
Lanzarote, 26 de Setembro de 2001

Participação açoriana marcou VII conferência de presidentes das 
RUP
A participação empenhada e activa da delegação dos Açores, liderada pelo Presidente do Governo 
Regional, Carlos César, e integrando o Secretário Regional da Presidência, Roberto Amaral, e o assessor 
para a Cooperação Externa, António Correia, marcou os trabalhos da VII Conferência de Presidentes das 
Regiões Ultraperiféricas (RUP), que decorreu terça-feira em Puerto Del Carmen, na ilha de Lanzarote, no 
arquipélago das Canárias.

A proposta apresenta, logo de manhã, na abertura dos trabalhos, pelo chefe do executivo açoriano, no 
sentido de se avançar no reforço da representação institucional das RUP no seio da União Europeia (UE), 
ocupou grande parte dos trabalhos e das intervenções dos presidentes das sete regiões. No texto da 
Declaração Final foi consagrada uma recomendação ao Comité de Acompanhamento das RUP (o 
organismo técnico de apoio permanente à Conferência de Presidentes) para que proceda à elaboração de 
uma proposta a apresentar à Comissão Europeia, sobre o modelo institucional de participação autónoma 
das RUP na UE, no sentido do reforço da posição das regiões em causa.

A este propósito, Carlos César havia referido mesmo a hipótese de se solicitar a criação de um "Comité 
das Regiões Ultraperiféricas", tendo em conta a representatividade alargada do actual Comité das 
Regiões, pouco vocacionado para tratar questões específicas das regiões insulares e ultramarinas mais 
distantes do espaço continental europeu.

Por outro lado, a Declaração Final da VII Conferência de Presidentes das RUP, no seguimento igualmente 
de uma proposta açoriana, solicita a Bruxelas uma nova tenção especial ao programa POSEI Energia. 
Neste aspecto, Carlos César defendeu o ressurgimento daquele programa, com o objectivo de incentivar, 
através de apoios extraordinários, a produção de energia com base em fontes renováveis.

Os sete presidentes das RUP aprovaram, também, recomendações para a manutenção de disposições de 
excepção, no seio da UE, relativas à fiscalidade e às ajudas de Estado, bem como para que sejam 
asseguradas às RUP condições para um crescimento económico sustentado e para um bom nível de 
desenvolvimento, com recurso, nomeadamente, ao financiamento indirecto dos sobrecustos do 
isolamento e distância e do incentivo ao investimento, através de regimes fiscais favoráveis.
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