
Basse-Terre, Guadalupe, 20 de Outubro de 2006

Açores com participação activa na Conferência de Presidentes das 
RUP
A Região dos Açores está a marcar presença activa nos trabalhos da XII Conferência de Presidentes das 
Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE), a decorrer no arquipélago da Guadalupe, através 
de sucessivas intervenções do secretário regional da Presidência, Vasco Cordeiro, que chefia a Delegação 
açoriana em representação do presidente Carlos César.

Depois do discurso da sessão de abertura dos trabalhos, na manhã de quinta-feira, defendendo uma 
posição própria das instituições europeias relativamente ao reconhecimento das especificidades das 
ultraperiferias, o secretário da Presidência viu-se obrigado a intervir mais meia dúzia de vezes para fazer 
valer as ideias dos Açores, sobre questões como a Política Marítima Europeia, a Organização Comum de 
Mercado do Vinho, a eventual criação de uma região Biogeográfica da Macaronésia e, principalmente, a 
assumpção por parte da União Europeia, dos Estados-membros e das instituições comunitárias do 
principio de que a Ultraperiferia é um conceito seu, cujas razões de consideração devem elas explicar.

Estas posições foram defendidas por Vasco Cordeiro na sessão de debate que se seguiu, na parte da 
tarde desta quinta-feira, às intervenções iniciais dos presidentes das RUP e seus representantes, tendo, 
por outro lado, insistido, na conferência de imprensa na tese de que é necessário que as instituições da 
UE “tenham ideias muito claras” sobre o facto das ultraperiferias não se resumirem a “um somatório de 
problemas”.

A encerrar o primeiro dia de trabalhos da XII Conferência de Presidentes das RUP, foram rubricados a 
Declaração Final dos Presidentes e um protocolo de cooperação entre as sete Regiões Ultraperiféricas, 
numa sessão que se seguiu a um painel conjunto com a comissária responsável pela Política Regional da 
UE, Danuta Hubner, e vários outros responsáveis e dirigentes da União.

GaCS/JSF

Fechar

Página 1 de 1NoticiaPrintSave

10-11-2011http://www.azores.gov.pt/GacsNet/NoticiaPreview.aspx?guid={DFEE6FB3-480D-46...


