
Ponta Delgada, 31 de Agosto de 2005

Presidente açoriano propõe regras especiais para transição das 
RUP da “convergência” para a “competitividade”
As Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia confrontam-se com limitações permanentes que 
justificam a aplicação de regras especiais na sua transição, em função dos respectivos índices de 
desenvolvimento, do objectivo da “Convergência” para o objectivo da “Competitividade”.

A tese foi defendida hoje, em Ponta Delgada, pelo chefe do executivo açoriano, Carlos César, à partida 
para a XI Conferência de Presidentes das RUP da Comunidade, que decorre sexta-feira e sábado em 
Saint-Denis, na ilha francesa de Reunião.

A transição do objectivo “Convergência” (antigo Objectivo Um) para o objectivo “Competitividade” é uma 
questão que já se põe a duas das RUP – Madeira e Canárias – e que se porá, futuramente, aos Açores, 
colocando em causa os níveis de financiamento comunitário que até agora vigoraram.

Tendo em conta que se mantêm os constrangimentos associados à escassa dimensão do mercado, à sua 
reduzida extensão territorial e à sua dispersão, as RUP têm direito a um tratamento diferenciado por 
parte da UE, independentemente do produto interno bruto (PIB) de cada uma delas, sustentou Carlos 
César.

“Há que assegurar um processo gradual de saída dessas regiões do objectivo da Coesão para o objectivo 
da Competitividade”, acrescentou, ao referir não estar em causa apenas a questão dos financiamentos, 
mas um conjunto de programas especiais em aplicação, como é o caso dos POSEI.

O chefe do executivo açoriano adiantou que esta é uma das questões a tratar na Conferência de 
Presidentes das RUP de Saint-Denis, tal como matérias respeitantes ao Tratado da União Europeia.

Num encontro a que comparecerá a comissária da Política Regional, permitindo um diálogo directo entre 
as RUP e a Comissão, as ultraperiferias insistirão na necessidade de manter no Tratado o artigo que lhes 
garante um tratamento diferenciado, disse.

Carlos César insistiu, ainda, no propósito das RUP em ver a consagração, por parte de Bruxelas, da 
Política Regional como um dos “eixos estruturantes da política europeia” numa perspectiva de “coesão e 
apoio às regiões que mais precisam”.
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