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XVIII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas 

Aprofundar e concretizar a estratégia Europeia para as RUP no quadro 2014-2020 

Horta, 14 de setembro de 2012 

Discurso do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus - Miguel Morais Leitão 

Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, 

Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, 

Senhor Comissário, 

Senhor Ministro do Ultramar de França, Senhora representante do governo 

de Espanha, 

Senhores Presidentes e representantes das Regiões Ultra Periféricas  

Senhoras e Senhores, 

 

O tema da reunião de hoje não podia ser mais oportuno.  

Já muito se disse sobre o papel da Política de Coesão nestas Regiões 

Ultraperiféricas. Mas não posso deixar de partilhar as preocupações que 

também nós sentimos nesta fase crucial da negociação do próximo Quadro 

Financeiro Plurianual. Refiro-me sobretudo à menor concentração dos 

recursos financeiros nas regiões mais desfavorecidas, às dificuldades nas 

condições de aplicação e à suficiência de meios adequados para as Políticas.  

 

A posição de Portugal foi sempre pautada por realismo: devemos ter um 

orçamento comunitário com uma dotação suficiente para responder aos 

desafios da União Europeia, mas estamos cientes dos constrangimentos 

orçamentais. Por isso mesmo, para nós, tão importante como a dotação 

financeira é ter as melhores condições para implementação das políticas.  
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Estamos por isso particularmente à vontade para lançar o seguinte apelo: 

Temos que ser coerentes.  

 

Se a Europa quer promover o crescimento e o emprego, tem que prover 

todas as regiões com os meios adequados. Se queremos mais convergência, 

não podemos aceitar o desvio dos recursos a favor das regiões mais 

desenvolvidas. Como podemos aceitar o reforço de verbas para regiões mais 

ricas e assistir à diminuição do apoio a regiões com características 

específicas e permanentes que condicionam as suas perspetivas de 

desenvolvimento, como é especialmente o caso das RUP?  

 

Esta situação é especialmente grave porque acontece por duas vias nas 

RUP. À diminuição dos recursos provenientes da afetação financeira dos 

Fundos Estruturais junta-se a diminuição da “dotação adicional”.  

Isto significa no caso das duas RUP portuguesas uma perda de cerca de 

50% do envelope total. Estes números seriam alarmantes para qualquer 

região. Tratando-se de Regiões Ultraperiféricas é inaceitável. Deixo por isso 

à Comissão o desafio de trabalharmos em conjunto na procura de soluções 

para este problema. 

Estou certo que o bom senso imperará e que chegaremos a um resultado 

justo e equilibrado. 
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Mas há outras questões, bem mais positivas, que quero hoje referir e que 

devem ser o ponto de partida do aprofundamento da Estratégia Europeia 

para as RUP.  

 

Comecemos pelas características das regiões ultraperiféricas. Não podemos 

negar a insularidade, a fragmentação territorial, a pequena dimensão, os 

climas difíceis, a distância face aos centros de produção e de consumo e a 

fraca diversidade económica. Não é uma narrativa, é uma realidade!  

 

Mas há uma outra realidade que tem de se tornar dominante: a importância 

geoestratégica das RUP para o crescimento económico e sustentável e para 

a consolidação do papel da Europa no Mundo.  

 

A recente comunicação da Comissão realça a dimensão externa das RUP 

como principal vetor de desenvolvimento. Não posso estar mais de acordo.  

 

As RUP são, historicamente, postos avançados da Europa no Mundo. Esta 

não é uma vantagem despicienda e tem de ser explorada mais 

profundamente.  

 

Desde 2007 que falamos da cooperação das RUP com a sua vizinhança. A 

UE lançou a ideia e começou a dar-lhe corpo. Mas os resultados ficam 

aquém das legítimas expectativas tantos das RUP como dos países terceiros.  

 

Todas as partes interessadas – Regiões, Estados e União - têm que fazer o 

seu papel. Apelo à Comissão para que se aproveite o novo ciclo de 
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investimentos no âmbito do futuro Quadro Financeiro Plurianual para 

dinamizar a articulação entre os serviços de ação externa e de política 

regional da União como entre estes e as Regiões e os Estados.  

 

A flexibilização do limite de 150 km para a cooperação transfronteiriça é um 

bom ponto de partida para a inserção destes territórios na sua envolvente. 

Mas o potencial das RUP nesta matéria é muito mais vasto. 

 

A dimensão externa não se esgota no aprofundamento das relações de 

vizinhança. Este aspeto é de particular relevância para Portugal. As RUP 

portuguesas são as origens de uma grande parte das comunidades 

emigrantes que se estabeleceram nos Estados Unidos, Canadá, África e 

Brasil e estabeleceram com elas relações muito profundas. Aí está um 

imenso potencial.  

 

Estamos a falar de comunidades bem sucedidas e com capacidade de 

investimento. A dimensão externa da Estratégia deveria aproveitar as 

ligações linguísticas, culturais e económicas das RUP em todo o mundo.  

 

O reforço da dimensão externa passa também pela diferenciação de 

tratamento do tecido produtivo. É fundamental que nos acordos comerciais 

e de pescas haja uma atenção especial às RUP, para que as respetivas 

empresas se tornem mais competitivas, aproveitando as ligações externas já 

existentes.  
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A internacionalização das PME das Regiões Ultraperiféricas é uma tarefa 

urgente. É necessário que a UE inclua ativamente as pequenas e médias 

empresas das RUP no plano de ação da iniciativa “Pequenas empresas, 

Grande Mundo”. Ficaremos a aguardar com expetativa.  

 

A biodiversidade da União Europeia é enormemente acrescida com a 

inclusão dos territórios das RUP. As RUP são autênticos “laboratórios” 

naturais para a investigação científica, para potenciar a economia do Mar e 

para a descoberta de novos recursos. Esperamos que o fim dos apoios 

específicos às RUP no Horizon 2020, tal como existem hoje no 7º Programa-

Quadro, não signifique a ausência dos agentes das RUP em consórcios e 

redes de investigação. Sem pôr em causa o critério de excelência que tem 

de guiar o programa Horizonte 2020, esperamos que a Comissão promova 

uma participação justa e adequada das universidades e centros de 

investigação das RUP nos futuros projetos europeus de investigação.   

 

Algumas das potencialidades das RUP podem acabar por ampliar as suas 

limitações. Aquilo que as torna especiais – como a sua posição 

geoestratégica e a riqueza de biodiversidade – pode também limitá-las. Se 

nas RUP encontramos áreas que, validamente, classificamos como 

protegidas por encerrarem espécies e habitats espécies únicos na União, a 

consequência disso é que sobra menos superfície disponível para as 

actividades económicas ditas “produtivas”.  
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Este conjunto de particularidades – de vulnerabilidades mas também de 

oportunidades – justifica um reforço da diferenciação do tratamento das 

RUP no quadro da intervenção comunitária. 

 

Esta é a única forma de assegurar que elas se encontram efectivamente 

integradas e que garante, na prática, igualdade de oportunidades para as 

várias regiões da União, salvaguardando assim o espírito do Tratado.  

 

Esse desígnio tem que se traduzir em mais do que boas intenções. É 

imprescindível que estejam no terreno os instrumentos necessários ao 

tratamento diferenciado destes territórios.  

 

Em primeiro lugar, a União tem de ser dotada de meios suficientes e as 

políticas da União deverão abordar as RUP de forma coerente.  

 

Em segundo lugar, insisto na necessidade de haver uma avaliação ex ante 

das propostas de medidas de política europeia (económica, energética, 

ambiental, agrícola) por forma a não ignorar o impacto particular sobre as 

RUP.  

 

Em terceiro lugar, é crucial que os instrumentos da União permitam uma 

efectiva utilização ao serviço de uma Estratégia que passe por potenciar a 

originalidade destas regiões e por aproveitar a sua situação única. 
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Em conclusão,  

 

As RUP devem ser entendidas como únicas e como um valor acrescentado 

para a União Europeia no seu todo. E este entendimento deve repercutir-se, 

de forma continuada, nas propostas apresentadas e nas medidas adoptadas.  

Muito obrigado. 


