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A União Europeia conta com oito regiões ultraperiféricas (RUP): além da 
Comunidade Autónoma espanhola de Canárias, os quatro departamentos franceses 
do ultramar: Guadalupe, Guiana, Martinica, a Reuníon e a coletividade de ultramar 
de San Martín, as regiões autónomas portuguesas dos Açores e Madeira. Depois da 
petição ofi cial de França, o processo de modifi cação do estatuto de Mayotte está 
em andamento. A partir de 2014, este território de ultramar se irá converter em uma 
região Ultraperiférica se o Conselho Europeu assim o determina.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de Junho de 2013
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Cumpre-se um ano desde que a Federação Canária de Municípios 
(FECAM) assumiu a Presidência da Confederação de Municípios 
Ultraperiféricos (CMU). Durante este tempo foram diversas as iniciativas 
promovidas e as medidas realizadas dentro da nossa Comunidade e 
também entre entidades e organismos, que de uma forma ou de outra têm 
a ver com as nossas respetivas regiões. Tudo isso, conduzido pelos acordos 
adotados a 24 de Janeiro de 2003, momento em que após vários anos de 
cooperação, se subscreve a decisão de criar a CMU com um propósito 
específi co, que treze anos depois obtém em muitas das suas vertentes 
resultados positivos.

Decorreram doze meses intensos, que nos permitiu unir esforços 
para conseguir o fortalecimento e defender os nossos interesses dentro 
do conjunto da União Europeia. Com isso, possibilitamos, ainda mais, 
os acessos à informação, participação e opinião no seio da nossa 
confederação.

Estou ciente, assim como todos nós presidentes de câmaras canários, 
que neste momento represento, que ainda há um longo caminho a percorrer 
em nossas reivindicações, que havemos de conseguir, sendo constantes 
e permanentes. Somente assim, iremos alcançar o reconhecimento que 
merecem os nossos cidadãos, residentes a milhares de quilómetros de 
distancia dos lugares de onde se adotam as decisões, que em muitas ocasiões 
estão protagonizadas de falta de sensibilidade, excesso de desigualdades e 
tal como se refl etem neste próprio documento, com um balanço de luzes e 
sombras, que aumentam ainda mais as sensações de distância.

Neste Memorando que têm em suas mãos, depois da sua leitura, podemos 
comprovar o que conseguimos impulsionar, os avanços conseguidos e 
também as questões pendentes que permanecem por realizar num futuro 
imediato. Não podemos parar, porque disso dependem muitas coisas que 
se irão refl etir, sem dúvida nenhuma, no futuro, no desenvolvimento e no 
decorrer da vida de nossos respetivos territórios.

Devemos ser conscientes que as regiões ultraperiféricas permitem à 
Europa ter uma presença real em distintos pontos geográfi cos do planeta 

Saudações 
do Presidente1

Manuel Ramón 
Plasencia Barroso
Presidente 
da FECAM
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distantes do próprio continente. Neste sentido, tive a oportunidade, no âmbito das “X Jornadas Autárquicas 
das Regiões da União Europeia e Cabo Verde 2012” celebradas na Madeira, de recordar no meu discurso 
de tomada de posse como Presidente da CMU, que “estamos num momento crucial e determinante, 
marcado por uma crise, que não só afeta do ponto de vista económico e social os habitantes da velha 
Europa, mas que duplamente faz como se de uma dupla insularidade de tratasse, com os que vivem em 
territórios ultramarinos”. Nunca, em nome da situação económica devemos reivindicar os nossos pedidos, 
mas simplesmente pelo próprio direito da própria história e do papel que tem por séculos correspondido 
antes do Mundo em nome desse Continente, e também pelo que os nossos próprios territórios contribuíram 
para os países que pertencemos. Com essa referência, mais cedo ou mais tarde iremos alcançar os nossos 
objetivos.

Tanto para mim, a nível pessoal, como para a Federação Canária de Municípios do ponto de vista 
institucional, foi uma honra exercer a presidência da CMU durante este ano, cujo mandato fi naliza nestes 
momentos. 

Quero expressar o nosso compromisso de continuar trabalhando e contribuir com ideias, iniciativas e 
sugestões para a nossa comunidade.

Estamos conscientes, que se não foi assim, como assim é por todos os membros que pertencem a este 
grande projeto, não conseguiremos obter o que um dia nos propusemos e que ao longo do tempo podemos 
e devemos colocá-lo no saldo positivo, que podemos permitir um maior desenvolvimento e progresso para 
o benefício de nossos respetivos territórios.

Muito Obrigado. 

Manuel Ramón Plasencia Barroso
Presidente da FECAM
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A Confederação 
de Municípios 
Ultraperiféricos2

As Associações de Municípios de Canárias (FECAM), Madeira (AMRAM) e Açores (AMRAA), depois 
de anos de cooperação, subscreveram o acordo de criar a Confederação de Municípios Ultraperiféricos 
– CMU a 24 de Janeiro de 2001, com o objetivo fundamental de obter uma coordenação e cooperação 
efetiva entre os associados dos municípios das regiões ultraperiféricas.

A Confederação de Municípios Ultraperiféricos está formada pela Federação Canária de Municípios, 
a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Municípios da Região 
Autónoma dos Açores, a Associação de Municípios de Guadalupe, a Associação de Municípios de Guiana 
e a Associação de Municípios de Martinica. A Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde está 
associada com o estatuto de observador.

A missão da Confederação de Municípios Ultraperiféricos pode manifestar-se em três grandes Blocos:

 I. Função de REPRESENTAÇÃO

Fortalecer a plataforma comum e defender 
os interesses dos municípios ultraperiféricos 
numa União Europeia alargada

 II. Função de COOPERAÇÃO

Fomentar a cooperação institucional num 
espaço alargado

 III. Função de INFORMAÇÃO

Facilitar o acesso aos diversos canais de 
participação e distribuição de informação 
europeia pertinente e útil

O esforço das ações que a Confederação de Municípios Ultraperiféricos realiza, tem duas vertentes 
claramente defi nidas:

Ação Exterior: A CMU é a voz comum dos Municípios das RUP entre os organismos da União Europeia, 
transmitindo a estas instâncias as duas reivindicações, necessidades e projetos mediante a organização de 
eventos, publicações, visitas institucionais e a participação nos fóruns relevantes.
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Ação Interior: a CMU assume a função de uma central de informação e coordenação de projetos e 
iniciativas de desenvolvimento municipal comuns entre as regiões, mediante o intercâmbio de experiências 
e pessoal, ações de formação e informação, promoção, organização de jornadas, seminários e congressos 
e, em destaque, a preparação e gestão de projetos de cooperação transnacional. A CMU é uma plataforma 
idónea para somar recursos, obter sinergias e obter um melhor fi nanciamento de iniciativas, com uma 
maior rentabilidade social dos projetos que se acometam.

A Estrutura organizativa da Confederação de Municípios Ultraperiféricos é a seguinte:
Assembleia Geral: O órgão máximo da CMU é a Assembleia Geral. Estará formada pelos Municípios 

associados aos membros da CMU.

Conselho de Administração: O Conselho de Administração é o órgão do governo da CMU. O Conselho 
de Administração compõe-se de dois membros efetivos e dos suplentes elegidos por cada ano por cada 
associação membro de pleno direito.

Presidência: A Presidência da CMU será exercida alternadamente pelos Presidentes das Associações de 
Municípios membros da CMU, por um período de um ano. 

Vice-presidências: Os Vice-presidentes representam a CMU nos casos de ausência, doença ou vacância 
no cargo de Presidente. Em qualquer caso, os Vice-presidentes atuam com lealdade ao Presidente e ao 
Conselho de Administração. Os Vice-presidentes deverão ser Presidentes de alguma das Associações 
membro da CMU.

Secretaria Geral: O Secretariado Geral da CMU será o da Associação Municipal a que pertença o 
Presidente e permanecerá no cargo ao mesmo tempo que o Presidente.

Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal compõe-se por um Vogal designado por cada um dos membros da 
CMU, os quais escolherá entre eles o seu Presidente. Compete ao Conselho Fiscal dar a sua opinião sobre 
o balanço e pressupostos anuais e em geral, fi scalizar a atividade da administração.

Abaixo se apresenta as associações que presidiram os órgãos da Confederação de Municípios Ultraperiféricos 
durante o período 2012/2013

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO FISCAL

D. Manuel Ramón 
Plasencia Barroso

D. Jean Pierre Roumillac

PRESIDENTE

VICE - PRESIDENTE

Canárias

Guiana

D. Maurice Bonte

PRESIDENTE

Martinica

D. João Antonio 
Ferreira Ponte

PRESIDENTE

Açores
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As regiões 
ultraperiféricas 
e a CMU3

Desde o ponto de vista das suas limitações específi cas comuns, as RUP compartilham:

· Uma grande distância a respeito do continente europeu, aumentada pela insularidade ou o 
isolamento territorial (no caso de Guiana). Ao estar isoladas tanto nos seus espaços geográfi cos como 
a respeitos dos grandes fl uxos de intercâmbios comerciais, as RUP enfrentam a impossibilidade de 
aproveitar as vantagens derivadas do mercado interno da EU.

· Uma integração num duplo espaço formado, por um lado, por uma área geográfi ca próxima a 
países terceiros da EU cujo nível de desenvolvimento é inferior aos das RUP ou por um espaço 
totalmente isolado, e por outro lado, através de uma área de associação político-económica.

· A reduzida dimensão do mercado local e a dependência económica em relação a limitado número 
de produtos.

· Umas condições geográfi cas e climatéricas particulares que travam o desenvolvimento endógeno 
dos setores primários e secundários.

O conceito de ultraperiferia não se parece, em nenhum caso, á de outras regiões da EU que têm 
características geográfi cas particulares (ilhas, zonas montanhosas e regiões com baixa densidade 
populacional).

Existe uma diferença, de facto e de direito, com essas regiões. É precisamente o reconhecimento de 
um estatuto de ultraperiferia pelo direito primário comunitário o que permite reservar as sete regiões de 
um tratamento específi co. Esta noção consagrada pelo TCE no seu artigo 299.2, permite salvaguardar as 
particularidades das regiões ultraperiféricas e reduzir as suas limitações. A renovação deste reconhecimento 
no futuro Tratado de Lisboa evidência, por outra parte, o caracter permanente destas especifi cações e 
a vontade do legislador comunitário de continuar distinguindo a situação das RUP de outras situações 
regionais particulares da União.

Em 1989, uma decisão do Conselho da União Europeia estabelecendo um programa de opções 
específi cas ligado a uma distância e a insularidade (POSEI), constituía a primeira manifestação de um 
tratamento global e específi co para estas regiões, baseado no princípio de “realidade do território”

Neste momento, qualquer ação comunitária em favor das RUP partia de uma perceção binária 
que contemplava, ao mesmo tempo, o princípio de pertinência no mercado interior e o princípio de 
reconhecimento de uma realidade regional que implicava uma integração em um entorno geográfi co 
particular. Esta dupla dimensão colocava a relevância da necessidade de uma sinergia entre os distintos 
instrumentos comunitários.
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Este início de conceptualização resultou no declínio específi co 
das políticas, especialmente a agricultura e os fundos estruturais, mas 
também no que diz respeito à tributação, alfândegas, concorrência 
e a pesca. Esta tradução foi feita de forma muito menos audaz nos 
âmbitos do transporte, da energia, da cooperação regional, do 
meio ambiente, da sociedade de informação e da investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

Desde o POSEI às últimas Comunicações da Comissão, a 
estratégia a respeito da ultraperiferia contou com o apoio constante 
ao mais alto nível por parte dos Conselhos Europeus, mas também 
pelo Parlamento Europeu, o Comité das Regiões, o Comité 
Económico e Social Europeu e, claro está, pelos Estado membros 
diretamente interessados.

As RUP sempre reclamaram dos meios necessários para se 
poderem inserir verdadeiramente nas suas zonas respetivas, 
em particular, mediante a instauração de um instrumento 

fi nanceiro adequado que serviria de impulso para uma 
política de cooperação ambiciosa. Na atualidade, as RUP 

verifi cam a persistência de difi culdades na articulação de 
fi nanciamento de projetos de cooperação mobilizado 

conjuntamente ao FED e aos FEDER. De forma 
similar, no marco das negociações dos acordos de 
partenariado económico (APE) com os países ACP, 

o processo para ter em conta as especifi cidades das 
RUP mostrou-se inoperante, apesar do mandato outorgado 

pelo Conselho da Comissão de 2001. Porém, desse processo 
permitiu-se identifi car, entre os distintos elementos a ter em conta, 
a situação geoeconómica das RUP, o risco de as privar dos seus 
mercados regionais, as más ligações de transporte, os problemas 
de circulação de pessoas e de bens, a necessidade de melhorar a 
governança regional, a exclusão das zonas de integração regional 
emergentes, etc.

Este equilíbrio de luzes e sombra no tratamento comunitário 
das especifi cidades das RUP convida-me a propor instrumentos de 
ação sustentáveis e adaptados à sua situação excecional.

Apesar das difi culdades enfrentadas pelas regiões ultraperiféricas, 
estas têm visto o seu crescimento convergir globalmente com a 
UE, embora com diferenças na intensidade entre elas. As RUP 
compartilhar os grandes objetivos fi xando as estratégias de Lisboa 
e Gotemburgo: sociedade de conhecimento, competitividade 
e manutenção do desenvolvimento sustentável, que sigam 
constituindo o fi o condutor das ações a levar a cabo.

As RUP sempre 

reclamaram dos meios 

necessários para 

se poderem inserir 

verdadeiramente nas 

suas zonas respetivas
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Mas neste novo mundo que levou ao surgimento da crise fi nanceira, económica e social, a coesão 
social, cujo equilíbrio foi ameaçado, deve continuar a ser a base de todas as políticas a desenvolver. 
Estas políticas devem ter em conta em primeiro lugar a condições muitas vezes desiguais de acesso ao 
continente europeu, mas também os indivíduos e as novas ameaças que afetam a coesão das RUP. Devem 
também prestar atenção aos novos setores que podem criar-se e serem suscetíveis de criar emprego.

As perspetivas de desenvolvimento a médio e longo prazo das 
RUP necessitam da União:

· Apostar no desenvolvimento sustentável, aproveitando sempre que possível as oportunidades do 
seu potencial, o que necessita previamente de uma verdadeira igualdade de oportunidade para 
os cidadãos e as empresas das RUP, baseando-se em medidas de discriminação positiva cada vez 
que seja necessário.

· Desenvolver uma política europeia baseada na solidariedade, que se esforce em alcançar uma 
maior coerência dos aspetos internos e externos de todas as políticas sectoriais comunitárias. Esta 
política deve conciliar o princípio de adesão das RUP à EU com um posicionamento geográfi co 
que exige uma maior integração regional.

· Considere que o mercado interno é um instrumento (e não um fi m de si mesmo) cujo objetivo real 
é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus incluindo os das regiões ultraperiféricas 
e que a adaptação das políticas comunitárias à realidade destas regiões deve constituir um meio 
para atingi.

· Apoio com maior coerência e constância nas oportunidades reais das RUP em setores futuros, 
permitindo-os valorizar o setor primário, garantir a segurança alimentar e os demais setores 
produtivos, que contribuem à diversifi cação da economia local.

Estas linhas estratégicas mostram que frente a novos desafi os, não basta, hoje em dia, a diminuição do 
objetivo de coesão territorial, mas também falta, igualmente, que todas as políticas comunitárias referidas 
nas RUP integrem uma lógica de coerência territorial.

Caso contrário, as respostas comunitárias não estarão à altura dos objetivos e as RUP arriscam-se a uma 
marginalização que minimizará os esforços desenvolvidos até este momentos para aproveitar a sua plena 
pertencia à EU.

As RUP estimam que o lugar que a Europa quer ou pode ocupar até 2020 no mundo de amanhã dependerá 
também, em certa medida da sua capacidade de transformar os valores das RUP em oportunidades de 
crescimento reais.
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2º Fórum 
das Regiões 
Ultraperiféricas 4
Bruxelas. 2 e 3 de Julho de 2012

O segundo Fórum das regiões ultraperiféricas (RUP) europeias organizado pela Comissão Europeia 
reuniu mais de 400 participantes procedentes das oito RUP, dos Estados membros, de países e territórios 
de ultramar (PTOM) e de países terceiros, assim como representantes de todas as instituições europeias. 
A presente nota de síntese pretende resumir as principais ideias e propostas formuladas durante este 
acontecimento.

Os participantes sublinharam em várias ocasiões a oportunidade do momento em que se celebrou este 
segundo Fórum, a ter lugar justo quando a Comissão acaba de publicar a sua nova comunicação sobre 
a estratégia europeia relativa a RUP, «As regiões ultraperiféricas da União Europeia: para uma aliança 
para um crescimento inteligente, sustentável e integrador», e entretanto continuam as negociações com 
o Conselho e com o Parlamento Europeu sobre as propostas apresentadas pela Comissão para o quadro 
fi nanceiro plurianual 2014-2020 e futuros regulamentos das políticas e programas da União Europeia para 
depois de 2013.

Este segundo fórum permitiu que a Comissão Europeia apresenta-se a sua visão sobre os aspetos 
estratégicos da UE2020 no contexto específi co das RUP, bem como as políticas e os instrumentos 
comunitários específi cos que são relevantes para estas regiões. Para os representantes das RUP, este encontro 
proporcionou a oportunidade destes expressarem os seus pontos de vista e expectativas. O fórum permitiu 
redescobrir e dar a conhecer a realidade das RUP, no que diz respeito às suas vantagens específi cas e 
às suas limitações em sectores tradicionais e emergentes. O fórum, também, chamou a atenção para as 
questões sociais relacionadas com a demografi a, a educação e o emprego. Assim, as diferentes dimensões 
do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da Estratégia Europa 2020 e o seu impacto sobre as 
RUP, formaram o núcleo das negociações.

O presidente da Comissão Europeia enalteceu o Fórum e realizou o discurso e abertura. José Manuel 
Durão Barroso, recordou-nos que, todas as RUP têm que enfrentar uma série de limitações específi cas, 
mas também têm vantagens que devem ser impulsionadas de modo a alcançar um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, e que podem participar na dinâmica e atividades da União Europeia. Enunciou 
os fundamentos da estratégia europeia renovada em relação às RUP, uma parceria reforçada entre essas 
regiões e a UE cuja organização agora é baseada em cinco pilares: melhoria da acessibilidade, aumento da 
competitividade, integração regional, apoio no desenvolvimento social; e adaptação às mudanças climáticas. 
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A nova comunicação da Comissão deve ser a base para a tomada 
de medidas futuras: trata-se de apoiar os sectores tradicionais, 
estimulando o surgimento de novos. Isto requer investimento em 
inovação em “crescimento verde e azul”, com base em programas 
específi cos, como o POSEI, ou gerais, como o Erasmus ou o Programa-
Quadro de Investigação e Desenvolvimento. Do ponto de vista das 
negociações em curso para o quadro 2014-2020 e em relação às 
medidas específi cas relativas às RUPS, o presidente lembrou que a 
Comissão propõe manter uma taxa de co-fi nanciamento de 85% 
para o FEDER, conservar dotação específi ca para estas regiões (e 
nas regiões nórdicas de baixa densidade populacional) e aumentar 
o fi nanciamento para a cooperação territorial. Trata-se de medidas 
ambiciosas num contexto orçamental muito rigoroso, conclui.

As sessões de abertura e plenária foram dedicadas às 
intervenções dos representantes das instituições europeias, os 
ministros dos Estados-Membros das RUP e presidentes das regiões 
ultraperiféricas. Havia também, quatro mesas-redondas, em que 
participaram os representantes das Direções-Gerais da Comissão, 
os atores públicos e privados das RUP e especialistas, que permitiu 
abordar com maior precisão os problemas de estruturação em 
relação às RUP.

O presidente da 

Comissão Europeia 

José Manuel Durão 

Barroso enunciou 

os fundamentos da 

estratégia europeia 

renovada em relação 

às RUP, uma parceria 

reforçada entre essas 

regiões e a UE

Por sua parte, a Comissão, representada pelo Diretor-Geral da DG REGIO, Walter Deffaa, propôs 
quatro ideias-chave, em modo conclusão:

- A necessidade das RUP participarem claramente na Estratégia UE 2020, dando ênfase em apoiar tanto 
os setores emergentes e inovadores bem como os setores tradicionais; 

- A necessidade de prestar uma maior atenção à realidade das RUP para permitir a elaboração de 
políticas europeias adequadas e efi cazes;

- A necessidade de continuar com os apoios fi nanceiros e medidas excecionais para o crescimento das 
RUP;

- A necessidade de compreender claramente as preocupações das RUP para tê-las em especial 
consideração durante as negociações em curso sobre o quadro 2014-2020, de maneira coerente com a 
Comunicação da Comissão de junho de 2012, (COM (2012) 287 fi nal).

Finalmente, os participantes se reuniram para a terceira edição do Fórum em 2014.
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Presidência CMU 
2012 - 2013 
Canárias5

Uma das principais áreas de ação comunitária diz respeito ao reforço dos vínculos económicos, 
sociais e culturais das RUP com seus vizinhos. O objetivo consiste em ampliar a área natural de infl uência 
socioeconómica e cultural das RUP, reduzindo as barreiras que limitam as possibilidades de intercâmbio 
dessas regiões, distantes do continente europeu mas muito perto das áreas do Caribe, América e África.

As RUP formam três espaços avançados de cooperação:

-  O Atlântico, que inclui as ilhas Canárias, da Madeira e dos Açores, juntamente com a região de 
África Ocidental, particularmente Mauritânia, Senegal e Cabo Verde.

-  O Caribe e a Amazônia, composta de Guadalupe, Guiana, Martinica e seus vizinhos, bem como 
Saint Barthélemy e Saint Martin.

-  O Oceano Índico envolvendo a ilha La Reunión e seus vizinhos.

As RUP fornecem um valor acrescentado à União Europeia em termos de cooperação com os países 
terceiros vizinhos.

A Comissão Europeia reconheceu que as regiões ultraperiféricas são verdadeiras pontas de lança da UE 
que permitem a presença real da Europa em áreas geográfi cas remotas do continente europeu, atuando 
como parceiros estratégicos para a implementação das políticas de cooperação.

A proximidade geográfi ca é certamente o fator que motivou essa aproximação singular sobre as RUP. 
Assim, ao defi nir a estratégia da UE para estas regiões, a Comissão Europeia identifi cou como objetivo 
prioritário a integração dessas regiões nos seus espaços geográfi cos próprios.

No entanto, a integração e a abertura de uma região a espaços geográfi cas fora da UE não pode basear-
se apenas na sua proximidade geográfi ca. A emigração, os vínculos históricos, linguísticos e culturais 
com territórios que se encontram distantes, é uma dimensão que não pode ser ignorada no processo de 
integração e inclusão de regiões ultraperiféricas, como os Açores e a Madeira.

Além disso, no quadro do Acordo de Parceria especial entre a UE e Cabo Verde, as RUP da Macaronésia 
são chamadas a desempenhar um papel estratégico, sendo um dos principais objetivos desta associação 
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A Comissão Europeia reconheceu que as regiões ultraperiféricas 

são verdadeiras pontas de lança da UE que permitem a 

presença real da Europa em áreas geográfi cas remotas do 

continente europeu, atuando como parceiros estratégicos para a 

implementação das políticas de cooperação.

fortalecer as relações e integração entre este país e as 
RUP nas áreas abrangidas pelo seu Plano de Ação: 
boa governação, segurança / estabilidade, integração 
regional, convergência técnica e normativa, sociedade do 
conhecimento e para a luta contra a pobreza.

Neste contexto, os membros da CMU reuniram-se 
âmbito das X JORNADAS AUTÁRQUICAS DAS REGIÕES 
ULTRAPERIFÉRICAS DA UNIÃO EUROPEIA E CABO 
VERDE 2012, realizadas no Auditório do Centro Cívico 
do Estreito de Câmara de Lobos (Madeira) a 11 e 12 de 
Julho 2012.

Manuel Ramón Plasencia Barroso, presidente da 
Câmara Municipal de Alajeró (La Gomera) 
e presidente da Federação Canária de 
Municípios tornou-se presidente da 
Confederação dos Municípios das Regiões 
Ultraperiféricas (CMU), após a resolução 
aprovada pela Assembleia Geral em 11 de 
julho , 2012.

A reunião contou com a presença 
de representantes das associações dos 
municípios das Canárias, Madeira, Açores, 
Cabo Verde e associações de outros 
territórios, como a Martinica, que 
poderam analisar e aprofundar os 
desafi os compartilhados por essas 
regiões em diferentes temas como 
fi nanças, ordenamento do território, 
turismo, desenvolvimento competitivo, 
comunicação, novas tecnologias ou a 
procura de coordenação de modo a levar 
as suas demandas e propostas aos órgãos 
competentes da União Europeia.

Da esquerda para a Direita. Presidentes das Associações dos 
Municípios de Martinica, Madeira, Canárias e Açores.
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As Jornadas contaram, também, com a presença de 
técnicos e especialistas em diversas áreas que falaram em 
questões como o futuro dos municípios, competências dos 
mesmos e responsabilidades adquiridas.

As Jornadas tiveram um leque de oradores, incluindo o 
José Alberto Gonçalves de Freitas, Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Cruz, Sofi a Machado Gonçalves Couto, 
Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, José 
Manuel Molina Hernandez, Presidente da Câmara Municipal 
de Tegueste, Roberto Silva, Presidente da Câmara Municipal 
de Lajes do Pico, Rui Moisés Fernandes Ascensão Santana 
Presidente da Câmara Municipal, Maurice Bonte, Presidente 
da AMM - Associação dos Municípios da Martinica, António 
João Ferreira Luis Olim Gouveia Ponte, Presidente da AMRAA 
- Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, 
Artur Trindade, Secretário-Geral da ANMP - Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, Juan Francisco 
Padron Rodriguez, Vice-Presidente de Arucas, José Jorge 
Figueira Faria dos Santos, Presidente do IDE - Instituto de 
Desenvolvimento de Negócios da Madeira, Vicente Lorenzo 
Rodríguez, Presidente da Câmara Municipal de Puntagorda 
e Rodrigo Oliveira, Secretário para os Assuntos Europeus e 
Cooperação Externa do Governo Regional dos Açores, com 
uma participação de aproximadamente 150 pessoas.

Manuel Plasencia Barroso 

considera que “as regiões 

ultraperiféricas têm a 

necessidade de juntar esforços 

para levantar com uma só 

voz as nossas reivindicações”
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O presidente da Federação Canária de Municípios, destacou o “importante papel desempenhado 
pelas regiões ultraperiféricas num momento importante e decisivo marcado por uma crise que afeta 
economicamente e socialmente os habitantes da velha Europa, e faz como se de uma dupla insularidade 
se trata-se para aqueles que vivem nos territórios ultramarinos, que por vezes sentimos a incompreensão 
de forma mais latente, o afastamento territorial que nos distancia cada vez mais da tomada de decisões 
importantes que são adotadas pelas instituições europeias e também nos nossos próprios países”.

Manuel Plasencia Barroso considera que “as regiões ultraperiféricas têm a necessidade de juntar esforços 
para levantar com uma só voz as nossas reivindicações e para isso é necessário incentivar as iniciativas que 
surgem dos projetos como JARUP II, VECINDAD e outros.”

O novo presidente da CMU no seu discurso de toma de posse assumiu “uma dupla responsabilidade, 
para representar os municípios tão diferentes, mas com uma singularidade comum, a ultraperiferia, e por 
outro lado estar consciente de que deve ser o primeiro a reivindicar a fi gura do presidente de câmara e 
de conselho como a voz de governos locais que estão mais próximos do cidadão e mais bem informados 
estão dos problemas reais e diários das pessoas.”

As Jornadas foram inauguradas pelo Presidente Regional da Madeira, Alberto João Jardim e encerradas 
pelo Vice-Presidente Executivo, João Cunha e Silva. Da FECAM, participou Manuel Ramon Plasencia, 
Presidente de Câmara de Granadilla, Jaime Gonzalez Brow, José Manuel Molina Hernandez, Presidente 
de Câmara de Tegueste, o Presidente de Câmara de Puntagorda, Vicente Rodriguez e Vice- Presidente de 
Câmara de Arucas, Juan Francisco Padrón.

Novas iniciativas, como Gran Vecindad requerem um maior envolvimento e visibilidade política da 
Comissão Europeia e dos respetivos Estados. Seu impulso requer patrocínio ativo e relevância institucional 
fornecidos pelos Estados e pelas instituições europeias, bem como uma sensibilização de todos os 
intervenientes, incluindo as delegações da Comissão em países terceiros. Por esse motivo, as iniciativas 
propostas e ações associadas empreendidas pela Presidência da CMU para o período 2012-2013 estão 
incluídas no seguinte:

1.  Ações para o fi nanciamento

2.  Ação Política

3.  Promover o encontro, o conhecimento mútuo e os intercâmbios entre as corporações   
locais da CMU

4.  Website e imagem

5.  Reforçar a colaboração com Cabo Verde (Projeto VECINDAD)
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Solicitação de Candidatura MAC

Por meio duma comunicação, o Presidente da CMU transmitiu aos associados as informações recolhidas 
sobre a terceira convocatória do programa de fi nanciamento MAC 2007-2013 (Eixo 3).

Este programa foi um compromisso de cooperação visando o desenvolvimento integrado das Regiões 
da Madeira, dos Açores e Canárias e destas com os países terceiros seus vizinhos, e continha as ações 
propostas para regiões abrangidas neste espaço à luz das Diretrizes Estratégicas Comunitárias em matéria 
de coesão (Decisão do Conselho, de 6 de outubro de 2006) do quadro geral da política regional para o 
período 2007-2013.

O objetivo desta convocatória foi promover a cooperação e cofi nanciar ações de cooperação entre os 
organismos situados no território das Canárias, Açores e / ou Madeira e organismos situados em países 
terceiros de prioridade (Cabo Verde, Senegal e Mauritânia) para a execução de projetos comuns.

A FECAM, AMRAM e AMRAA apresentaram a candidatura Projeto JARUP III no dia 30 de outubro de 
2012 cujo objetivo principal era promover as energias renováveis nos municípios, fomentar boas práticas 
de desenvolvimento sustentável e desenvolver a gestão ambiental seguindo as atividades do projeto:

- Atividade 1:  Estudo sobre a Efi ciência Energética da Iluminação Pública dos Municípios

- Atividade 2:  Diagnóstico sobre a Aplicação das Energias Renováveis nos Municípios

- Atividade 3: Programas de Divulgação e Sensibilização

- Atividade 4: Criação dum Sitio Web sobre o Projeto

- Atividade 5: Manual de Sensibilização sobre a utilização de energias alternativas

- Atividade 6: Realização de Jornadas Técnicas

- Atividade 7: Participação nas reuniões do Comité das Regiões e Fóruns sobre o Desenvolvimento 
Sustentável 

- Atividade 8: Realização de Jornadas Autárquicas sobre as temáticas do projeto

De igual forma, a FECAM, AMRAM e AMRAA continuaram a desenvolver atividades relacionadas com 
o projeto PREMUMAC cuja conclusão projetada é defi nida em 30 de setembro de 2013. A principal ativi-
dade do projeto durante a presidência da FECAM na CMU durante o período 2012/2013 foi a realização 
da quarta edição do Fórum Intermunicipal realizada a 21 de setembro de 2012 em Tegueste (Tenerife), 
onde se trabalhou para divulgar os resultados do projeto PREMUMAC, assim como experiências e boas 
práticas realizadas pelas corporações locais da Macaronésia para a prevenção e resolução de situações 
de crise.

No quadro deste projeto, incluindo a elaboração de mapas de risco, planos de emergência e planos 
de contingência municipais comtemplados no projeto PREMUMAC, perseguiu-se com o objetivo de criar 
uma cultura comum de prevenção de riscos e cuidados de emergência, com o objetivo de preparar o 
governo local e a população para a resolução de crises e desastres coletivos externos.

5.1 Ações para o fi nanciamento
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Solicitação de Candidatura LIFE+

Por sua vez, também se colocou à disposição dos associados da Confederação dos Municípios 
Ultraperiféricas (CMU) informação recolhida sobre o programa de fi nanciamento LIFE +.

Este programa fi nancia projetos que contribuam para o desenvolvimento e implementação da política 
e do direito em matéria de meio ambiente e facilita consideravelmente a integração de aspetos do meio 
ambiente em outras políticas e, de forma mais geral, contribui para o desenvolvimento sustentável. 
Usado para cofi nanciar projetos inovadores ou piloto que contribuam para a implementação da política 
ambiental europeia e para o desenvolvimento de propostas de atuação, tecnologias, métodos e instrumentos 
inovadores.

Pesquisa de outros Programas da UE - FSE 

O orçamento europeu 2014-20 foi acordado pelos 27 países do Parlamento Europeu durante a Cimeira 
Europeia em 8 de fevereiro de 2013. Contudo, torna-se necessário que o Parlamento Europeu o retifi que, o 
que parece complicado, porque muitos consideram insufi ciente e exigem mais fundos para a inovação, a 
criação de emprego e fl exibilidade para a revisão durante a sua execução. A Presidência Irlandesa recebeu 
o mandato para prosseguir com um acordo de modo a não atrasar a entrada em vigor em 1 de Janeiro de 
2014. Neste cenário, a Presidência da CMU não identifi cou um programa de fi nanciamento que pudesse 
escolher com os seus associados, mas tem estado a analisar a situação do acesso a programas da UE, 
especialmente no âmbito municipal, esperando que a Presidência de 2013-2014 obtenha uma linha de 
atuação e predisposição de colaborar.
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Plano Estratégico do Projeto – Demandas da CMU 

A Confederação dos Municípios Ultraperiféricas durante a viagem a Bruxelas em novembro de 2012 
reuniu-se com o Presidente do Comité das Regiões, Ramón Luis Valcárcel Siso, onde apresentou o caráter 
internacional da CMU, sem fi ns lucrativos, dotado de personalidade e capacidade jurídica própria, criado 
pela Associação de Municípios das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia.

5.2 Ação Política

Após reunião, Manuel R. Plasencia Barroso, o Presidente da Confederação dos Municípios Ultraperiféricos 
produziu um documento que foi enviado a Gerard STAHL, Secretário-Geral do Comité das Regiões, para 
considerar a possibilidade de:

-  Solicitar o reconhecimento do direito dos municípios das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia 
para participar no processo de formação de políticas da UE em colaboração com o Comité das 
Regiões, órgão consultivo da União.

Da esquerda para a Direita, Manuel Baeta de Castro, José Manuel Molina, Ramón Luis Valcárcel Siso, João Ponte e 
Jorge Figueiredo
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- Dado o carater multinacional e específi co das Regiões Ultraperiféricas, de elaboração dum Plano 
de Ação entre o Comité das Regiões e a Confederação dos Municípios Ultraperiféricos de modo a 
fortalecer as relações entre as RUP e as instituições europeias.

- Promover o intercâmbio de experiências e participar nos diálogos territoriais com as associações 
europeias, bem como os diálogos estruturado do Comité das Regiões.

- Intercâmbio de informações sobre questões de interesse mútuo canalizado através da participação 
como observador nas Sessões Plenária do Comité das Regiões e convidar o Comité das Regiões para 
a Assembleia Geral da CMU.

Participação ativa na Conferência de Presidentes das Regiões 
UltraPeriféricas (RUPs)

Da direita para a esquerda, Jorge Figueiredo, José Manuel 
Molina, João Ponte e Manuel Baeta de Castro 

José Manuel Molina, Presidente de Câmara de 
Tegueste (Tenerife)

A 29 de novembro de 2012, como parte da 
deslocação a Bruxelas para o desenvolvimento do 
Conselho de Administração da CMU, a delegação 
CMU participou na sessão plenária de abertura do 
Comité das Regiões para reivindicar a participação dos 
municípios ultraperiféricas no processo da formação 
das políticas da UE.
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Colaboração com a Unidade RUP da Comissão Europeia 
e aproximação a Bruxelas 

Previamente à deslocação a Bruxelas em novembro de 2012, a Presidência da CMU e a Secretaria 
Técnica da CMU assistiram a uma reunião com Carlos Portugués Carrillo, Direção Geral de Assuntos 
Económicos com a União Europeia do Governo de Canárias com o objetivo de manter uma reunião 
com o seu departamento e fazer conhecer a iniciativa da CMU e oferecer a oportunidade de participar 
conjuntamente em ações que favoreçam as Regiões Ultraperiféricas, e assim, estabelecer sinergias de 
colaboração para o desenvolvimento dos trabalhos. Esta reunião teve lugar em outubro de 2012 na ilha de 
Tenerife depreendendo que a Delegação de Bruxelas do Governo de Canárias poderia ser um catalisador 
de projetos em que pudessem participar os municípios associados à CMU e que seria interessante que 
um município das Canárias fosse membro do Comité das Regiões através da Federação Espanhola de 
Municípios e Províncias (FEMP) para formar a participação efetiva dos municípios das RUP nas instituições 
europeias. 

Com base nesta reunião foram realizadas as seguintes reuniões durante a 
viagem a Bruxelas de 27 a 30 Novembro de 2012

28 de novembro de 2012

Reunião das associações da CMU numa sala de Brussels Marriott Hotel para preparar as reuniões e 
colocar os pontos em comum das mesmas. A intenção era analisar as reuniões institucionais entre os 
associados e verifi car a estratégia e necessidades comuns na exposição de motivos das reuniões. Os 
integrantes da CMU nesta ocasião foram Associação de Municípios de Açores (João Ponte, Presidente, e 
Nuno Martins, Administrador), Associação de Municípios de Madeira (Manuel Baeta de Castro, Presidente, 
e Zélia Rodrígues), Federação Canária de Municípios (José Manuel Molina, substituto do Presidente da 
CMU, Rosa Morales, Gerente, e Esther Afonso, Técnica) e Secretaria Técnica CMU (Pedro Diebra e Pedro 
Santos).
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Reunião entre Comitiva da CMU, José Miguel Luengo Barreto, Delegado de Governo de Canárias em 
Bruxelas, acompanhado dum técnico de assuntos económicos com a União Europeia (Isabel Barrios 
Bel), de um técnico em Ação Exterior (Gemma Mª. Martínez Soliño) e dum técnico de Proexca (María 
José Castellano Fuentes). Durante a reunião analisou-se possíveis mecanismos de colaboração entre 
esta entidade e a CMU, e estudou-se conjuntamente a melhor forma de fomentar a participação dos 
municípios das RUP nos programas e outros instrumentos de fi nanciamento europeu (essencialmente para 
impulsar o desenvolvimento local). Desde a Delegação do Governo de Canárias em Bruxelas destacou-se 
a importância de incorporar todos os DOMs, incluído a ilha de Reunión por iniciativa da CMU.

Por outro lado, indicou-se que neste 
momento estava a ser negociado o 
Regulamento FEDER e, posteriormen-
te, se negociará os programas de co-
operação em que podem participar 
as RUP e seus municípios, e que era 
cedo para dispor de dados sobre os 
programas de cooperação para o perí-
odo 2014-2020. No entanto, se men-
cionou que havia várias linhas de fi -
nanciamento abertas para o desenvol-
vimento económico e para as PMES: 
Canarias Aporta, JEREMY, COSME 
(2013-2020), PROGRESS, EEN, Eras-
mus Emprendedores, Al Invest, etc.
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Reunião com Pascale WOLFCARIUS, responsável da Unidade RUP da Comissão Europeia onde se 
manifestou que o principal papel da Unidade RUP é a correta inserção da problemática que afeta as 
RUP num conjunto de políticas da União Europeia, embora esta Unidade se encontre inserida na DG 
de Política Regional não trata de programas e fundos de coesão (FEDER, FSE). Unidade RUP da União 
Europeia destacou que seria interessante abrir uma linha de colaboração entre a CMU e a Unidade RUP 
da Comissão Europeia. 

Na reunião também esteve presente o Coordenador das Regiões Ultraperiféricas (Tomas Salazar Brier), 
um Responsável dos programas FEDER de Bélgica, França e Luxemburgo (Manuel Gavira Montiel) e uma 
responsável de Smart Specialisation (Luisa Sánchez) que também indicaram que seria interessante abrir 
uma linha de colaboração entre a CMU e a Unidade RUP da Comissão Europeia.

Reunião com Danuta Maria HÜBNER, Membro do Parlamento Europeu e Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, assím como Comissária de Política Regional da UE (2004-2009), 
onde expôs-se que desde 2003, a CMU tem realizado numerosas ações para promover o encontro, o 
conhecimento mútuo e os intercâmbios entre as corporações locais das RUP, e apresentou-se o papel 
que a CMU pode desempenhar exigindo a necessidade de incorporar programas locais que estejam de 
acordo com as necessidades dos municípios nos Programas Operacionais Regionais, assim como o papel 
que podem desempenhar as associações de municípios e a CMU na elaboração das Estratégias “SMART 
Especialisation”. 
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Da esquerda para a direita, Nuno Martins, Jorge Figueiredo, João Ponte, Manuel Baeta de Castro, Danuta Maria 
Hübner, José Manuel Molina e Pedro Diebra

Também foi indicado que há que trabalhar para a formalização da descentralização europeia e dar um 
papel mais relevante aos municípios na construção europeia, assim como que o papel do parlamento 
evoluiu embora só possa aceitar ou rejeitar as perspetivas fi nanceiras da UE para o período 2014-2020.
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Reunião com Maria Patrão NEVES e Luís Paulo ALVES Eurodeputados de Açores, e com Gabriel MATO 
ADROVER, Eurodeputado e Presidente da Comissão de Pesca Membro da Comissão de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural Parlamento Europeu derivado que os eurodeputados das RUP têm uma estreita 
relação, defendem os interesses da “família RUP”, têm reuniões periódicas e se reúnem com Johannes 
Hahn, Comissário de Política Regional. Da reunião destacou-se que o fundo RUP preocupa e há que 
continuar a defende-lo. O maior apoio é o artigo 349 do tratado que é o aval jurídico e que se tenta incluir 
em todos os textos e relatórios que são desenvolvidos. Esta mesma linha de conceitos será desenvolvida 
numa reunião entre os Presidente das Associações com o Eurodeputado da Madeira Nuno TEIXEIRA.

Foi revelado a partir das reuniões com os Eurodeputados linhas para solicitar o reconhecimento do direito 
dos municípios das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia a participar no processo de formação de 
políticas da UE em colaboração com o Comité das Regiões (órgão consultivo da União). Dado o caráter 
multinacional e específi co das Regiões Ultraperiféricas se deveria criar um Plano de Ação entre o Comité 
das Regiões e a Confederação de Municípios Ultraperiféricos de modo a que se reforcem as relações entre 
as RUP e as instituições europeias.

Fomentar os intercâmbios de experiências e participar nos diálogos territoriais com as associações europeias 
assim como os diálogos estruturados do Comité das Regiões seria outras das iniciativas adequadas como a 
troca de informação sobre questões de interesse mútuo canalizado através da assistência como observador 
das Sessões Plenárias do Comité das Regiões.

Finalmente, convidar o Comité das Regiões à Assembleia Geral da CMU foi outra das propostas de interesse 
destas reuniões.

Reunião com Prof.ª Doutora Maria Patrão NEVES e Dr. Luís Paulo ALVES e com Gabriel MATO ADROVER
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5.3 Promover o encontro, o conhecimento mútuo e os 
intercâmbios entre as corporações locais da CMU  

Para concluir a presidência da CMU 2012/2013, Manuel Ramón Plasencia Barroso convocou as associações 
e federações que se englobam dentro do quadro da CMU para a celebração dum encontro titulado “O 
EMPREGO NA MACARONÉSIA E SEU ENTORNO” no dia 08.07.2013 em AC Hotel Iberia Las Palmas 
situado na avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8 em Las Palmas de Gran Canária (Gran Canária).

Nesse mesmo dia, se celebrará as reuniões do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Assembleia 
Geral cedendo a nova presidência da CMU para o período 2013/2014 a Jean-Pierre-Théodore ROUMILLAC, 
Presidente da Associação de Municípios de Guayana.
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5.4  Website e imagem 
O principal objetivo a que se propôs a presidência a CMU através da reestruturação e dinamização das 
páginas Web institucional da CMU foi difundir informação de interesse e relevância pública que afeta a 
Confederação, e fazê-lo de forma constante e continuada. 

Por isto, as novas associações que continuem liderando a CMU poderão contar com uma plataforma 
atualizada para a dinamização de conteúdos em diferentes idiomas e com os meios sufi cientes para sua 
correta difusão. Em continuação se mostra a nova imagem da Web da CMU (http://www.cmu-rup.org)
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Durante a presidência da CMU por parte da Federação Canária de Municípios, se trabalhou intensamente 
para fomentar as relações com Cabo Verde. A FECAM como chefe de fi la do Projeto “Red Euroafricana de 
Municípios” denominado VECINDAD junto com o resto dos sócios do projeto, a Associação de Municípios 
de Açores (AMRAA), a Associação de Municípios de Madeira (AMRAM), a Associação de Municípios de 
Cabo Verde (ANMCV) e a Associação de Municípios de Senegal (AMS) deslocaram-se entre 19 e 22 de 
fevereiro de 2013 a Cabo Verde – Ilha de Santiago, em relação ao programa de atividades previsto dentro 
do quadro de projeto.

A primeira atividade organizada pela Federação Canária de Municípios (FECAM) teve lugar no dia 
20 de fevereiro na Câmara Municipal de Santa Catarina presidida pelo Presidente Francisco Fernandes 
Tavares, e pelos Presidentes das Associações de FECAM, AMRAA, AMRAM e ANMCV com a fi nalidade 
de realizar uma visita no âmbito do programa de intercâmbio e trabalho conjunto com os municípios do 
espaço Euroafricano. 

Com esta visita institucional o objetivo era trocar experiências e realizar um programa de colaboração 
para dar a conhecer e promover a geminação com as localidades Euroafricanas. Nesta atividade participou 
de maneira ativa a Delegação de Canárias e em profundidade Gustavo Viera Ruiz Primer Teniente de 
Presidente do Município de Arucas, na qual, se realizou uma breve exposição da geminação atual do 
Município de Arucas na Gran Canária com Cabo Verde.

5.5 Reforçar a colaboração com Cabo Verde 
(Projeto VECINDAD) 
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A segunda atividade organizada pela Associação de Municípios de Madeira (AMRAM) teve lugar 
em 21 de fevereiro em Município de Praia, com a celebração do Seminário de Conhecimento Mútuo 
e Intercâmbio entre os Municípios (Boas Práticas Municipais), o qual, foi presidido pelos Presidentes de 
todas as Associações. Membros de nossa delegação participaram de maneira ativa nos seguintes painéis:

- Painel I “Política sobre energia renovável, iluminação e efi ciência energética”
 David Cabrera de León – Presidente do Município de Frontera.

- Painel II “Modernização e a Qualidade dos Serviços Prestados nos Municípios”
 D. Gustavo Viera Ruiz – Presidente do Município de Arucas.

- Painel III “Ordenamento do Território e Meio Ambiente”
  Vicente Rodríguez Lorenzo – Presidente do Município de Puntagorda.

A terceira atividade organizada pela Associação de Municípios de Açores (AMRAA) teve lugar a 22 de 
fevereiro no Município de Praia, com a celebração do Seminário Intermunicipal para a Melhoria Evolutiva 
da Administração Eletrónica, o qual, foi presidido pelos Presidentes de todas as Associações. Membros da 
nossa delegação participaram de maneira ativa nos seguintes painéis:

Foto: Vista da cidade da Praia (Ilha de Santiago). Cabo Verde
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- Painel I “Governo das TIC na Administração Pública”
 Rosa Morales Santos – Gerente da Federação Canária de Municípios.

- Painel II “A desmaterialização e segurança das informações”
 Antonio González Fortes – Presidente do Município de Buenavista del Norte.

- Painel III: “Redes de Comunicação e Informação”
 Mª Noelia García Leal – Presidente do Município de Los Llanos de Aridane.

No encerramento de ambos seminários presididos por todos os presidentes das Associações, o Presidente 
da CMU e da FECAM, Manuel R. Plasencia Barroso agradeceu a participação de todos os membros e 
reforçou o sucesso e a qualidade das intervenções assim como a assistência das instituições e membros 
das diferentes câmaras municipais de Cabo Verde. 

Manuel R. Plasencia Barroso comentou que durante estes dias apresentou-se a base do Projeto 
Euroafricano de Municípios conhecido como “VECINDAD”, as “Boas Práticas” e a “Administração 
Eletrónica”. Estas deveriam ser um desafi o a alcançar em todos os aspetos da Sociedade para que 
estas se desenvolvam. A Boa Prática em geral e a prática real no desenvolvimento da Administração 
Eletrónica contribuirá para colmatar distâncias, conseguir melhores resultados e melhores serviços 
na administração, de modo a alcançarmos o desafi o que buscamos todos, de não perder o ritmo da 
modernidade e acompanhar os tempos que correm.



A Comissão Europeia reconheceu que as regiões ultraperiféricas são 
verdadeiras pontas de lança da UE que permitem a presença real da 
Europa em áreas geográfi cas remotas do continente europeu, atuando 
como parceiros estratégicos para a implementação das políticas de 
cooperação.

Neste sentido a Confederação de Municípios Ultraperiféricos (CMU), 
foi presidida pela Federação Canária de Municípios (FECAM) durante o 
período 2012 / 2013, realizaram-se esforços com o objetivo de obter o 
reconhecimento do direito dos municípios das Regiões Ultraperiféricas 
da União Europeia na participação no processo de formação das 
políticas da EU.



ASSOCIATION DES MAIRES 
DE LA MARTINIQUE

ASSOCIATION DES MAIRES 
DE GUYANE


