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José Manuel Fernandes defende estratégia comum
para promoção da natalidade na Europa

 Jorge Oliveira

O 
eurodeputado José 

Manuel Fernandes 

promete continuar 

a trabalhar por uma 

«Europa aberta, livre, de 

valores e defensora da re-

ciprocidade. Preocupado 

com o envelhecimento 

da população europeia, 

o deputado europeu elei-

to pelo PSD, defendeu a 

adoção de uma estratégia 

comum na União Euro-

peia (UE) para a promo-

ção da natalidade.

 José Manuel Fernan-

des falava ontem, em Bru-

xelas, numa sessão de in-

formação no Parlamento 

Europeu, integrada na 

apresentação de vence-

dores de um concurso in-

titulado "Empreender e 

Inovar".

A UE tem cerca de 500 

milhões de habitantes, re-

presentando 6,6 da popu-

lação mundial.

José Manuel Fernan-

des defendeu ainda uma 

maior coesão territorial e 

social no espaço da UE, re-

ferindo que ainda há de-

sigualdades que é neces-

sário «combater».

O deputado europeu 

do grupo PPE falou ain-

da das ameaças dos popu-

lismos  na Europa, advo-

gando que a UE «tem que 

estar pronta para se de-

fender» e «coordenar es-

forços» com vista ao de-

senvolvimento de uma 

«estratégia comum».

Fernandes teme 
crescimento 
dos extremismos
Face às ameaças de maior 

representatividade no 

Parlamento Europeu de 

grupos partidários de ex-

trema esquerda e de ex-

trema direita, o eurode-

Eurodeputado recebeu, no Parlamento Europeu, três grupos do distrito de Braga

José Manuel Fernandes afirma que há desigualdades que é necessário "combater"

putado socialdemocrata 

referiu que o seu maior 

receio nas nas próximas 

eleições de maio é que 

«os moderados não te-

nham uma maioria» que 

lhes permita fazer passar 

uma decisão.

«Se os extremos cres-

cerem, teremos esse risco. 

O PPE tem sido uma so-

lução aqui no Parlamen-

to», acrescentou.

Nesta sessão de infor-

mação, José Manuel Fer-

nandes falou também de 

aspetos económico-finan-

ceiros no seio da UE, no-

meadamente do orçamen-

to para este ano que é de 

150 mil milhões de euros, 

e da importância que a 

inovação e o empreende-

dorismo têm para a cria-

ção de riqueza e salários 

dignos.

85 por cento 
do investimento
português é europeu
«Portugal vai receber 12,9 

milhões de euros por dia. 

Mais de 85 por cento do 

investimento público em 

Portugal tem origem no 

financiamento europeu», 

assinalou José Manuel Fer-

nandes, que é relator do 

PPE na Comissão de Orça-

mentos, lamentando que 

haja forças partidárias no 

Parlamento Europeu, no-

meadamente o Bloco de 

Esquerda, que não falem 

de empreendedorismo.
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José Manuel Fernan-

des, que esteve envolvido 

na negociação dos próxi-

mos fundos comunitá-

rios, deu conta que o In-

vestEU, o substituto do 

Plano Junker, está apro-

vado, falta saber se terá 

uma garantia de 650 ou 

750 milhões.

Neste encontro com 

três grupos vindos do dis-

trito de Braga, um escolar, 

um empresarial e outro de 

autarcas, o eurodeputado 

falou ainda dos atentados 

terroristas, os quais con-

siderou «injustificáveis e 

cobardes».

Na apresentação dos 

premiados do concurso 

"Empreender e Inovar na 

UE", organizado pelo Cor-

reio do Minho com o pa-

trocínio de José Manuel 

Fernandes e a colabora-

ção do IPCA, o vencedor, 

André Santos, explicou 

como funciona o projeto 

vencedor, "FreeO". 

Pensado e idealizado 

inicialmente por André 

Santos, Designer Indus-

trial e de Produto; Daniela 

Cardoso, Técnica Radio-

terapia; e André Cardo-

so, Médico; originou pos-

teriormente uma tese de 

mestrado no IPCA  - Ins-

pituto Politécnico do Cá-

vado e do Aveonde foram 

idealizados os conceitos 

básicos, sendo mais tarde 

desenvolvido e validado 

o protótipo funcional em 

parceria com o 3B’s Re-

search Group.

Forma de combate
as "fake news"
Com este projeto, os auto-

res pretendem  desenvol-

ver um sistema que «pos-

sibilitará alterar a forma 

de aplicação e manusea-

mento dos sacos de co-

lostomia, permitindo ao 

utilizador um controlo 

mais fisiológico da liber-

tação das fezes, bem co-

mo um melhor controlo 

da libertação de gases e 

ruídos». «Em relação aos 

produtos no mercado, tra-

ta-se de uma alternativa 

mais natural, higiénica, 

agradável, segura e efi-

caz, com vista a propor-

cionar uma maior quali-

dade de vida e autonomia 

ao seu utilizador«, expli-

cou André Santos.

José Manuel Fernandes 

destacou o carácter ino-

vador do "FreeO", pro-

jeto que está à procura 

de investidores para ser 

comercializado.

Na altura, o eurode-

putado elogiou também 

os trabalhos que têm si-

do premiados no âmbi-

to do concurso organiza-

do pelo Diário do Minho, 

Prémio Jovem Europa, e 

defendeu que «era impor-

tante» que nos programas 

das escolas existisse mais 

informação sobre o fun-

cionamento da UE e das 

suas instituições. 

«Essa seria a melhor 

forma de combater as 

fake news», acrescentou 

José Manuel Fernandes.Grupos do distrito de Braga mostraram trabalho do projeto "Empreender e inovar"
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igreja viva | A opinião de Eugénia Quaresma: «Não se trata apenas de migrantes»
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DE BRAGA
E DE GUIMARÃES 
PROMOVEM VALORES  

AUTARCAS MINHOTOS DEFENDEMAUTARCAS MINHOTOS DEFENDEM
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Concelho
de Fafe rende 
homenagem
ao trabalho  
com dignidade 
humana
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BRAGA P.06

Vieira do Minho
e Amares querem  
nova ponte
sobre o rio Cávado

Cientistas europeus
discutem investigação
em Braga

Cinco toneladas
de lixo retiradas
do litoral 
de Esposende
por 700 voluntários
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5 A 7 DE ABRIL

GRANDE ABERTURA
NOVO ESPAÇO DE USADOS EM FAFE
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