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1. Introdução

O papel da política de coesão na União Europeia (UE) consiste em promover a redução das 
disparidades entre os níveis de desensvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões 
menos favorecidas. Nos termos do artigo 174.º TFUE, a fim de promover um 
desenvolvimento harmonioso do conjunto da União, esta desenvolverá e prosseguirá a sua 
acção no sentido de reforçar a sua coesão económica, social e territorial. Neste contexto, o 
Tratado prevê que as políticas económicas sejam conduzidas tendo em vista atingir objectivos 
de coesão, incluindo as políticas europeias relacionadas com o mercado interno, e que é 
através dos Fundos Estruturais que a UE apoiará as suas acções no domínio da coesão 
económica, social e territorial.

O artigo 174.º do TFUE salienta que será dada especial atenção a determinadas zonas, 
nomeadamente às zonas afectadas pelas transições industriais e 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, transfronteiras e de montanha.

Contudo, como indicam os artigos 349.º e 355.º TFUE, as regiões ultraperiféricas (RUP) 
constituem um grupo único com um estatuto jurídico especial. O artigo 349.º descreve 
expressamente a natureza única dos desafios enfrentados pelas RUP e sublinha, portanto, a 
necessidade de aplicação de um tratamento diferenciado à sua situação nas estratégias da UE.

As RUP da UE têm uma situação social e económica estrutural específica devido ao seu 
grande afastamento, à insularidade, à pequena superfície, ao relevo e clima difíceis e à sua 
dependência económica em relação a um pequeno número de produtos. A persistência e 
conjugação destes factores prejudicam gravemente o seu desenvolvimento e justificam a 
adopção de medidas específicas para fazer face a estes condicionalismos. Além disso, a UE 
pode adoptar medidas específicas, incluindo políticas comuns e de mercado interno, que 
incidem designadamente sobre as políticas aduaneira e comercial, a política fiscal, as zonas 
francas, as políticas nos domínios da agricultura e das pescas, as condições de 
aprovisionamento em matérias-primas e bens de consumo de primeira necessidade, os 
auxílios estatais e as condições de acesso aos fundos estruturais e aos programas horizontais 
da União.

As RUP têm o seu próprio estatuto no Tratado, que permite um tratamento diferenciado no 
estabelecimento das condições de aplicação dos Tratados, a adaptação das políticas e a 
aplicação de medidas específicas.

A necessidade de tratamento diferenciado na abordagem da UE às RUP no âmbito da política 
de coesão tem por base jurídica o artigo 349.º do TFUE, que permite a derrogação das 
condições gerais da política de coesão e das condições de aplicação das políticas europeias.

2. Contexto

O Tratado de Lisboa confirmou o estatuto das RUP nos artigos 349.º e 355.º TFUE. Além 
disso, reconheceu expressamente a possibilidade de auxílios estatais às RUP no artigo 107.º, 
n.º 3, do TFUE. Estas referências são importantes porque reforçam a necessidade de 
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disposições específicas nestas regiões, independentemente das considerações puramente 
económicas. Contudo, há ainda muito a fazer, nomeadamente através da política de coesão, 
para contribuir para a redução das disparidades económicas e a melhoria do crescimento nas 
RUP. A dimensão regional da política de coesão consagrada no artigo 174.º do TFUE, que 
recorda as contribuições do Relatório Barca1, deve ter uma expressão mais relevante. Além 
disso, o princípio da subsidiariedade foi reforçado depois da entrada em vigor do novo TUE, 
com uma maior participação dos parlamentos nacionais e regionais no processo de decisão 
europeu.
No que diz respeito ao futuro período de 2014-2020, a Comissão Europeia apresentou, em 29 
de Junho, a sua proposta para o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-20202.
Não obstante o reconhecimento alcançado nos Tratados UE pelo estatuto das RUP da UE, não 
é previsto nenhum quadro específico para este grupo de regiões.
Além disso, a redução da dotação adicional para as regiões ultraperiféricas e escassamente 
povoadas para um montante de apenas EUR 926 milhões no próximo período reduz 
substancialmente os auxílios recebidos pelas RUP em comparação com o actual período de 
programação, EUR 976 milhões concedidos às RUP (35 euros/ per capita/ano).

Quanto aos regulamentos financeiros da política de coesão no próximo período, as propostas 
da Comissão de 6 de Outubro prevêem algumas medidas específicas relativas às RUP3. Não 
obstante, é duvidoso que tais propostas sejam suficientes para colmatar as necessidades destas 
regiões, em especial num momento em que a crise económica e o risco da liberalização do 
comércio ameaçam as suas actividades económicas. Esta situação também é agravada pelos 
programas de austeridade rigorosos que reduzem a possibilidade de os governos nacionais 
prestarem assistência às respectivas regiões, porque também estão dependentes de assistência 
externa, nomeadamente da UE. Mesmo que a taxa de co-financiamento possa atingir os 85%, 
está limitada a 75% no objectivo da cooperação territorial e a 50% no âmbito dos projectos 
financiados pela dotação específica adicional para as regiões ultraperiféricas e escassamente 
povoadas. Além disso, há um pedido específico que se aplica apenas às RUP de que pelo 
menos 50% do montante total recebido no âmbito dessa dotação será atribuída a acções que 
contribuam para a diversificação e modernização das economias.
A importância da inserção destas regiões nas respectivas áreas geográficas começou a ganhar 
alguma atenção. Os programas de cooperação que envolvam as RUP receberão um montante 
não inferior a 150% do apoio do FEDER recebido no actual período e 50 milhões da 
cooperação inter-regional serão reservados para a cooperação nas RUP.

Tomando nota das recentes propostas e tendo sobretudo em vista a apresentação pela 
Comissão, em 2012, de uma estratégia renovada para as RUP da UE, na sequência do pedido 
do Conselho (Assuntos Gerais) de Junho de 2010, o relatório de iniciativa sobre o papel da 
política de coesão nas regiões ultraperiféricas da UE, no contexto da UE 2020, pretende 
contribuir para expor as questões fundamentais que necessitam de ser consideradas na 
previsão do desempenho das RUP no contexto dos objectivos da Estratégia UE 2020, 
nomeadamente o de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

                                               
1 COM(2008) 616 final de 06.10.2008.
2 COM(2011) 500 final.
3 COM(2011) 615 final, COM(2011) 614/3 e COM(2011) 611 final.
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3. O que está em jogo

O que está em jogo para as RUP pode ser sintetizado nas seguintes prioridades: um tratamento 
diferenciado e conjunto que tenha em devida conta as suas especificidades no quadro das 
políticas da UE, com particular ênfase na política de coesão, como a principal alavanca das 
suas pequenas economias, adaptação das políticas europeias e uma melhor inserção das RUP 
no mercado interno, assim como nas suas zonas geográficas.

3.1. Um tratamento diferenciado e conjunto das RUP da UE

A defesa de um tratamento diferenciado e conjunto das RUP da UE tem sido uma das 
bandeiras destas regiões. Um tratamento diferenciado, conforme resulta do Tratado, permite 
medidas específicas relativamente aos objectivos da coesão económica, social e territorial, e 
exige uma atenção especial constante por parte da UE. A aplicação de Estratégia UE 2020 
deve ser adaptada à realidade específica das RUP. Uma vez que a sua situação não é 
semelhante a quaisquer outras regiões da UE, o seu tratamento tem de ser diferente e adaptado 
à sua realidade.

Esta "diferenciação" não significa apenas dar uma especial atenção aos condicionalismos 
destas regiões, tentando compensar os efeitos do seu grande afastamento, nomeadamente 
através de Fundos Estruturais ou de dotação adicional. Também deve incluir uma estratégia 
adaptada que preveja um modelo de desenvolvimento capaz de tirar partido dos seus pontos 
fortes1, mais concretamente no que se refere à sua competitividade, ao potencial de 
crescimento e à criação de emprego. Se a Estratégia UE 2020 deve desenvolver-se tendo em 
conta a diversidade regional, é necessário adoptar medidas com vista a tornar efectivos os 
seus objectivos. Esta finalidade exige o tratamento conjunto deste grupo de regiões, tendo em 
conta o seu estatuto comum no Tratado e a necessidade de medidas específicas adaptadas à 
sua própria realidade.

3.2. Adaptação da aplicação das políticas europeias nas RUP da UE

O Tratado permite expressamente uma adaptação das políticas da UE nas suas RUP. Até 
agora, as medidas específicas de aplicação dos programas POSEI (programas de opções 
específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade) têm-se revelado um sucesso, 
nomeadamente nos domínios da Agricultura e das Pescas, como resposta aos desafios 
resultantes das dificuldades relacionadas com a dependência em relação a um pequeno 
número de produtos. Seria importante uma reflexão para avaliar a possibilidade de 
lançamento de outros programas deste tipo para impulsionar ainda mais o desenvolvimento de 
potenciais sectores, como a energia e as fontes de energia renováveis, conforme também 
salientado pelo relatório Pedro Solbes sobre as RUP2.
Além disso, a prioridade dada à inovação e à investigação na Estratégia UE 2020 deve ser 
acompanhada das necessárias medidas para promover esta estratégia nas RUP, nomeadamente 

                                               
1 COM(2008) 642 final de 17.10.08.
2 "As regiões ultraperiféricas europeias no mercado único: A projecção da UE no mundo", Relatório do Membro 
da Comissão Europeia Michel Barnier, apresentado por Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.



DT\882381PT.doc 5/6 PE475.857v01-00

PT

através de redes de intercâmbio. Devido à sua falta de acessibilidade, as RUP estão privadas 
de uma maior conectividade, o que exige uma especial atenção aos transportes e 
telecomunicações. Outros sectores, como o turismo, a política aduaneira, a política fiscal, as 
zonas francas e as políticas comerciais também necessitarão de uma adaptação das políticas 
europeias. Só com um enquadramento específico das políticas da UE poderão estas regiões 
atingir melhor os objectivos da coesão económica, social e territorial e alcançar uma melhor 
integração no mercado interno da UE.

3.3. Uma melhor integração das RUP na UE e nas suas zonas geográficas
O objectivo de uma melhor integração das RUP na UE exige uma governação mais eficaz 
com a participação de todos os níveis: europeu, nacional, regional e local. Governação a 
vários níveis significa parceria reforçada e a necessidade de uma aplicação coerente das 
políticas da UE nas RUP, o que é essencial para o tratamento diferenciado e conjunto das 
RUP e contribuirá para um diálogo continuado entre estas regiões e a UE. Também relevante 
é o facto de o Tratado prever uma 'passerelle' que adia a possibilidade para outros territórios, 
nomeadamente territórios ultramarinos, de escolherem o estatuto que for mais adequado à sua 
realidade. Uma vez que estes territórios podem pedir para se tornarem RUP e beneficiarem do 
seu estatuto, as actuais RUP podem, neste contexto, desempenhar um papel decisivo na 
atracção de novos membros e na promoção do seu estatuto.

A integração plena das RUP no mercado único, assim como nas respectivas áreas geográficas 
continua a ser um objectivo a atingir. As continuidades territorial e digital continuam a ser 
questões fundamentais a resolver. Portanto, urge tomar medidas apropriadas com vista a 
permitir às RUP um melhor acesso aos benefícios do mercado único e a desenvolver a sua 
integração regional no quadro de uma política de vizinhança coerente.

Como as RUP estão situadas em áreas geográficas afastadas do continente, são fronteiras 
europeias activas e devem integrar uma dimensão geopolítica. Por conseguinte, é necessário 
dar especial atenção nomeadamente aos programas no domínio da cooperação territorial e das 
relações com países terceiros e com países com relações históricas e culturais privilegiadas.

Como referiu Pedro Solbes Mira no seu relatório “A UE […] deve renovar o seu pacto de 
integração e dar corpo ao artigo 349.º, não apenas reinventando as suas políticas sectoriais, 
mas também reforçando a sua governação e a legibilidade da sua acção relativamente às RUP.
Convém igualmente concentrar a atenção na dimensão externa do mercado único, integrando 
os condicionalismos das RUP nas políticas comerciais europeias, e explorar plenamente as 
vantagens associadas ao desenvolvimento de uma política de vizinhança centrada na 
emergência de verdadeiros mercados regionais integrados”.

4. Conclusão

No último Memorando das RUP1, foi acordado que os princípios de Cayenne estabelecidos 

                                               
1 Memorandum on a Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions [memorando sobre uma 
visão renovada de uma estratégia europeia para as regiões ultraperiféricas], Las Palmas de Gran Canaria, Maio 
de 2010.
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em 1999 continuam a ser os principais fundamentos da acção da UE a favor das suas RUP. De 
acordo com estes princípios - o princípio da igualdade de oportunidades, o princípio do valor 
das potencialidades, o princípio da coerência das políticas europeias e o princípio da parceria -
, a acção europeia deve fornecer as necessárias condições para converter as potencialidades 
das RUP em factores reais de crescimento económico, nomeadamente através de medidas 
específicas.
O "roteiro" que foi traçado nesta matéria corresponde às orientações que estão na essência das 
reclamações das RUP da UE. Será a "espinha dorsal" do relatório de iniciativa cuja 
contribuição, espera-se, deverá propor uma resposta mais equilibrada da política de coesão 
para os desafios que afectam as RUP no contexto da Estratégia UE 2020.


