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Bruxelas, 14/10/2009 

Paweł Samecki na décima quinta conferência dos 
presidentes das regiões ultraperiféricas, Grã-Canária 
(15-16 de Outubro)  

Paweł Samecki, o Comissário responsável pela Política regional, participará 
na conferência anual dos presidentes das regiões ultraperiféricas (RUP), de 
15-16 Outubro, em Grã-Canária, onde visitará projectos beneficiários do 
apoio da política de coesão. A conferência, que se realiza sob a presidência 
de Paulino Rivero, Presidente do Governo das Ilhas Canárias, na presença 
dos representantes de Espanha, França, Portugal e sob os auspícios da 
Presidência sueca, marca uma etapa importante no debate sobre a futura 
estratégia da União Europeia para as RUP. 

Antes da conferência, o Comissário Samecki recordou que a Comissão Europeia 
respeitou os compromissos assumidos aquando do último encontro dos presidentes, 
realizado há um ano em Cayenne, na Guiana: «Estamos a tomar todas as medidas 
para melhorar o nosso conhecimento das regiões ultraperiféricas: lançamos estudos 
sobre os factores de crescimento e o impacto das migrações e da demografia, 
organizamos seminários para as ajudar a retirar maior partido do programa-quadro 
de investigação da União Europeia e preparamos para 2010 o primeiro fórum 
ultraperiférico europeu.» 

A União Europeia iniciou os debates relativos à sua estratégia pós 2013 para as 
regiões ultraperiféricas. O seu estatuto particular é reconhecido desde 1999 pelo 
Tratado de Amesterdão. A União deseja valorizar mais os múltiplos pontos fortes 
destas regiões, nomeadamente no domínio da investigação e da inovação, da 
biodiversidade, da agricultura, das energias renováveis e da luta contra as 
alterações climáticas. Estas acções terão por objectivo acelerar o desenvolvimento 
destas regiões e servirão como exemplo e como «laboratório de ideias», para 
benefício de toda a União Europeia. 

Em 15 de Outubro, em Las Palmas de Gran Canaria, os sete presidentes das 
regiões ultraperiféricas adoptarão um Memorando comum que sintetize as suas 
posições sobre a futura estratégia da UE. Este texto será completado seguidamente 
pelos governos dos Estados-Membros em causa: França, Espanha e Portugal. A 
Comissão Europeia terá em conta estas posições ao elaborar a nova estratégia que 
será apresentada o mais tardar no início de 2011.  

Nos últimos anos, a Comissão tem tomado inúmeras medidas em prol destas 
regiões a fim de ajudar a minimizar as limitações naturais decorrentes, 
nomeadamente, do seu afastamento do continente e da sua insularidade. Existe, 
por exemplo, um regime adaptado no domínio dos auxílios estatais, um programa 
de opções específicas correlativas ao afastamento e à insularidade (POSEI) faculta 
apoio aos sectores tradicionais, como a agricultura e a pesca, e foi concedido um 
regime de subsídios suplementares, ao abrigo dos fundos estruturais, para 2007-
2013.   
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Para reforçar a relação que une a União Europeia a estas regiões, o primeiro fórum 
ultraperiférico europeu será organizado conjuntamente com a Presidência 
espanhola da UE, em 27 e 28 de Maio de 2010, e depois será bienal. 

Visita de projectos 
No seguimento da conferência, o Comissário Samecki visitará os sítios de vários 
projectos co-financiados pela União Europeia que constituem um exemplo do 
potencial das RUP no domínio da investigação e da inovação. Em primeiro lugar, 
visitará o Instituto de Ciências Marinhas das Canárias, depois o Instituto Tecnológico 
das Canárias, na ponta da investigação europeia no domínio das energias 
renováveis, da biotecnologia e das tecnologias ambientais e biomédicas 
(contribuição da UE: 15,5 milhões de euros). 

Dia 16 de Outubro, o Comissário visitará Palma, onde descobrirá os projectos do 
Instituto de Astrofísica das Canárias. No Verão passado, o maior telescópio óptico a 
infravermelhos do mundo (Gran Telescopio Canarias, GTC) foi inaugurado no cume 
do Roque de los Muchachos (contribuição da UE: 38 milhões de euros, ou seja, 
70% do custo total). Finalmente, Paweł Samecki visitará a exploração de bananas 
de Los Llanos de Aridane: trata-se de um sector económico importante para o 
conjunto das RUP, produzindo 10% das bananas consumidas em toda a União 
Europeia. O programa POSEI contribui para ajudar o sector (MEMO/06/336). 

Contexto 
A União Europeia conta com sete regiões ultraperiféricas: os quatro departamentos 
franceses ultramarinos (DOM): Guadalupe, Guiana, Ilha da Reunião e Martinica; as 
regiões autónomas portuguesas dos Açores e da Madeira e a Comunidade 
Autónoma das ilhas Canárias. 

Mais de 5,9 mil milhões de euros foram atribuídos às RUP para o período de 2007-
2013 ao abrigo dos fundos estruturais, aos quais vem acrescentar-se um subsídio 
específico de 979 milhões de euros para compensar os custos adicionais ligados às 
limitações próprias a estas regiões, reconhecidas no Tratado.  

Para mais informações:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_fr.htm  

http://www.itccanarias.es/
http://www.itccanarias.es/
http://www.gtc.iac.es/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/336&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_fr.htm

