
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 24,38 x 31,68 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 77946651 01-12-2018

BARCELOS
| Teresa Marques Costa | 

Portugal irá receber, entre 2021
e 2027 entre 30 a 36 mil milhões
de euros de fundos europeus
com o envelope mais recheado a
ser proposto pelo Parlamento
Europeu, mas as propostas ainda
estão a ser negociadas.

O futuro quadro financeiro plu-
rianual da União Europeia (UE)
esteve em debate, ontem, no Ins-
tituto Politécnico do Cávado e
do Ave (IPCA), pela voz de três
deputados ao Parlamento Euro-
peu: José Manuel Fernandes,
Manuel dos Santos e António
Marinho e Pinto, sob moderação
do director do jornal ‘Correio do
Minho’, Paulo Monteiro.

José Manuel Fernandes consi-

dera que a proposta do Parla-
mento Europeu “é excelente” e
“responde aos desafios da UE”
na medida em que defende a so-
lidariedade e não aceita cortes
nas políticas de coesão.

Mesmo que vingue a proposta
do Conselho Europeu - que ron-
da os 30 mil milhões de euros,
“vamos ter mais dinheiro” subli-
nhou Manuel dos Santos, que
considera que “vai ser muito di-
fícil construir um modelo finan-
ceiro” num contexto de Brexit,
da actual situação da Itália e do
potencial abandono da Chance-
ler alemã Angela Merkel.

“Temos que decidir se quere-
mos uma Europa com políticas
ou uma Europa limitada à fas-
quia do 1%” afirmou o eurode-
putado eleito pelo PS.

Proposta do PE dá mais dinheiro a Portugal
ENVELOPE FINANCEIRO para Portugal no horizonte 2021-2017 varia em seis mil milhões de euros conforme a proposta que
vingue. Ontem, no IPCA, em Barcelos, três eurodeputados de diferentes partidos defenderam a proposta do Parlamento Europeu.

ROSA SANTOS

Três eurodeputados participaram no debate promovido pelo IPCA

BarcelosMinho
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“Como podemos pedir um reforço das
verbas para a coesão quando os fundos
europeus  têm sido utilizados pelos go-
vernos portugueses para agravar as assi-
metrias?” A pergunta foi lançada pelo eu-
rodeputado António Marinho e Pinto no
debate sobre ‘O futuro quadro financeiro
plurianual da União Europeia’ que ontem
se realizou no IPCA, em Barcelos, para
uma plateia de estudantes, professores e
público em geral.

António Marinho e Pinto assumiu uma
posição crítica ao afirmar que “doa a
quem doer muito do dinheiro que veio da
União Europeia para a formação profis-
sional e para a coesão social foi muito
mal gasto”.

O eurodeputado denuncia que “a despe-
sa não foi escrutinada pela União Euro-
peia” porque “o que interessava era que
Portugal votasse de acordo com os inte-
resses do eixo franco-alemão”.

Marinho e Pinto admite que Portugal es-
tá, há 30 anos, a receber mais dinheiro
que o que paga.

Em relação ao próximo orçamento da

UE, aquele eurodeputado denuncia que “a
questão é política” porque apesar de ter
asumido uma importância crescente, o
Parlamento Europeu (PE) está “bloquea-
do a montante e a jusante”.

O eurodeputado Manuel dos Santos

também reconhece que “o futuro vai ser
obviamente condicionado pela capacida-
de que o PE tiver e pela evolução da UE”.

Manuel dos Santos não acredita que ha-
ja perspectivas de definir o futuro quadro
financeiro plurianual antes das eleições
europeias.

Neste contexto, o eurodeputado eleito
pelo PS considera importante perceber
como vai ser o próximo PE.

Parlamento Europeu terá que defender a sua proposta

Eleições europeias condicionam
quadro financeiro plurianual

lll
O eurodeputado António Marinho e
Pinto aproveitou o debate no IPCA
para prestar homenagem ao
‘concorrente’ José Manuel Fernandes
pelo “trabalho que tem feito em prol
de Portugal” e pela “competência
com que tem desempenhado” a sua
função no Parlamento Europeu.
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A região norte e o resto do país
já deveriam estar a dizer o que
querem fazer com o envelope fi-
nanceiro que se prevê para Por-
tugal no próximo quadro pluria-
nial de fundos da União
Europeia, independentemente de
serem 30 ou 36 mil milhões de
euros.

O desafio foi lançado ontem
pelo eurodeputado José Manuel
Fernandes no debate em que
participou no Instituto Politécni-
co do Cávado e do Ave (IPCA),
em Barcelos, juntamente com os
eurodeputados Manuel dos San-
tos e António Marinho Pinto.

José Manuel Fernandes defen-
de uma “atitude proactiva” en-
volvendo, a Norte, as empresas,
os institutos politécnicos e as

universidades, os agricultores e
outras forças da região.

“É necessário um envolvimen-

to e que os recursos cheguem às
pessoas” reforça o eurodeputado
eleito pelo PSD.

José Manuel Fernandes susten-
ta que é preciso antecipar-se pa-
ra que os futuros regulamentos

de enquadramento dos fundos
europeus se acomodem aos pro-
jectos que são precisos no terre-
no e não ao contrário.

“Em Portugal, torturam-se os
projectos para caberem nos re-
gulamentos” exemplifica o euro-
deputado minhoto.

José Manuel Fernandes salva-
guarda que “estes recursos fi-
nanceiros têm de ser utilizados
para acrescentar valor e não para
substituir despesas correntes”.

As taxas de co-financiamento
também são importantes, alerta
o eurodeputado que lembra que
“para uma região pobre não é a
mesma coisa um esforço de 50
ou de 15 por cento”.

“Também aqui é importante o
Governo português dizer o que
quer” alerta José Manuel Fer-
nandes, assumindo: “recursos fi-
nanceiros vamos ter”.

É preciso dar destino aos fundos europeus
PORTUGAL E CADA REGIÃO em particular já deveriam estar a definir os projectos que querem concretizar com o apoio do
próximo quadro comunitário, antecipando-se aos regulamentos, apelou ontem o eurodeputado José Manuel Fernandes.

ROSA SANTOS

José Manuel Fernandes foi ontem elogiado pelo seu trabalho no Parlamento Europeu
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