicos das regiões ultraperiféricas, sendo certo que a pequena dimensão das
explorações agrícolas e o mercado limitado têm um grande impacto sobre a agricultura,
um ponto também salientado pelo Parlamento. Observa que esta situação, já de si difícil,
é agravada pelos desafios em matéria de diversificação e competitividade, bem como
por novos desafios associados, nomeadamente, à globalização, à liberalização dos
mercados, à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável. Este facto levou a
Conferência dos Presidentes a exortar a Comissão a estabelecer mecanismos de
regulação e apoios específicos a todos os setores agrícolas das regiões ultraperiféricas
que enfrentam o desafio da liberalização do mercado. Além disso, apesar da existência
de regimes específicos de apoio nas RUP, o Parlamento verificou que o programa POSEI
de ajuda aos agricultores destas regiões padece de um subfinanciamento crónico.
Subsistem também desafios no setor das pescas, e o projeto de relatório do Parlamento,
de dezembro de 2016, sobre a gestão das frotas de pesca registadas nas regiões
ultraperiféricas chama a atenção para problemas como as dificuldades que os pescadores
destas regiões enfrentam no acesso a crédito ou a seguros para os respetivos navios, ou
o nível considerável de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada nas zonas
económicas exclusivas das RUP.

Por último, mas não menos importante, as questões ambientais são também um
problema especialmente premente nas regiões ultraperiféricas, tendo a resolução do PE
de 2012 salientado os efeitos das alterações climáticas nas RUP, em especial a subida do
nível do mar; o CR, no seu parecer de 2008 sobre a estratégia para as regiões
ultraperiféricas, também reconheceu a importância desta questão.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0133+0+DOC+PDF+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-593.957&format=PDF&language=PT&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2012-125
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Rumo a uma estratégia renovada para as regiões ultraperiféricas
Tal como salienta a comunicação de 2012 sobre as regiões ultraperiféricas, a Comissão
examinará a aplicação de cada uma das medidas nela propostas até ao final de 2017.
Embora existam poucos pormenores sobre a futura estratégia, o grupo de trabalho de
peritos criado pela Comissão debateu, até à data, as questões relacionadas com os
transportes, a energia, a digitalização e a economia circular nas RUP, o que sugere que
estes domínios poderão ser abrangidos pela estratégia renovada. Está prevista para o
outono de 2017 a publicação de uma nova comunicação que defina uma estratégia
renovada para as RUP, tendo as partes interessadas já começado a preparar as suas
colaborações, que deverão contribuir para a reflexão sobre a nova estratégia.

Memorando da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas de 2017
A Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas elaborou um novo
memorando sobre as RUP, que será apresentado no Quarto Fórum das Regiões
Ultraperiféricas e no qual serão enunciadas várias propostas concretas para melhorar a
tomada em consideração das RUP nas políticas europeias pós-2020. Este memorando
contribuirá também para a discussão da comunicação da Comissão sobre as RUP.

Fórum das Regiões Ultraperiféricas

O Quarto Fórum das Regiões Ultraperiféricas, plataforma central para o debate entre as RUP,
as instituições da UE, a sociedade civil e as partes interessadas externas, será acolhido pela
Comissão Europeia em 30 e 31 de março de 2017. Intitulado «As regiões ultraperiféricas, terras
da Europa no mundo: rumo a uma estratégia renovada», o evento deste ano irá salientar a
importância da integração das regiões ultraperiféricas nos seus mercados vizinhos e examinará
temas como a acessibilidade física e o setor da energia através de uma série de workshops
especiais e sessões plenárias. Em particular, constituirá um fórum de debate entre os
participantes sobre as futuras políticas da UE para as RUP, que poderão contribuir para a
comunicação da Comissão prevista sobre uma estratégia renovada da UE para as regiões
ultraperiféricas.

O memorando reafirma a necessidade de a UE adotar uma abordagem diferenciada na
formulação de políticas, a fim de ter em conta a especificidade das regiões
ultraperiféricas, tal como reconhecido no artigo 349.º do TFUE. Apela também às
instituições da UE para que utilizem todas as possibilidades que esta disposição garante
na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça de dezembro de 2015. Recordando a
importância da política de coesão para o seu desenvolvimento, as regiões ultraperiféricas
apelam à manutenção das disposições específicas da política de coesão e destacam o
papel dos setores económicos com elevado potencial em termos de crescimento e
emprego, incluindo a agricultura e a pesca e setores emergentes como as energias
renováveis. O memorando integra propostas que abrangem políticas horizontais
suscetíveis de afetar a competitividade e o desenvolvimento económico das regiões
ultraperiféricas, como os auxílios estatais, a fiscalidade ou a investigação, alegando que a
política comercial da UE deve ter mais em conta os efeitos dos acordos comerciais da UE
com países terceiros nas economias das RUP e incluir a preparação de avaliações de
impacto antes da negociação de quaisquer acordos que possam afetá-las.

O documento também chama a atenção para a grande necessidade de infraestruturas
básicas em domínios como os transportes ou a energia e sublinha que a incapacidade das
RUP de aceder às redes transeuropeias impede o seu desenvolvimento, acrescentando
que a inacessibilidade destas regiões é uma questão essencial que exige uma mudança
radical na política de transportes da UE. Salienta ainda que, embora digam respeito a toda

http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/conferences/rup2017/
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a Europa, desafios como a imigração ou as alterações climáticas têm um impacto
particular nas RUP, exigindo por isso respostas adequadas. Deve continuar a fomentar-se
uma integração e uma cooperação mais estreitas entre as RUP e os países terceiros, o
que exige ajustamentos que tenham em conta as realidades geopolítica, económica e
comercial nas respetivas zonas. A Conferência dos Presidentes considera que, embora as
regiões ultraperiféricas beneficiem de ajustamentos regulamentares em domínios como
a política de coesão e a política agrícola, que devem ser mantidos, as medidas da UE em
geral não têm suficientemente em conta a especificidade das RUP. Por conseguinte, as
propostas apresentadas no memorando visam garantir que as RUP tenham um acesso
efetivo a diversos programas horizontais e não apenas o direito de participar nos
mesmos. O memorando considera que a adoção de uma abordagem diferenciada para as
RUP em todas as políticas europeias é a forma de assegurar condições de concorrência
equitativas para estas regiões, de aumentar a sua competitividade, de as tornar mais
atrativas e de garantir o seu desenvolvimento, permitindo-lhes assim tirar o máximo
partido da sua pertença à UE.

Parlamento Europeu
O Parlamento também participa ativamente nos debates em torno da preparação da
comunicação sobre uma nova estratégia para as regiões ultraperiféricas. A Comissão do
Desenvolvimento Regional está presentemente a analisar um projeto de relatório de
iniciativa (relator: Younous Omarjee, GUE/NGL, França) publicado em 8 de março
de 2017. O relatório aborda a aplicação do artigo 349.º e examina a situação das regiões
ultraperiféricas à luz da política agrícola, da política comercial, da política marítima e das
pescas, da política de coesão, da política de concorrência e, por último, das políticas de
investigação, do ambiente, dos transportes, da energia e das telecomunicações.
Lamentando que as diferentes estratégias europeias para as RUP apenas tenham sido
parcialmente aplicadas e cumpridas, o projeto de relatório exorta a Comissão a
desenvolver uma estratégia comum e abrangente de longo prazo, que especifique a
abordagem relativa às RUP, acompanhada, para cada RUP, por um pacote legislativo
específico, quadros estratégicos e objetivos adequados.

No domínio da política agrícola, o texto lamenta que as sucessivas reformas da
organização comum dos mercados agrícolas não tenham tido suficientemente em conta
as especificidades das RUP. Constatando que a supressão das quotas e dos preços
garantidos coloca os produtores de açúcar de cana dessas regiões numa situação de
vulnerabilidade, o projeto de relatório solicita a criação de um instrumento de apoio aos
produtores de cana-de-açúcar em caso de queda dos preços mundiais do açúcar e
considera que os esforços realizados nas RUP no sentido de modernizar as suas indústrias
tradicionais são cada vez mais ameaçados pelos acordos de livre comércio assinados
entre a UE e os países terceiros. Lamenta que as negociações comerciais da UE não
tenham em conta nem as especificidades nem as produções sensíveis das RUP. O relator
considera que a política comercial da UE põe em risco as indústrias tradicionais das quais
dependem as economias das RUP, instando a Comissão a garantir a proteção dos
produtos destas regiões nos acordos comerciais e apelando a uma adaptação das
políticas comerciais da UE de modo a terem plenamente em conta as desvantagens
competitivas das RUP e à preservação das barreiras pautais e não pautais.

Em prol de uma política marítima, de pescas e de um crescimento azul sustentáveis, o
projeto de relatório exorta a UE a suprimir todos os obstáculos regulamentares e a
autorizar as ajudas à renovação das frotas de pesca tradicionais das RUP. Salientando que
a UE não garantiu o desenvolvimento económico das zonas económicas exclusivas das

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=PT&reference=PE597.418
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RUP, o relator solicita também o lançamento de um programa europeu genuíno de
desenvolvimento sustentável baseado nas RUP. No que se refere à política de coesão, o
texto considera que as RUP devem poder definir alguns dos seus eixos prioritários para a
utilização dos fundos estruturais e solicita a manutenção das dotações orçamentais
atribuídas às RUP, salientando a necessidade de criar medidas específicas destinadas a
apoiar e a formar os jovens nestas regiões. No domínio da política de concorrência,
lamenta que as propostas, tendo em vista a simplificação do Regulamento geral de
isenção por categoria e das orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade
regional, não prevejam a adaptação das regras a fim de assegurar o desenvolvimento
económico e social das RUP, e insta a Comissão a garantir a prorrogação após 2020 dos
regimes fiscais derrogatórios para as RUP. Por último, nos domínios da investigação, do
ambiente, dos transportes, da energia e das telecomunicações, o projeto de relatório
considera que os programas horizontais da UE não preveem condições de acesso
específicas para as RUP, apelando à criação de um programa de investigação específico
destas regiões.

Conferência das Regiões Periféricas Marítimas (CRPM)
Embora se congratule com as medidas positivas no âmbito da política de coesão que
apoiam as regiões ultraperiféricas, a declaração final da 37.ª Conferência Anual da
Comissão das Regiões Insulares da CRPM, realizada em Gozo, Malta, em 9 de março
de 2017, exorta as instituições da UE e os Estados-Membros a garantirem que os debates
em torno da política de coesão pós-2020 tenham plenamente em conta os desafios com
que as RUP se deparam. Apresenta, nomeadamente, uma série de propostas concretas
para a política de coesão pós-2020 a fim de melhorar a situação das regiões insulares e
ultraperiféricas e de as ajudar a alcançar os seus objetivos no contexto da UE.
Recomenda, entre outros aspetos, a inclusão de uma referência específica à coesão
territorial e ao artigo 349.º do TFUE nas disposições relativas à parceria e governação a
vários níveis (artigo 5.º do RDC), a fim de assegurar a plena participação das RUP na
preparação de futuros programas operacionais e na afetação de fundos a nível nacional,
de modo a garantir que a percentagem de fundos do FEDER e do FSE destinados às
regiões insulares e ultraperiféricas corresponda, pelo menos, à percentagem da
população que vive nessas zonas. Apela ainda à flexibilidade na concentração dos fundos
do FEDER e do FSE nos objetivos temáticos para todas as RUP e à criação de ações
inovadoras para as regiões insulares, semelhantes às «Ações Urbanas Inovadoras» já
existentes, que permitiriam às regiões insulares e ultraperiféricas responder de forma
inovadora aos desafios com que se deparam.

No que se refere aos auxílios estatais com finalidade regional, a Comissão das Regiões
Insulares apela à continuação do tratamento especial concedido às RUP nos termos do
artigo 107.º, n.º 3, alínea a), do TFUE e defende a adoção de medidas que permitam a
concessão de auxílios estatais a grandes empresas das RUP, dado que tal pode ter um
impacto positivo na estrutura económica das regiões mais vulneráveis da UE.
Constatando que a insularidade e o afastamento geram custos adicionais para as regiões
insulares e ultraperiféricas, o que impede uma igualdade de condições em termos de
competitividade e de rentabilidade dos investimentos, nomeadamente no que se refere
aos investimentos na eficiência energética, a Comissão das Regiões Insulares apela
também às instituições da UE para que a legislação adotada não coloque as RUP em
desvantagem relativamente às regiões com uma posição geográfica central.

http://cpmr-islands.org/download/declarations-finales-final-declarations/?wpdmdl=2492&ind=GcWqfxZ88mKoSQrGjzMDWuAw1DkFraSt6lNAOL9D9qJGrNt-vgUhKdd1BRG1B0pk_fT4WsvhDLKZnKP1fbozTGjgCPUscxl5VebwnnSyQfY
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Perspetivas
As discussões sobre a forma da estratégia renovada para as regiões ultraperiféricas estão
a progredir a bom ritmo. As partes interessadas chamaram a atenção para uma série de
pontos-chave, e o Parlamento, a CRPM e a Conferência dos Presidentes das Regiões
Ultraperiféricas chegaram a um consenso quanto a questões como garantir que os
acordos comerciais tenham melhor em conta as necessidades das RUP, mantendo
disposições específicas para estas regiões em domínios como a política de coesão ou
proporcionando às RUP um melhor acesso aos programas horizontais. Resta saber, no
entanto, qual será a recetividade da Comissão Europeia a estas propostas.

Iniciaram-se também recentemente discussões sobre o futuro da política de coesão, que
se reveste de especial interesse para as RUP, tendo em conta o papel fundamental que
os FEEI desempenham no seu apoio. Os desenvolvimentos recentes demonstram que o
Parlamento continua empenhado em manter o núcleo do atual quadro legislativo da
política de coesão para além de 2020. O projeto de relatório, de fevereiro de 2017, sobre
elementos constitutivos de uma política de coesão da UE pós-2020 apela a uma ação
contínua para reduzir as disparidades, em especial nas regiões menos desenvolvidas, num
contexto em que as disparidades regionais e as desigualdades sociais continuam a ser
elevadas, e salienta o mérito da política de coesão ao enfrentar os desafios das RUP. No
entanto, embora o projeto de relatório sublinhe a necessidade de um orçamento
adequado para a política de coesão pós-2020, subsistem dúvidas sobre a probabilidade
de tal se verificar num contexto de crescentes pressões orçamentais.

Continuam a subsistir dúvidas semelhantes relativamente ao real conteúdo da futura
estratégia, cuja publicação está prevista para o outono de 2017, esperando as RUP
desempenhar um papel ativo na definição do conteúdo deste importante documento. Ao
reunir representantes da Comissão, das regiões ultraperiféricas e de algumas das
principais partes interessadas, o Quarto Fórum das Regiões Ultraperiféricas representa
um passo importante no processo de formulação de uma estratégia renovada, que tem
o potencial de moldar o desenvolvimento futuro das RUP para as gerações vindouras.

Referências principais
Comunicação da Comissão Europeia de 2012: As regiões ultraperiféricas da União Europeia:
Parceria para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo COM(2012) 287.

Exoneração de responsabilidades e direitos de autor
O conteúdo do presente documento é da exclusiva responsabilidade do autor e quaisquer opiniões
expressas no mesmo não representam necessariamente a posição oficial do Parlamento Europeu. O
presente documento tem como destinatários os deputados e o pessoal do PE, para fins relacionados com a
realização dos seus trabalhos parlamentares. A reprodução e tradução para fins não comerciais são
autorizadas, desde que a fonte seja indicada e o Parlamento Europeu seja previamente notificado e lhe seja
enviada uma cópia.

© União Europeia, 2017.

Fotografia: © buster_keat0n / Fotolia.

eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-599.838+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0287
https://fr.fotolia.com/p/202022725
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Introdução
	Enquadramento jurídico e apoio disponível
	Definição de regiões ultraperiféricas 
	Regiões ultraperiféricas e o quadro da política de coesão
	Agricultura e pescas 

	Comunicação de 2012 sobre as regiões ultraperiféricas da UE
	Avaliação da comunicação de 2012

	Desafios com que se deparam as regiões ultraperiféricas 
	Rumo a uma estratégia renovada para as regiões ultraperiféricas 
	Memorando da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas de 2017
	Parlamento Europeu
	Conferência das Regiões Periféricas Marítimas (CRPM)

	Perspetivas
	Referências principais
	Exoneração de responsabilidades e direitos de autor

