
Pointe-à-Pitre, Guadalupe, 20 de Outubro de 2006

Secretário da Presidência defende reforço do conceito da 
Ultraperiferia
O secretário regional da Presidência, Vasco Cordeiro, insistiu, esta manhã, no reforço do conceito da 
Ultraperiferia, como instrumento fundamental de afirmação das Regiões Ultraperiféricas (RUP) no quadro 
da União Europeia.

Falando em Pointe-à-Pitre, no arquipélago da Guadalupe, na sessão conjunta de partenariado com a 
Comissão Europeia, o Comité das Regiões, a Presidência finlandesa, o Estado-membro França e a 
Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa, no âmbito da XII Conferência de Presidentes 
das RUP, o governante açoriano apelou directamente à comissária Danuta Hubner no sentido de que as 
instituições europeias assumam, elas próprias, a pedagogia do conceito da Ultraperiferia, de forma a que 
este seja entendida “em toda a sua extensão”.

“Já todos fomos confrontados com incompreensões e desconhecimento”, sublinhou, ao defender ser 
necessário ter em conta “a transversalidade do conceito”, o que, na sua opinião, não é apenas uma 
questão “de teoria política”, mas antes uma matéria que tem que resultar em efeitos práticos.

Vasco Cordeiro apresentou, mesmo, o caso do Programa dos Sobrecustos das Ultraperiferias, para relevar 
que não basta criar programas bem intencionados e concebidos, se, depois, na execução prática, forem 
levantadas exigências e dificuldades que inviabilizam a sua eficácia.

Por outro lado, o secretário da Presidência dirigiu, também, um forte apelo às instituições europeias, e 
sobretudo à comissária Hubner, no sentido de que Bruxelas aproveite melhor as potencialidades das RUP. 
“É errado pensar que as RUP existem apenas para receber, há que aproveitar aquilo que elas podem dar”, 
disse, indicando o exemplo da Política Marítima Europeia. 

“As RUP podem dar importantes contribuições à Europa neste campo, ao nível, entre outros aspectos, da 
segurança marítima e da investigação, mas é preciso que não se perca esta oportunidade”, frisou.

“As RUP devem poder colocar a sua experiência ao serviço da União Europeia, e esta tem que a 
aproveitar, deitando por terra a ideia errada de que existimos apenas para pedir e receber”, concluiu 
Vasco Cordeiro.
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