
Saint-Denis, Ilha da Reunião, 3 de Setembro de 2005

Propostas açorianas acolhidas na Conferência RUP

A XI Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE) acolheu 
favoravelmente todas as propostas apresentadas pela delegação açoriana, liderada pelo presidente do 
executivo, Carlos César, relativamente ao texto da Resolução que vai ser aprovada na última sessão de 
trabalho, domingo de manhã.

As propostas açorianas têm a ver com o acesso às 200 milhas da Zona Económica Exclusiva (ZEE) do 
arquipélago, a revisão dos POSEI Pescas e Agricultura, a cooperação transnacional e transfronteiriça, e, 
ainda, com a reforma da Organização Comum de Mercado (OCM) do açúcar.

Relativamente às Pescas, a Resolução vai recomendar à Comissão Europeia a imposição de restrições no 
acesso às 200 milhas da ZEE açoriana e que os trabalhos de revisão do POSEI para este sector avancem 
com rapidez.

No campo da Agricultura, trata-se de encontrar meios para preservar as empresas agro-industriais que 
utilizam matérias primas importadas ao abrigo do Regime Especial de Abastecimento, previsto no POSEI, 
como é o caso da SINAGA, frisando, ainda, a proposta açoriana, que este programa comunitário deverá 
ser dotado dos meios financeiros adequados à boa execução das medidas previstas.

Neste âmbito, os Açores conseguiram, também, incluir no texto da Resolução, um ponto que recomenda à 
Comissão de Bruxelas que da reforma da OCM do açúcar não devem resultar perdas de rendimento para 
os produtores das RUP.

No que concerne à cooperação transnacional e transfronteiriça, vai ser consagrada a defesa da 
manutenção de um espaço de cooperação Açores/Madeira/Canárias (que é apoiada, neste momento, 
através do programa de iniciativa comunitária INTERREG III-B), e que todas as RUP sejam abrangidas por 
medidas de apoio à cooperação transfronteiriça, independentemente da distância de cada uma 
relativamente aos continentes.

O presidente do Governo fez, igualmente, incluir no texto da Resolução um ponto sobre a consagração no 
Tratado Constitucional do conceito da ultraperiferia e a discriminação positiva de que deve ser alvo nas 
políticas comunitárias

Este sábado, Carlos César foi, por outro lado, o único presidente, para além do anfitrião da Conferência 
(Paul Vergés, presidente do Conselho Regional da Ilha da Reunião) a ser entrevistado em directo para um 
programa especial de televisão sobre as RUP, transmitido no canal regional e no canal público nacional 
francês. O chefe do executivo açoriano teve, então, oportunidade de fazer uma breve apresentação dos 
Açores, destacando os principais indicadores de desenvolvimento e os sectores mais relevantes da 
economia açoriana.

À tarde, o chefe do executivo açoriano encontrou-se com a comissária europeia para a Política Regional, 
Danuta Hubner, que participou, juntamente com os presidentes das RUP, num fórum de partenariado 
aberto a representantes das associações empresariais e profissionais locais. 

Neste encontro, que teve como tema geral “A dimensão marítima da UE e a contribuição das RUP”, Carlos 
César fez uma intervenção de vincada defesa dos interesses dos Açores na questão do acesso às 200 
milhas da ZEE da Região, exigindo da União Europeia política de preservação dos recursos existentes. 
“Gostaríamos que a política oficial da UE fosse no sentido da manutenção dos recursos e do equilíbrio 
ecológico dos nossos mares e não nos obrigasse, como já fizemos, a recorrer ao Tribunal de Justiça para 
defender os nossos interesses”. O presidente açoriano acrescentou que o regime transitório que veda o 
aceso às 100 milhas da ZEE dos Açores, não satisfaz os interesses das Região, defendendo, por isso, uma 
política que tenha em conta as necessidades das RUP e que, no caso açoriano, proteja os recursos 
existentes nas 200 milhas.
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Sustentando que o mar “é património mundial” a preservar, o presidente do Governo Regional sublinhou 
que se deve evitar um aumento da actividade pesqueira, apostando-se, ao invés, na melhoria da 
qualidade das frotas existentes e das condições de trabalho dos profissionais do sector, o que lhes 
permitiria aumentar os seus rendimentos e melhorar a segurança alimentar das populações em geral. “As 
políticas nesta área devem ter também fundamentos científicos”, disse, ao reforçar a necessidade de 
preservar os recursos existentes.

Um dos oradores desta sessão, abordando questões ligadas à investigação científica na gestão dos 
recursos marinhos, foi o director do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, 
Ricardo Serrão Santos.

A XI Conferência de Presidentes das RUP termina domingo, com a aprovação da Resolução e das 
conclusões finais, bem como com a escolha da região que vai presidir à conferência do próximo ano.
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