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impacto das alterações 
climáticas e política marítima 
são as principais preocu-
pações 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 Comis-
são europeia.

No documento, Bruxelas, 
por outro lado, faz um balanço 
positivo de três anos de aju-
das comunitárias às regiões 
ultraperiféricas (ruP), para 
compensar os custos exces-
sivos ligados à sua situação 
geográfica e difícil acesso, e 
adopta novas áreas a apoiar.

Por outro lado, adopta 
novas orientações para o pe-
ríodo 2007-2013, ao mesmo 
tempo que lança um debate 
com as instituições europeias, 
os estados-membros, as au-
toridades 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 vul-
neráveis às alterações climáti-
cas previstas (nomeadamente 
aos efeitos do aquecimento 
global, como a subida do nível 
das águas do mar) para as 
próximas décadas.

Daí que Bruxelas assuma 

a necessidade de serem deli-
neadas políticas que, quando 
necessário, permitam reduzir 
o impacto destas nessas zonas 
insulares.

a ocorrência de fenóme-
nos meteorológicos extre-
mos, como furacões, ciclones, 
seca ou inundações (ver texto 
abaixo), é alvo de preocupa-
ção, exemplifica o relatório 
da Comissão europeia.

Por isso, no documento 
defende-se a necessidade 
de uma aposta clara em me-
canismos de monitorização 
e resposta a situações de 
catástrofe.

a estas medidas, o rela-
tório 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 ma-

rítima europeia, que está em 
debate e deverá ser adoptada 
ainda durante a presidência 
portuguesa da união euro-
peia, Bruxelas considera que 
a posição geográfica das ruP
- oceanos atlântico e Índico e 
mar das Caraíbas - dá à união 
europeia uma dimensão ma-
rítima global.

Por outro lado, a Comissão 
europeia considera que as 
regiões insulares periféricas 
desempenham um papel im-
portante no sector marítimo 
da união europeia, dado que 
são muito dependentes da sua 

relação com o mar.

sete RUp...
ao todo são sete regi-

ões 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 regio-
nal (feder), no quadro das 
perspectivas financeiras de 
2007-2013 e com base na 
competitividade, acessibilida-
de e inserção regional.

Os açores irão receber, 
até 2013, 966,3 milhões de 
euros do Programa Opera-
cional do feder, a que acres-
cem 190 milhões do fundo 
social europeu.

a Madeira receberá, res-
pectivamente, 320,5 milhões 
e 125 milhões de euros.

Na semana passada, o mi-
nistro dos Negócios estran-
geiros, Luís amado, garantiu 
que o estatuto de regiões 
ultraperiféricas será mantido 
no futuro tratado refor-
mador da união europeia 
(ue), em elaboração sob a 
coordenação da presidência 
portuguesa. 

Luís amado assegurou, 
numa carta enviada ao presi-
dente 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

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

Bruxelas preocupada com
clima e mar na ultraperiferia

efeitos das alterações climáticas nas regiões ultraperiféricas preocupam Comissão Europeia

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 parlamen-
to açoriano com vista à 
aprovação da proposta de 
revisão do estatuto Político-
administrativo da região 
autónoma.

“estamos comprometidos 
neste processo” de revisão 
do estatuto, afirmou o depu-
tado 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 par-
lamentar do Ps, para quem é 
“bastante significativo e im-
portante” 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 alar-
gamento das competências 
da região previsto na revisão 
de 2004 da Constituição 
Portuguesa.

ricardo rodrigues con-
siderou, ainda, que a as-
sembleia 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 con-
dições para que, logo no 
início de 2008, a assembleia 
da república comece a tra-
balhar” 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

RicaRDo RoDRigUes reuniu 
com direcção do PS

UE assume que 
se vai preocu-
par com altera-
ções do clima 
e a política do 
mar nas RUP.

assegura brito de azevedo, especialista em climatologia

ordenamento do território é chave
para a Região enfrentar mudanças no clima
O ordenamento do terri-

tório será a chave para que 
os açores possam enfrentar 
os efeitos das alterações 
climáticas previstas para os 
próximos anos. a certeza par-
te do professor universitário 
eduardo Brito de azevedo, 
responsável pelo projecto 
CLiMaat, afecto à universi-
dade 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 acadé-
mico 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. Pre-
vê-se uma maior frequência 
de tempestades, uma maior 
irregularidade da precipitação 
e a concentração da pluviosi-
dade 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 inves-
tigador - “deve juntar-se uma 
gestão equilibrada dos nossos 
recursos”.

“É importante, acima de 
tudo, que estudemos a nossa 
realidade, e que os nossos mo-
delos de desenvolvimento se 

adeqúem a ela. Não devemos 
importar modelos testados 
noutros locais, que foram 
criados em função das condi-
ções 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 pre-
ocupações de Bruxelas para 
com o efeito das alterações 
climáticas nas regiões ultra-
periféricas.

“Do mesmo modo, a aposta 
numa política marítima euro-
peia é reflexo de que a união
europeia já percebeu uma das 

principais potencialidades des-
sas zonas, ou seja, o mar. além
disso, Bruxelas sabe também 
que as regiões ultraperiféri-
cas lhe garantem a dimensão 
marítima, “importante para a 
salvaguarda da sua soberania” 
e do seu papel enquanto actor 
atlântico.

a Comissão europeia re-
vela, hoje, um relatório sobre 
as principais preocupações no 
futuro nas regiões ultraperifé-
ricas (ver texto acima).

impacto das alterações 
climatéricas e política ma-
rítima europeia são duas 
orientações que ressaltam do 
documento.  di
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É o último dia de quase 
uma semana de convívio e 
troca de experiências. Num 
grande painel, os perto de 
50 jovens que participaram 
na iniciativa “Jovem a Jovem”, 
que decorreu até à passada 
sexta-feira na freguesia de 
santa Bárbara, deixaram de-
zenas de mensagens. amândio
rodrigues, da associação “Jo-
vem a Jovem”, pede que não 
se tirem fotografias ao que 
foi escrito. “a nossa regra é a 
confidencialidade”, diz, com 

um sorriso.
foi em confidencialidade 

e sob um espírito aberto e 
descontraído que os jovens, 
vindos dos dois concelhos da 
ilha, debateram temas como a 
toxicodependência, a sexuali-
dade, as doenças sexualmente 
transmissíveis, a pressão de pa-
res, a cidadania e a autonomia
regional. a orientar a iniciativa 
estiveram seis “facilitadores”, 
cinco do Continente e um 
dos açores.

Na cerimónia de encer-

ramento, Durval santos, pre-
sidente da Casa do Povo de 
santa Bárbara, onde decorreu 
o encontro, resumiu os objec-
tivos dos cinco dias de debate. 
“No fundo, o que estes jovens 
aqui aprenderam serve para 
lhes facilitar a vida, para que 
continuem a sua caminhada de 
forma segura”, disse.

Valéria almeida, de 15 anos 
e natural da terra-Chã, é uma 
das jovens que participou no 
encontro. quando lhe pergun-
tam o que aprendeu, reponde 
de forma directa: “aprendi 
que não se deve usar drogas, 
que é a pior coisa que existe, 
até porque há a siDa. Depois 
vieram uns senhores que nos 
estiveram a falar das ilhas dos 
açores e, a seguir, falámos da 
sexualidade, das precauções 
que devemos ter e da pílula 
do dia seguinte. também nos 
mostraram como se deve por 
o preservativo”, conta.

O encerramento do en-

contro que pôs perto de meia 
centena de jovens a falar entre 
pares prosseguiu com algumas 
encenações teatrais

AssociAção nos Açores
Na sequência do encontro, 

a associação Jovem a Jovem 
planeia a criação de uma 
equipa regional de “facilita-
dores”. recorde-se que o 
encontro de santa Bárbara 
quebrou um intervalo de 12 
anos desde que a última vez 
que a associação esteve nos 
açores. “Percebemos que é 
fundamental formar alguns 
destes jovens, para, eventu-
almente, poderem criar aqui 
um núcleo ou uma associação. 
temos as respostas para a se-
guir ao curso tentar fazer esse 
trabalho, embora aqui seja 
um pouco mais difícil, porque 
estamos a 1.500 quilómetros 
de distância”, avançou a Di
o presidente da associação, 
amândio rodrigues.  di

O sindicato Democrático 
dos Professores dos açores 
(sDPa) vai recorrer ao Pro-
vedor de Justiça, visto con-
siderar que o novo estatuto 
de Carreira Docente para a 
região, recentemente publi-
cado, apresenta aspectos de 
“duvidosa legalidade”.

De acordo com o presi-
dente da força sindical, em 
causa estão aspectos que 
“discriminam negativamente 
os professores face aos res-

tantes cidadãos”. fernando 
fernandes dá o exemplo 
das “repercussões das faltas 
dadas por motivos de saúde 
na avaliação de desempenho 
pessoal”.

fernandes garante que o 
recurso para o Provedor de 
Justiça vai ser acompanhado 
pela “fundamentação jurídica” 
do sindicato sobre matérias de 
acesso à saúde por parte dos 
professores.

O líder do sindicato avança, 

ainda, que, apesar da publica-
ção do estatuto da Carreira 
para os professores que 
prestam serviço nos açores, o 
“sDPa não desiste dessa luta”, 
devendo continuar a recorrer 
para as “instâncias competen-
tes” sobre questões que con-
sidera de “duvidosa legalidade 
e constitucionalidade”.

Na opinião de fernando
fernandes, o novo documento 
que rege os direitos e deveres 
dos professores do arquipéla-

go visa apenas os objectivos 
de “mera poupança de custos 
com os docentes e de desva-
lorização da profissão”.

em declarações à agência
Lusa, o líder do sindicato, 
adianta que o novo estatuto
aumenta a duração da carreira 
em mais onze anos, agrava 
os horários de trabalho e 
introduz um regime de faltas 
“persecutório e com implica-
ções desproporcionadas na 
carreira”.  di

sindicato democrático recorre ao provedor de justiça

estatuto dos professores 
é de “duvidosa legalidade”

garantia é dada pelo presidente da associação, amândio rodrigues

Jovem a Jovem deve 
continuar nos Açores

encontro pôs jovens  a debater temas como a sexualidade de forma divertida

Após ter orientado um encontro 
em Santa Bárbara, que encerrou 
na passada sexta-feira, a Associa-
ção Jovem a Jovem pretende criar 
uma equipa regional.

garante carlos césar

Manuais gratuitos
arrancam em 2009
a data anunciada pelo pre-

sidente do Governo regional
para o arranque da atribuição 
gratuita de manuais escolares 
aos alunos dos açores é 2009. 
O objectivo é claro: reduzir
os encargos das famílias. 
“Vai ser possível, já em 2009, 
assegurar a atribuição gra-
tuita de manuais escolares e 
de outros instrumentos de 
estudo, e incrementar um 
serviço de empréstimo de 
livros escolares, libertando 
progressivamente as famílias 
dos elevadíssimos encargos”, 
avança Carlos César.

César falava na inaugura-
ção das novas instalações da 
escola Básica e secundária da 
ilha Graciosa, numa cerimónia 
que assinalou o inicio oficial do 
novo ano escolar na região.

uma “medida de grande 
alcance social e educativo” 
é como o líder do executivo 
açoriano classifica a atribuição 
gratuita de livros aos alunos. 
também previsto está o 
alargamento dos apoios dis-
poníveis para os estudantes 
que ingressem no ensino 
superior.

a meta traçada é de que 
“nenhum jovem açoriano 
deixe de estudar por in-
suficiência económica das 
suas famílias”, afirma Carlos 
César, que acrescenta que 
esta deverá ser uma “grande 
marca da política governativa 
a concretizar plenamente no 
próximo quadriénio”.

também durante a ce-
rimónia de inauguração da 
nova escola na ilha Graciosa, 
que custou 7,5 milhões de 
euros, o presidente do Go-
verno regional destacou, em 
declarações à agência Lusa, 
destacou a entrada em vigor 
do estatuto do aluno. “fica-
ram já consagradas muitas das 
medidas, nomeadamente as 
referentes ao manual escolar 
e ao apoio socioeconómico 
nas escolas”, frisou.

a disponibilização de re-
feições quentes aos estu-
dantes, uma reivindicação 
recentemente feita por um 
sindicato de professores, 
“começa a ser generalizada” 
e a cobertura integral deste 
serviço deve concretizar-se 

ao longo do próximo ano, 
adiantou César.

quanto ao estatuto do 
Pessoal Docente para os 
professores que trabalham 
nos açores, Carlos César 
considerou que este é “ob-
jecto dos maiores elogios por 
contraposição ao aprovado a 
nível nacional”. O novo esta-
tuto “dá satisfação ao desejo 
de unicidade de carreira e de 
existência de um sistema de 
avaliação isento de quotas 
administrativas”, afirmou. 
entretanto, Carlos César já 
anunciou que as escolas dos 
açores serão, pela primeira 
vez, alvo de uma avaliação 
externa.

O estabelecimento de 
ensino da ilha Graciosa, conta 
agora com um novo bloco com 
salas de aula normais, labora-
tórios, sala de tecnologias de 
informação e comunicação.

Para além disso, a escola 
possui agora uma biblioteca 
e centro de recursos audio-
visuais, um auditório e uma 
sala de ginástica. Já o pavilhão 
gimnodesportivo coberto foi 
recuperado.

novo Ano lectivo
O ano lectivo arrancou 

na passada segunda-feira nos 
açores, com as escolas públi-
cas a receberem perto de 42 
mil alunos.

a este número juntam-se 
2700 alunos de diversas moda-
lidades de ensino profissional, 
além de outras 3.900 crianças 
que frequentam os estabeleci-
mentos da rede privada, coo-
perativa e solidária. recorde-
se que, para este universo de 
alunos, existem actualmente 
nas escolas da região cerca 
de cinco mil professores e 
2500 funcionários e técnicos 
superiores.

Já o sindicato Democrático 
dos Professores dos açores 
critica o “significativo núme-
ro” de docentes contratados 
na região, 750, que corres-
pondem a 15 por cento das 
necessidades do arquipélago. 
“É imperioso que haja um 
esforço para que os quadros 
regionais absorvam tais do-
centes”, adiantou o líder do 
sindicato.  di

Alunos da Região vão dispôr de manuais gratuitos




