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Entrevista

UNIÃO EUROPEIA
| Patrícia Sousa | 

A terminar o mandato da Comis-

são Europeia, sob a presidência

de Jean-Claude Juncker, a chefe

da Representação da Comissão

Europeia em Portugal, Sofia Co-

lares Alves, faz um balanço po-

sitivo, apesar das inúmeras

aventuras vividas nos últimos

cinco anos. Pelo caminho, Por-

tugal está a fazer “um bom apro-

veitamento” do Plano Juncker.

Mas aquela responsável deixa

um recado: “se queremos que a

União Europeia (UE) seja mais

activa, também tem que ter mais

competências”.

Correio do Minho (CM) - As
Eleições Europeias aproxi-
mam-se. Significa também que
uma nova Comissão Europeia
e formará este ano. Qual o ba-
lanço que faz da Comissão Eu-
ropeia  sob o presidente Junc-
ker?

Sofia Colares Alves (SCA)-
Foi um mandato cheio de aven-
turas a começar pela quase saída
da Grécia do Euro em 2015, que
conseguimos evitar com grande
empenho da Comissão Europeia
e em particular do presidente
Juncker e para bem da zona euro
e da própria Grécia. Depois con-
tinuamos com o Brexit em 2016
e ainda não sabemos o despecho
da saída do Reino Unido da zona
Euro. Entretanto, pelo caminho
fizemos muita coisa. Tínhamos
em cima da mesa 10 prioridades
e o balanço é extremamente po-
sitivo. A aposta no crescimento
da economia, no investimento e
no emprego foi um sucesso por-
que a economia europeia está a
crescer há seis anos consecuti-
vos. Criámos 12 milhões de no-
vos empregos e conseguimos fa-
zer baixar o desemprego para
cerca de 6%, que era um flagelo
depois da crise e que coincidiu
com o início do mandato desta
Comissão. A prioridade ‘número
1’ avançou com o relançamento
do investimento através do Pla-
no Juncker, arranjamos um me-

canismo de financiamento para
as empresas e os projectos im-
portantes e inovadores para fa-
zer face à transição para energia
limpa. 

CM - E Portugal está no bom
caminho?

SCA - Em Portugal, temos va-
lores que nos agradam, estamos
no bom caminho. Somos o quar-
to país com mais investimento
ao abrigo do Plano Juncker e te-
mos 2,5 mil milhões de financia-
mento ao abrigo do Plano Jun-
cker, mas como estes projectos
são co-financiados por privados
e públicos, acabamos por ter
quase 9 mil milhões de euros de
novos investimentos na nossa
economia. Este é um montante
extremamente bom e Portugal
conseguiu fazer um bom apro-
veitamento desta nova ferramen-
ta que foi disponibilizada pela
UE. 

CM -Como disse a UE passou
grandes desafios durante os
últimos cinco anos. Acha que
conseguiu superá-los da me-
lhor forma?

SCA - No início do mandato, a
grande questão era a consolida-

ção da zona euro e a reforma da
União Económica Monetária e
da União Bancária para reforçar
os mecanismos que temos de
resposta às crises. Temos de re-
forçar as ferramentas e instru-
mentos à nossa disposição, mas
isso é uma reforma estrutural e
todos sabemos o quanto é difícil
ter o acordo da maioria dos Esta-
dos-Membros para se fazer essas
reformas. Mas conseguiu-se
avançar alguma coisa no próprio
reforço da União Económica
Monetária. Pelo menos há um
acordo político para um orça-
mento, que poderá ajudar os paí-
ses a investirem em situação de
crise. Além disso, a reforma do
mecanismo europeu de estabili-
dade permitiria reforçar a zona
euro para intervir em economias
mais afectadas pelos choques

externos de modo a fazer uma
espécie de travão à espiral de de-
pressão económica que se tem
com as crises. 

Reforçamos também o sistema
bancário e lidamos com o crédi-
to mal parado na UE. Temos ain-
da uma proposta em cima da
mesa, que ainda não consegui-
mos aprovação no Conselho,
que é a garantia bancária co-
mum, que será a última peça do
puzzle da União Bancária. Já te-
mos um mecanismo de supervi-
são comum, um fundo de resolu-
ção comum e falta agora a ga-
rantia comum.

CM - Mas faz um balanço
positivo deste mandato?

SCA - Conseguimos fazer 80%
das reformas estruturais que
queríamos avançar, mas faltam

20% porque algumas reformas
são difíceis e implicam uma
transferência de poderes para os
organismos da UE. Mas alguns
Estados-Membros, quando toca
a questões financeiras, têm difi-
culdade, como é natural, de te-
rem uma palavra a dizer.

CM - Os chefes de Estado
reuniram-se em Sibiu, na Ro-
ménia, para um Conselho de
Estado Informal. O que espe-
rava a Comissão deste encon-
tro?

SCA - Convocamos esta reu-
nião fora do quadro dos Conse-
lhos Europeus, que se realizou
no passado dia 9 de Maio, para
marcar uma nova etapa na agen-
da do projecto europeu, na qual
gostaríamos que os líderes euro-
peus estivessem de acordo com
a estratégia futura da UE.

CM - E quais são os grandes
pilares para essa estratégia fu-
tura para UE?

SCA - Colocamos em cima da
mesa uma comunicação que de-
termina cinco grandes áreas:
uma Europa que protege (segu-
rança e defesa, mas também as
migrações com uma gestão co-
mum nesta áreas), uma Europa
mais competitiva (para fazer fa-
ce à revolução digital e à trans-
formação que isso vai implicar
na nossa economia e na forma
como hoje o trabalho está orga-
nizado), uma Europa influente
no mundo (pretendendo-se uma
Europa com uma voz mais coor-
denada no que diz respeito aos
desafios geopolíticos); uma Eu-
ropa mais sustentável (com a
transição para a produção e ener-
gia limpa e o combate às altera-
ções climáticas) e uma Europa
mais justa. 

Queremos ter uma UE com re-
partição mais justa de rendimen-
tos, fiscalidade mais justa, que
as empresas digitais e as transac-
ções financeiras paguem impos-
tos na UE, que haja menos frau-
de fiscal e menos branquea-
mento de dinheiro. Mas temos
que continuar a trabalhar, por-
que mais uma vez, a fiscalidade
implica uma transferência de po-
deres para a UE. 

CM - Mas o que se espera do
futuro?

SCA - Queremos ter uma linha
de orientação para depois das
eleições europeias a nova Co-
missão Europeia possa trabalhar
em função desse roteiro e possa-
mos continuar a trabalhar e a
completar a UE.

Portugal está no “bom caminho” 
com benefícios do Plano Juncker
SOFIA COLARES ALVES, Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, participou em
vários eventos associados ao Dia da Europa. Responsável fez balanço positivo do mandado Juncker.

DR

Chefe da Representação da Comissão europeia em Portugal participou na ‘Semana Europeia’, organizada pelo CIED Minho do IPCA

lll
“Conseguimos fazer 80% das reformas estruturais que
queríamos avançar, mas faltam 20% porque algumas
reformas são difíceis e implicam uma transferência de poderes
para os organismos da UE. Mas alguns Estados-Membros,
quando toca questões financeiras, têm dificuldade, como é
natural, de terem uma palavra a dizer.”
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CM - No seguimento da polí-
tica de aproximar os cidadãos
à União Europeia (UE), foi
criado o Livro Branco. Que
balanço é que faz desse instru-
mento? Conseguiu-se atingir o
objectivo pretendido?

SCA - O Livro Branco foi um
documento para se iniciar o de-
bate com os cidadãos sobre o fu-
turo da Europa, de forma a ex-
plicar às pessoas que não po-
demos ter tudo na vida. Se que-
remos que a UE seja mais activa,
também tem que ter mais com-
petências. Por exemplo, no caso
dos incêndios, as pessoas per-
guntam porque é que a UE não
faz mais na área de combate de
gestão de floresta e incêndios. E
eu respondo: porque não temos
competências, essa é uma maté-
ria da responsabilidade nacional.  

No entanto, há vários envelo-
pes de financiamento que podem
financiar projectos e nesta área
temos, por exemplo, programa
‘Life’ que pode financiar projec-
tos que permitem uma gestão
mais sustentável da nossa flores-
ta. Agimos também ao aprovar o
programa ‘RescUE’, que é um
mecanismo que vai permitir à
UE ter meios próprios para com-
bater catástrofes naturais, por-
que até agora dependíamos de
meios dos Estados-Membros.
Tudo isto é importante porque as
pessoas têm que perceber que
não se faz mais UE se não tiver-
mos mais recursos. Este debate
tem que ser feito e se não der-
mos esses meios então temos
que reduzir as ambições daquilo
que queremos para a UE e aí a
UE vai deixar de intervir numa
série de áreas e terão que ser os
Estados-Membros a assegurar,
não só as políticas mas também
o financiamento. 

CM - Foram criadas muitas
iniciativas direccionadas para
os jovens, mas elas estão a che-
gar aos jovens?

SCA - Elas estão a chegar aos
jovens. Não tenho dúvidas ne-
nhumas que o Eramus+, por
exemplo, chegue aos jovens em
todas as suas vertentes. O mes-
mo acontece ao Corpo Europeu

de Solidariedade, que também já
tem muitos jovens inscritos. 

Nunca a UE deu tantas oportu-
nidades não só aos jovens como
a todos os cidadãos. Há muita
coisa que se pode fazer desde
que haja interesse e iniciativa.

CM - Falta esse interesse e
iniciativa?

SCA - Às vezes falta. Não falta
é informação, porque há muita
informação. As pessoas que es-
tão atentas esbarram todos os
dias com informação sobre a
UE. 

CM - que balanço é que faz
dos encontros pelo país com a
população?

SCA - Há muitas expectativas
sobre a UE que depois são de-
fraudadas, porque as pessoas

pensam que a UE tem poderes
que de facto não tem. Todos os
diálogos de cidadãos, mais de 70
em Portugal, foram fundamen-
tais. Mas as pessoas em geral es-
tão interessadas e são positivas.
O Eurobarómetro diz que os
portugueses sentem-se euro-
peus, sobretudo, os jovens. E os
nossos jovens têm hoje muita
mais mobilidade e exercem-na.
No geral, os jovens são positivos
e optimistas em relação à UE.
Depois falta-lhe o interesse pela
vida política, mas isso não é só
em relação à UE é também em
relação à política nacional.
Quando me dizem que os jovens
não se interessam pela política
europeia eu questiono: mas os
jovens interessam-se pela políti-
ca nacional? Tem que haver inte-
resse e trabalho nesse sentido.

“Se queremos mais da União Europeia 
também temos de dar mais”

FLÁVIO FREITAS

Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, falou da importância do diálogo com os cidadãos

lll
“O grande objectivo do Livro Branco foi explicar aos cidadãos
que a UE só pode responder às expectativas das pessoas 
se tiver meios e não só meios financeiros, mas também 
em termos  de funcionamento das instituições e na tomada 
de decisão.”

Envolver mais os jovens
Falta uma disciplina para se falar 
da União Europeia na sala de aula
Porque é preciso “envolver mais os jovens” nas discussões sobre a Europa e
porque o “pior é ter gente a gritar sobre o que não se sabe”, a chefe da Re-
presentação da Comissão Europeia em Portugal defendeu a necessidade de
se falar na Europa de forma partilhada, porque isso é uma “responsabilidade
de todos”. 
“Não podem ser só as instituições europeias a falar da Europa nem se falar
de Europa apenas quando há eleições europeias. A União Europeia tem de
fazer parte do dia a dia das pessoas e o que pedimos é que se considere vi-
vamente haver uma disciplina, um tempo dentro do tempo escolar, para se
falar da União Europeia”, defendeu Sofia Colares Alves, referindo que a ideia
não é falar inicialmente das instituições, competências e poderes, mas “falar
dos países que fazem parte, partilhar valores e que é importante continuar
a lutar por este projecto”.
A recomendação já foi feita ao Conselho Europeu, porque “a comunicação
não pode ser só delegada nas instituições europeias, os Estados Membros,
os políticos e as instituições nacionais têm que fazer esforço para comunicar
a União Europeia”, assumiu aquela responsável, admitindo que esse traba-
lho começa na escola. 
Apesar da muita comunicação que é feita através do digital, Sofia Colares
Alves destacou a importância de fazer debates cara a cara. “Fizemos mais de
70 debates com públicos variados para percebermos o que as pessoas pen-
sam da União Europeia e que preocupações têm”, justificou aquela respon-
sável, confirmando que “há muita falta de conhecimento junto dos jovens”. 

§sensibilização
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Concluído o Ativar Braga, o
director geral da Associação Co-
mercial de Braga, Rui Marques,
faz um balanço positivo do pro-
jecto que trouxe os centros co-
merciais de 1.ª geração para a
ordem do dia. Está dado o pri-
meiro passo para chamar a aten-
ção para um sector do comércio
que precisa ser revitalizado e
reabilitado.

Terminado o projecto Ativar

Braga, que balanço faz?

Rui Marques - O nosso princi-
pal objectivo foi concretizado. O
projecto nasce sobretudo para
colocar o tema na agenda. Con-
seguimo-lo. Os centros comer-
ciais de 1.ª geração são equipa-
mentos bem localizados, na
maior parte dos casos, mas fo-
ram ficando abandonados e de-
sactualizados. Um dos grandes
constrangimentos a qualquer ac-
tuação é a propriedade que é pri-
vada e muito fragmentada. São
também estruturas que não têm
unidades de gestão. Existe um
condomínio, mas que assume
apenas os serviços básicos de
apoio, como limpeza, ilumina-
ção e eventualmente segurança.

Falta uma equipa de gestão que
seja capaz de consertar esforços
e identificar estratégicas para
tornar estes centros mais compe-
titivos e apelativos.

Como é que o projecto con-

tribuiu para isso?

RM- Quando apresentamos a
candidatura ao Norte 2020, ela
previa duas acções. Primeiro, a
realização de um estudo que fos-
se capaz de fazer um diagnóstico
da situação e, sobretudo, identi-
ficar pistas para propostas de re-
comendação para futuro. Tinha
uma segunda componente de ca-

pacitação das empresas instala-
das nestes centros comerciais ou
que pretendessem aí instalar-se.

Que soluções aponta o estu-

do?

RM- O estudo, desenvolvido
por uma equipa independente,
aponta a possibilidade de haver
uma solução musculada, ou seja
de haver alguém que compre to-
das as fracções, reabilite e possi-
velmente lhe possa dar novos
usos. Percebemos de imediato
que esta era uma solução difícil
de concretizar devido à frag-
mentação da propriedade e à di-
ficuldade que é chegar a acordo
com tantos intervenientes. 

Portanto, seguiu-se uma linha
diferente de pensamento de
apontar pistas e de contaminar

positivamente estes centros a
partir de dentro, contando com
as pessoas que já lá estão. É uma
abordagem completamente dife-
rente, é verdade, mais difícil,
mas eu diria que algumas das
grandes linhas de acção passam
pela formação e capacitação das
pessoas do centro.

Nós achamos que é possível,
no futuro, criar unidades de ges-
tão destes centros comerciais e
criar uma rede a título de expe-
riência piloto de centros comer-
ciais de 1.ª geração. Uma rede
que possua uma comunicação
comum, mas naturalmente des-
tacando a complementaridade
destes centros, cada um com as
suas próprias especificidades. 

Acreditamos que depois de se-

rem mais frequentados, terem
novas lojas, terem empresários
mais capacitados e entusiasma-
dos, vai acabar por surgir um
movimento de reabilitações dos
espaços.

Uma das dimensões do pro-

jecto foi a capacitação das pes-

soas?

RM - Seleccionámos cinco
grupos formados, cada um, por
10 empresários. Ao todo acaba-
mos por apoiar 51 empresas e fi-
zemos processos de capacitação,
através sobretudo de técnicas de
coaching muito individualizado
num total de 1500 horas. 

Ao todo foram 83 pessoas das
51 empresas a participar neste
processo. Cerca de 20% dessas
horas foram investidas em ses-
sões de grupo e 80% em sessões
individuais, especificamente pa-
ra ajudar as empresas de cada
negócio a melhorar o desempe-
nho, indo ao encontro daquilo
que eram as efectivas necessida-
des de cada empresa. Ou seja,
foram feitos diagnósticos e pla-
nos de acção à medida de cada
empresa. 

O processo de capacitação de-
senvolveu-se ao longo de seis
meses e teve um acolhimento
extraordinário. Num inquérito
de avaliação às empresas que
participaram disseram 100% que
das actividades desenvolvidas
no projecto foram úteis ou muito
úteis. Disseram-nos também,
100%, que era importante ou
muito importante a continuidade
do projecto. Mas, à questão se o
projecto tinha contribuído para
mudança no centro comercial,
metade disse que não. Isto tam-
bém vem muito se calhar pelas
expectativas que as pessoas ti-

nham que gostariam que pudes-
se haver intervenção e reabilita-
ção física dos edifico, mas este
projecto tinha um envelope fi-
nanceiro pequeno e não podia
intervir até porque estamos a fa-
lar de propriedade privada.

Ficou lançada uma semente?

RM- Chegamos ao fim deste
projecto com a sensação de esta
foi apenas a primeira etapa. Lan-
çámos a semente, despertámos
de forma bem conseguida a so-
ciedade para o problema que
passou a entrar na agenda políti-
ca, quer ao nível do urbanismo
quer das actividades económi-
cas. Encontramos já alguns ins-
trumentos financeiros, no âmbi-
to dos quais se fizeram candida-
turas novas, em parceria com o
Município, a fundos europeus,
directamente a projectos decidi-
dos em Bruxelas, para tentar en-
contrar plataformas mais robus-
tas para uma intervenção mais
de fundo. De qualquer maneira,
a ACB está também a tentar en-
contrar um programa já em Por-
tugal para que se possa intervir.

Porém, pode dizer-se que o

projecto acaba por ter conti-

nuidade com outra iniciativa?

RM- Sim. Vamos tirar partido
da Pop Up Store, junto ao posto
de Turismo. É um espaço de di-
vulgação temporária de activida-
des económicas e nos próximos
meses vai ficar afeto à activação
e negócios destes centros comer-
ciais de 1.ª geração. É uma for-
ma de ajudarmos estas empresas
a vir para rua, a mostrar o seu
produto, numa zona de Braga
com um tráfego pedonal muito
relevante. O nosso objectivo é
que até ao final do ano passem
20 empresas pela Pop Up Store.

DR

Rui Marques, director geral da ACB

CENTROS DE COMERCIAIS DE 1.ª GERAÇÃO 

Projecto Ativar Braga cumpriu missão
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