
Saint-Denis, Ilha da Reunião, 2 de Setembro de 2005

Presidente do Governo quer reforçar estratégia de afirmação das 
RUP
O presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, está desde hoje na Ilha da Reunião, território 
ultramarino francês do Oceano Índico, a participar na XI Conferência de Presidentes das Regiões 
Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE).

Uma conferência que, segundo o governante açoriano, deverá marcar um ponto de viragem do objectivo 
da “Convergência” para o objectivo da “Competitividade” no que respeita ao futuro das RUP, numa altura 
em que a UE enfrenta momentos de grande dificuldade devido à rejeição do Tratado Constitucional nos 
referendos efectuados na França e na Holanda.

Daí que Carlos César, em declarações à Comunicação Social, momentos depois de chegar a Saint-Denis, 
tenha defendido ser necessário que neste encontro dos dirigentes das sete regiões (Açores, Madeira, 
Canárias, Ilha da Reunião, Guadalupe, Martinica e Guiana) se estabeleça uma estratégia mais forte de 
afirmação junto das principais instâncias comunitárias, sobretudo da Comissão Europeia, que estará 
representada no segundo dia dos trabalhos pela comissária responsável pela Política Regional, Danuta 
Hubner. 

Já esta tarde, na primeira sessão de trabalho da conferência, o presidente açoriano lançou a discussão 
sobre um eventual alargamento do grupo RUP a outras regiões, dos novos e dos “velhos” estados da UE. 
Carlos César referiu que esta não pode ser uma questão “tabu” no seio da Conferência de Presidentes, 
defendendo que esse alargamento não será “uma ameaça” para a consolidação do conceito de 
ultraperiferia.

“Se tivermos rigor na selecção, teremos, com certeza, também, mais força e seguramente o apoio de 
mais estados”, frisou o chefe do executivo açoriano.

Carlos César defendeu, igualmente, uma presença mais forte das RUP, enquanto grupo, nos organismos 
de cooperação inter-regional, sublinhando que deveria ser estabelecida uma metodologia participava que 
passasse por uma representação da Conferência de Presidentes com posições comuns sobre matérias 
específicas.
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