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Senhor Comissário  

Senhores Presidentes e representantes das RUP  

Senhoras e Senhores representantes dos Estados Membros e 

do Parlamento Europeu 

Membros das Delegações, Observadores, Convidados, 

 

As minhas primeiras palavras são, naturalmente, para 

cumprimentar todos os representantes das Regiões Ultraperiféricas 

e para afirmar o meu compromisso e empenhamento pessoal, bem 

como o do Governo da Região Autónoma dos Açores, na 

presidência, agora iniciada, da nossa organização. 

 

Em segundo lugar, gostaria de deixar, igualmente, uma palavra de 

louvor e de justo reconhecimento pelo trabalho e pela liderança do 

Presidente do Conselho Regional da Martinica, Sérge Letchimy, 

nosso anfitrião, cujo mandato muito valorizou a consideração das 
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problemáticas da ultraperiferia aos mais elevados níveis e muito 

prestigiou esta Região e o Conselho Regional a que preside. 

 

Assumo, tal como o fiz em 1998 e em 2004, a presidência desta 

Conferencia, com o maior sentido de responsabilidade. Pesem, 

embora, os difíceis desafios superados nessas ocasiões, bem 

como em todos estes últimos anos, nesta caminhada de afirmação 

da nossa identidade no contexto europeu, a situação que agora 

vivemos tem um elevado grau de complexidade. Iniciamos, pois, o 

nosso trabalho, com ambição e determinação renovadas, mas 

cientes do momento que a União Europeia atravessa e das suas 

implicações para as Regiões Ultraperiféricas.  

 

Contamos, nesta presidência, com o apoio do nosso Comissário 

para a Política Regional, cuja presença nesta Conferencia é um 

sinal reconfortante e encorajador, e pensamos ser, como aliás tem 

sido, muito importante o conhecimento e a sensibilidade especial 

do Presidente da Comissão Europeia face às especificidades das 

nossas Regiões. 

 

 

Caros Colegas e Amigos, 

 

Os Açores encaram esta Presidência do período 2011/2012 com a 

convicção de que se torna imprescindível mantermos uma forte 

intensidade de presença, contributo e participação das nossas 

Regiões no processo de decisão europeu. Em termos operacionais, 
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dedicaremos toda a nossa disponibilidade para robustecer essa 

dimensão influente, quer através das minhas diligências quer das 

iniciativas que se fortalecerão pela acção do Secretário Regional da 

Presidência, André Bradford, e, sobretudo, do Secretário Regional 

dos Açores para os Assuntos Europeus, Rodrigo Oliveira, que dará 

prioridade a esta nossa incumbência.  

 

Entendemos, desde logo, que é fundamental a actualização e 

disponibilização de informação online sobre a nossa realidade, 

estatuto, posições e trabalho conjuntos, na linha do esforço 

continuado de promoção da pedagogia da ultraperificidade. Para 

isso, temos já em adiantada a preparação de um novo sítio da 

internet da Conferência dos Presidentes, a qual estará disponível 

muito brevemente (no endereço www.cp-rup.eu e cp-omr.eu). 

 

Estamos, por outro lado, em articulação com os serviços da 

Direcção-Geral de Política Regional – e, em particular, com os 

serviços da Unidade RUP, aos quais quero também agradecer pelo 

apoio e colaboração sempre prestados – empenhados na 

organização dos momentos mais marcantes destes próximos 

meses, designadamente o II Fórum RUP, que decorrerá em 

Bruxelas nos finais do primeiro semestre de 2012, e a XVIII 

Conferência dos Presidentes das RUP, nos Açores, que vai ter 

lugar na Ilha do Faial em Setembro do próximo ano. 

 

Esperamos ainda, com grande expectativa, o lançamento da nova 

Comunicação da Comissão Europeia sobre as Regiões 
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Ultraperiféricas. Entendemos que é fundamental associar as RUP à 

sua preparação e redacção, com exemplo do espírito de parceria e 

proximidade entre a Comissão Europeia e as nossas Regiões e 

manifesto, desde já, o nosso gosto e vontade em receber nos 

Açores, o Senhor Comissário Johannes Hahn, para apresentação 

deste importante documento. 

 

Também a apresentação relativamente à Plataforma S3 merecerá 

uma apreciação muito positiva pelo interesse e potencialidade que 

desperta, pelo que nos disponibilizamos a colaborar com a 

Comissão Europeia, o Instituto de Prospectiva Tecnológica de 

Sevilha e, obviamente, a região da Reunião – que ocupará a 

próxima Presidência – e todas as RUP, para acolhermos, nos 

Açores, um seminário de lançamento e reflexão. 

 

Caros Colegas,  

 

A acção de defesa dos interesses e posições das Regiões 

Ultraperiféricas deverá prosseguir, face às novas perspectivas e 

regulamentos, ao mais alto nível, pelo que daremos seguimento ao 

intenso trabalho das presidências que nos antecederam nos 

contactos e reuniões com as instituições europeias. As discussões 

que tivemos nestes dois dias e a Declaração Final da conferência 

dão bem conta de que temos um importante trabalho pela frente, 

em defesa do estatuto e interesses das Regiões Ultraperiféricas. 
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Pensamos, noutra dimensão, que o momento da presidência dos 

Açores da Conferência das RUP deverá contribuir igualmente para 

aumentar a comunicação com os cidadãos e promover o debate 

sobre diversas temáticas. 

 

Promoveremos, assim, com tal finalidade, diversos eventos sobre 

assuntos prioritários, em relação aos quais contamos com a 

participação activa de todas as Regiões Ultraperiféricas e da 

Comissão Europeia. Por exemplo, sobre as políticas públicas de 

fomento ao investimento privado e o turismo; sobre o património 

natural como factor de desenvolvimento sustentável; sobre as 

políticas do Mar; sobre acessibilidades e transportes – tema 

sempre fundamental em todo o debate e reflexão sobre as RUP –, 

focando os efeitos da ultraperificidade no modelo de transporte 

aéreo; sobre a protecção dos recursos biológicos e a reforma da 

Politica Comum de Pescas; sobre a Política Agrícola Comum; 

sobre fontes de energia renovável; sobre a investigação e inovação 

ao serviço da economia; e sobre o desenvolvimento e 

sustentabilidade das redes de equipamentos e serviços sociais em 

territórios descontínuos. 

 

Não esqueceremos, por fim, a vertente cultural, promovendo 

eventos ligados às singularidades de uma existência distante nas 

Regiões Ultraperiféricas e à escrita e ao cinema. Outras iniciativas, 

que decorrem habitualmente na Região Autónoma dos Açores, em 

particular destinadas aos mais jovens – como por exemplo as 
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celebrações Dia da Europa –, serão direccionadas para temáticas 

relativas às RUP.  

 

Dei já, por isso, instruções para o agendamento em breve de uma 

reunião em Bruxelas do Comité de Acompanhamento, para ser 

formalmente apresentado e debatido o programa detalhado da 

Presidência dos Açores, apelando, desde já, à participação de 

todas as Regiões Ultraperiféricas e, em especial, dos serviços da 

Comissão Europeia nestas iniciativas. 

 

Gostaria, igualmente, que outras regiões e países reforçassem a 

sua ligação com as nossas regiões e tomassem contacto com as 

nossas problemáticas, pelo que procuraremos que tal aconteça. 

Daremos especial atenção ao espaço da Macaronésia – e, nesse 

âmbito, ao trabalho de aproximação a Cabo Verde –, bem como às 

potencialidades da cooperação de todas as regiões ultraperiféricas 

com outros espaços. No seguimento das propostas que ontem 

ouvimos sobre a criação de plataformas de cooperação, lembrava 

que foi criada em Dezembro de 2010 - através de uma Declaração 

Conjunta dos Governos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo 

Verde, mas também de Portugal e de Espanha - a Cimeira dos 

Arquipélagos da Macaronésia. Este fórum compreende uma 

comissão técnica conjunta que tem por função aprofundar, 

precisamente, a viabilidade de promoção de uma estratégia com 

base numa visão partilhada pelos quatro Arquipélagos atlânticos, 

bem como um conjunto de objectivos comuns e áreas prioritárias 

de acção. 
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Caros Colegas,  

 

Nos anos mais recentes, os Açores implementaram uma estratégia 

clara de promoção da sua visibilidade no contexto das regiões 

europeias, bem como de liderança de diversos organismos ligados 

à cooperação regional. Exemplo marcante foi a designação dos 

Açores como “Região Europeia do Ano 2010”, mas assumimos 

outras responsabilidades, como, por exemplo, na Presidência do 

programa de mobilidade “Eurodisseia”, ligações estas que 

queremos potenciar com a Presidência das RUP. 

  

Por exemplo, o Eurodisseia – um programa com mais de 25 anos 

de existência, inteiramente suportado pelas regiões e destinado à 

mobilidade regional de jovens estagiários – pode e deve ser 

aproveitado, não apenas através da adesão das regiões 

ultraperiféricas que nele ainda não participam, mas também inspirar 

a própria Comissão Europeia, como modelo na estruturação dos 

programas de mobilidade jovem, que, infelizmente, até agora, não 

tomaram em conta as deslocações e os custos que impendem 

sobre os jovens estudantes, estagiários e trabalhadores das 

Regiões Ultraperiféricas no âmbito do Mercado Interno. 

Organizaremos, por isso, também em 2012, um momento de 

reflexão sobre a mobilidade. 

 

Será igualmente apropriado aprofundar a nossa participação junto 

de outros organismos mais alargados de cooperação inter-regional, 

como a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas e a 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 
  
 

Assembleia das Regiões da Europa. Neste contexto, já no final do 

mês de Novembro, os Açores acolherão a Assembleia-Geral da 

Assembleia das Regiões da Europa, que trará ao centro do 

Atlântico e da ultraperiferia europeia o debate da actualidade 

regional, num evento que reúne cerca de 270 regiões europeias. 

 

Não nos faltam, assim, tarefas para prosseguir e empreender. 

Contamos com o vosso apoio. Precisamos, todos, uns dos outros. 

 

Muito gostaria, também, que, dentro de um ano, na XVIII 

Conferência, pudéssemos estar a viver a construção europeia, em 

que sempre nos empenhámos tanto, com maior confiança no futuro 

do que a que temos hoje. Vamos, certamente, superar esta fase 

mais delicada. 

 

 

 

Carlos César 

Presidente do Governo  

da Região Autónoma dos Açores 

 


