
Funchal, 3 de Outubro de 2007

Carlos César defende medidas severas de combate à poluição 
marítima nas regiões ultraperiféricas
O presidente do Governo dos Açores exortou os países da União Europeia “a definirem e implementarem 
medidas severas para reduzir o risco de poluição marítima no futuro, quer através de fiscalizações mais 
rigorosas dos navios que utilizam portos comunitários, quer através da aplicação de sanções penais e 
contratuais para aqueles que, negligentemente, provoquem derrames ou efectuem descargas de petróleo 
e outros resíduos no mar”. 

Discursando na XIII Conferência dos Presidentes da Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, Carlos 
César acentuou que são essas regiões as que sofrem com especial incidência os riscos, tornando-se 
necessários a vigilância, a fiscalização e o controlo do tráfego marítimo nas Zonas Económicas Exclusivas 
das RUP.

Esses mecanismos, frisou, são essenciais para a salvaguarda do património e para a prevenção de 
situações de poluição provenientes de petroleiros e de outros navios que transportam substâncias 
perigosas, como os hidrocarbonetos.

Uma vez que toda a sessão da tarde de hoje da Conferência das RUP foi dedicada à problemática dos 
transportes, Carlos César retomou o caso das restrições que – por via das directivas comunitárias sobre 
emissão de CO2 – poderão condicionar o transporte aéreo, e reafirmou a necessidade de serem 
consideradas as especificidades das regiões, de modo a salvaguardá-las de um aumento das tarifas 
aéreas e, por consequência, prejudicar o seu desenvolvimento económico.

O presidente do Governo dos Açores abordou, também, as dificuldades de acessibilidade, defendendo a 
adopção de medidas positivamente diferenciadoras para as regiões consideradas ultraperiféricas, 
envolvendo-as nas estratégias comunitárias, como sejam a criação de auto-estradas do mar e a 
interligação das redes dos Estados-Membros com países terceiros. 

Por outro lado, disse, “apesar da Europa ser considerada uma das maiores potências marítimas mundiais, 
existem ainda áreas que necessitam de desenvolvimento acrescido, como é o caso do turismo de 
cruzeiros, dos portos, da aquacultura, das energias renováveis, das telecomunicações submarinas e da 
biotecnologia marítima”.

A terminar a sua intervenção nesta Conferência, Carlos César disse que os novos tempos obrigam à 
resolução de novos problemas, como o combate à imigração ilegal, à clandestinidade, à pirataria, ao 
terrorismo e ao tráfico de estupefacientes – para o que se impõe, por exemplo, redefinir planos de 
emergência portuários – mas que a globalização a globalização gera, sem dúvida nenhuma, um conjunto 
de oportunidades que encerram em si inúmeros desafios. 

E deixou a mensagem de que “a integração das RUP no mundo que se pretende global terá, no entanto, 
de ser efectuada sem prejuízo de essas Regiões manterem a sua própria identidade, trunfo e eixo forte 
nas políticas de desenvolvimento no seio da Europa das Regiões”.
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