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EUROPE DIRECT MINHO
| Patrícia Sousa | 

O espaço Europe Direct Minho,
instalado no campus de Barcelos
do Instituto Politécnico do Cá-
vado e do Ave (IPCA), que foi
ontem inaugurado, é um “pro-
jecto relevante”, que conta com
o apoio dos municípios, de mui-
tas escolas, de várias entidades
empresariais e associações, da
comunicação social e de muitas
outras organizações, que, com
muito trabalho em rede, visa
aproximar as populações das po-
líticas europeias e dessa forma
fazer a devida integração euro-
peia”, defendeu a presidente do
IPCA, Maria José Fernandes,
admitindo que “ainda há muito a
fazer”.

O Europe Direct Minho é um
projecto do IPCA, em parceria
com a Comissão Europeia atra-
vés da sua representação em
Portugal, que desenvolve um
trabalho de colaboração com a
Comissão Europeia e o Parla-
mento Europeu para promover o
projecto europeu. Este espaço é
a parte da nova geração da Rede
Europe Direct e desta forma a
alteração da designação de Cen-
tro de Informação Europe Direct
(CIED) Minho para Europe Di-
rect Minho. “Este espaço conti-
nua o trabalho do CIED Minho e
através do seu trabalho no terre-
no recolhe e sistematiza as ex-
pectativas, as questões, as aspi-
rações dos cidadãos da região de
intervenção, no que diz respeito
ao projecto europeu e transmite-
as às instituições europeias, para
que estas as possam verter nas
suas propostas e aprovações de
programas e políticas”, explicou
ainda a presidente do IPCA du-
rante a cerimónia de inaugura-
ção, assumindo este projecto co-
mo “relevante” para apoiar a
transmissão das políticas da
União Europeia aos cidadãos do
Minho.

“Nunca como agora sentimos a
importãncia em fazermos parte

da Europa e estamos numa fase
em que ainda temos muito a fa-
zer, seja no desenvolvimento da
coesão territorial e social, seja
na área do ambiente e desenvol-
vimento sustentável, seja na área
da digitalização”, defendeu Ma-
ria José Fernandes, evidencian-
do a importância do “trabalhar
em rede” para se obter “melho-
res resultados” para atingir os
objectivos para nos aproximar-
mos do desenvolvimento da mé-
dia da União Europeia.

Para a presidente, “o processo
para a recuperação económica

terá de assentar no aumento do
conhecimento e da inovação e
na implementação do programa
de transição digital”.

Depois de aprovado o Plano de
Recuperação e Resiliência já foi
apresentado um aviso com in-
vestimento financiado para a ac-
tualização e reconversão das
competências da população acti-
va, concretizando a promoção da

aprendizagem ao longo da vida.
“Sabemos todos que mais edu-
cação, mais formação, mais
competências são essenciais pa-
ra melhorar a qualidade de vida
das pessoas e para nos tornar-
mos um país mais coeso e prós-
pero”, apelou.

O IPCA, tal como todas as ins-
tituições de ensino superior, as
escolas, os municípios, as em-

presas e as pessoas “estão todos
convocados para fazerem parte
desta equipa que, com muito tra-
balho, mas também com muita
ambição, terá de vencer este
grande trabalho de recuperar a
economia, diminuir as desigual-
dades sociais, potenciar o desen-
volvimento sustentável e melho-
rar a vida das pessoas”.

Ainda na cerimónia, a coorde-
nadora Alzira Costa adiantou
que o Europe Direct Minho vai
ali funcionar nos próximos cinco
anos, sendo que em Portugal
existem 15 espaços e em toda a
União Europeia a rede é consti-
tuída por cerca de 440.

Projecto “relevante” para fazer 
“a devida integração europeia”
CAMPUS DE BARCELOS, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) vai acolher o espaço

Europe Direct Minho, que foi ontem inaugurado, por um período de cinco anos.

ROSA SANTOS

Espaço Europe Direct Minho ficará instalado no Campus de Barcelos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) até 2025

ROSA SANTOS

Alzira Costa é a coordenadora do Europe Direct Minho

lll
“Com uma missão

multifacetada, 

este centro constitui-se 

num espaço de diálogo 

pró-activo e contínuo com

os cidadãos para promover

o Projecto Europeu 

e promover uma melhor

compreensão de como 

a UE e a sua democracia

parlamentar funcionam.”
Alzira Costa

Coordenadora do Europe Direct Minho

O Europe Direct Minho

tem cinco funções:

- informação e

envolvimento com 

os cidadãos através

de diferentes eventos;

- Relações com os meios

de comunicação social 

e os multiplicadores

locais;

- Conhecimento sobre 

as temáticas sensíveis 

da União Europeia 

ao nível local;

- A União Europeia 

nas escolas;

- Promover uma rede

regional de redes.

Com o objectivo de

descentralizar o serviço

informativo, estabelece

parcerias locais,

nomeadamente através

da instalação de

Antenas de Informação

Europeia, que se

encontram dispersas

pelo território: 

-Associação Comercial e

Industrial de Esposende;

Escola Profissional Amar

Terra Verde (Vila Verde);

Município de Famalicão,

Póvoa de Lanhoso,

Amares e Guimarães 

e Instituo de

Desenvolvimento Social

Kerigma (Barcelos).

+ funções
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EUROPE DIRECT MINHO
| Patrícia Sousa | 

As culturas entre os países do
Norte e do Sul da Europa são tão
diferentes que ter um modelo so-
cial único “não é possível nem
desejável”. Mesmo assim, para o
presidente do Conselho Econó-
mico e Social, que participava
ontem na cerimónia de inaugu-
ração do espaço Europe Direct
Minho, que ficará instalado no
campus de Barcelos do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA) até 2025, Portugal “não
está condenado a estar na cauda
da Europa”, mas para isso é
“preciso querer ser bons sem-
pre”. Francisco Assis assumiu a
necessidade de sermos “mais ri-
gorosos, melhorando o grau de
exigência e de diálogo”.

A cerimónia de inauguração do
espaço Europe Direct Minho in-
cluiu um debate com as presen-
ças do presidente do Conselho
Económico e Social, Francisco
Assis, do eurodeputado José
Manuel Fernandes e do presi-
dente da Câmara Municipal de
Famalicão, Paulo Cunha. Com o
debate, intitulado ‘O início do
Modelo Social Europeu? O Pla-
no de Acção sobre o Pilar Euro-
peu dos Direitos Sociais’, mode-
rado pelo director do jornal
Correio do Minho, Paulo Mon-
teiro, o IPCA pretendeu promo-
ver uma reflexão sobre a exequi-
bilidade de um modelo social
para a União Europeia (UE) e a
importância da implementação
do Pilar Europeu dos Direitos
Sociais, ainda num contexto da
presidência portuguesa do Con-
selho da UE. 

“A UE é um espaço liberal po-
lítico e económico com fortíssi-
ma presença do Estado. Já temos
um modelo social europeu e na
Cimeira Social ficou vincada a
vontade de articular melhor as
políticas existentes. O que foi
feito no Porto foi o compromis-
so entre os diferentes estados-
membros com esta dimensão so-
cial”, explicou o presidente do

Conselho Económico e Social,
apelando a uma “maior colabo-
ração no sentido de articular me-
lhor e definir metas”. 

A pandemia, referiu Francisco
Assis, “veio demonstrar que é
preciso melhorar a cooperação a
vários níveis”. O certo é que a
Europa “reencontrou-se”, mas
numa fase inicial “mostrou-se
mal preparada”. Agora, “há uma

preocupação europeia de dar
uma resposta comum e mostrou-
se vontade de partilhar”. 

Francisco Assis exemplificou
com o caso do Serviço Nacional
de Saúde. “Dos países que têm
um modelo parecido, somos os
cidadãos que mais gastam com a
saúde e isso demonstra que algo
está mal”, lamentou. 

Sobre os novos fundos, para o

presidente do Conselho Econó-
mico e Social “o importante é
saber como vamos utilizar o di-
nheiro para daqui a 10 anos não
se dizer que o país está na mes-
ma”. Francisco Assis foi mais
longe: “um a um somos bons,
mas sofremos muitos massacres
e na questão mental, na estrutura
e na organização falhamos”.
Mesmo assim, aquele responsá-

vel acredita que Portugal “não
está condenado a estar na cauda
da Europa”, mas há caminho a
percorrer. 

A questão social sempre foi
“preocupação” da UE, já que o
Fundo Social Europeu existe
desde 1957. Mas o eurodeputa-
do José Manuel Fernandes, que
participou no debate via zoom,
lamentou que em tempos de
pandemia cada Estado-Membro
actuou “por si e com uma visão
egoísta”. O eurodeputado foi pe-
remptório: “só podemos vencer
desafios da globalização, da al-
teração climática, da migração e
da escassez de recursos naturais
se actuarmos em conjunto”.

Como não há desenvolvimento
social sem desenvolvimento
económico, e vice-versa, José
Manuel Fernandes defendeu
uma Europa geopolítica e com
autonomia estratégica numa sé-
rie de matérias. “Em vez de ser-
mos meros utilizadores dos fun-
dos temos que ser programa-
dores”, apelou.

Defendendo a governação mul-
tinível e a descentralização, o
presidente da Câmara Municipal
de Famalicão, Paulo Cunha, as-
sumiu que o poder local e regio-
nal deveria estar na charneira.
“Dentro de cada território deve-
mos ir à procura dos tais actores
de dimensão local, congregando
esforços de todos. Estamos nu-
ma fase que é preciso localizar o
que é global em vez de globali-
zar tudo e os direitos sociais de-
vem convocar diferentes actores
e parceiros e isso está por cum-
prir”, lamentou Paulo Cunha,
confirmando que os autarcas
“estão disponíveis para fazer es-
se papel e pensar-se que só se
pode colocar nos ombros das au-
tarquias o que tem leitura finan-
ceira é errado”. 

A Europa começou como uma
Europa de países e hoje é uma
Europa de cidades e isso “é sinal
inequívoco que este é o caminho
e é possível”, assegurou. 

A diversidade, continuou o
presidente da autarquia de Fa-
malicão, “deve ser sempre a
marca de água da Europa, até
porque a construção europeia es-
tá alicerçada no respeito pela di-
versidade”. 

Ao contrário das empresas que
se têm capacitado “a olhos vis-
tos”, nas instituições públicas is-
so não tem acontecido e “é pre-
ciso inverter a situação, porque a
única forma de ter melhores sa-
lários é qualificando os recursos
humanos”, sublinhou ainda Pau-
lo Cunha.

Modelo social único europeu 
“não é possível nem desejável”
DEBATE, inserido na inauguração do Europe Direct Minho, juntou o presidente do Conselho Económico

e Social, o eurodeputado José Manuel Fernandes e o autarca de Famalicão Paulo Cunha.

ROSA SANTOS

Modelo social europeu foi tema de debate que juntou Francisco Assis, José Manuel Fernandes e Paulo Cunha

lll
“Um modelo social único

não é possível nem

desejável, porque não

podemos comparar as

culturas do Sul com 

as do Norte da Europa. 

Não podemos ter um

modelo social único, mas

podemos sempre aprender

com as experiências 

dos países mais a Sul 

da Europa.”
Francisco Assis

Presidente do Conselho 

Económico e Social

lll
“Primeiro devemos saber 

que metas e objectivos

pretendemos alcançar 

e só depois é que devemos

olhar para os instrumentos

disponíveis. É um disparate

total e um erro brutal 

ter feito o Plano de

Recuperação e Resiliência

sem se discutir o Portugal

2030. Andamos a fazer mais

do mesmo. Não existiu

articulação.”
José Manuel Fernandes

Eurodeputado

lll
“A dimensão local tem

contributos a dar com

eficácia, como aconteceu

em tempos de pandemia.

Ninguém preparou as

autarquias nem as juntas 

de freguesia e foram 

as que, inequivocamente, 

e mostraram melhor

preparadas para responder.

Têm provas dadas à cerca 

da sua capacidade 

de encontrar soluções.”
Paulo Cunha

Presidente CM Famalicão
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A
“T

emos uma paisagem e
gastronomia com o aroma
frutuoso do vinho e um ar
puro”. A definição é de

Rui Aguiam, presidente da União de Fre-

guesias de Arcos de Valdevez (Salvador),

Vila Fonche e Parada.  O autarca assume

ainda que a união de freguesias “é o car-

tão de visitas para todo o concelho”, ten-

do em conta as potencialidades de que

dispõe. “Temos registado um crescimento

na captação de turismo. Não só no conce-

lho como na freguesia, mas temos poten-

cial para muito mais. Temos as ecovias,

as oficinas Padre Hymalaia, os socalcos

de Sistelo, o Museu da Água, o Centro In-

terpretativo do Barroco, a Praia Fluvial da

Valeta e muito mais”, afirmou Rui

Aguiam, lembrando que muitos dos equi-

pamentos referidos se situam na freguesia

de S. Salvador que integra a União de

Freguesias, e corresponde ao centro da vi-

la dos Arcos de Valdevez.
A pensar no bem estar das populações, a

União de Freguesias de Arcos de Valde-

vez (Salvador), Vila Fonche e Parada rea-

lizou várias intervenções no território que

administra.Na zona de Arcos de Valdevez (Salva-

dor) foi atribuída recentemente toponími-

ca em diversas ruas, que não existia. Em

Vila Fonche e Parada foi atribuída a topo-

nímica em 2017. Foi feita a requalifica-

ção Urbana da Rua de S. Bento, Largo de

S. Bento, Largo de Santa Rita, Largo dos

Carvalhos, Rua Padre Himalaya e da Rua

Félix Alves Pereira.Em Vila Fonche, os lugares de Outeiro,

Tourim, da Igreja e Dornelas receberam a

rede de saneamento. A Rua de Tourim foi

alargada, tendo sido construido um muro

no mesmo lugar. O Caminho e Travessa

do Paraíso foram contemplados com no-

vo piso, o mesmo está a acontecer na Rua

do Casal Soeiro, desde a Estrada Nacio-

nal 303 até ao Cemitério. A Cãmara Mu-

nicipal de Arcos de Valdevez criou um

Miradouro no Penedo do Castelo e a Jun-

ta um Pomar Comunitário em Vila Fon-

che.
Em Parada vai ser executado o projecto

do novo Cemitério. A rede de saneamento foi instalada nas

ruas das Soalheiras, do Souto, da Igreja e

no Caminho do Gulinho. O entroncamen-

to da Rua Padre Junqueira com a Estrada

Nacional 101 foi alargado. Foram cons-

truídos passeios na Rua Nova da Solheira

e estão a ser arranjadas as valetas da Rua

do Côto.

Melhorias realizadas nastrês zonas da freguesiacontribuiram para oaumento da qualidade devida das populações.Território é porta deentrada de visitantes.

A criação de um Espaço do Cidadão
foi  considerada pelo autarca Rui

Aguiam, a principal obra do manda-
to de 2017 a 2021. “Conseguimos le-

var a bom porto a criação de um Es-
paço do Cidadão. O concelho não

tinha nenhum e lutamos alguns
anos por isso. São serviços que temos

muito orgulho em prestar”, disse o
presidente da União de Freguesias de

Arcos de Valdevez (Salvador, Vila
Fonche e Parada). Além das popula-

ções das três freguesias, o Espaço do
Cidadão presta, também serviços a

pessoas vindas de outras freguesias
e até mesmo de fora do concelho dos

Arcos de Valdevez. Duas funcionárias
fazem o atendimento regular. Foi

também criada a aplicação ‘JFAV’ pa-
ra facilitar o acesso aos vários servi-

ços da união, do município e da ad-
ministração central.

Rui AguiamEspaço do Cidadão foi a principal obra do mandato

ARCOS DE VALDEVEZ (SALVADOR), VILA FONCHE E PARADAAArcos de Valdevez

União de Freguesias “é o cartão de visita do concelho”  
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