
Saint-Denis, Ilha da Reunião, 4 de Setembro de 2005

Presidente reafirma intransigência na defesa da ZEE dos Açores

O presidente do Governo Regional, Carlos César, reafirmou domingo a intransigência do executivo 
açoriano na defesa da restrição de acesso às 200 milhas da Zona Económica Exclusiva (ZEE) dos Açores 
às embarcações que tradicionalmente não pescavam nesta área.

Falando na sessão de encerramento da XI Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) 
da União Europeia (UE), em Saint-Denis, na Ilha da Reunião, território ultramarino francês no Oceano 
Índico, Carlos César referiu que a Comissão Europeia deveria acolher as posições açorianas “não só na 
base do respeito pelos princípios da precaução, da estabilidade relativa e do cumprimento dos 
compromissos internacionais da UE em matéria de Ambiente, mas também como modo de preservar para 
toda a UE um património bio-ecológico muito frágil e de precaver no próximo futuro a existência de zonas 
preservadas a partir das quais se possa erguer uma nova política para o Mar”.

Tendo à sua frente a comissária europeia da Política Regional, Danuta Hubner, o governante açoriano não 
deixou, igualmente, de reivindicar da Comissão “uma atitude de flexibilidade”, bem como a assunção, por 
esta, das medidas necessárias à viabilização das “nossas pequenas empresas de transformação” e à 
salvaguarda das “nossas poucas alternativas de diversificação”. Defendendo que essa modulação não põe 
em causa o “espírito e a coerência da sua actuação mais geral para toda a UE”, o presidente do Governo 
aludiu directamente às propostas dos Estados-membros com RUP relativamente à revisão dos POSEI 
Agricultura e à reforma da Organização Comum de Mercado do Açúcar.

Lembrando o momento difícil que a UE atravessa, pela interrupção do processo de ratificação do Tratado 
Constitucional, e pelo falhanço da Presidência luxemburguesa em finalizar as negociações das 
perspectivas financeiras 2007/13, Carlos César frisou a necessidade das RUP prosseguirem o seu trabalho 
político “com atenção redobrada” em defesa da afirmação do projecto político da ultraperiferia europeia 
no contexto de uma UE alargada, com 25 ou mais Estados-membros. 

E a este propósito, o presidente do Governo fez notar que a XI Conferência de Presidentes das RUP veio 
relembrar que “a ultraperiferia europeia tem um processo de crescimento e de convergência mais difícil, 
mais vulnerável, e, potencialmente, mais susceptível de sofrer fenómenos de regressão do produto”, uma 
situação que considerou não ser, ainda, devidamente entendida em toda a Europa, pelo que “contrariar 
esse desconhecimento é uma das estratégias mais importantes que as RUP têm de concretizar nos 
próximos anos”.

E Carlos César concluiu defendendo que a União Europeia, para cumprir a sua promessa e o seu 
potencial, necessita de ser solidária “de modo eficaz”, não podendo prescindir do instrumento 
fundamental que é a Política de Coesão Económica, Social e Territorial., que permitirá também atingir a 
meta de uma Europa solidária, forte e respeitada. “A minha Região está empenhada nesse objectivo”, 
disse.
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