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Intervenção do Subsecretário Regional dos Assuntos Europeus 
e Cooperação Externa do Governo dos Açores 

Rodrigo Oliveira 
 

XVI Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas 
Sessão de Parceria 

Santa Cruz de Tenerife, Canárias 
28 de Outubro de 2010 

 
 

- Senhor Presidente da Conferência dos Presidentes das RUP e do Governo de Canárias 

- Senhor Comissário Europeu para a Política Regional 

- Senhores Presidentes e Representantes dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas,  

- Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde 

- Senhora Ministra do Ultramar de França 

- Senhoras Representantes dos Estados-Membros de Portugal, França e Espanha  

- Senhor Presidente do Conselho Geral de Mayotte  

- Senhoras e Senhores e membros das Delegações 

 

Em nome do Presidente do Governo dos Açores, Carlos César, 

gostaria de saudar todos os presentes e, muito em particular, nesta 

Sessão de Parceria, o Senhor Comissário Europeu para a Política 

Regional. 

 

A sua presença, Senhor Comissário - gostaria de sublinhar - 

reveste-se de um particular significado, ao consagrar a continuidade 

de um compromisso de diálogo e parceria, ao mais alto nível, entre 

a Comissão e as nossas Regiões, num contexto europeu que, 

sabemos, é dificil e já de grande expectativa, nomeadamente, tendo 
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em vista os debates próximos de todos, a passos largos, sobre a 

política regional pós-2013. 

 

Cumprimento, igualmente, as representantes dos Estados-Membros 

de Portugal, de França e de Espanha, cujos Governos têm estado – 

é justo realçar -, na primeira linha e em conjunto com as suas 

Regiões, na defesa das questões da ultraperiferia. 

 

Deixo também, nestas palavras iniciais, uma calorosa e fraterna 

saudação ao Senhor Primeiro-Ministro da República de Cabo 

Verde. 

 

Para além da pertença a uma geografia atlântica de proximidade e 

de fortes relações históricas, culturais, políticas e afectivas que 

unem, bilateralmente, os Açores e Cabo Verde – consagradas, em 

particular, no Documento-Quadro para a Cooperação assinado, na 

Praia, em 2008 -, defendemos que, também no contexto das 

Regiões Ultraperiféricas e da parceria especial de Cabo Verde com 

a União Europeia, deveremos trabalhar no sentido do 

aprofundamento deste espaço de diálogo e das relações de 

cooperação entre os quatro arquipélagos Atânticos. 

 

Ao Senhor Presidente do Conselho-Geral de Mayotte, deixo 

também uma nota de reconhecimento e de satisfação pela sua 

presença. 

 
Senhor Presidente da Conferência, Senhor Comissário, Minhas 
Senhoras e Meus Senhores, 
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Já foi aqui referido e todos nós conhecemos o trabalho recente 

desenvolvido pelas nossas regiões na elaboração de memorandos 

bem como de posições políticas sectoriais, com especial destaque 

para este último ano de intenso trabalho, sob a Presidência do 

Governo de Canárias. 

 

A Direcção-Geral de Política Regional da Comissão Europeia tem 

assumido, paralelamente e em conjunto com as Regiões, um 

trabalho contínuo e eficaz de chamada de atenção para o estatuto e 

realidade das RUP, também de acordo com o novo paradigma 

lançado em 2008. 

 

Podemos referir, como exemplo maior, a realização do Primeiro 

Fórum RUP, sem dúvida, um importante passo para análise 

multidisciplinar e um contributo fundamental para promoção do 

nosso conhecimento em Bruxelas. 

 

Mas outras iniciativas existem, as quais, sendo de âmbito mais 

específico e sectorial, foram, sem dúvida, também, importantes e 

são, cada vez mais, necessárias. Um bom exemplo, neste contexto, 

foi a organização, nos Açores, do Seminário “Instrumentos 

Financeiros Comunitários para a Investigação e a Inovação nas 

RUP”. 

 

Uma oportunidade única de debate, de obtenção de informação e 

de esclarecimento, tanto por parte dos potenciais beneficiários nas 

RUP, mas também – gostaria de realçar - por parte da Comissão 

Europeia, constituindo assim, estamos certos, um valioso contributo 
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para a elaboração de futuras políticas europeias, como o 8º 

Programa-Quadro para a Investigação. 

 

Deveríamos, assim, depois de um período de afirmação de 

documentos políticos, reforçar e desenvolver este tipo de iniciativas 

em outras áreas, estimulando e promovendo estudos, grupos de 

trabalho, reuniões e conferências nas RUP, numa vertente muito 

pragmática e virada para os resultados, em áreas como, por 

exemplo, a política agrícola ( muito em especial, tendo em conta o 

desmantelamento do regime das quotas leiteiras e o seu impacto 

nas RUP ), as pescas ( o exemplo da gestão sustentável regional, a 

descentralização da PCP e a reintrodução da área de protecção das 

200 milhas no mar dos Açores ), a política marítima europeia ( o seu 

financiamento e gestão, que tenha em conta as imensas áreas 

marítimas e responsabilidades das RUP ), os transportes, a energia, 

entre outros. 

 

Sabemos bem que a organização destas iniciativas implica, para a 

Comissão, um conjunto apreciável de recursos, materiais e 

humanos, bem como uma por vezes dificil coordenação 

interdepartamental e interdisciplinar. 

 

Deixamos, por isso e neste contexto, uma merecida palavra de 

reconhecimento à DG REGIO, muito em especial à equipa da 

Unidade RUP, liderada por Ana Paula Laissy, pelo trabalho 

desenvolvido ao longo deste ano, afirmando, não obstante, que as 

expectativas são elevadas para este futuro próximo. 
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Após as acções desenvolvidas este ano, de promoção e pedagogia 

da ultraperiferia, mas também de elaboração de documentos 

estratégicos, devemos, agora, efectivamente, reflectir acerca destas 

posições e, neste contexto particular - com realismo mas também 

com a ambição e determinação que se exigem aos desafios da 

ultraperiferia -, analisar os cenários credíveis, acções exequíveis e 

as políticas desejáveis para a implementação coerente e transversal 

de uma estratégia para as RUP. 

 

Neste contexto e à luz das conclusões do último Conselho Europeu, 

surge-nos, assim, como fundamental obter uma reacção formal, 

reflectida e coerente, da Comissão Europeia sobre o 

desenvolvimento da parceria com as RUP, tendo em conta, 

nomeadamente, todos os desenvolvimentos ocorridos depois 2008.  

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 

Numa Europa alargada mas em crise, na perspectiva da Estratégia 

Europa 2020 e da reforma das políticas sectoriais europeias, 

devemos – Regiões, Estados, Comissão – não só reforçar o 

trabalho em conjunto, para implementar uma estratégia comum, 

mas também centrar os nossos esforços na eficácia, nos resultados 

da nossa acção. 

 

A parceria entre a Comissão e as RUP implica, cada vez mais, 

também o envolvimento do Conselho e do Parlamento Europeu, e o 

reforço da acção DG-REGIO junto dos vários serviços da Comissão 

Europeia, daqueles que, naturalmente, não estão tão despertos e 

não são tão conhecedores da realidade, das dificuldades e das 
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potencialidades das RUP e, muito em especial, aqueles que 

oferecem resistências ao seu estatuto específico. 

   

Exemplo, infelizmente actual, é o da falta de reconhecimento do 

valor jurídico do artigo 349º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, o qual - não nos oferece qualquer dúvida -, deve 

ser utilizado, não a título de excepção, não supletivamente, mas 

sem ambiguidades como fundamento de todos os documentos 

políticos e legislativos da União Europeia sobre as RUP. 

 

Apelo, assim, ao Senhor Comissário e à Direcção de Política 

Regional que exerça os mecanismos à sua disposição para que 

este imperativo dos Tratados seja, efectivamente, respeitado. 

 

Senhor Presidente da Conferência, Senhor Comissário, Minhas 
Senhoras e Meus Senhores, 
 

Iniciar-se-ão em breve as discussões para o futuro da política de 

coesão. Sabemos bem dos desafios que se colocam, 

nomeadamente, numa época de profunda crise, à solidariedade e 

ao próprio projecto europeu. 

 

E sejamos claros: - contra aqueles que defendem uma 

desvalorização da política regional – quer seja através de uma sua 

“renacionalização”, quer seja através de um seu menor 

financiamento ou, ainda, de um reforço, em seu detrimento, de 

outras polícas sectorias – defendemos uma política 

verdadeiramente de coesão, abrangente, dotada de fundos 
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adequados e em linha com a Estratégia Europa 2020, ao serviço da 

coesão europeia. 

 

Por outro lado, esta é uma altura em que, fruto das inovações do 

Tratado de Lisboa, os mais variados territórios europeus chamam a 

atenção para a dimensão territorial da coesão e a necessidade de 

se ter em conta as suas características. 

 

Somos a favor de uma política regional que seja flexivel e que tenha 

em conta as particularidades territorias, mas devemos ser muito 

claros no sentido de que as RUP são as únicas cujos 

condicionalismos estão reconhecidos e consagrados no Tratado. 

 

Não podemos por isso aceitar uma tendência à diluição do conceito 

das RUP, nomeadamente por outras “categorias” territoriais cuja 

intensidade, acumulação e permanência dos constrangimentos 

geográficos não são, nem de facto nem de direito, comparáveis. 

 

Acreditamos, por fim, Senhor Comissário, numa política regional ao 

serviço da coesão, que tenha por principal finalidade a redução das 

disparidades, o apoio às regiões com mais dificuldades. 

 

Neste contexto, nunca será demais recordar que é fundamental 

assegurar, não só um nível adequado de financiamento geral, mas 

também a manutenção de uma alocação específica, nos fundos 

estruturais, para as RUP.  

 

Estamos, por isso, ao lado da Direcção Geral de Política Regional, 

através desta Conferência, mas também de outros organismos de 
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cooperação inter-regional mais alargados, na defesa da política 

regional e, individualmente, procuramos o melhor aproveitamento 

do actual quadro, com elevados níveis de execução e na 

demonstração dos resultados da imprescidibildiade desta política. 

 

Só assim teremos, efectivamente, a consagrar o disposto nos 

Tratados: - a solidariedade europeia, a coesão económica, social e 

territorial e o estatuto das Regiões Ultraperiféricas. 

 

A integração económica e financeira não pode constituir um fim em 

sí mesma, mas um meio para a coesão.  

 

Do mesmo modo uma Europa renovada e competitiva, não se pode 

dissociar dos objectivos de redução das assimetrias regionais, 

muito em especial dos seus territórios mais desfavorecidos. 

 

Em suma as RUP e o estatuto que lhe está subjacente representam 

a Europa no seu melhor: 

 

- A Europa que valoriza e tira partido da sua diversidade 

- A Europa que tem por prioridade geral uma dinâmica económica, 

sem desvalorizar a componente social e territorial 

- A Europa, enfim, que se afirma e projecta globalmente 

 

É tempo, por isso, de trabalhar para a consagração destes ideais 

europeus. 


