
Las Palmas, 16 de Outubro de 2009

Regiões Ultraperiféricas dizem que são valor acrescentado único na 
União Europeia
As regiões ultraperiféricas europeias defenderam em Las Palmas a necessidade de um novo impulso nas 
políticas comunitárias que visam o seu desenvolvimento.

Num memorando que resultou da XV Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas da União 
Europeia, as sete participantes – sublinhando que as RUP são um valor acrescentado único para a UE –
reafirmam que é fundamental uma abordagem diferenciada na aplicação das políticas comunitárias, num 
quadro específico de apoio, utilizando, se necessário, o princípio da discriminação positiva.

Açores, Madeira, Canárias, Reunião, Martinica, Guiana e Guadalupe chamam a atenção para os desafios que, 
em cenário de crise internacional, a globalização, as alterações climáticas, a dimensão marítima e as 
consequências da pressão demográfica impõem aos seus territórios, e sustentam que a União Europeia deve 
apoiar cada uma das RUP a transformar as suas capacidades específicas em oportunidades de 
desenvolvimento.

Num esforço de aumento da competitividade nos seus sectores tradicionais de produção, como a agricultura, o 
memorando sugere que prossiga o apoio que garanta os rendimentos dos agricultores, as especificidades do 
programa “POSEI” dotado de recursos financeiros adequados e as derrogações estruturais. 

No domínio agrícola ficou ainda consagrada – quer no memorando, quer na declaração final desta conferência 
– a preocupação das RUP com as implicações para os produtores, e seus rendimentos, de um cenário de fim 
do regime das quotas leiteiras em 2015, pedindo mesmo que se definam mecanismos alternativos de apoio 
caso se concretize esse cenário.

No que toca às pescas, é dito que para além da manutenção de um apoio financeiro ao sector, as excepções 
no que respeita às ajudas de Estado devem ser melhoradas e deve ser reaberto o debate sobre a renovação 
da frota, tendo ficado definida a necessidade de criação de um Conselho Consultivo Regional específico para 
as regiões ultraperiféricas.

A existência de uma diáspora – incluída no memorando por intervenção da delegação açoriana, chefiada pelo 
secretário regional da Presidência, André Bradford, e que conta, também, com a presença do subsecretário 
regional da Cooperação Externa, Rodrigo Oliveira – é valorizada pelo que pode representar de mais-valia nas 
relações entre a União Europeia e países terceiros.

A política marítima da União é outro sector em que o posicionamento das RUP e das suas experiências 
múltiplas e variadas ligadas ao mar podem ser aproveitadas, tendo mesmo sido referidos exemplos no 
domínio da investigação oceanográfica liderada pelos Açores.

Em suma, as RUP querem uma integração na UE respeitadora do direito à diferença, afigurando-se-lhes 
indispensável criar no plano comunitário um quadro específico, horizontal e único que integre todas as 
medidas específicas necessárias ao seu desenvolvimento económico e social. 

Um novo impulso para a ultraperiferia no contexto de uma União que evolui ela mesma num mundo em 
mutação é necessário e possível, dizem as sete regiões. Um impulso que requer a definição, no plano 
comunitário, de uma política única, equitativa e horizontal em benefício das RUP. 

Como ficou dito e escrito nesta XV Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, 
realizada em Las Palmas de Gran Canaria, esse impulso exige uma parceria ainda mais dinâmica entre as 
regiões, os seus estados, a Comissão Europeia e as outras instituições comunitárias. 
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