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Consulta pública para uma nova Comunicação 
relativa às Regiões Ultraperiféricas em 2022

Os campos assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento 
obrigatório.

Introdução

As regiões ultraperiféricas da UE — Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Maiote, Reunião e São 
Martinho (França), Açores e Madeira (Portugal) e Canárias (Espanha), definidas no artigo 349.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), enfrentam limitações permanentes, como o 
afastamento, a insularidade, a pequena dimensão e a dependência económica em relação a um pequeno 
número de produtos, que restringem o seu desenvolvimento. O artigo  349.º do TFUE prevê medidas 
específicas de apoio a estas regiões, incluindo condições especiais para a aplicação do direito da União e 
para o acesso aos fundos e programas da UE. Desde 2004, com intervalos de quatro ou cinco anos, a 
Comissão Europeia adota uma comunicação que define as prioridades para a parceria com estas regiões.

A Comissão adotou a sua . A atual comunicação relativa às regiões ultraperiféricas em outubro de 2017
comunicação tem por objeto integrar as preocupações das regiões ultraperiféricas em todas as políticas da 
UE (ou seja, garantir que as iniciativas políticas, a legislação, os fundos e os programas pertinentes da UE 
são adaptados às especificidades destas regiões), apoiar as regiões ultraperiféricas na maximização das 
suas vantagens e promover o crescimento e a criação de emprego. Em março de 2020, a Comissão 
adotou  concluindo que a Comissão cumpriu os um relatório sobre a aplicação da Comunicação de 2017,
seus compromissos. O impacto da pandemia de COVID-19, bem como a prioridade da UE de apoiar as 
transições ecológica e digital exigem a adaptação da atual parceria estratégica com as regiões 
u l t r a p e r i f é r i c a s .

O objetivo da consulta pública é permitir que as partes interessadas partilhem os seus pontos de vista, 
preocupações e ideias para ações no contexto da preparação da iniciativa da Comissão sobre uma nova 
comunicação relativa às regiões ultraperiféricas.
O questionário divide-se em sete partes. Consiste sobretudo em caixas de resposta aberta, que lhe 
permitem expressar os seus pontos de vista com a maior flexibilidade possível.

Dados pessoais
Domínios temáticos
Transições ecológica e digital
Oportunidades para as regiões ultraperiféricas nos fundos e programas da UE
Impacto da COVID-19 nas regiões ultraperiféricas
Diálogo entre a Comissão Europeia e as regiões ultraperiféricas
Conclusões

Pode responder a todas as perguntas, se o desejar. Se houver perguntas a que não queira ou não saiba 
responder, pode deixá-las em branco. Dependendo da dimensão das suas respostas, o questionário pode 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_pt.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2020/report_rup_implem_partner_2020_pt.pdf
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demorar cerca de 20 minutos a preencher. Pode também carregar quaisquer documentos relacionados 
c o m  o  â m b i t o  d o  q u e s t i o n á r i o  ( m á x .  5   M B ) .

Se tiver perguntas sobre o questionário ou as atividades de consulta para uma nova comunicação relativa 
às regiões ultraperiféricas, pode contactar o serviço responsável da Comissão através do seguinte 
endereço eletrónico: REGIO-A1-RUP@ec.europa.eu , ou através do formulário de contacto cuja ligação se 
encontra no painel da direita.

Dados pessoais

Língua do meu contributo
Alemão
Búlgaro
Checo
Croata
Dinamarquês
Eslovaco
Esloveno
Espanhol
Estónio
Finlandês
Francês
Grego
Húngaro
Inglês
Irlandês
Italiano
Letão
Lituano
Maltês
Neerlandês
Polaco
Português
Romeno
Sueco

Dou o meu contributo na qualidade de

*

*
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Universidade/instituto de investigação
Associação empresarial
Empresa/organização empresarial
Organização de consumidores
Cidadão da UE
Organização ambiental
Cidadão de países exteriores à UE
Organização não governamental (ONG)
Autoridade pública
Sindicato
Outro

Nome próprio

Apelido

Endereço eletrónico (não será publicado)

Âmbito
Internacional
Local
Nacional
Regional

Nível de governação
Autoridade local
Agência local

Nível de governação
Parlamento
Autoridade
Agência

*

*

*

*

*

*
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Nome da organização
No máximo, 255 carater(es)

Dimensão da organização
Micro (1 a 9 trabalhadores)
Pequena (10 a 49 trabalhadores)
Média (50 a 249 trabalhadores)
Grande (250 ou mais trabalhadores)

Número de identificação no Registo de Transparência
No máximo, 255 carater(es)

Verifique se a sua organização está inscrita no . Trata-se de uma base de dados Registo de Transparência
voluntária para as organizações que procuram influenciar o processo decisório da UE.

País de origem
Indique o seu país de origem ou o da sua organização.

Afeganistão Eritreia Jamaica Quiribáti
África do Sul Eslováquia Japão Reino Unido
Albânia Eslovénia Jersey República 

Centro-Africana
Alemanha Espanha Jibuti República 

Democrática 
do Congo

Andorra Essuatíni Jordânia República 
Dominicana

Angola Estados Unidos 
da América

Kosovo Reunião

Anguila Estónia Koweit Roménia
Antártida Etiópia Laos Ruanda
Antígua e 
Barbuda

Filipinas Lesoto Rússia

Arábia Saudita Finlândia Letónia Salvador
Argélia França Líbano Samoa

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Argentina Gabão Libéria Samoa 
Americana

Arménia Gâmbia Líbia Santa Helena, 
Ascensão e 
Tristão da 
Cunha

Aruba Gana Listenstaine Santa Lúcia
Austrália Geórgia Lituânia São Bartolomeu
Áustria Gibraltar Luxemburgo São Cristóvão 

e Neves
Azerbaijão Granada Macau São Marinho
Baamas Grécia Macedónia 

do Norte
São Martinho

Bangladeche Gronelândia Madagáscar São Martinho 
(Sint Maarten)

Barbados Guadalupe Maiote São Pedro e 
Miquelão

Barém Guame Malásia São Tomé e 
Príncipe

Bélgica Guatemala Maláui São Vicente e 
Granadinas

Belize Guernesey Maldivas Sara Ocidental
Benim Guiana Mali Seicheles
Bermudas Guiana Francesa Malta Senegal
Bielorrússia Guiné Marrocos Serra Leoa
Bolívia Guiné-Bissau Martinica Sérvia
Bonaire, Santo 
Eustáquio e 
Saba

Guiné Equatorial Maurícia Singapura

Bósnia-
Herzegovina

Haiti Mauritânia Síria

Botsuana Honduras México Somália
Brasil Hong Kong Mianmar

/Birmânia
Sri Lanca

Brunei Hungria Micronésia Sudão
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Bulgária Iémen Moçambique Sudão do Sul
Burquina Faso Ilha Bouvet Moldávia Suécia
Burúndi Ilha Christmas Mónaco Suíça
Butão Ilha Clipperton Mongólia Suriname
Cabo Verde Ilha de Man Monserrate Svalbard e Jan 

Mayen
Camarões Ilha Heard e 

Ilhas McDonald
Montenegro Tailândia

Camboja Ilha Norfolk Namíbia Taiwan
Canadá Ilhas Alanda Nauru Tajiquistão
Catar Ilhas Caimão Nepal Tanzânia
Cazaquistão Ilhas Cook Nicarágua Terras Austrais 

e Antárticas 
Francesas

Chade Ilhas dos Cocos Níger Território 
Britânico do 
Oceano Índico

Chéquia Ilhas Falkland Nigéria Timor-Leste
Chile Ilhas Faroé Niuê Togo
China Ilhas Fiji Noruega Tonga
Chipre Ilhas Geórgia do 

Sul e Sandwich 
do Sul

Nova 
Caledónia

Toquelau

Cidade do 
Vaticano

Ilhas Marianas 
do Norte

Nova 
Zelândia

Trindade e 
Tobago

Colômbia Ilhas Marshall Omã Tunísia
Comores Ilhas Menores 

Afastadas dos 
Estados Unidos

Países 
Baixos

Turquemenistão

Congo 
(República do)

Ilhas Pitcairn Palau Turquia

Coreia do Norte Ilhas Salomão Palestina Tuvalu
Coreia do Sul Ilhas Turcas e 

Caicos
Panamá Ucrânia
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Costa do Marfim Ilhas Virgens 
Americanas

Papua-Nova 
Guiné

Uganda

Costa Rica Ilhas Virgens 
Britânicas

Paquistão Uruguai

Croácia Índia Paraguai Usbequistão
Cuba Indonésia Peru Vanuatu
Curaçau Irão Polinésia 

Francesa
Venezuela

Dinamarca Iraque Polónia Vietname
Domínica Irlanda Porto Rico Wallis e Futuna
Egito Islândia Portugal Zâmbia
Emirados 
Árabes Unidos

Israel Quénia Zimbabué

Equador Itália Quirguistão

Especifique a sua região ou território

A Comissão publicará todos os contributos para esta consulta pública. Pode optar por autorizar que os 
seus dados pessoais sejam tornados públicos ou por manter o anonimato quando o seu contributo for 
publicado. Para efeitos de transparência, o tipo de respondente (por exemplo, «associação 
empresarial, «associação de consumidores», «cidadão da UE»), o país de origem, a designação e a 
dimensão da organização, assim como o seu número de identificação no Registo de Transparência 

 Selecione a opção de serão sempre publicados. O seu endereço eletrónico nunca será publicado.
confidencialidade que considere mais adequada. Opções de confidencialidade por defeito em função do 
tipo de respondente selecionado

Parâmetros de privacidade aplicáveis à publicação dos contributos
A Comissão publicará as respostas a esta consulta pública. Pode optar por permitir que os seus dados sejam 
tornados públicos ou por manter o anonimato.

Anónimo
O tipo de respondente escolhido para responder à presente consulta, o seu 
país de origem e o seu contributo serão publicados tal como recebidos. O 
seu nome não será publicado. Não inclua dados pessoais no seu contributo.
Público
O seu nome, o tipo de respondente escolhido para responder à presente 
consulta, o seu país de origem e o seu contributo serão publicados.

Parâmetros de privacidade aplicáveis à publicação dos contributos

*

*

*



8

A Comissão publicará as respostas a esta consulta pública. Pode optar por permitir que os seus dados sejam 
tornados públicos ou por manter o anonimato.

Anónimo
Só serão publicados os dados relativos à organização: O tipo de 
respondente escolhido para responder à presente consulta, a designação 
da organização em cujo nome responde, bem como o seu número de 
identificação no Registo de Transparência, a sua dimensão, o seu país de 
origem e a sua contribuição serão publicados tal como recebidos. O seu 
nome não será publicado. Não deve incluir dados pessoais no seu 
contributo se deseja permanecer anónimo.
Público 
Os dados relativos à organização e os dados relativos ao respondente 
serão publicados: O tipo de respondente escolhido para responder à 
presente consulta, a designação da organização em cujo nome responde, 
bem como o seu número de identificação no Registo de Transparência, a 
sua dimensão, o seu país de origem e a sua contribuição serão publicados. 
O seu nome também será publicado.

Concordo com as disposições relativas à proteção de dados pessoais

Domínios temáticos

Dos domínios da Comunicação da Comissão de 2017 «Uma parceria estratégica 
reforçada e renovada com as regiões ultraperiféricas da UE», quais é que gostaria 
de manter numa comunicação da Comissão atualizada?

Agricultura e desenvolvimento rural
Biodiversidade e ambiente
Economia azul
Economia circular
Alterações climáticas
Competitividade, espírito empresarial e mercado único
Acessibilidade digital
Emprego, educação e formação
Energia
Governação e parceria
Cooperação internacional
Migração

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement


9

Investigação e inovação
Transporte e mobilidade

Quais dos seguintes domínios deveriam ser acrescentados numa nova 
comunicação?

Política de coesão
Cooperação entre regiões ultraperiféricas e outras regiões ou países da UE
Cultura
Recuperação económica
Saúde
Política social
Fiscalidade
Turismo
Comércio
Gestão da água e dos resíduos
Outro

Especifique que outros domínios deveriam ser acrescentados numa nova 
comunicação

Que ações específicas deveriam ser acrescentadas à nova comunicação?

Quais deveriam ser as prioridades da ação da UE? Ordene os cinco domínios que, 
na sua opinião, são mais importantes.

5 opção/opções no máximo

Agricultura e desenvolvimento rural
Biodiversidade e ambiente
Economia azul
Economia circular
Alterações climáticas
Política de coesão
Cooperação entre regiões ultraperiféricas e os seus países vizinhos
Competitividade, espírito empresarial e mercado único
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Cultura
Acessibilidade digital
Recuperação económica
Emprego, educação e formação
Energia
Governação e parceria
Saúde
Cooperação internacional
Migração
Investigação e inovação
Política social
Fiscalidade
Turismo
Comércio
Transporte e mobilidade
Gestão da água e dos resíduos
Outro # 1
Outro # 2
Outro # 3
Outro # 4
Outro # 5

Explique por que motivo os domínios acima selecionados são os mais importantes 
para si.

Especifique as outras ações da UE que não foram enumeradas e que, na sua 
opinião, deviam ver prioridades

Há outras questões ou temas que não sejam abordados nas políticas da UE para 
as regiões ultraperiféricas e que, na sua opinião, a UE devia abordar?

Transições ecológica e digital
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A União Europeia está muito focada na dupla transição para economias e sociedades ecológicas e digitais 
em todos os Estados-Membros e regiões. A transição ecológica, tal como definida na Comunicação da 

, implica:Comissão «Pacto Ecológico»

reduzir as emissões de CO2,
utilizar progressivamente energia limpa,
estabelecer modelos de economia circular,
construir e renovar de forma eficiente em termos de utilização de energia e recursos,
reduzir a poluição,
preservar e recuperar ecossistemas e a biodiversidade, e
criar um sistema alimentar respeitador do ambiente.

A transição digital, tal como definida na , Comunicação da Comissão «Construir o futuro digital da Europa»
implica, nomeadamente:

investir em competências digitais para todos os europeus,
acelerar a implantação da banda larga ultrarrápida para casas, escolas e hospitais,
apoiar empresas inovadoras e em rápido crescimento,
preparar a UE para a economia digital, e
utilizar as tecnologias para ajudar a Europa a ter um impacto neutro no clima até 2050.

Como podem as regiões ultraperiféricas contribuir para as prioridades da UE de 
promoção de uma transição ecológica e digital?

Quais são os condicionalismos específicos com que se deparam as regiões 
ultraperiféricas nesta transição ecológica e digital?

Que medidas são necessárias para apoiar as regiões ultraperiféricas numa 
transição ecológica e digital?
Se possível, especifique de que forma é que cada nível de governação (Comissão 
Europeia, Estados-Membros da UE e autoridades regionais/locais) pode prestar 
apoio.

Oportunidades para as regiões ultraperiféricas nos fundos e programas da 
UE

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&from=en
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Os fundos e programas da União Europeia para o período 2021-2027 
proporcionam oportunidades sem precedentes às regiões ultraperiféricas — há 
disposições específicas para as regiões ultraperiféricas em muitos desses fundos 
e programas da UE. Conhece estas oportunidades para as regiões ultraperiféricas?

Sim
Não
Não sei

Quais são os melhores canais de comunicação para aumentar a sensibilização 
para as oportunidades para as regiões ultraperiféricas nos novos fundos e 
programas da UE?

Que dificuldades ou limitações enfrentam as regiões ultraperiféricas na execução 
dos fundos e/ou programas da UE? Que ações são necessárias para facilitar o 
acesso aos fundos e/ou programas e a sua execução nas regiões ultraperiféricas?
Se possível, especifique de que forma é que cada nível de governação (Comissão 
Europeia, Estados-Membros da UE e autoridades regionais/locais) pode prestar 
apoio.

Impacto da COVID-19 nas regiões ultraperiféricas

Como foi afetado pela pandemia de COVID-19? Qual foi o impacto da pandemia 
na sua vida/ empresa/ instituição? Se possível, dê exemplos.

De que forma é que a sua região ultraperiférica (ou outras) foi afetada pela 
pandemia de COVID-19, por exemplo, em termos de desemprego, receitas, 
cuidados de saúde, etc.? Como compara o impacto da COVID-19 na sua região 
com o impacto noutras regiões da UE?
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Que medidas são necessárias para fazer face ao impacto da pandemia de COVID-
19 nas regiões ultraperiféricas? Se possível, especifique de que forma é que cada 
nível de governação (Comissão Europeia, Estados-Membros da UE e autoridades 
regionais/locais) pode prestar apoio.

Diálogo entre a Comissão Europeia e as regiões ultraperiféricas

Considera eficazes os instrumentos de diálogo e cooperação existentes (grupo de 
trabalho que reúne a Comissão Europeia, as regiões ultraperiféricas e os Estados-
Membros; outros grupos de trabalho; seminários; Fórum das Regiões 
Ultraperiféricas)? Como podem ser melhorados?

Quais são as melhores formas de reforçar o diálogo e a parceria entre a Comissão 
Europeia e as regiões ultraperiféricas?

Seminários temáticos
Consultas públicas
Conferências
Encontros com os cidadãos
Encontros com autoridades regionais e locais
Outro

Que outros meios poderiam reforçar o diálogo e a parceria entre a Comissão 
Europeia e as regiões ultraperiféricas?

Conclusões

Gostaria de partilhar outros comentários, sugestões ou observações?

Se o quiser fazer, pode carregar um documento que possa ser útil no contexto do 
presente questionário e das suas respostas (máx. 5 MB).
Apenas são aceites ficheiros do tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf
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