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É certamente com satisfação que os açorianos acolhem todos os Presidentes das congéneres
Regiões europeiasUltraperiféricas e que recebem, na sua terra, o Comissário do Desenvolvimento
Regional, estando todos cada vez mais conscientes de que os grandes investimentos que têm feito
o progresso dos Açores são testemunho do empenhamento da União Europeia numa política da
coesão nas Regiões Ultraperiféricas. 

Por isso, também, a presença de um alto representante das instituições europeias é sempre
aguardada com alguma expectativa em relação ao que este possa vir a trazer em termos de
reconhecimento, quer das potencialidades, quer dos constrangimentos desta Região, e do
aprofundamento de condições, quer para a promoção das potencialidades, quer para a redução do
impacto quotidiano dos constrangimentos naturais permanentes.  

Lamentavelmente, o facto desta reunião ter sido antecipada, sem poder contar com um
distanciamento efectivo da última do género que decorreu em Bruxelas no mês de Julho, não
deverá permitir que o Sr. Comissário nos transmita alguma nova e significativa informação.  

Dispomos, assim, como última palavra da Comissão relativa ás RUPs, a Comunicação sobre “as
regiões ultraperiféricas da União Europeia: parceria para um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo”. 

Já no II Fórum das RUPS, em Julho passado, em Bruxelas, tive oportunidade para, perante si, me
referir a esta Comunicação; tenho agora a possibilidade de o voltar a fazer com mais detalhe. 

A Comunicação tem primeiramente um valor simbólico: representa o reiterar, pelo actual Colégio
de Comissários, do compromisso da UE para com as RUPs, o qual constitui um paradigma dos
valores e dos ideais que, respectivamente, fundamentam e orientam o desígnio da UE. Refiro-me
à solidariedade e à coesão. 

Aliás, é neste contexto que esperamos também da UE a atenção de um olhar diverso para cada
uma das suas Regiões, fazendo jus ao seu lema “unidade na diversidade”. Esperamos ainda que o
Sr. Comissário aprofunde o seu conhecimento da realidade dos Açores, nas suas realizações,
capacidades e potencialidades, que as tem, bem como nos seus problemas estruturais e pobreza
característica de uma Região no objectivo 1, e que o ambiente pré-eleitoral não deve esconder. 

E este olhar diferente que se reclama não é só entre as RUPs e as demais Regiões europeias –
como foquei no meu primeiro comentário à Comunicação -, mas também entre as várias RUPs.
Neste segundo plano, o da exigência não só de condições iguais para todas as RUPs mas de um
olhar singular para cada uma delas, a Comunicação oferece-nos múltiplos exemplos se bem que,
por vezes, algo dissonantes. 

Começamos por destacar um texto magnífico em que se afirma que “cada RUP é especial e precisa
de encontrar um caminho para seguir em frente que lhe seja próprio” e a ideia vai-se repetindo ao
longo da Comunicação sob diferentes expressões. 

Terei também de destacar algumas outras posições que me parecem desfocadas da partilha de
interesses que a reunião de Presidentes das RUPs celebra. Refiro-me, por exemplo, à insistência,
que corre todo o texto, de estreitamento de uma política de vizinhança para as RUPs. Mas os
vizinhos dos açorianos são açorianos de outras ilhas e outros vizinhos mais próximos são outros
portugueses, continentais. A nossa prioridade é certamente a de uma maior proximidade entre
todos os açorianos e todos os portugueses, palco também para o desenvolvimento do acesso e
integração no mercado único. É verdade que a Comunicação insiste bastante na integração no
mercado único; porém, ao apontar o afastamento como o primeiro obstáculo a vencer, ao referir-



se às “redes transeuropeias nos domínios dos transportes, das telecomunicações e da
energia”,não deu o passo consequente de estabelecimento de um programa tipo POSEI para estas
três áreas, e muito em particular para os transportes. 

E mesmo se atender a outras temáticas, diversas, a dissonância ressurge. Por exemplo, no caso
da agricultura, afirma-se que serão feitos estudos de impacto para políticas comunitárias que
afectem particularmente as RUPs e que o Posei tem a flexibilidade suficiente para responder às
necessidades das RUPs. Porém, o trílogo do Posei decorre com a possibilidade de um forte apoio
financeiro para a produção de banana nas RUPs, ameaçada por acordos comunitários com países
terceiros, enquanto ainda não se concretizaram medidas de apoio para o eventual termo das
quotas leiteiras – vitais e urgentes para os Açores. 

Outros exemplos existem de orientações preconizadas que não respondem às condições
específicas dos Açores, nem certamente a outras RUPs quando singularmente consideradas, como
seja no domínio da investigação científica e do programa Erasmus, do turismo, das pequenas e
médias empresas.Estou convicta de que não faltarão oportunidades para trabalharmos juntos
sobre estas matérias. 

Sim, Sr. Comissário, estou certa de que os Açores e as demais Regiões europeias Ultra-periféricas,
aqui representadas ao mais alto nível, abraçam o regime de parceria proposto e assumem as suas
responsabilidades no desenvolvimento socioeconómico de cada uma das suas Regiões. Exige-se,
porém, da Comissão mais do que uma exposição de desideratos, mais do que uma estruturação
de orientações, mais do que uma articulação de programas já existentes; exige-se também
ambição, coragem, criatividade e acção. E enquanto se mantiver sobre a mesa a proposta de uma
dotação específica adicional para as RUPs e regiões de escassa densidade populacional de menos
47%, quando se compara o valor do programa de 2007-2013 (1738 M€) e o de 2014-2020 (926
M€), a preços de 2011, então as acções transmitem um sinal dissonante dos discursos que
importa afinar. 

Pode sempre contar connosco para consigo colaborar nesta tarefa e contaremos sempre consigo
para connosco trabalhar em prol do crescimento e do desenvolvimento de todas as regiões
Ultraperiféricas. 

 


