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XXI Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas 

Madeira, 19-24 de setembro 2016 

 

Sessão Temática  

 

As Regiões Ultraperiféricas e o Transporte Marítimo e Aéreo: 

Desafios e oportunidades 

 

Notas de abertura do Presidente da Conferência 

 

Exmos Senhores Presidentes, 

Caros oradores convidados, 

Senhor Pawel Stelmaszczyk, da DG MOVE, 

Senhora Veronica Gaffey, da DG REGIO, 

Senhor Patrick Anvroin, Diretor da CRPM, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
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Em primeiro lugar gostaria de agradecer a disponibilidade dos oradores 

convidados para aqui estarem presentes e com a sua experiência e 

conhecimento, nos ajudarem a refletir sobre esta importante problemática 

dos transportes, um fator decisivo para as frágeis economias dos nossos 

territórios e uma matéria de extrema relevância, quando pensamos na 

capacidade que os nossos cidadãos têm / ou não para se movimentarem 

dentro do espaço comunitário, a partir das Regiões Ultraperiféricas. 

 

Deixo-vos assim algumas considerações iniciais, em estilo de 

desafio para a reflexão desta tarde. 

 As Regiões Ultraperiféricas beneficiam de um estatuto especial, 

reconhecido no artigo 349º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), devido às suas características particulares e 

constrangimentos permanentes que as diferenciam de outras regiões da 

União. 

 

 Estando isoladas, quer em relação ao seu espaço geográfico quer em 

relação às grandes correntes de trocas comerciais, as RUP confrontam-se 

com a dificuldade de conseguirem efetivamente beneficiar plenamente do 

Mercado Único Europeu. 

 

 É neste sentido que, o objetivo geral do reconhecimento do estatuto 

ultraperiférico das RUP é o de garantir o desenvolvimento económico e 
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social destas Regiões através da adoção de medidas específicas para 

apoiar o seu desenvolvimento. 

 

 Neste sentido, o papel da Política de Coesão é fundamental como 

principal instrumento de concretização desta estratégia de 

desenvolvimento delineada para as nossas Regiões. 

 

 A redução do défice de acessibilidade destas Regiões, um dos eixos 

estratégicos da Comunicação da Comissão às RUP de 2012, está 

diretamente associado ao princípio da igualdade de oportunidades. A 

aplicação deste princípio é essencial para alcançar a verdadeira 

coesão económica, social e territorial na Europa. 

 

 Assim, os Transportes marítimo e aéreo assumem uma importância 

vital para este objetivo, de forma a permitirem uma efetiva participação 

das RUP no Mercado Único Europeu, uma vez que estas regiões não 

dispõem de outras alternativas à mobilidade de pessoas, bens e 

mercadorias. 

 

 Acresce ainda o agravamento que o preço dos transportes acarreta 

para o desenvolvimento socioeconómico destas regiões, constituindo uma 

das parcelas mais expressivas dos denominados Sobrecustos da 

Ultraperiferia. 
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 A isto juntemos o constrangimento permanente à mobilidade , que 

os Europeus que vivem nestas Regiões enfrentam de modo permanente! 

 No âmbito da Política Comum de Transportes, constata-se uma 

persistente inadaptação dos instrumentos comunitários para a redução do 

défice de acessibilidade das RUP. 

 

  Embora seja um dos eixos estratégicos assumidos pela Comissão em 

prol das RUP, na prática não tem tido expressão concreta até ao 

momento. 

 Nesse sentido, entendo que, na próxima revisão da Política Comum 

de Transportes europeia, se assuma o desenvolvimento de uma 

abordagem adaptada e integrada das RUP com expressão concreta nos 

respetivos instrumentos de apoio. 

 

 Para aprofundar a coesão territorial, é fundamental que a Comissão 

Europeia assuma a atribuição de um financiamento específico para apoiar 

os custos de transporte que pesam sobre as atividades económicas das 

nossas Regiões. 

 

 Esse apoio deve contemplar a promoção do transporte marítimo, de 

passageiros e de mercadorias, entre as RUP e o continente europeu, bem 

como com a sua zona de inserção regional com os países terceiros de 

vizinhança. 

 



- 5 - 

 

Açores  -  Canarias  -  Guadeloupe  -  Guyane  -  Madeira  -  Martinique  -  Mayotte  -  Réunion  -  Saint-Martin 

 

 No âmbito das Redes Transeuropeias de Transportes (RTE-T), as 

RUP deveriam ser integradas nos corredores prioritários da rede principal, 

de modo a facilitar as suas ligações com os países terceiros de vizinhança 

PTV e o resto do mundo. 

 

 É fundamental a adaptação dos critérios de elegibilidade do 

Mecanismo Interligar a Europa (CEF), que financia as Redes 

Transeuropeias de Transportes (RTEs), à situação ultraperiférica para um 

efetivo acesso destas regiões a este instrumento de financiamento 

europeu. 

 

 Relativamente ao corredor prioritário das Autoestradas do Mar 

(Mos), ainda que a Madeira, os Açores e as Canárias estejam incluídos 

neste corredor, mas apenas no que diz respeito à extensão dos eixos 

principais das RTE aos países terceiros vizinhos, esta tem tido pouca 

aplicabilidade, devido nomeadamente à inadaptação da sua definição 

e dos respetivos critérios de elegibilidade a estas Regiões. 

 

 A este propósito, entendemos igualmente que as novas orientações  

destas Redes, deveriam incluir na sua rede principal as ligações entre os 

portos e aeroportos entre todas as RUP. 

 

 Como é sabido, a Comissão irá também apresentar uma proposta 

para a revisão do regime do Comércio Europeu de Licenças de Emissão 
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(CELE) para o setor da aviação, na sequência das decisões que venham a 

ser tomadas no âmbito da 39ª Sessão da Assembleia da Organização da 

Aviação Civil Internacional ICAO.  

Por último três ideias finais. 

 

- A Especial atenção que deve ser dada à componente ambiental, quer por 

via da proteção e prevenção de acidentes e eventos de poluição associados 

às atividades de transportes marítimos, quer por via de um maior apoio 

financeiro para o investimento em pontos Gás Natural Liquefeito (GNL), 

tendo também em conta a implementação das zonas de controlo de 

emissões (zonas ECAS) aplicáveis a todos os Estados Membros até 2025, 

incluindo as RUP; 

 

- Urge rever o enquadramento dos auxílios de estado ao transporte 

marítimo, a fim de permitir o apoio público a ligações entre as RUP e os 

países terceiros, não só uma fase inicial com as chamadas Start Up Aids, 

mas de uma forma permanente para assegurar a sustentabilidade 

económica destas operações a longo prazo; 

 

- Relativamente ao Plano Juncker, para se alcançar o reconhecimento do 

princípio de igualdade de oportunidades e da coesão territorial, é 

necessário que a Comissão tome medidas ao nível da análise dos projetos 

do Fundo Europeu de Investimento Estratégico (Mapa Juncker), de modo 

que as Regiões Ultraperiféricas possam aproveitar este instrumento de 

forma mais eficaz. 



- 7 - 

 

Açores  -  Canarias  -  Guadeloupe  -  Guyane  -  Madeira  -  Martinique  -  Mayotte  -  Réunion  -  Saint-Martin 

 

 

No âmbito da revisão deste Fundo, que terá lugar ainda no decorrer deste 

ano, defendo a introdução da possibilidade de, para o próximo período de 

2018-2020, os pequenos projetos de infraestruturas possam ter o mesmo 

tratamento que têm as PME. 

 

 Este é o ponto de partida que motivou a escolha deste tema para a 

Sessão Temática. 

 

 Contamos com os vossos contributos para que, de uma forma 

objetiva e clara encontremos propostas de acção concreta. 

 

 É isso o que os cidadãos esperam de nós. 

 

 Muito obrigado. 

 

 


