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XVIII CONFERÊNCIA DE PRESIDENTES DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 

11 A 15 DE SETEMBRO 2012 

HORTA, ILHA DO FAIAL, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SESSÃO INTERNA DOS PRESIDENTES DAS RUP 

DEBATE SOBRE A COMUNICAÇÃO RELATIVA ÀS RUP 

Quinta-feira, 13 de Setembro 

(09:00/12:00) 

 

INTERVENÇÃO  

 

Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores; 

Senhores Presidentes; 

Senhoras e Senhores membros das delegações,  

 

Agradecimento  

 

Começo por dirigir uma saudação especial ao Senhor Presidente da Conferência de Pre-

sidentes das Regiões Ultraperiféricas, Dr. Carlos César, pela realização desta Décima-

oitava Conferência. Gostaria também, desde já, de deixar um merecido elogio aos seus 

colaboradores e de agradecer a calorosa hospitalidade que nos dispensaram. 

 

Senhores Presidentes, 

 

Nesta fase crucial das negociações relativas ao Quadro Financeiro Plurianual para o 

período 2014-2020, permitam-me, em primeiro lugar, sublinhar aquela que é para nós, 

em meu entender, a questão fundamental, e a merecer, assim, uma posição firme da 

Conferência: a concretização do estatuto especial das Regiões Ultraperiféricas, consa-

grado nos artigos 355.º e 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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Nunca é demais referir que, nos termos deste, assiste às RUP o direito a uma aplicação 

diferenciada das diversas políticas e ações da União Europeia, designadamente, a Políti-

ca de Coesão e, concretamente, no âmbito desta, as condições de acesso aos Fundos 

europeus. 

 

Este direito deveria, agora, mais do que nunca, tendo em conta o atual contexto euro-

peu, estar presente na definição das diferentes políticas e ações da União Europeia, par-

ticularmente da Política de Coesão. 

 

Contudo, e apesar das múltiplas diligências desenvolvidas nesse sentido pelas sucessivas 

Conferências de Presidentes junto da Comissão Europeia, a verdade é que as propostas 

em apreço, que esta apresentou, não preveem um enquadramento específico para as 

Regiões Ultraperiféricas quanto à sua elegibilidade aos apoios financeiros concedidos 

pela União no âmbito da Politica de Coesão, conferindo-lhes o mesmo enquadramento 

que previsto para as demais regiões europeias. 

 

Ora, admitir a aplicação às RUP, nesta matéria, de um enquadramento comum às outras 

regiões é aceitar a completa desconsideração do Estatuto da Ultraperiferia! 

 

É contribuir para o seu esvaziamento! É retirar o efeito útil do respetivo articulado dos 

Tratados relativamente ao reconhecimento das especificidades destas Regiões e da sua 

realidade única no contexto da União, bem como à concomitante necessidade destas 

serem tidas em conta não só na definição das políticas e ações europeias, mas também 

na sua posterior implementação no território das mesmas. 

 

Impõe-se, por isso, uma tomada de posição clara da Conferência quanto à exigência de 

um tratamento diferenciado das Regiões Ultraperiféricas no acesso aos Fundos da 

União Europeia, concretamente a elegibilidade das RUP, enquanto tal, ao nível máximo 

do apoio financeiro destes, a título da Política de Coesão. 
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A este propósito, impõe-se também uma manifestação de claro apoio da Conferência à 

posição do Parlamento Europeu sobre o pacote Coesão, a qual constitui um sinal ine-

quívoco de que as propostas apresentadas pela Comissão para o período 2014-2020 não 

são nem adequadas nem conformes ao estatuto das Regiões Ultraperiféricas. 

 

Quanto à Comunicação relativa às RUP considero, desde logo, que a mesma não asse-

gura as condições necessárias de desenvolvimento e de valorização das potencialidades 

das nossas Regiões para uma maior competitividade, crescimento e criação de emprego. 

 

Ao contrário do que seria legitmamente expectável, não é apresentada naquela Comuni-

cação uma verdadeira estratégia integrada com medidas e ações concretas. Aliás, fica 

muito aquém do proposto no Relatório Solbes e distancia-se totalmente das medidas 

avançadas no Relatório Nuno Teixeira do Parlamento Europeu. 

 

Deste modo e no que respeita à Comunicação, destacaria três mensagens fundamentais 

a transmitir à Comissão: 

 

 em primeiro lugar, lamentar a desconsideração das propostas e pedidos apresenta-

dos pelas Regiões Ultraperiféricas e respetivos Estados, quer nos Memorandos, quer 

nos diversos contributos à Comissão Europeia como seja a adoção de programas 

específicos multissetoriais, na linha do POSEI, no domínio dos transportes, das 

energias renováveis, das Tecnologias de Informação e Comunicação;  

 

 em segundo lugar, referir o facto da maioria das respostas/compromissos avança-

dos pela Comissão Europeia respeitarem a medidas já existentes e aplicáveis a 

regiões europeias sem os constrangimentos das RUP, como é o caso do acesso ao 

financiamento para as micro, pequenas e médias empresas, cujos instrumentos 
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financeiros sugeridos, designadamente o Programa Quadro para a Competitividade e 

Inovação e as Iniciativas JEREMIE e JASMINE não estão adaptados à realidade 

específica das nossas regiões; e  

 

 não menos importante, é mencionar a contradição que encerram as medidas avan-

çadas pela Comunicação RUP designadamente a propósito da necessidade de melho-

rar a acessibilidade das Regiões Ultraperiféricas e a sua inserção no Espaço Europeu 

de Investigação e as propostas em negociação para 2014-2020 no âmbito das Redes 

Transeuropeias de Transportes e do Horizonte 2020, as quais dificultam ou impe-

dem o acesso das RUP a tais programas.  

 

Por último e relativamente ao eixo da dimensão social, subscrevemos plenamente a 

posição e a proposta do Senhor Presidente Rivero.  

 

De facto, uma vez mais, não são avançadas medidas específicas para as nossas Regiões 

limitando-se a Comissão Europeia a remeter para o regime geral das propostas para 

2014-2020, como aliás, acontece relativamente aos outros eixos da estratégia. 

 

Deste modo, e à semelhança da solução encontrada pelos Estados, no Conselho Euro-

peu de junho, que aprovou um Pacto para o Crescimento e o Emprego, é necessário 

que a União Europeia encontre, também, para as Regiões Ultraperiféricas, uma solução 

que nos permita, no curto prazo, fazer face à especial gravidade da situação social e eco-

nómica que atravessam. 

 

No caso da minha Região, estamos totalmente disponíveis para trabalhar num Plano 

anticrise RUP a apresentar às instâncias europeias.  

 

 


