
Açores

MayotteMartinique

Guadeloupe

Guyane

Canarias

Saint-Martin

La Réunion

Madeira

A NOVA ESTRATÉGIA DA UE
PARA AS REGIÕES

ULTRAPERIFÉRICAS,

UM ANO DEPOIS

“É já conhecida de todos a minha ligação às regiões ultraperiféricas que, podemos 
dizer, concentram os recursos humanos e naturais da nossa União. É nelas, que 
podemos considerar laboratórios de excelência e depositárias da biodiversidade, 
que começa também o futuro da Europa.  Há um ano, na Guiana, renovámos a 
parceria que nos une. Percorremos hoje a distância que nos separa para levar 
novas provas de apoio a estas regiões.”

Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia

Para além da posição especial que as regiões ultraperiféricas ocupam nas propostas da Comissão para os futuros 
programas do orçamento da UE para 2021-2027 e para um melhor acesso ao Plano Juncker, a Comissão apresenta 
hoje várias ações concretas para promover a inovação, a economia circular e o crescimento azul nestas 
regiões, em conjugação com a estratégia renovada.

POSSIBILIDADE DE AJUDA PÚBLICA PARA A COMPRA DE NOVOS NAVIOS NAS 
REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS  

A alteração introduzida pela Comissão nas orientações relativas aos auxílios 
estatais no setor das pescas e da aquicultura permitirá, a título excecional, a 
aquisição de novos navios, com a possibilidade de ajudas mais elevadas para 
as frotas de pequena e média dimensão. Esta decisão decorre da necessidade 
de manter uma atividade económica significativa nestes territórios e do estado 
de vetustez em que se encontra a frota. Será uma verdadeira lufada de ar 
fresco para as comunidades locais. No entanto, os auxílios públicos terão de 
ser concedidos sob determinadas condições, em especial no que diz respeito 
dos recursos marítimos. Pode ascender a 60 % no caso dos pequenos navios de 
menos de 12 metros e a 50 % no caso dos navios de comprimento não superior a 
24 metros.

A fim de desenvolver a economia azul nestas regiões e em consonância com os objetivos 
da estratégia, a Comissão criou um fórum para o intercâmbio de experiências e diálogo, 
incluindo as regiões, os Estados-Membros e as partes interessadas. A primeira reunião de 
junho de 2018 apresentou propostas para desenvolver este setor. A Comissão apoia igualmente 



UMA NOVA AÇÃO DE COORDENAÇÃO E APOIO FINANCIADO PELA UE PARA PROMOVER A 
INVESTIGAÇÃO E A INOVAÇÃO NESTAS REGIÕES  

A Comissão acaba de lançar uma iniciativa de 4,3 milhões de EUR a título do programa Horizonte 2020. O projeto, intitulado 
FORWARD, analisará os sistemas de inovação destas regiões e mobilizará os intervenientes locais em torno de estratégias 
de inovação a longo prazo, com base nos pontos fortes específicos das regiões (especialização inteligente) apoiadas 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Esta iniciativa destina-se igualmente a melhorar o perfil internacional 
destas regiões, a incentivar a participação de investigadores em redes de inovação europeias e internacionais e a preparar 
as regiões ultraperiféricas para uma maior participação no futuro programa de investigação do Horizonte Europa.

Este projeto, que reúne 24 parceiros das nove regiões e é coordenado pela região das Ilhas Canárias, começará o trabalho 
no início de 2019 e durará por três anos.

O APOIO ESPECÍFICO DA UE, COM O LANÇAMENTO DE DOIS GRUPOS DE TRABALHO NA REUNIÃO 
E NAS ILHAS CANÁRIAS 

Na sua estratégia, a Comissão comprometeu-se a ter em conta as especificidades de cada uma 
das nove regiões, mediante a criação, mediante pedido, de grupos de trabalho especializados 
sobre questões problemáticas específicas. Assim, acaba de ser lançado um novo grupo de 
trabalho sobre gestão de resíduos nas Ilhas Canárias, reunindo as empresas em causa, a 
Comissão, o Estado espanhol e a administração regional, que trabalharão em conjunto num 
plano de ação. Trata-se de um importante desafio no arquipélago, dado que o transporte de 
resíduos entre as 8 ilhas é oneroso e é preciso ter em conta o impacto do turismo.

Este é o segundo grupo de trabalho lançado num ano após o lançamento de um outro sobre 
a transição e a autonomia energéticas, na Reunião, em fevereiro de 2018. Na Reunião foram 
várias as ações nos domínios da gestão da procura de energia, da luta contra a pobreza energética, 
do autoconsumo e da mobilidade elétrica que foram apoiadas e seguidas durante todo o ano.
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As regiões conduzem também, desde o ano passado, a sua própria mudança

As regiões ultraperiféricas implementaram, nomeadamente, iniciativas para a implantação das energias 
renováveis e a melhoria da eficiência energética, por exemplo, com uma proposta para a sustentabilidade 
a 100 % da ilha de Gomera nas Ilhas Canárias, campanhas de informação e intercâmbios de boas 
práticas entre as Ilhas Canárias, a Martinica, os Açores, a Madeira, a Guadalupe e a Reunião, além de 
um projeto de promoção de veículos elétricos em Maiote.

No domínio do emprego, o projeto GROW RUP, que reúne cinco regiões ultraperiféricas, visa desenvolver 
empresas inovadoras nos setores da economia azul e verde, com o objetivo de reintegrar os 
desempregados de longa duração no mercado de trabalho. Para ajudar os jovens desempregados, a 
Madeira desenvolveu uma formação em matéria de cibercompetências e São Martinho lançou um novo 
programa de formação artesanal.


