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EUROPA Orçamento debatido no IPCA

Portugal espera mais de
30 mil milhões de euros
Pedro Granja
Texto e foto

José Manuel Fernandes
(PSD), Manuel dos San-
tos (PSD) e Marinho e
Pinto (PDR), eurodeputa-
dos portugueses, disse-
ram, sexta-feira, num
debate organizado pelo
Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA),
que Portugal deverá rece-
ber de fundos europeus,
no próximo quadro
2021-2027, no mínimo,
mais de 30 mil milhões
de euros.
Numa fase em que está
a ser discutido o futuro
“Quadro Financeiro Plu-
rianual da União Euro-
peia”, o tema do debate
no Politécnico, o social-
democrata tentou, inici-
almente, desmistificar a
ideia de gastos excessivos

com os organismos euro-
peus, dizendo que 94%
das despesas são de fi-
nanciamento, ou seja,
“para melhorar a quali-
dade de vida dos cida-
dãos” e as restantes ad-
ministrativas. José Manu-
el Fernandes disse que a
proposta da Comissão
Europeia para Portugal
está, neste momento,
nos 37.6 mil milhões,
mas que o Conselho Eu-
ropeu quer baixar para os

33 mil milhões.
Manuel dos Santos, por
seu lado, disse que “na
pior das hipóteses Portu-
gal vai receber 30 mil
milhões, o que é um va-
lor brutal e que contraria
as teses da comunicação
social de que não vai ha-
ver nada para ninguém”.
O socialista, por outro
lado, criticou o facto de
o Conselho Europeu con-
tinuar a “desprezar o Par-
lamento”, crítica acom-

panhada por Marinho e
Pinto, líder do PDR, que
falou num “Parlamento
minorizado. Um Parla-
mento sem capacidade
legislativa não é um Par-
lamento. Está bloquea-
do”. O antigo bastonário
dos Advogados, eleito
eurodeputado em 2014,
pelo MPT, partido com o
qual entrou em rota de
colisão, apontou tam-
bém críticas à aplicação
dos fundos europeus pe-
los políticos portugueses:
“A União Europeia dava
dinheiro a Portugal, mas
não controlou esses gas-
tos”, que acabou utiliza-
do na “corrupção, na
compra de fidelidades
políticas e promessas
eleitoralistas. Há cidades
que têm hoje centros de
congressos – exemplifi-
cou – e que nunca rece-
beram um congresso”.


