
Le Gosier, Guadalupe, 18 de Outubro de 2006

Secretário da Presidência releva participação dos Açores na 
Conferência de Presidentes das RUP
O secretário da Presidência do Governo açoriano, Vasco Cordeiro, considera que a participação dos Açores 
na XII Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE) reveste 
especial importância para a afirmação externa da Região, no quadro da União Europeia, e face a esta, 
relativamente ao trabalho desenvolvido pelos seus Estados-membros.

Em declarações Antena 1 – Açores, Vasco Cordeiro destacou que a XII Conferência de Presidentes das 
RUP, que hoje se iniciou no arquipélago da Guadalupe, nas Antilhas Francesas (Caraíbas), apresenta um 
conjunto de assuntos e iniciativas de relevante interesse, referindo as sessões de partenariado 
RUP/Estados-membros/Comissão Europeia, os seminários temáticos sobre a inserção regional das RUP e 
a sua abertura à globalização, a afirmação do papel que poderão desempenhar, do ponto de vista 
económico na UE, e o papel que os Açores poderão ter na estratégia regional de desenvolvimento das 
Regiões Ultraperiféricas.

O secretário da Presidência destacou, a este propósito, a participação nos trabalhos de alguns dirigentes 
com especiais responsabilidades no âmbito das instituições da UE, como a comissária para a Política 
Regional, Danuta Hubner, o presidente do Comité das Regiões, Michel Delebarre, o secretário-geral da 
Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa, Xavier Gizard, e representantes da Presidência 
Finlandesa da EU e dos Estados-membros (Portugal, França e Espanha) e ainda o director do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Christoph Nutall.

Para Vasco Cordeiro, a afirmação dos Açores parte de “um património de medidas e políticas 
desenvolvidas a nível interno, que pode ser trazido a esta conferência”, precisando com o exemplo da 
estratégia de desenvolvimento regional das RUP, que, “no caso da nossa Região se alicerça num elemento 
que é particularmente caro à União Europeia e que tem sido cada vez mais valorizado nas políticas 
comunitárias”, que, adiantou, “tem a ver com o modelo de desenvolvimento sustentado, com a 
qualificação dos recursos humanos e com a aposta em novos meios para o desenvolvimento, no âmbito 
da Sociedade da Informação e das novas tecnologias.”

O secretário regional da Presidência lidera, em representação do chefe do executivo açoriano, Carlos 
César, a Delegação dos Açores à XII Conferência de Presidentes das RUP, que integra, ainda, o secretário 
regional adjunto do vice-presidente, Carlos Corvelo, e o director regional dos Assuntos Europeus e 
Cooperação Externa, Rodrigo Oliveira. A acompanhar nos trabalhos, está, igualmente, uma Delegação da 
Assembleia Legislativa da Região, composta pelos deputados José Manuel Bolieiro (PSD) e José San-Bento 
(PS).

No decorrer desta conferência dos responsáveis das regiões dos Açores, Madeira (Portugal), Canárias 
(Espanha), Guadalupe, Martinica, Guiana e Ilha da Reunião (França), será discutido e aprovado um 
protocolo de cooperação a celebrar entre as sete RUP, com acções previstas em campos diversos, tendo 
em vista a concertação de posições a sua afirmação no quadro da UE e na adopção de medidas tendentes 
ao desenvolvimento económico e social.
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