
Através das regiões ultraperiféricas, a Europa produz géneros 

agrícolas específicos que vêm dar resposta a novos desejos dos 

consumidores europeus: runs, frutas e produtos hortícolas exóticos, 

açúcar de cana e banana. 

No plano socioeconómico, as regiões ultraperiféricas apresentam 

numerosas semelhanças. Distinguem-se por um produto interno bruto 

que atinge, em média, 59 % do PIB comunitário, por uma elevada taxa 

de desemprego na maior parte delas, nomeadamente entre os jovens, 

e por uma economia local que se apoia em apenas alguns sectores 

(agroalimentar, pesca, turismo, construção civil e obras públicas). 

0 afastamento destas regiões constitui um freio ao seu 

desenvolvimento, tanto mais porquanto a sua dimensão reduzida não 

permite a rentabilização de investimentos pesados nem a realização 

de economias de escala. Além disso, o nível de desenvolvimento dos 

respectivos vizinhos, que é, geralmente, inferior ao das próprias regiões 

ultraperiféricas, constitui uma fonte de concorrência suplementar que 

agrava as suas desvantagens económicas. 

Endereços úteis 

A Comissão Europeia criou um grupo interserviços «DU, PTU, ilhas 

Canárias, Açores e Madeira, Ceuta e Melilha», composto por 

representantes das diversas direcções-gerais. Este grupo, presidido 

pelo Secretariado-Geral, e colocado sob a autoridade do Presidente 

da Comissão,está encarregado de coordenar as acções conduzidas a 

favor das regiões ultraperiféricas e os contactos com as administrações 

nacionais e regionais abrangidas. Caso deseje receber informações 

complementares, poderá consuLtar as seguintes fontes: 

Sítio Web Internet 

0 sítio Web da União Europeia chama-se Europa. Encontrará informações 

pormenorizadas sobre as regiões ultraperiféricas no seguinte endereço: 

http://www.europa.eu.int/sg/rup/pt/index.htm 

Pode igualmente dirigir-se à Comissão Europeia utilizando os serviços postais: 

> Giuseppe CIAVARINIΑΖΠ 

Presidente do Grupo Interserviços «DU, PTU, ilhas Canárias, 

Açores e Madeira, Ceuta e Melilha» 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Fax: + 32 2 295 88 69 

REGIÕES 
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Quais são 

as «regiões ultraperiféricas»? 

A União Europeia 

abrange sete regiões ultraperiféricas: 

> os quatro departamentos franceses ultramarinos: 

Guadalupe, Martinica, Guiana e Reunião; 

> as ilhas Canárias, que fazem parte de Espanha; e 

> os arquipélagos portugueses dos Açores e da Madeira. 

As regiões ultraperiféricas encontram-se numa situação única no seio 

da União Europeia. Com efeito, num contexto natural marcado pela 

insularidade (seis das sete regiões ultraperiféricas são constituídas 

por ilhas, enquanto a Guiana é um enclave situado na floresta 

amazónica), pelo clima tropical e por um relevo frequentemente 

acidentado e vulcânico, essas regiões encontram-se muito afastadas 

do continente europeu, situando-se, na maior parte dos casos, perto 

de países terceiros geralmente menos desenvolvidos. 

Apesar do seu peso económico e demográfico relativamente fraco em 

relação ao conjunto da União Europeia (3,6 milhões de habitantes, 

ou seja, menos de 1 % da população da União), essas regiões podem 

constituir pontas de lança da Europa para o desenvolvimento de relações 

comerciais com os respectivos vizinhos, bem como sítios de 

implantação privilegiados para determinadas actividades de alta 

tecnologia (por exemplo, Agenda Espacial Europeia situada na Guiana, 

Instituto Astrofísico nas Canárias). Além disso, e graças às suas regiões 

ultraperiféricas, a União Europeia dispõe do primeiro território marítimo 

mundial, com 25 milhões de km
2
 de zona económica, que terá uma 

importância crucial no século XXI, devido aos numerosos recursos e 

potencialidades que encerra. 

C O M I S S Ã O EUROPEIA 
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que modo tenta 

nião Europeia responder 

uas especificidades? 

A União Europeia reconhece explicitamente o conceito de ultraperifericidade 

e toma em conta as esperificidades dessas regiões, a f im de que estas 

possam inserir-se plenamente no espaço europeu e beneficiar das políticas 

comunitárias. Assim, a União Europeia instaurou programas de opções 

específicas do afastamento e da insularidade para os departamentos 

franceses ultramarinos (Poseidom, em 1989), as ilhas Canárias (Poseican, 

em 1991), Açores e Madeira (Poseima, em 1991). Estes programas 

constituem o f io condutor da ambiciosa política de apoio às regiões 

ultraperiféricas. 

Contribuição dos fundos 

estruturais (em milhões de ecus) 

Região 

Açores 

Madeira 

Canárias 

Guadalupe 

Guiana 

Martinica 

Reunião 

Total 

1994-1999 

TOTAL 

678 

431 

1836 

420 

193 

405 

774 

4 737 

Esta política comporta, antes de mais, 

uma acção muito significativa dos fundos 

estruturais (4,7 milhares de milhões de 

ecus para o período 1994-1999). Trata-

-se da intervenção mais vultosa por 

habitante de toda a União Europeia. 

Graças ao financiamento dos fundos 

estruturais, foram atingidos resultados 

significativos em matéria de grandes 

infra-estruturas de desenclavamento 

(aeroportos de Fort-de-France e Pointe-

-à-Pitre e de Caiena, aeroporto da 

Madeira, reforço das capacidades 

portuárias em cada uma das regiões, 

etc.). 

Seguidamente, a União Europeia soube adaptaras suas políticas de modo 

a fornecer uma solução às dificuldades com que essas regiões se deparam. 

Eis alguns exemplos: 

> no domínio da agricultura, a acção da União, através do regime 

especifico de abastecimento, permitiu diminuir os preços dos 

produtos agrícolas mediante a concorrência entre as fontes de 

abastecimento. Através das ajudas especificas às produções locais, a 

União contribuiu para a sua manutenção ou para o seu desenvolvimento. 

Estão abrangidas diversas produções, entre as quais são de citar as 

bananas, o eixo cana-açúcar-rum, os produtos da pecuária, vinhos e 

licores com denominação de origem ...; 
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Número de ilhas 

Localização 

Capitai 

Superficie-^\± 

9 

Oceano Atlântico 

Ponta Delgada 

2 333 km' 

Número de habitantes 242 600 

PIB/h 

Taxa de desemprego 

50% 

5,4 % 

Ponta-Delgada > Lisboa: 1 500 km 

u 

Número de ilhas 1 

Localização Oceano Índico 

Capital Saint-Denis 

Superficie 2 510 km' 

Número de habitantes 653 600 

PIB/h 46,3 % 

Taxa de desemprego 36,8 % 

Saint-Denis » Paris: 9 370 km 

Número de ilhas 

Localização Mar das Caraíbas 

Capital Basse-Terre 

Superficie 1 710 km' 

Número de habitantes 416 600 

PIB/h 40,5 % 

Taxa de desemprego 29,3% 

Pointe-à-Pitre > Paris: 6 756 km 

Número de ilhas 1 

Mar das Caraíbas 

Fort-de-France 

1 080 km' 

Número de habitantes 383 600 

PIB/h 54 % 

Taxa de desemprego 27,2% 

Fort-de-France > Paris: 6 830 km 

ILHAS CANÁRIAS 

Número de ilhas 

alização 

Capital 

Superficie 

Número de habitantes 1 570 000 

PIB/h 74,3 % 

Taxa de desemprego 20,9 % 

Las Palmas/Santa Cruz de Tenerife 

Oceano Atlântico 

(ao largo de Marrocos) 

Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas 

7 447 km' 

Madrid: 2 000 km 

Número de ilhas 

Localização Oceano Atlântico 

Capital Funchal 

Superficie 795 km' 

Número de habitantes 258 000 

PIB/h 54,5 % 

Taxa de desemprego 5,4 % 

Funchal > Lisboa: 1 040 km 

> no domínio da pesca, a União inst i tuiu um regime destinado a 

compensar os custos suplementares induzidos pelo seu grande 

afastamento aquando da comercialização dos produtos da pesca no 

mercado comunitár io. Além disso, os programas comunitários 

destinados a adaptar a capacidade da frota aos recursos haliêuticos 

têm já em conta as especificidades das regiões ultraperiféricas, tanto 

no que diz respeito à sua situação geográfica como no que se refere 

aos recursos a que têm acesso; 

> outras medidas foram igualmente instauradas com 

o objectivo de se reconhecerem particularidades em 

matéria fiscal. Além disso, a União Europeia soube dar 

respostas positivas em matéria de auxílios estatais ou 

de adaptação de determinadas poLíticas (por exemplo, 

no que diz respeito aos transportes aéreos e marítimos). 

Um símbolo gráfico comum destinado a melhorar 

o conhecimento e a incentivar o consumo dos 

produtos agrícolas de qualidade específicos 

dessas regiões. 

0 n° 2 do novo artigo 299 ", introduzido peio Tratado de Amesterdão, passa a ser 

o fundamento jurídico da noção de região ultraperiférica. 

N° 2 do novo artigo 299 ° do Tratado de Amesterdão 

0 disposto no presente Tratado é aplicável aos departamentos franceses 

ultramarinos, aos Açores, à Madeira e às ilhas Canárias. 

Todavia, tendo em conta a situação social e económica estrutural dos departamentos 

franceses ultramarinos, dos Açores, da Madeira e das ilhas Cañarías, agravada pelo 

grande afastamento, pela insularidade, pela pequena superfície, pelo relevo e clima 

difíceis e peb sua dependência económica em relação a um pequeno número de 

produtos, factores estes cuja persistência e conjugação prejudicam gravemente o 

seu desenvolvimento, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta 

da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, adoptará medidas específicas 

destinadas, em especial, a estabelecer as condições de aplicação do presente Tratado 

a essas regiões, incluindo as políticas comuns. 

0 Conselho, ao adoptar as medidas pertinentes a que se refere o parágrafo anterior, 

terá em consideração domínios como as políticas aduaneira e comercial, a política 

fiscal, as zonas francas, as políticas nos domínios da agricultura e das pescas, as 

condições de aprovisionamento em matérias-prímas e bens de consumo de primeira 

necessidade, os auxílios estatais e as condições de acesso aos fundos estruturais 

e aos programas horizontais da Comunidade. 

O Conselho adoptará as medidas a que se refere o segundo parágrafo tendo em 

conta as características e os condicionalismos especiais das regiões ultraperiféricas, 

sem pôr em causa a integridade e a coerência do ordenamento jurídico comunitário, 

incluindo o mercado interno e as políticas comuns. 


