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INTERVENÇÃO 
 

SECRETÁRIO REGIONAL DA PRESIDÊNCIA 
XV Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas 

 
Las Palmas, Gran Canaria 

 
Abertura Oficial 

14 de Outubro de 2009 
 
 
Exmo. Sr. Presidente do Governo das Canárias e Presidente da 

Conferência dos Presidentes das RUP, Sr. Paulino Rivero Baute, 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Regional da Guiana, Sr. Antoine 

Karam,  

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Regional da Guadalupe, Sr. 

Victorin Lurel 

Exmo. Sr. Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, João 

Carlos Cunha e Silva,  

Exmo. Sr. Vice do Conselho Regional da Martinica, Sr. Michel 

Michelon,  

Exmo. Sr. Vice-Presidente do Conselho Regional da Reunião, Sr. 

Pierre Vergès,  

 

Caras Sras. e Srs. Membros das delegações, 

 

 
Permitam-me que inicie a minha intervenção dirigindo, em meu 

nome e em nome do Presidente do Governo Regional dos Açores, 

uma especial saudação ao nosso anfitrião, Paulino Rivero Baute, 

Presidente do Governo de Canárias e Presidente da Conferência 

das Regiões Ultraperiféricas, pelo caloroso acolhimento que nos 

proporciona, deixando uma palavra de reconhecimento e de elogio 
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pelo trabalho desenvolvido ao longo deste último ano, na defesa 

dos interesses das nossas sete regiões. 

 

Saudações fraternas que dirijo, igualmente, nesta sessão oficial de 

abertura da XV Conferência, a todos os Presidentes e 

representantes dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, bem 

como aos membros das várias delegações aqui presentes. 

 

Julgo ser importante começar por fazer, precisamente, uma justa 

referência ao trabalho persistente e incansável desenvolvido, ao 

longo desta década e meia, pela Conferência dos Presidentes das 

Regiões Ultraperiféricas, na afirmação das especificidades – 

condicionalismos e, cada vez mais, potencialidades – das nossas 

regiões, no contexto da União Europeia. 

 

Infelizmente, por razões de ordem interna – nomeadamente, os dois 

actos eleitorais que decorreram em Portugal nas últimas semanas, 

com importantes repercussões nos Açores –, o Presidente do 

Governo dos Açores não pode estar hoje aqui presente. No entanto, 

o Presidente Carlos César, entusiasta convicto da afirmação das 

nossas regiões e da ultraperificidade no contexto da União, 

encarrega-me de reiterar o seu profundo envolvimento e 

comprometimento com o trabalho desenvolvido por esta 

Conferência. 

 

Este esforço permanente – que podemos designar como pedagogia 

da ultraperiferia - junto de membros, de altos quadros e de 

funcionários e dos mais variados actores das instituições europeias 

e dos Estados não é, como sabemos, fácil, mas tem sido 
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correspondido por uma progressiva melhor compreensão da nossa 

realidade, bem como pela procura, em parceria, de soluções que se 

pretendem integradas e coerentes, para o progresso económico e 

social das regiões ultraperiféricas. 

 

Nem sempre obtivemos as respostas e medidas que se impunham, 

é verdade, mas esta Conferência nunca deixou de ter uma actuação 

empenhada e frontal, num papel que, ao longo dos anos, também 

evoluiu e se adaptou a novas circunstâncias. 

 

A entrada de novos Estados-membros, o desenvolvimento 

institucional da União, bem como do nosso estatuto nos Tratados, 

enfim, a própria evolução da União Europeia, acarretaram e 

continuarão a exigir desta Conferência cada vez maior participação 

e qualidade. 

 

O compromisso de parceria da União Europeia – e em particular da 

Comissão – concretizou-se, mais recentemente, como sabemos, 

nas duas comunicações, de 2007 e 2008, que lançaram, 

respectivamente, a consulta pública sobre a parceria com as 

regiões ultraperiféricas e a posição política de compromisso para o 

seu futuro próximo. 

 

Agora, num ano de especial significado, com um novo Parlamento 

Europeu e com uma nova Comissão, e na véspera de uma 

Presidência Espanhola da União, urge preparar o horizonte a médio 

prazo. 

 

Senhor Presidente da Conferência,  



 4

Senhores Presidentes e representantes dos Presidentes das 

Regiões Ultraperiféricas: 

 

Há precisamente 10 anos, em Cayenne, na Guiana Francesa, 

quando o primeiro memorando conjunto das RUP foi redigido e 

aprovado, o intuito principal era, como sabemos, o de chamar a 

atenção das instituições comunitárias para a temática da 

ultraperiferia e para a necessidade de uma abordagem coerente e 

integrada. Hoje, não obstante serem ainda pertinentes aqueles 

objectivos, o contexto político e económico da Europa é, 

naturalmente, diferente.  

 

As nossas regiões estavam também elas próprias em estados de 

desenvolvimento bastante diferentes e, passados 10 anos, apesar 

das dificuldades, obtivemos uma clara melhoria do bem-estar das 

populações e um maior ritmo de crescimento económico, superior 

ao da média nacional e inserido num processo gradual de 

convergência com a média europeia. 

 

O espírito de parceria e o contributo da União Europeia foi, neste 

contexto, fundamental:  

 

- Os nossos sectores tradicionais, como a agricultura e as pescas, 

modernizaram-se, tornando-se mais eficientes e produtivos, apesar 

dos constrangimentos, dificuldades e divergências de posições que, 

com frontalidade, em relação a algumas pontos, temos com a União 

Europeia. 
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- Melhorámos de forma significativa as infra-estruturas de apoio no 

sector portuário, aeroportuário e rodoviário, factores fundamentais 

de mobilidade, da coesão interna e de ligação a mercados e fluxos 

exteriores.  

 

- Apostámos e investimos na educação e na formação, bem como 

na investigação científica, para aproveitamento das potencialidades 

que a nossa inserção atlântica e os nossos recursos naturais nos 

atribuem. 

 

- Fomentámos a iniciativa privada e o investimento em novos 

sectores - com particular destaque para o turismo -, diversificando a 

actividade económica, e introduzindo maior sustentabilidade e 

dinâmica no nosso processo de crescimento.  

 

- Apostámos no aproveitamento das nossa energias endógenas – 

geotérmica, eólica e hídrica – e, acima de tudo, conseguimos 

manter um modelo de desenvolvimento assente na sustentabilidade 

dos nossos recursos e na preservação da natureza, constituindo um 

exemplo para toda a Europa.  

 

Caros Colegas: 

 

Mas o balanço destes 10 anos não deve passar sem uma referência 

às dificuldades estruturais e permanentes, que fazem parte da 

nossa condição geoeconómica. 

 

A redução do défice de acessibilidades, a melhoria da 

competitividade da nossa economia e a inserção regional continuam 
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a ser o núcleo central e dialéctico da nossa relação com o espaço 

comunitário e, em particular, com as oportunidades decorrentes da 

pertença a um Mercado Único com cerca de 500 milhões de 

habitantes. 

 

O nosso potencial de crescimento é, nesse sentido, coarctado 

diariamente pela incapacidade de alguma políticas comunitárias em 

promoverem a necessária adaptação das macro-estratégias às 

reais condições das nossas regiões, bem como de garantirem a 

igualdade de oportunidades entre os nossos territórios e os demais 

espaços comunitários. 

 

Tal aconteceu, por exemplo, com a não exclusão da totalidade das 

rotas aéreas com as RUP do regime de licenças de emissão de 

CO2; como anteriormente tinha ocorrido com a redução da área de 

protecção da sub-área da zona económica exclusiva dos Açores 

das 200 para as 100 milhas; ou, ainda, mais recentemente, no 

decidido fim do regime de quotas leiteiras da política agrícola 

comum. 

 

Sem deixar de reconhecer o esforço e as medidas da Comissão 

Europeia ao longo dos anos – e em particular através da acção da 

Unidade RUP da Direcção-Geral de Política Regional - com vista a 

promover a adaptabilidade de algumas políticas comunitárias às 

nossas especificidades, é, porém, claro que a transversalidade e 

coerência exigidas pelo Tratado da Comunidade Europeia estão, 

ainda, por cumprir. 
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O contexto de crise internacional, que nos atinge de forma 

particular, considerando a nossa pequena dimensão, dispersão e 

dependência do exterior, reforça a necessidade de serem criados 

mecanismos específicos de flexibilidade nas políticas já existentes. 

 

Acima de tudo, há-que garantir apoio a sectores fundamentais da 

nossa economia e, assim, amparar os efeitos negativos que sobre 

eles se geram, defendendo o emprego e precavendo impactos 

sociais de maior dimensão. 

 

Caros Colegas: 

 

A Comunicação da Comissão, de 2008, “As Regiões Ultra-

Periféricas: um trunfo para a Europa”, representa um marco positivo 

no debate sobre um novo paradigma de relacionamento entre a 

União Europeia e as RUP, assente na valorização dos atributos 

destas para o conjunto comunitário, sem minimizar a importância 

dos constrangimentos que as afectam.  

 

Da nossa parte, este novo paradigma é acolhido favoravelmente e 

deve ser impulsionado junto dos demais Estados membros e 

actores da UE. Mas a avaliação da sua execução e sucesso estará 

em grande parte dependente da capacidade da União aprovar 

medidas concretas, no quadro das diversas políticas, que 

potenciem estes trunfos.  

 

Estamos também, como já foi dito, a entrar num novo quadro 

político-institucional: um novo colégio de Comissários tomará corpo 

em breve; um recém-eleito Parlamento Europeu trabalha já e o 
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Tratado de Lisboa será, esperamos que a muito breve trecho, a 

base legal porque nos regemos, agora impulsionado decisivamente 

pela vitória do “sim” no referendo irlandês.  

 

Importa assim, salientar o reforço dos mecanismos de 

subsidiariedade que o Tratado estabelece e as responsabilidades 

acrescidas para a Europa daí decorrentes, no diálogo com as 

nossas regiões, bem como a coesão territorial, princípio que 

valoriza a diversidade regional e a necessidade de promover a 

igualdade de oportunidades para todos os cidadãos europeus.  

 

Às políticas e prioridades lançadas e a implementar para este novo 

mandato político das instituições, deveremos também acrescentar 

as novas perspectivas financeiras para o período 2014-2020, no 

âmbito das quais é fundamental salvaguardar os interesses das 

Regiões Ultraperiféricas, sendo o modelo a implementar um dos 

maiores desafios dos próximos anos no que à nossa relação com a 

UE diz respeito.  

 

O Memorando conjunto é, neste contexto político e institucional,  

simultâneamente, um acto de pedagogia da ultraperiferia junto da 

União Europeia e um exercício de prospecção do nosso próprio 

desenvolvimento, onde claramente se percebe que o futuro das 

Regiões Ultraperiféricas – como regiões de oportunidade da União - 

será inseparável do conhecimento da nossa realidade, da 

consideração pelas nossas especificidades e da adopção de 

políticas comunitárias adequadas. 
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Neste importante documento, percorremos, pois, várias políticas e 

domínios temáticos de interesse, desde sectores económicos 

tradicionais e fundamentais à nossa vivência - como a agricultura e 

a pesca -, à aposta na ciência, inovação e investigação, ao 

investimento em energias renováveis, ao sector terciário e ao 

turismo, passando pelos auxílios de estado, pela política de 

transportes, fiscalidade ou sistema aduaneiro, num labor 

determinado de concretização de propostas, de medidas e de novas 

abordagens que devem merecer a melhor atenção dos órgãos e 

instituições comunitárias, bem como dos Estados membros. 

 

Este é, assim, um contributo conjunto para a reflexão sobre o futuro 

das nossas regiões! 

 

Continuaremos, é certo, a participar activamente em todos os 

dossiers e temáticas que afectem as Regiões ultraperiféricas, 

atentos às propostas da União, procurando dar a conhecer as 

nossas dificuldades e enormes potencialidades. 

 

Acima de tudo, reclamamos a atenção devida e a utilização do 

regime legal da ultraperiferia europeia, que nos atribui o direito a um 

tratamento diferenciado e ao desenvolvimento social e económico 

das nossas regiões. 

 

A XV Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas 

constiuirá, assim, estamos certos, um importante marco no diálogo 

e parceria das nossas Regiões com a União Europeia. 

 


