
Funchal, 4 de Outubro de 2007

Ultraperiferias querem manter estatuto de especificidade no 

futuro Tratado Constitucional EU

Os presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da Europa, cuja XIII Cimeira termina sexta-feira na ilha 
da Madeira, aprovaram, hoje, uma declaração conjunta onde solicitam a manutenção do seu estatuto de 
especificidade durante a discussão do futuro Tratado Constitucional da União. 

Para os presidentes das RUP - Madeira, Açores, Canárias, Reunião, Guiana, Guadalupe e Martinica - as 
Regiões Ultraperiféricas devem “ser vistas não somente, em função do lugar que ocupam na Europa, mas, 
igualmente, segundo o seu ambiente geográfico e o lugar que a Europa quer ocupar no Mundo. “ 

A declaração aprovada no Funchal, recorda, igualmente, a pertinência e actualidade dos três eixos 
estratégicos – acessibilidade, competitividade e integração regional – expresso no Memorando da 
Espanha, da França, de Portugal e das sete RUP, apelando, por isso, para a necessidade de prosseguir a 
concretização das medidas necessárias para atingir os objectivos ali fixados.

A esse propósito, os presidentes das RUP manifestaram-se, ainda, satisfeitos com o facto da Presidência 
portuguesa da UE, que decorre até ao próximo mês de Dezembro, ter dado prioridade ao apoio à política 
de coesão territorial e a necessidade, neste quadro, de atribuir uma atenção particular à situação 
específica das ultraperiferias.

Os presidentes das RUP solicitaram, igualmente, o estabelecimento de um tratamento específico na 
aplicação da directiva sobre a integração das companhia aéreas nas taxas de emissão de CO2, dada a sua 
total dependência dos transportes aéreos na ligação com o exterior e nas ligações entre as diversas ilhas, 
a inexistência de concorrência com outros meios de transporte, assim como o facto de o valor total das 
emissões de CO2 nas rotas de, para e intra RUP, representar um valor marginal em relação ao total das 
emissões de CO2 da UE.

O documento refere, também, “a pertinência das temáticas identificadas pela Comissão enquanto desafios 
para o futuro da União Europeia e das Regiões Ultraperiféricas – as alterações climáticas, a evolução 
demográfica e gestão dos fluxos migratórios, a política marítima – solicitando que a realização de “uma 
avaliação das incidências destes factores relativamente às políticas comunitárias em tais domínios com o 
intuito de identificar o seu impacto sobre os três objectivos centrais da estratégia comunitária para as 
RUP e, assim, permitir definir medidas destinadas a compensar possíveis efeitos negativos”.

Durante os trabalhos, foi, igualmente, decidido que as sete regiões vão elaborar uma contribuição 
estratégica dirigida à Comissão Europeia, aos Estados membros respectivos e à Presidência do Conselho, 
definindo as perspectivas de evolução da dimensão ultraperiférica no horizonte 2020, tanto no que 
respeita às orientações da UE, como ao seu potencial de desenvolvimento sustentável”.
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