
Ponta Delgada, 30 de Agosto de 2005

Presidente do Governo na XI Conferência de Presidentes das RUP

O presidente do Governo Regional, Carlos César, participa de 2 a 4 de Setembro, na XI Conferência de 
Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE), que terá lugar em Saint-Denis, 
ilha da Reunião, no Oceano Índico.

A conferência, de periodicidade anual, engloba a realização de um Fórum de Partenariado entre as RUP e 
a Comissão Europeia, que contará com a presença da comissária europeia para a Política Regional, 
Danuta Hubner, e no qual serão analisados os principais dossiers temáticos RUP, pendentes a nível 
comunitário, com especial destaque para as questões relativas à conformação da nova Política Regional e 
às Perspectivas Financeiras para o próximo período de programação.

Além disso, terá também lugar uma sessão de trabalho exclusivamente dedicada à temática da 
“Dimensão Marítima da União Europeia”, temática à qual as Regiões Ultraperiféricas estão especialmente 
ligadas. O debate permitirá fazer chegar às instâncias comunitárias com competência na matéria os 
contributos das RUP para o processo de discussão presentemente em curso e que antecede a 
apresentação de um Livro Branco da UE sobre este dossier.

As sete Regiões Ultraperiféricas (Açores, Madeira, Canárias, Reunião, Martinica, Guiana e Guadalupe) 
aproveitarão, igualmente, a ocasião para debaterem em conjunto o actual contexto político da União, 
marcado, entre outros aspectos, pelo interregno do processo de ratificação do Tratado Constitucional 
Europeu, pela reavaliação do processo negocial relativo aos fundos para o período 2007/13 e pela 
consolidação das consequências do alargamento a 25 estados.

Carlos César presidiu à Conferência de Presidentes das RUP entre Outubro de 2003 e Setembro de 2004, 
sendo que o ano passado o décimo encontro de trabalho dos líderes das regiões mais afastadas da UE 
teve lugar em Ponta Delgada.

Para além do chefe do executivo, a delegação açoriana que se desloca á ilha da Reunião integra o 
secretário regional da Presidência, Vasco Cordeiro, o director regional dos Assuntos Europeus, José 
Matias, e o assessor do presidente do Governo para a Cooperação Externa, André Bradford.
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