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INTERVENÇÃO 
 

SECRETÁRIO REGIONAL DA PRESIDÊNCIA 
XV Conferência dos Presidentes das RUP 

 
Las Palmas, Gran Canaria 

 
Sessão de Parceria 

15 de Outubro de 2009 
 
 

Exmos. Senhores Presidentes e Representantes dos Presidentes 

das RUP 

Exmo. Sr. Comissário para a Política Regional, Pawel Samecki,  

Exma. Sra. Ministra da Reforma de Estado e Defesa Nacional de 
Cabo Verde, Cristina Fontes  

Exmo. Sr. Secretário de Estado de Espanha para a União Europeia, 
Diego López Garrido, 

Cara Sr. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Teresa 
Ribeiro 

Exma. Sra. Secretária de Estado para os Territórios Ultramarinos, 
Marie-Luce Penchard,  

Senhor Representante da Presidência Sueca, Sr. Erling 
Kristiansson 

Senhor Representante do Intergrupo dos Deputados das Regiões 
Ultraperiféricas no Parlamento Europeu, Senhor Gabriel Mato 
Androver,  
 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Deixem-me começar por saudar, em meu nome e em nome do 

Presidente do Governo dos Açores, que por razões de ordem 

interna não pode estar hoje aqui presente, o Senhor Comissário 

Paweł  Samecki, aproveitando para deixar uma palavra de amizade 

e de reconhecimento, pela sua presença e compromisso em relação 
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às Regiões Ultraperiféricas da Europa, no seguimento, aliás, do que 

tinha sido a actuação da ex-Comissária e actual Presidente da 

Comissão para o Desenvolvimento Regional do Parlamento 

europeu, Danuta Hubner. 

 

Uma Europa colocada perante novos desafios, que aposta na 

reforma dos pilares em que assenta – refiro-me aqui, em particular, 

às perspectivas do orçamento comunitário e da política de coesão - 

estou certo dará continuidade ao trabalho de parceria com as 

nossas regiões encontrará sempre, da nossa parte, o empenho e 

dedicação que conferimos ao nosso relacionamento com a 

Comissão Europeia, em todas as alturas e com todos os seus 

representantes. 

 

Nesta sessão de parceria entre as Regiões Ultraperiféricas e os 

principais actores do processo de construção europeia, do qual 

somos parte integrante, de pleno direito – quero reiterar a 

expressão do meu apreço a todos quantos, nas instituições 

comunitárias, diariamente, trabalham em prol destas sete regiões, 

do seu desenvolvimento, do seu reconhecimento e da sua maior 

visibilidade. 

 

Refiro-me em particular à Unidade RUP, da Direcção-Geral de 

Política Regional, na pessoa de Ana Paula Laissy que, com a sua 

equipa, em ligação directa com o Grupo Interserviços da Comissão, 

tem pugnado por um maior diálogo, uma melhor e reforçada 

parceria entre nós.  
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Só com este trabalho de identificação e acção, tendo em conta as 

ameaças e as possibilidades - não só no âmbito das políticas 

ligadas aos sectores endógenos e tradicionais das RUP, como a 

agricultura ou as pescas, mas também sobre todas as outras 

políticas onde temos, e queremos ter, cada vez mais, uma presença 

e uma palavra - podem as nossas mais-valias ser traduzidas em 

medidas concretas, com benefícios para estas regiões, para as 

suas populações e para a Europa como um todo.  

 

Esperamos, por isso, da nova Comissão o reconhecimento da 

importância desta Unidade, não só para as RUP como para toda a 

União – no cumprimento do estabelecido no Tratado - e 

gostaríamos de a ver dotada dos meios humanos e materiais 

necessários e suficientes para a prossecução da difícil tarefa de 

adaptação, num esforço verdadeiramente transversal, de toda a 

legislação comunitária à realidade das RUP. 

 

Gostaria também de endereçar uma palavra aos senhores 

deputados ao Parlamento Europeu, oriundos ou representantes de 

Regiões Ultraperiféricas, a quem reitero as minhas felicitações pela 

sua eleição recente esperando o desenvolvimento de uma relação 

profícua de trabalho, assente no reconhecimento da importância 

crescente da instituição parlamentar em que se inserem.  

 

A constituição por V. Exas de um inter-grupo é um importante sinal 

da necessidade de um trabalho mais coordenado e eficaz na 

prossecução e defesa dos interesses das nossas regiões e 

populações. Espero que sejam bem sucedidos nessa missão, que 
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está – permitam-me que o diga – acima das cores políticas por que 

foram eleitos. 

 

À Presidência Sueca e aos Senhores Secretários de Estado de 

Portugal, de França e de Espanha - próxima Presidência da União -, 

o meu agradecimento pela vossa presença nos trabalhos desta 

Conferência, que entendo como uma demonstração do vosso 

empenho e compromisso com a ultraperiferia, agora e no futuro. 

 

Dirijo-me também à Sra. Ministra da Reforma de Estado e Defesa 

Nacional de Cabo Verde e reafirmo, perante esta Conferência, a 

nossa convicção de que a associação de Cabo Verde aos nossos 

trabalhos e o aprofundamento das nossas relações de amizade e 

cooperação com aquele arquipélago da Macaronésia são 

fundamentais no processo de construção de uma parceria especial 

entre a República de Cabo Verde e a União Europeia, bem como no 

aprofundamento do papel geoestratégico e da inserção regional das 

RUP. 

 

Senhor Presidente da Conferência 

Senhor Comissário, 

 

Estou certo que reconhecerá a necessidade de valorizar o potencial 

e o enquadramento geoestratégico que colocam as RUP como 

postos avançados da União, abrindo portas e conferindo um acesso 

privilegiado da Europa a vários continentes e oceanos.  

 

A modernização do orçamento da UE deve identificar novos 

desafios e romper com inércias que impedem a mudança. Há novas 
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áreas estratégicas de desenvolvimento, há novos desafios e há que 

procurar novas respostas. Mas é também certo que não podemos 

pensar o desenvolvimento da construção europeia sem o 

aprofundamento da coesão, identificando, como sua parte 

integrante, uma agenda económica, social e, sobretudo, territorial, 

que garanta a nivelação dos vários padrões de bem-estar das 

populações, entendida como um novo contrato social entre a UE e 

os seus cidadãos.  

 

Acolhemos, neste contexto de parceria, com satisfação, a 

perspectiva da realização, em Maio de 2010, do segundo “Fórum da 

Ultraperiferia Europeia”, que reunirá, em Bruxelas, os mais altos 

representantes e responsáveis da UE, assim como especialistas de 

diversas áreas e contextos.  

 

Não é por mero capricho que as Regiões Ultraperiféricas trabalham 

no sentido de serem obtidas derrogações e fundos que nos 

permitam enfrentar os enormes desafios colocados ao nosso 

desenvolvimento.  

 

Estamos aqui como parceiros que, de igual para igual, têm o direito, 

plasmado nos Tratados, ao reconhecimento da sua diferença, numa 

Europa constituída por uma enorme diversidade territorial, que a 

torna tão única e que nos torna, neste contexto, tão específicos.   

 

Só uma Comissão atenta e verdadeira guardiã dos Tratados saberá 

salvaguardar essa diferença, incluindo, em cada uma das suas 

acções, o tratamento específico de que são merecedoras e de que 

carecem as regiões ultraperiféricas – e isso é tão válido para as 
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políticas sectoriais como para as políticas que alicerçam o próprio 

projecto europeu. 

 

É por isso que nos cumpre sinalizar e tomar posição sempre que a 

Comissão Europeia não inclua uma referência às RUP – como é, 

por exemplo, o caso do Livro Verde sobre a Reforma da Política 

Comum de Pescas -, procurando, em simultâneo, dar um contributo 

para que se encontrem melhores soluções para as preocupações 

das regiões ultraperiféricas europeias. 

 

Nos Açores, fá-lo-emos, no caso que mencionei, ouvindo todos os 

parceiros do sector, incluindo representantes dos pescadores, 

armadores, investigadores e da pesca lúdica e turística, para 

elaboração de uma posição verdadeiramente regional e articulada 

entre todas as partes interessadas. 

 

E, também nesse âmbito, saliente-se que, ontem mesmo, decorreu 

nos Açores e a convite do Governo Regional, uma reunião do 

Grupo Insular do Conselho Consultivo Regional das Águas 

Ocidentais do Sul, na qual estiveram envolvidos representantes da 

administração e profissionais dos Açores, Madeira e Canárias, com 

o intuito de, concertadamente, defenderem os interesses destas 

regiões, que partilham as águas da Macaronésia, recentemente 

considerada uma zona marítima específica dentro das águas 

comunitárias. 

 

Este debate vai continuar até Dezembro, altura em que 

transmitiremos à Comissão Europeia a nossa realidade e a nossa 

posição, em suma, contrária a um modelo de Política Comum de 



 7

Pescas centralizado e assente no uso de métodos de pesca 

predatórios, que destruam os nossos frágeis ecossistemas e os 

recursos de hoje e do futuro. 

 
Como se sabe, as RUP apresentam fragilidades biológicas nas 

suas zonas de pesca e uma dependência sócio-económica dos 

recursos haliêuticos nas suas zonas económicas exclusivas, com 

um sector piscatório frágil, de carácter artesanal, com frotas de 

reduzida dimensão e com consideráveis sobrecustos de 

funcionamento dos operadores do sector, face aos seus 

congéneres no continente europeu. 

 

Consideramos, por isso, imperioso reservar as Zonas Económicas 

Exclusivas adjacentes às Regiões Ultraperiféricas para as frotas 

locais, como única forma de garantir a perenidade do sector 

piscatório. É essencial que se permita a continuação do apoio à 

renovação das frotas de pesca das RUP, proporcionando, a quem 

trabalha no mar, oportunidades de modernização das suas 

condições de trabalho, que possibilitando melhores condições de 

segurança e, ao mesmo tempo, tornando mais atractiva a profissão 

de pescador. 

 

Pugnamos ainda pela criação, a nível comunitário, de um Conselho 

Consultivo das Regiões Ultraperiféricas, de modo a que os nossos 

sectores da pesca possam ter uma voz activa na gestão dos 

recursos das águas das RUP. 

 

Senhor Comissário, 
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Os Açores são, como sabem, uma região arquipelágica, de 

pequena dimensão e com uma limitada base de recursos. Estes 

condicionalismos forçaram a uma grande especialização na agro-

pecuária, área para a qual temos vocação e condições naturais 

particularmente relevantes.  

 

A economia dos Açores está, por isso, fortemente dependente do 

sector do leite e lacticínios, apesar do esforço desenvolvido para a 

diversificação da produção agrícola, num processo com obstáculos 

vários, nomeadamente, no que se refere à falta de dimensão de 

algumas das nossas actividades e às condições climatéricas 

adversas. 

 

Deste modo, qualquer alteração que se venha a verificar no regime 

de quotas leiteiras na União Europeia terá fortes implicações na 

economia Açoriana. 

 

Por isso, sinto-me forçado a, uma vez mais, manifestar a nossa 

firme oposição ao desmantelamento do regime das quotas leiteiras 

a partir da campanha 2014/2015. 

 

Os produtores de leite açorianos, fruto da sua situação específica 

enquanto produtores de uma região ultraperiférica, serão, quando 

comparados com os seus congéneres europeus, dos que mais 

sofrerão, no curto prazo, com o desmantelamento deste regime. 

Daí que entendamos como essencial o estabelecimento de um 

envelope financeiro, a distribuir pelos produtores de leite 

açorianos, que minimize impactos negativos no caso de já não 
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haver qualquer hipótese de considerar como válida a possibilidade 

de manter para as RUP um regime de excepção nesta questão. 

  

Desta proposta poderão também fazer parte medidas que passem 

pela flexibilidade na gestão do regime das quotas leiteiras, por um 

resgate de quota leiteira à escala europeia ou pelo financiamento 

do abate de vacas leiteiras mais velhas e pelo aumento dos preços 

na intervenção.  

 

No contexto das energias renováveis, defendemos uma 

abordagem que premeie claramente o esforço das RUP na 

implementação de um programa – que nos orgulhamos de ter - 

extremamente ambicioso ao nível destas energias. Sugerimos, 

assim, um prémio cujos valores poderiam ser indexados às 

poupanças que a utilização das energias renováveis permitirá no 

consumo dos combustíveis fósseis e das emissões de CO2. 

 

No domínio da Política Marítima Europeia, necessitamos também 

de ver desenvolvidos programas específicos destinados às RUP e 

a alavancar, inclusive para efeitos de utilização no mercado, da 

investigação, que vai já sendo reconhecida de importância 

internacional, sobre os recursos biológicos do fundo dos nossos 

mares e a riqueza que encerram.  

 

Gostaria, também, de aferir da disponibilidade da Comissão para, 

em sede apropriada, avaliar, com o necessário rigor, o impacto 

para as RUP da aplicação da Directiva que incluiu o sector da 

aviação civil no regime de comércio de emissões de gases com 
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efeito de estufa e, acima de tudo, para propor mudanças que 

menorizem os efeitos negativos desta aplicação nas RUP. 

 

E temos a certeza que, à luz do processo anterior, a Comissão não 

esquecerá a realidade das RUP, quando considerar uma 

integração do sector dos transportes marítimos neste regime de 

comércio de emissões. 

 

A finalizar - pouco tempo passado depois das eleições na 

Alemanha, em Portugal e na Grécia, quando celebramos ainda o 

vigésimo aniversário da queda do muro de Berlim e quando nos 

congratulamos com os resultados do referendo irlandês – ficam os 

nossos desejos de vermos, muito em breve, uma nova Comissão, 

um novo Tratado e uma nova Europa: Uma Europa consciente dos 

desafios e preparada para novas respostas que, no caso das RUP, 

continuam a ter como princípios norteadores a igualdade de 

oportunidades, a coerência das políticas, a parceria e valorização 

dos nossos trunfos e do nosso potencial. 

 

 

 

 


