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2010-10-27 XVI Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas

INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL
XVI CONFERÊNCIA DE PRESIDENTES 

- Por ocasião da apresentação do projecto de Declaração Final –

Senhor Presidente da Comunidade Autónoma de Canárias, 
Senhores Presidentes, ou seus representantes, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
Permitam-me que comece por dirigir uma saudação muito especial, expressando o nosso reconhecimento pelo trabalho dinâmico, consistente e competente desenvolvido ao longo 
Ultraperiféricas, D. Paulino Rivero Baute, a quem nesta circunstância muito agradeço, particularmente a forma acolhedora, simpática, fraterna e amiga, como sempre fomos recebidos. 
Junto igualmente uma palavra de forte elogio aos seus colaboradores deste Comité de Acompanhamento, pelo grande empenho e compromisso sempre demonstrados. 

Senhores Presidentes, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
Os dois anos de Presidência Canária foram, sem dúvida, um período de especial relevância para o futuro das nossas regiões. 
Dos trabalhos desenvolvidos, neste biénio, destacamos: 
- A elaboração do Memorando RUP em 2009; 
- Do Memorando Conjunto dos Estados e das Regiões, em Maio último; 
- A realização do Primeiro Fórum sobre a Ultraperiferia; 
- As Conclusões do Conselho de Assuntos Gerais; 
- E os diversos contributos comuns que apresentamos. 

A adopção destes documentos assume particular importância, neste contexto de profundas mudanças para a União e para as RUP, confrontadas com grandes desafios ao nível 
implementação da Estratégia Europa 2020. 
Muitas das preocupações aí expressas, são retomadas neste projecto de Declaração que acolhe as reivindicações essenciais para o futuro do estatuto da ultraperificidade na era europeia 
Este documento não só dá o merecido destaque à necessidade de respeitar o princípio do tratamento diferenciado, consagrado no Tratado, como também contém uma mensagem 
- A indispensabilidade de uma resposta urgente por parte da Comissão Europeia às propostas apresentadas pelas RUP e os Estados nos respectivos Memorandos; 
- A adopção de uma nova Comunicação da Comissão, em tempo útil, isto é, antes da apresentação das propostas para o próximo período e; 
- A afectação de meios financeiros suficientes à estratégia renovada em prol da Ultraperiferia. 

Senhores Presidentes, 
Há questões que são claramente incontornáveis. 
Não podemos prescindir de um diálogo contínuo e reforçado com a Comissão Europeia. 
Temos de exigir uma melhor tomada em conta das especificidades das RUP nas políticas europeias. 
A Comissão tem de concretizar rapidamente a estratégia renovada. 
Para debatermos o futuro da Ultraperiferia é também importante termos presente a perspectiva histórica em que a mesma se edificou e continua a desenvolver-se. 
Não vou mencionar a história do estatuto das nossas Regiões mas não posso deixar de sublinhar a importância fundamental das posições conjuntas que têm vindo a ser assumidas, passo a passo, na defesa dos 
União Europeia. 
A verdade é que, o cerne da nossa cooperação ultraperiférica tem sido a defesa da ultraperiferia de forma comum. 
Perder de vista esta abordagem histórica é perder a noção que os sucessos da Ultraperiferia se vão sedimentando a cada dia e de que para os preservar devemos continuar a trabalhar em 
Importa assim continuar esta linha de acção, com base em objectivos claramente identificados e concertados. 
Como referiu o Comissário Barnier, na sua intervenção por ocasião do Fórum da Ultraperiferia, há dois princípios base que deverão alicerçar o futuro do projecto comum das nossas Regiões: 
• O dever da unidade, ou seja, falar a uma só voz; 
• O direito à diferença, ou seja, reivindicar sem quaisquer complexos um tratamento diferenciado, conforme estabelecido pelo Tratado. 
O Tratado de Lisboa reconfirmou de forma inequívoca que as RUP dispõem de um estatuto jurídico único na União. 
Como bem sabem, a Comissão tem, em diversas ocasiões, manifestado oposição, ao uso do estatuto RUP tal como este se encontra previsto, designadamente o seu artigo 349.
Ainda recentemente no caso da proposta de revisão do POSEI – Agricultura, instrumento emblemático da nossa história, fomos confrontados, de novo, com aquela oposição. 
O debate sobre propostas sectoriais não pode ignorar que a Ultraperiferia tem um enquadramento político e jurídico plasmado no Tratado. 
Por isso, impõe-se a reafirmação do sentido jurídico da Ultraperiferia, o qual se consubstancia num articulado autónomo que precede a disposição que especifica o âmbito de 
Com efeito, este duplo facto (a autonomia e a precedência) vem reforçar, sem margem para dúvidas, o carácter de um regime jurídico especial para as RUP. 
Para finalizar, queria relembrar que o que nos une é um projecto assumido em comum, traçado ao longo destas duas últimas décadas, o da defesa da Ultraperiferia. Os ganhos são imensos 
ao Tratado de Lisboa. 
Muito do que foi conseguido pelas RUP até ao presente deveu-se à capacidade de concertação e solidariedade na defesa intransigente do seu estatuto específico e, concomitantemente, para acautelar os 
Parafraseando o Presidente da Comissão Europeia: “A escolha que tem de ser feita é entre sermos fortes juntos ou frágeis separados”. 
Muito obrigado pela vossa atenção. 

João Cunha e Silva
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