
Ponta Delgada, 4 de Junho de 2012

Governo reconhece a Ronald Hall o trabalho de parceria entre a 
presidência dos Açores da Conferência das RUP e a Comissão 
Europeia
O Diretor da Direção-Geral de Política Regional da Comissão Europeia, Ronald Hall, foi hoje recebido, 
em audiência e em representação do Presidente do Governo,  pelo Secretário Regional da Presidência, 
André Bradford, e pelo Subsecretário Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Rodrigo 
Oliveira. 

Após o encontro, que decorreu no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, o Subsecretário Regional 
dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa salientou ter sido transmitido ao Diretor da DG-REGIO o 
reconhecimento do Governo dos Açores pela “proximidade e trabalho de parceria entre a presidência 
dos Açores da Conferência das RUP e a Comissão Europeia, em particular com a sua Unidade de 
Coordenação Regiões Ultraperiféricas”.

“A Direção Regional de Política Regional tem tido um papel muito importante neste processo de 
pedagogia da ultraperiferia e está naturalmente, pela sua área de atuação, mais atenta às questões 
das nossas Regiões, mas este é um trabalho contínuo que deve ser reforçado” – afirmou Rodrigo 
Oliveira, que salientou ainda a realização do Fórum RUP, no início do próximo mês de Julho, evento 
que reunirá “em Bruxelas várias centenas de participantes, para o debate sobre o presente e o futuro 
do relacionamento entre a União Europeia e as Regiões Ultraperiféricas”. 

Sobre o Seminário da Plataforma S3, que se inicia na terça-feira em Ponta Delgada, foi realçada “a 
importância da realização deste evento nos Açores, permitindo trazer à região várias dezenas de 
especialistas, da Comissão, instituições e regiões europeias, sobre a iniciativa emblemática “estratégias 
de especialização inteligente”, cuja elaboração constitui um dos requisitos para a afetação de fundos na 
área da inovação, investigação e desenvolvimento, da Política de Coesão para o período 2014-2020”.

Outros dos pontos da audiência com o Diretor Ronald Hall foi, precisamente, o futuro da política de 
coesão, tendo sido defendido ainda que “a parceria da Comissão Europeia é fundamental para 
assegurarmos não apenas um nível adequado de financiamento, mas também que o nível de poder 
regional e as suas legítimas opções são respeitados na futura regulamentação dos fundos”.
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