
Ponta Delgada, 31 de Outubro de 2008

Regiões ultraperiféricas querem abordagem comum à definição 
das políticas comunitárias para o período 2013/20
As Regiões Ultraperiféricas (RUP) Europeias pretendem desenvolver um leque de iniciativas conjuntas 
com o objectivo de participar activamente nas políticas sectoriais que estão a ser desenvolvidas pela 
União Europeia para as áreas do Orçamento, Agricultura, Política Marítima e Energia.

A posição foi assumida na XIV Cimeira dos Presidentes das RUP da União Europeia, que hoje terminou em 
Cayenne com a presença do director regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Rodrigo 
Oliveira, que representou o chefe do Executivo açoriano.

Nesse quadro, o encontro decidiu a elaboração, em comum, do Memorando “Cayenne +10”, onde será 
abordada a redefinição da estratégia das RUP para o período 2014-2020. 

O documento terá por base as diversas comunicações da Comissão Europeia dedicadas às Regiões 
Ultraperiféricas e será incluído num plano estratégico, igualmente em elaboração, que estabelecerá as 
perspectivas de desenvolvimento das RUP no ano de 2020.

Na declaração final da conferência de Cayenne as Regiões Ultraperiféricas Europeias defendem o princípio 
de que as relações entre a União Europeia e as RUP deverão, doravante, ser concebidas como relações 
equilibradas e de partilha, acarretando ganhos para ambos os lados. 

Ao mesmo tempo, o documento reconhece a contribuição decisiva da União Europeia ao desenvolvimento 
económico e social das RUP e reitera o desejo de que seja tida em conta a própria contribuição das RUP 
para a definição e implementação de políticas, nomeadamente em matéria ambiental, marítima, da 
biodiversidade, investigação científica, assim como em termos de valores culturais e diversidade.

Por outro lado, as regiões ultraperiféricas europeias lamentam que a União Europeia não tenha reservado 
tratamento diferenciado às RUP nas políticas de meio ambiente e transporte, de modo a levar em conta a 
sua vulnerabilidade relativamente aos fenómenos ligados às mudanças climáticas e às exigências da sua 
necessária acessibilidade.

A declaração final sublinha, ainda, a necessidade de medidas concretas específicas em prol das RUP, 
nomeadamente em termos financeiros e meios, no âmbito da política marítima da União Europeia. Esta 
necessidade tem por objectivo salvaguardar e promover actividades económicas que respeitem o meio 
ambiente, principalmente no que respeita à pesca, investigação científica, preservação dos ecossistemas 
e biodiversidade dos seus territórios marítimos.

Os presidentes das Regiões Ultraperiféricas realçam, ainda, a importância das produções agrícolas 
tradicionais das RUP, que deverão continuar a ser objecto de medidas específicas de acompanhamento e 
compensações, a fim de garantir a sua competitividade.
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