
Basse-Terre, Guadalupe, 19 de Outubro de 2006

Tratamento adequado dos problemas das ultraperiferias deve ser 
desígnio europeu
O secretário regional da Presidência, Vasco Cordeiro, defendeu hoje que é chegada a altura da União Europeia e 
das suas instituições assumirem “o tratamento adequado da ultraperiferia como um desígnio seu e não apenas 
como uma resposta a solicitações das Regiões Ultraperiféricas (RUP)”, considerando que este deverá ser o 
objectivo e os contornos do novo paradigma de afirmação política das RUP.

Falando em Basse-Terre, capital política e administrativa do arquipélago da Guadalupe, nas Antilhas Francesas 
(Caraíbas), na abertura da XII Conferência de Presidentes das RUP, Vasco Cordeiro manifestou a opinião de que é 
necessário “reflectirmos um pouco sobre o enquadramento político da ultraperiferia”, no sentido de “não deixar que 
nos façam esquecer que a Ultraperiferia não é apenas o conjunto de problemas que se vão colocando no dia-a-
dia”.

Nesta perspectiva, o representante do chefe do executivo açoriano, Carlos César, nesta Conferência de Presidentes 
das RUP, defendeu que não se pode deixar instalar-se o entendimento “que, infelizmente, ainda se encontra aqui e 
ali, segundo o qual a Ultraperiferia se resume a questões como, e para falar apenas no caso dos Açores, a quota 
leiteira, o açúcar ou a zona económica exclusiva”.

“É preciso não confundir causas com efeitos. Tudo isto são efeitos da Ultraperiferia. Mas não esgotam em si 
mesmos aquela especial situação que, com este conceito, se quis consagrar”, disse Vasco Cordeiro, acrescentando 
que “a reafirmação ou o revigoramento do sentido político da Ultraperiferia deve servir exactamente para lembrar 
que esta não é apenas um somatório de problemas sectoriais que dizem respeito a cada região, mas sim uma 
verdadeira característica comum que é permanente e como tal deve ser permanentemente considerada”. 

O secretário regional da Presidência relevou, por isso, ser necessário que a Conferência dos Presidentes das RUP 
assuma, como missão próxima, a clarificação do sentido político da ultraperificidade, “independentemente das 
manifestações concretas que a mesma encerra nos domínios da agricultura, da pesca, do ambiente, dos 
transportes ou, em termos mais gerais, da sociedade”.

Este novo patamar de afirmação política deve, na opinião do Governo dos Açores, alicerçar-se em duas pretensões 
essenciais: em primeiro lugar, a necessidade de existir por parte das instituições europeias uma acção que se pode 
designar por uma pedagogia da ultraperificidade, e, em segundo lugar, o reforço de uma ideia inerente à noção de 
ultraperiferia e que é a da sua transversalidade.

Para tanto, Vasco Cordeiro entende que as próprias instituições europeias devem assumir como seu “o desafio de 
tornar clara, de explicar, as razões pelas quais deve haver um tratamento especial para as RUP” e, sobretudo, que 
condicionalismos fundamentam esse tratamento, frisando que o referido trabalho de clarificação de motivos 
permitirá, em muitos casos, “dissipar desconfianças e incompreensões, sobretudo por parte daqueles que não 
conhecem a situação da ultraperificidade”.

“Enquanto as instituições europeias não agirem com a consciência de que a ultraperiferia é uma questão que 
atravessa, praticamente, todos os domínios da acção e políticas da União, não estaremos perante o 
reconhecimento efectivo da ultraperificidade”, sublinhou, concluindo não ser possível afirmar esse reconhecimento 
se, “ao mesmo tempo que se resolve uma questão na área dos transportes, se ignora injustificadamente a 
realidade ultraperiférica na área da agricultura. Se ao mesmo tempo que se defende as RUP em questões 
ambientais, se faz tábua rasa da ultraperiferia, por exemplo, em questões de concorrência”.

Esta tarde, os trabalhos desta XII Conferência de Presidentes das RUP vão centrar-se numa sessão conjunta com a 
presença da comissária para a Política Regional, Danuta Hubner, do presidente do Comité das Regiões, Michel 
Delebarre e do representante da Presidência Finlandesa da União Europeia, Paavo Pirttimaki, culminando com a 
assinatura da Declaração Final e de um Protocolo de Cooperação ente as sete RUP (Açores, Madeira, Canárias, 
Guadalupe, Martinica, Guiana e Ilha da Reunião).
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