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Eurodeputado do Minho defende aprovação 
imediata do orçamento para evitar ruturas

 Francisco de Assis

O 
eurodeputado do 

Minho defendeu 

ontem a aprovação 

imediata do Qua-

dro Financeiro Plurianual 

(QFP) da União Europeia 

para evitar ruturas de ver-

bas, designadamente para 

agricultores, estudantes, 

investigadores e mesmo 

para as autarquias locais. 

José Manuel Fernandes 

falava em Barcelos, num 

debate com mais dois eu-

rodeputados portugueses, 

organizado pelo IPCA.

A iniciativa teve como 

mote precisamente "O fu-

turo do Quadro Finan-

ceiro Plurianual da UE" e 

contou ainda com os eu-

rodeputados Manuel dos 

Santos e António Mari-

nho e Pinto. 

Na sessão de abertu-

ra intervieram Maria Jo-

sé Fernandes, presidente 

do IPCA e Pedro Valente 

da Silva, chefe do Gabi-

nete do Parlamento Eu-

ropeu em Portugal. 

Na sua intervenção, 

José Manuel Fernandes 

para que a próxima Co-

missão e o futuro Parla-

mento possam acrescen-

tar prioridades, sem que 

isso possa prejudicar os 

montantes atribuídos a 

cada Estado-membro». E 

apresentou outro argue-

mento. «Não podemos 

aceitar a interrupção de 

mostrou-se favorável à 

aprovação imediata, an-

tes das eleições do próxi-

mo ano para o Parlamen-

to Europeu e ainda dentro 

do atual QFP, que termi-

na em 2020. 

Por um lado, para ga-

rantir «uma revisão inter-

calar obrigatória do QFP, 

programas. Os estudan-

tes, os agricultores, os in-

vestigadores, os empresá-

rios, as autoridades locais 

e regionais precisam dos 

programas e fundos que 

utilizam. Será grave e alta-

mente problemática, por 

exemplo, a interrupção do 

Erasmus+, dos pagamen-

tos diretos aos agriculto-

res, do financiamento à 

investigação e ao ensino 

profissional. E é o que vai 

acontecer, se não apro-

varmos o QFP nesta le-

gislatura», avisou.

Contra a redução 
do QFP para 5 anos 
José Manuel Fernandes 

mostrou-se igualmente 

estar contra as posições 

e movimentos a favor de 

uma redução do QFP pa-

ra 5 anos. Assim, defen-

deu que o próximo QFP 

mantenha uma duração 

de sete anos, consideran-

do que traz «mais estabi-

lidade e previsibilidade». 

Região A pergunta que se faz é quando 
é que Portugal vai atingir 
a maioridade financeira, 
deixando de precisar dos 
fundos comunitários?

No âmbito do debate, nos 
corredores do IPCA foi 
inaugurada uma exposição 
"Portugal e a Europa  
em Cartoons".
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O eurodeputado entende 

que a redução do período 

temporal «seria má para 

Portugal e os outros paí-

ses da coesão. Porque os 

programas demoram a 

arrancar e há sempre um 

calvário a percorrer, sen-

do que as taxas de exe-

cução disparam nos úl-

timos anos».

O europarlamentar 

informou a plateia que, 

atualmente, o QFP repre-

senta cerca de 1% do Ren-

dimento Nacional Bru-

to (RNB) da UE, cerca de 

1,087 biliões de euros pa-

ra a UE 28. «Isto é clara-

mente insuficiente relati-

vamente a tudo o que os 

cidadãos esperam da UE 

e a todos os desafios que 

a UE enfrenta».

Segundo Fernandes, 

a proposta da Comissão 

para o próximo QFP, es-

tá previsto um montante 

total de cerca de 1,1% do 

RNB da UE, 1,135 biliões 

de euros. Revelou ainda 

José Manuel Fernandes, Manuel dos Santos e Marinho Pinto debateram orçamento da UE perante alunos e docentes do IPCA

que a proposta do Parla-

mento Europeu é superior 

à proposta da Comissão.

Entretanto, José Ma-

nuel Fernandes também 

está contra os cortes nas 

verbas para Portugal. «Não 

aceitamos cortes. Estou 

convencido que Portugal 

continuará a garantir mais 

de 11,5 milhões de euros 

por dia, ou seja, o enve-

lope financeiro para os 

sete anos será de mais de 

33 mil milhões de euros».

Marinho e Pinto 
deu os parabéns 
ao Minho pelo seu 
eurodeputado
Outro dos intervenientes 

do debate, moderado por  

Paulo Monteiro, foi An-

tónio Marinho e Pinto, 

que denunciou os mui-

tos milhões provenientes 

da UE «muito mal gastos 

em corrupção, em obras 

desnecessárias na fideli-

zação partidária».

Ao seu estilo, Marinho 

e Pinto deu os «parabéns 

a José Manuel Fernandes 

e ao Minho pelo seu euro-

deputado. Tem feito um 

grande trabalho em prol 

de Portugal e da região».

Este europarlamentar 

defende que o Parlamen-

to Europeu tem que ter 

poder legislativo. «Por-

que está bloqueado a ju-

sante e a montante».

Quanto a Manuel dos 

Santos, também elogiou 

José Manuel Fernandes, 

reconhecendo que é «di-

fícil» falar depois dele, ga-

rantiu que, apesar das crí-

ticas, «Portugal vai receber 

um grande envelope fi-

nanceiro. No mínimo, 30 

mil milhões de euros».

Na plateia estiveram 

convidados, docentes e 

alunos do IPCA.Presidente do IPCA, Maria José Fernandes e Pedro Valente, à frente da plateia
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Sp. Braga e More irense 
com ambição reforçada 
para o dérbi de hoj e

Taça leva Braga a Setúbal, 
Vitória ao Bessa 
e Moreirense ao PortoP.22-23 P.25
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Luta contra a exclusão
aumentou integração escolar  
BRAGA O programa “Geração Tecla” está a ser decisivo para a inclusão escolar e social 
da comunidade de etnia cigana que vive no bairro social de Santa Tecla, em Braga. 
Em nove anos, levou a comunidade a ir muito além do 1.º ciclo e a assumir 
a frequência escolar como um fator determinante para a realização pessoal. P.04

Braga P.05

DIA 
DAS LIVRARIAS
PROMOVE 
ESPAÇOS
DE CULTURA
EM BRAGA A
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região P.14

MILHARES 
DE ESTUDANTES 
CUMPRIRAM 
TRADIÇÃO 
DO PINHEIRO 
EM GUIMARÃES

José Manuel Fernandes
defende aprovação imediata
do orçamento da UE

D
M

REGIÃO O eurodeputado José Manuel Fernandes 
defendeu, ontem, no Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave, em Barcelos, a aprovação imediata do 
Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia 
para evitar ruturas de verbas. P.12


