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FUNDOS EUROPEUS
| Paula Maia | 

O vale do Cávado e do Ave fo-
ram, logo a seguir Área Metro-
politana do Porto, as regiões que
mais contribuíram para o cresci-
mento do PIB e para o aumento
do volume de exportações na-
cionais. Os indicadores foram
apresentados ontem pela coorde-
nadora do Programa Operacio-
nal da região Norte na Unidade
Portugal e Espanha (DG-RE-
GIO) da Comissão Europeia no
debate sobre os 30 anos de polí-
tica regional e fundos europeus e
o seu impacto no Minho, organi-
zado pelo Centro de Informação
Europe Direct Minho (CIED
Minho) do IPCA, em parceria
com o Centro de Estudos em Di-
reito da União Europeia da
UMinho e o Centro de Investi-
gação em Ciência Política da
UMinho.

Zuzana Gáková não tem dúvi-
das de que o contributo destas
regiões para o desenvolvimento
do país foi “muito forte e in-
questionável. “Sendo regiões
com um forte sector tradicional,
e apesar de terem sido expostas
a muitos desafios como a globa-
lização, a entrada na zona euro
ou a entrada de novos países na

União Europeia, muitas empre-
sas destes sectores conseguiram
dar o salto e fazer um upgrade”,
referiu a comissária.

Além de potenciar os sectores
tradicionais, a responsável da
Comissão Europeia diz que no
Norte foram também criados no-
vos sectores que levaram a re-
gião a afirmar o seu lugar nas
áreas das novas tecnologias, dos

recursos renováveis, da electró-
nica, além da criação de uma ba-
se de investigação muito forte.
“As despesas para investigação
e desenvolvimento públicas tri-
plicaram em relação aos anos
90, assistindo-se também a um
grande aumento na capacitação
da população”, explicou a coor-
denadora do programa operacio-
nal da região Norte perante uma

vasta plateia de alunos da Escola
de Economia e Gestão da UMi-
nho.

A construção do Parque de Ex-
posições de Braga, a instalação
do INL, a requalificação e mo-
dernização do parque escolar,  a
requalificação do Bom Jesus ou
a construção da A11 foram al-
guns dos projectos apontados
pela comissária que marcaram

ao desenvolvimento da região.
O programa regional do Norte

é aquele que tem maior alocação
de verbas a nível nacional. Só o
programa Norte 2020 gera à vol-
ta de 4 mil milhões de euros.  “O
Norte 2020, o maior programa
regional, tem uma capacidade de
absorção muito boa e está à fren-
te de todos os outros programas
em termos de projectos aprova-
dos que, desde 2014, são acima
de oito mil, num total de  21 600
aplicações apresentadas.

Mais de metade dos projectos
aprovados no âmbito do Norte
2020 vai parar às PME’s que ac-
tuam nas áreas da Educação, In-
clusão Social, Investigação e
Desenvolvimento.

“É inquestionável o contributo do Cávado 
e Ave para o crescimento da região e do país”
ZUZANA GÁKOVÁ, da Comissão Europeia, assume que o programa regional do Norte é o que tem maior alocação de verbas,
dinheiro que é aplicado no desenvolvimento da região que mais tem contribuído para o crescimento do PIB e das exportações.

ROSA SANTOS

Zuzana Gáková, responsável do Programa Operacional da  região Norte na Unidade Portugal e Espanha da Comissão Europeia

O impacto dos 30 anos
da política regional e fun-
dos europeus em Portugal
foi, segundo Zuzana Gáko-
vá, “foi impressionante”.
Desde 1986 foram investi-
dos 100 mil milhões de
euros, dos quais 16 mil
milhões no Norte.
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INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA 
Barcelos integra rede
de turismo criativo
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FAMALICÃO 
Joana Matos Frias recebeu
Prémio Prado Coelho
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GUIMARÃES 
Concelho distinguido com
50 galardões Eco-Escolas
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ZUZANA GÁKOVÁ ELOGIA CÁVADO E AVE

UM TRABALHO
NOTÁVEL
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CAMINHA
GALIZA E MINHO UNIDOS 
PARA ATRAIR TURISTAS 
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TAÇA DE PORTUGAL

lSintra - Vitória SC
lFabril - Moreirense 
lPevidém - Belenenses 
lPenafiel - Gil Vicente 
lLeça - SC Braga 

TUDO PARA O SEU CASAMENTO
Braga Noivos é
evento de referência
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COMISSÃO EUROPEIA
APONTA  PARA 

UMA EUROPA MAIS
INTELIGENTE
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PRÓXIMA DO CIDADÃO

HOJE CINCO MINHOTOS 
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