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Oportunidades e
perigos em debate

CIED União Europeia para 2030

Pedro Granja
Foto: DR

O Centro de Informação
Europe Direct (CIED), se-
deado no Instituto Poli-
técnico do Cávado e do
Ave (IPCA), lançou a
questão “Que União Eu-
ropeia para 2030?” para
uma conferência online,
que se realizou terça-fei-
ra e juntou um conjunto
de personalidades, entre
as quais, a presidente do
IPCA, Maria José Fernan-
des, o edil barcelense,
Miguel Costa Gomes, e a
chefe da Representação
da Comissão Europeia em
Portugal, Sofia Colares
Alves.
Foram elencadas as vári-
as conquistas do espaço
europeu, com Maria José
Fernandes a destacar o
papel preponderante da
UE no investimento feito
na Educação: “Ninguém
terá dúvidas do impacto

da União Europeia no
Ensino Superior”, através
da criação de “programas
que têm contribuído para
a sua evolução, “sobretu-
do para formar jovens e
cidadãos”, destacando o
Erasmus, que “permitiu a
milhares de jovens” ad-
quirir conhecimentos
além-fronteiras.
O presidente da Câmara
de Barcelos concordou
com o “impacto extrema-
mente positivo” da UE no
desenvolvimento de paí-
ses e regiões, apontando,
no entanto, os perigos de
uma desintegração, que
poderá ter começado
com o Brexit. A defesa da

democracia na Europa
será o desafio mais im-
portante para os próxi-
mos dez anos, defendeu
o autarca, alertando para
a perigosidade dos movi-
mentos xenófobos e ra-
cistas, criticando, por ou-
tro lado, aquilo a que
chamou de “rivalidade
economicista” que está a
crescer no mundo, dan-
do o exemplo da pressão
que os grandes grupos
económicos fizeram jun-
to dos estados, conse-
guindo “travar” o ritmo
da vacinação.
Já Sofia Colares Alves dis-
se que a Europa desen-
volveu-se sempre entre
crises, e esta é mais uma
delas, que, no seu enten-
der, terá que ser olhada
como mais “uma oportu-
nidade: “A pandemia veio
mostrar que há muitas
falhas na Europa, com
um fosso grande entre as
necessidades das pesso-
as e os poderes da UE”.


