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Senhor Presidente da Conferência, 

Senhor Comissário para a Política Regional, a quem dirijo, 

desde já, uma saudação muito especial, manifestando a satisfação 

com que registamos, uma vez mais, a sua presença, a que 

atribuímos um alto significado neste importante momento de 

definição sobre o futuro da Política Regional e a sua conexão com 

a ultraperiferia 

Senhores Presidentes e Representantes das RUP, Caros 

Colegas 

Senhora Ministra do Ultramar de França, 

Senhores Representantes do Governo de Portugal, de Espanha 

e da Presidência da União Europeia, cuja presença também 

saúdo com muito agrado, 

Senhor Deputado ao Parlamento Europeu, a quem deixo 

igualmente uma palavra pela acção relevante que os Deputados 

das Regiões Ultraperiféricas têm dedicado a este tema 
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Senhoras e Senhores Membros das Delegações, Observadores 

e Convidados 

 

Esta sessão de parceria da XVII Conferência dos Presidentes das 

Regiões Ultraperiféricas ocorre ao mesmo tempo que vivemos uma 

situação excepcional nos plano económico e financeiro e num 

momento político e legislativo de importância para a União 

Europeia. 

 

O destino da União e, naturalmente, dos seus Estados-Membros 

como das suas Regiões Ultraperiféricas, convoca-nos, sem 

margem para recusa, para o diálogo, a concertação e a junção de 

forças. Os unilateralismos e egoísmos – sejam eles nacionais, 

regionais ou mesmo partidários – de pouco servem, e de muito 

pouco serviram até hoje para a construção da Europa forte que 

ambicionamos. 

 

A Declaração Final da Conferência, ontem assinada, dá bem conta 

do posicionamento actual das Regiões Ultraperiféricas.  

 

Permitam-me, no entanto, que aproveite para salientar alguns 

assuntos de maior interesse para a Região Autónoma dos Açores, 

sem prejuízo do teor da Declaração Final e da pertinência das 

intervenções das demais Regiões Ultraperiféricas. 
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Senhor Comissário, 

 

Sendo a Política de Coesão um tema claramente prioritário e sendo 

já conhecidas as propostas da Comissão Europeia, quero começar 

por salientar algumas das suas dimensões. 

  

A salvaguarda de uma dotação orçamental global adequada, bem 

como a manutenção, sem ambiguidades, da autonomia de acção 

da Política de Coesão e dos seus objectivos para a redução das 

disparidades regionais, com especial atenção aos territórios mais 

desfavorecidos, é uma primeira nota positiva. 

 

Registamos, também, com agrado, no que diz respeito ao regime 

aplicável às Regiões Ultraperiféricas, a manutenção de uma 

alocação específica, no âmbito do FEDER, dos sobrecustos da 

ultraperiferia, bem como das taxas máximas de co-financiamento.  

 

Relativamente ao adicional FEDER, lamentamos, no entanto, o 

tratamento conjunto que é dado às RUP e às regiões de baixa 

densidade populacional, que dilui, conceptualmente, a realidade 

específica e desvaloriza, jurídica e politicamente, o estatuto 

diferenciado e exclusivo das Regiões Ultraperiféricas. A diminuição 

do montante global da alocação específica merece-nos, também, 

um reparo e preocupação, que é necessário corrigir durante o 

processo legislativo. 
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Por outro lado, embora concordando com as orientações do novo 

período ligadas a um maior alinhamento com os objectivos e metas 

da Estratégia Europa 2020, relembramos que esta alocação 

específica justifica-se, precisamente, pela existência de 

sobrecustos e dificuldades específicas e por desafios particulares, 

complexos e exigentes com que as RUP se deparam. Por isso, não 

concordamos com a limitação, à partida, de metade do seu 

financiamento para a diversificação e modernização da economia – 

objectivos que, afinal, já constam das orientações gerais e que, 

além disso, nelas beneficiam de uma maior taxa de financiamento. 

Torna-se fundamental, assim, à semelhança do que acontece 

actualmente, permitir às autoridades regionais maior liberdade na 

afectação da dotação específica aos sobrecustos relacionados com 

os condicionalismos referidos no artigo 349º. 

  

Uma dimensão que nos merece claro reparo – e contrariamente às 

expectativas levantadas por vários encontros – será, uma vez mais, 

a impossibilidade de acesso, pelas RUP portuguesas, à 

cooperação transfronteiriça. Poderá a Europa prescindir da 

potencialidade da cooperação com as suas fronteiras, no atlântico 

norte, a ocidente? A Região Autónoma dos Açores, embora sendo 

a RUP mais isolada geograficamente, não deixa de ter fortes laços 

e grande proximidade, por exemplo, com a costa leste dos Estados 

Unidos da América, mas também interesses comuns e 

potencialidade de cooperação a norte, com a Islândia, como na 

área nas energias renováveis. Esta é uma situação que é 

necessário corrigir, por força do princípio da igualdade de 
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tratamento entre todas as RUP e para consagração da projecção 

da Europa no mundo, através das RUP. 

 

Outra questão que não posso deixar de salientar é a nossa 

oposição à condicionalidade macroeconómica. Será, porventura, 

dos pontos mais controversos da nova programação e que será 

ainda, certamente, assim o espero, muito debatida.  

 

É claro que, no que toca aos objectivos e indicadores de 

resultados, temos de ter em conta as especificidades das RUP e as 

suas diferenças em relação ao restante território europeu. Por isso, 

uma dimensão fundamental e imprescindível para o sucesso da 

aplicabilidade da Política de Coesão às RUP será a de prever a 

necessária flexibilidade na concepção e aplicação dos seus 

instrumentos nos mais variados momentos. 

 

Em suma, falta consagrar a transversalidade do estatuto das RUP 

a todas as dimensões da política de coesão, a igualdade de 

tratamento entre todas as regiões, bem como a consideração plena 

do disposto no artigo 349º do Tratado. Por exemplo, sendo o 

fundamento jurídico e político das RUP único e diferenciador em 

relação às demais regiões europeias, mal se compreende que, por 

exemplo na abordagem da elegibilidade, se persista numa 

abordagem exclusiva do critério do PIB per capita, quando tal não 

acontece em relação a regiões cujos condicionalismos, ou estatuto, 

não têm nem a intensidade, nem o fundamento jurídico das RUP. 

Esperaríamos a abertura para se encontrarem critérios - mesmo 
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que complementares ao PIB, mas fundados nos condicionalismos 

referidos nos tratados – que permitam dar resposta a uma 

constatação essencial: que independentemente do nível de 

riqueza, as RUP sofrem de condicionalismos únicos e estruturais 

que afectam permanentemente o seu processo de desenvolvimento 

e impõem, por isso, um tratamento comum e específico no seio da 

política de coesão. 

 

 

Senhor Comissário 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Permita-me que faça uma referência e dê o merecido destaque ao 

relatório do Senhor Pedro Solbes sobre as RUP e o Mercado 

Interno. Trata-se de um contributo relevantíssimo, a ter em conta 

na nova comunicação sobre as Regiões Ultraperiféricas a lançar 

em 2012. Algumas questões abordadas no Relatório, como a 

adaptação das políticas públicas à realidade RUP, a coordenação 

dos fundos no quadro de uma estratégia de desenvolvimento, as 

regras de concorrência e os regimes de ajudas de estado ou a 

consolidação do regime POSEI, são certamente imprescindíveis à 

estruturação da estratégia coerente e transversal que reclamamos. 

 

Uma palavra também sobre Agricultura, pois os Açores são uma 

região ultraperiférica que tem na agricultura – e em particular nas 

fileiras da carne e do leite – o seu principal sector produtivo e 
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exportador, onde tem dimensão, e onde encontra condições 

naturais propicias ao sucesso. 

 

O regime das quotas leiteiras contribuiu para a adequação da 

oferta à procura, permitiu a estabilização dos preços e a 

sustentabilidade dos rendimentos ao longo de toda a fileira e 

incentivou a realização de avultados investimentos na produção e 

na indústria.  

Chamamos a atenção, por isso, uma vez mais e tantas vezes 

quantas o pudermos fazer, para as consequências negativas, para 

a pecuária europeia e a indústria associada, do desmantelamento 

do Regime de Quotas Leiteiras. Trata-se de mais uma 

desregulação do mercado que enfraquecerá a economia produtiva 

europeia, e que acrescentará desvantagens desanimadoras para 

os agricultores. Apelamos, por isso, às instituições europeias para 

não insistirem na inevitabilidade desta solução, especialmente 

nesta fase em que o espaço económico europeu carece de 

factores de crescimento e coesão. 

 

Por outro lado, alertamos também para as negociações e 

consequente possibilidade de abertura do mercado europeu aos 

produtos agrícolas do MERCOSUL, com capacidade competitiva 

superior, mas sem obedecerem às regras de segurança e 

qualidade alimentar a que os agricultores das nossas regiões estão 

sujeitos. Devem, por isso, ser avaliados os possíveis impactes, 

antes de qualquer decisão, e defendidos os nossos agricultores. Os 

acontecimentos recentes a outros níveis demonstram que se a 
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Europa não tomar nas suas próprias mãos a sua defesa não serão 

os outros que o farão. 

 

Relativamente à proposta para a reforma da Politica Comum de 

Pescas, permitam-me que destaque a abordagem ao território 

marítimo das regiões ultraperiféricas da Macaronésia, através da 

previsão de uma área de protecção de 100 milhas. Continuamos, é 

certo, a considerar que as 100 milhas são insuficientes para 

garantir a sustentabilidade dos recursos nos Açores. Devemos, por 

isso, trabalhar para consagrarmos melhores mecanismos de 

protecção por via dos regulamentos que vão gerir as diferentes 

pescarias, para garantir a sustentabilidade dos recursos, mas 

também a igualdade de oportunidades para os pescadores das 

RUP. 

 

Senhor Comissário, Caros Colegas,  

 

Estes são apenas alguns aspectos que entendemos realçar neste 

momento. Espera-nos, todavia, um trabalho muito envolvente e de 

parceria nos próximos meses. Estamos certos de que contamos 

com o contributo e empenhamento de todos, para que a 

programação da União Europeia pós-2013 seja um factor decisivo 

de valorização em geral da Ultraperiferia. 

Obrigado. 

Carlos César 

Presidente do Governo  

da Região Autónoma dos Açores 


