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relatório a divulgar hoje realça orientações futuras da comissão europeia para com as regiões

Bruxelas preocupada com
clima e mar na ultraperiferia
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UE assume que
se vai preocupar com alterações do clima
e a política do
mar nas RUP.
impacto das alterações
climáticas e política marítima
são as principais preocupações no futuro da união
europeia para com as regiões
ultraperiféricas.
as preocupações são
indentificadas num relatório
sobre a acção de Bruxelas
para com as regiões insulares
mais afastadas da europa, que
é hoje divulgado pela Comissão europeia.
No documento, Bruxelas,
por outro lado, faz um balanço
positivo de três anos de ajudas comunitárias às regiões
ultraperiféricas (ruP), para
compensar os custos excessivos ligados à sua situação
geográfica e difícil acesso, e
adopta novas áreas a apoiar.
Por outro lado, adopta
novas orientações para o período 2007-2013, ao mesmo
tempo que lança um debate
com as instituições europeias,
os estados-membros, as autoridades regionais, o sector
da investigação e os círculos
académicos.
Resposta a catástRofes
O relatório adianta que
as regiões ultraperiféricas da
europa são as zonas mais vulneráveis às alterações climáticas previstas (nomeadamente
aos efeitos do aquecimento
global, como a subida do nível
das águas do mar) para as
próximas décadas.
Daí que Bruxelas assuma

efeitos das alterações climáticas nas regiões ultraperiféricas preocupam Comissão Europeia
a necessidade de serem delineadas políticas que, quando
necessário, permitam reduzir
o impacto destas nessas zonas
insulares.
a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, como furacões, ciclones,
seca ou inundações (ver texto
abaixo), é alvo de preocupação, exemplifica o relatório
da Comissão europeia.
Por isso, no documento
defende-se a necessidade
de uma aposta clara em mecanismos de monitorização
e resposta a situações de
catástrofe.
a estas medidas, o relatório da Comissão europeia
destaca ainda a gestão das
migrações - sendo as ilhas
Canárias, pertencentes a

espanha, muito afectadas
pela imigração ilegal - e as
alterações demográficas.
Dimensão maRítima
em relação à política marítima europeia, que está em
debate e deverá ser adoptada
ainda durante a presidência
portuguesa da união europeia, Bruxelas considera que
a posição geográfica das ruP
- oceanos atlântico e Índico e
mar das Caraíbas - dá à união
europeia uma dimensão marítima global.
Por outro lado, a Comissão
europeia considera que as
regiões insulares periféricas
desempenham um papel importante no sector marítimo
da união europeia, dado que
são muito dependentes da sua

relação com o mar.
sete RUp...
ao todo são sete regiões comunitárias - Madeira,
açores, Canárias (espanha) e
Guadalupe, Guiana, Martinica
e reunião (frança) - que
beneficiam de um programa
específico de compensação,
através do fundo europeu
de Desenvolvimento regional (feder), no quadro das
perspectivas financeiras de
2007-2013 e com base na
competitividade, acessibilidade e inserção regional.
Os açores irão receber,
até 2013, 966,3 milhões de
euros do Programa Operacional do feder, a que acrescem 190 milhões do fundo
social europeu.

a Madeira receberá, respectivamente, 320,5 milhões
e 125 milhões de euros.
Na semana passada, o ministro dos Negócios estrangeiros, Luís amado, garantiu
que o estatuto de regiões
ultraperiféricas será mantido
no futuro tratado reformador da união europeia
(ue), em elaboração sob a
coordenação da presidência
portuguesa.
Luís amado assegurou,
numa carta enviada ao presidente do Governo regional,
que o estatuto adquirido
pelas regiões ultraperiféricas
será “mantido integralmente”
no novo tratado europeu,
que deverá ser aprovado
antes do final da presidência
portuguesa da ue. di

assegura brito de azevedo, especialista em climatologia

ordenamento do território é chave
para a Região enfrentar mudanças no clima
O ordenamento do território será a chave para que
os açores possam enfrentar
os efeitos das alterações
climáticas previstas para os
próximos anos.a certeza parte do professor universitário
eduardo Brito de azevedo,
responsável pelo projecto
CLiMaat, afecto à universidade dos açores.
em declarações ao Di, a
propósito do relatório sobre
as regiões ultraperiféricas
que a Comissão europeia
divulga hoje (e que dá ênfase
às alterações do clima como
preocupação para o futuro das
regiões insulares europeias,

caso dos açores), o académico e investigador explica
que é “fundamental a região
não comprometer o interior
das ilhas”.
“um dos efeitos mais
preocupantes ao nível das
alterações climáticas nos
açores prende-se com os
seus recursos hídricos. Prevê-se uma maior frequência
de tempestades, uma maior
irregularidade da precipitação
e a concentração da pluviosidade em períodos específicos.
Ora, sabendo-se que, as ilhas
têm pouca retenção hídrica,
e que as recargas surgem no
seu interior, é fundamental

que encontremos modelos
de desenvolvimento que
concentrem as populações no
litoral, libertando o interior
para que a água siga o seu
ciclo natural”, explica Brito de
azevedo, questionado quanto
à forma como os açores
poderão enfrentar os efeitos
previstos das alterações no
clima mundial.
“a isto” - adianta o investigador - “deve juntar-se uma
gestão equilibrada dos nossos
recursos”.
“É importante, acima de
tudo, que estudemos a nossa
realidade,e que os nossos modelos de desenvolvimento se

adeqúem a ela. Não devemos
importar modelos testados
noutros locais, que foram
criados em função das condições desses mesmos locais”,
sublinha o investigador.
eduardo Brito de azevedo
reconhece que as ilhas são
os locais “mais vulneráveis
às alterações do clima”, daí
não se espantar com as preocupações de Bruxelas para
com o efeito das alterações
climáticas nas regiões ultraperiféricas.
“Do mesmo modo,a aposta
numa política marítima europeia é reflexo de que a união
europeia já percebeu uma das

principais potencialidades dessas zonas, ou seja, o mar.além
disso, Bruxelas sabe também
que as regiões ultraperiféricas lhe garantem a dimensão
marítima, “importante para a
salvaguarda da sua soberania”
e do seu papel enquanto actor
atlântico.
a Comissão europeia revela, hoje, um relatório sobre
as principais preocupações no
futuro nas regiões ultraperiféricas (ver texto acima).
impacto das alterações
climatéricas e política marítima europeia são duas
orientações que ressaltam do
documento. di

estatuto

ps coloca-se
ao lado do
ps/açores
a direcção da bancada
do Ps na assembleia da
república comprometeu-se,
no último fim-de-semana,
a desenvolver um “diálogo
frutuoso” com o parlamento açoriano com vista à
aprovação da proposta de
revisão do estatuto Políticoadministrativo da região
autónoma.
“estamos comprometidos
neste processo” de revisão
do estatuto, afirmou o deputado ricardo rodrigues, no
final de uma reunião entre
as direcções dos dois grupos
parlamentares socialistas,
que analisaram a proposta
que sairá da assembleia
Legislativa regional.
“a autonomia é, por
excelência, o exercício dos
poderes públicos nas regiões
autónomas”, salientou o parlamentar do Ps, para quem é
“bastante significativo e importante” que a assembleia
regional tenha optado por
fazer uma reforma profunda
do documento.
esta revisão do estatuto,
que mereceu o consenso
parlamentar nos açores,“vai
por em texto de lei” o alargamento das competências
da região previsto na revisão
de 2004 da Constituição
Portuguesa.
ricardo rodrigues considerou, ainda, que a assembleia da república fará
um “esforço para aprovar o
texto que sair do consenso
dos açores”, um debate
que terá início no próximo
ano, depois da aprovação
da proposta na assembleia
regional.
Para o líder parlamentar
do Ps/açores, francisco
Coelho, “há todas as condições para que, logo no
início de 2008, a assembleia
da república comece a trabalhar” nesta matéria, em
conjunto com o parlamento
açoriano.
a alteração do estatuto
surge na sequência da revisão
constitucional de 2004, que
alargou as competências das
regiões autónomas.
esta proposta, que obteve
o consenso dos partidos
com assento parlamentar nas
ilhas, vai seguir depois para
a assembleia da república,
o que deverá acontecer no
início de Novembro. di
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RicaRDo RoDRigUes reuniu
com direcção do PS

