
Canárias, 24 de Setembro de 2001

Presidente do Governo defende POSEI energia na conferência das 
RUP
O Presidente do Governo Regional, Carlos César, defende o ressurgimento do programa POSEI Energia, 
no âmbito das políticas europeias de apoio às Regiões menos favorecidas, com um reorientação no 
sentido de incentivar a produção de energia com base em fontes renováveis.

Este posição de Carlos César vai ser apresentada no decorrer da VII Conferência de Presidentes das 
Regiões Ultraperiféricas da União Europeia (RUP), que tem lugar terça-feira, dia 25, na ilha de Lanzarote, 
no arquipélago espanhol das Canárias.

Segunda-feira, dia 24, decorreram os trabalhos do Comité de Acompanhamento das RUP, nos quais 
participou o assessor do Presidente do Governo para a Cooperação Externa, António Correia, tendo Carlos 
César aproveitado a oportunidade para manter contactos com vários dos presidentes das RUP já 
presentes em Lanzarote. Foram os casos, nomeadamente, de Alberto João Jardim, da Madeira, de Ramon 
Rodríguez, o anfitrião da conferência, e dos presidentes de Guadalupe, Martinica e Guiana.

Relativamente à questão de um novo POSEI Energia, que encontrou boa receptividade no Comité de 
Acompanhamento, o chefe do executivo açoriano, adiantou, em declarações à Comunicação Social, 
entender que os apoios a criar devem ser acrescidos aos fundos comunitários já afectos ao sector 
energético.

Por outro lado, Carlos César expressou preocupação, perante as perspectivas de alargamento da União 
Europeia (UE) a Leste, pela necessidade de salvaguardar a estabilidade institucional das RUP e a 
intensidade de aplicação de fundos europeus após o referido alargamento. Defendeu, por isso, a 
necessidade de reforçar a importância das RUP no contexto da UE e de encontrar formas de 
institucionalização das regiões eficazes, manifestando-se contrário à intenção da Comissão de transferir a 
tutela do Grupo Inter-Serviços da presidência para a Direcção Geral das Regiões.

O Presidente do Governo açoriano anunciou, ainda, que vai defender a criação de diferentes "intensidades 
fiscais" nas RUP, em concordância com um regime de discriminação positiva que promova a igualdade em 
termos concorrenciais no espaço da UE e que tenha em conta os sobrecustos das actividades 
empresariais em cada uma dessas regiões. Carlos César considerou esta questão importante para os 
Açores, reconhecendo embora que será necessário muito trabalho para ultrapassar a habitual 
desconfiança de Bruxelas relativamente à implementação de regimes fiscais próprios.

Por último, o responsável açoriano defendeu que a próxima presidência espanhola da União Europeia 
deve ser aproveitada para fazer valer alguns conceitos importantes para as RUP, dada a natural 
sensibilidade de um país que integra uma das regiões ultraperiféricas.
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