
Ponta Delgada, 29 de Outubro de 2008

Açores trabalham com as regiões ultraperiféricas na defesa de 
interesses comuns
O Governo dos Açores tem desenvolvido um trabalho conjunto com as outras regiões ultraperiféricas 
europeias no sentido da manifestação de posições comuns no que respeita à preparação do período 
comunitário pós 2013, afirmou o director regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, na 
sessão de abertura da XIV Conferência dos presidente RUP a decorrer na Guiana, em que representa o 
presidente do Executivo açoriano.

Rodrigo Oliveira sublinhou, em concreto, o contributo açoriano para as consultas públicas sobre o futuro 
da política de coesão e acerca da reforma do orçamento da União Europeia. 

O trabalho já iniciado pelas regiões ultraperiféricas “vai certamente continuar, fundado no pressuposto, 
transversal, da importância vital da manutenção, aprofundamento e financiamento adequado da política 
de coesão”, garantiu.

Para o director regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, a revisão das políticas de coesão e 
orçamentais constitui “um instrumento fundamental na promoção do desenvolvimento das regiões da UE 
e uma garantia da solidariedade entre todo o espaço comunitário”.

Nesse quadro, alertou para o facto do Livro Verde sobre Coesão Territorial não dar o destaque esperado e 
exigido à especificidade da realidade territorial das RUP, “como ainda dilui e confunde o seu conceito”.

Rodrigo Oliveira destacou ainda o anúncio da Comissão “de uma nova Comunicação, apropriadamente 
intitulada ‘As Regiões Ultraperiféricas: um trunfo para a Europa’, documento considerado globalmente 
positivo, apesar de resultar claro que é “necessário, agora, avançar com uma política que seja 
verdadeiramente concretizadora deste novo paradigma”.

Essa mudança ”constitui um desafio acrescido para as RUP, porque teremos de reforçar as iniciativas com 
vista ao reconhecimento de um tratamento transversal e permanente sobre condicionalismos que 
sofremos, a par da justa reivindicação do aproveitamento das nossas potencialidades”, considerou, ao 
acrescentar que “todos nós sabemos que palavras pouco valem se não forem acompanhadas das acções 
que as concretizem”.

Quanto à posição dos Açores no contexto europeu, Rodrigo Oliveira manifestou o desejo de 
“aprofundamento da cooperação com as restantes RUP em diversas áreas, como, por exemplo, a 
biodiversidade, as energias renováveis ou a protecção e gestão dos recursos, habitats e espécies 
marinhas, mas também em matérias como os riscos naturais e a protecção civil ou, ainda, na 
aproximação das populações das nossas regiões, promovendo a mobilidade profissional e juvenil”.
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