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Apresentação Europe Direct Minho 

22 DE JUNHO DE 2021 

 

Ex.mos  

Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Drº Francisco Assis  

Senhor Presidente do Conselho de Curadores da Fundação IPCA, Dr António Magalhães, 

e na sua pessoa cumprimentar os restantes curadores e membros do Conselho Geral   

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Drº Paulo Cunha  

Senhora Vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Drª Armandina Saleiro  

Diretor Centro Emprego de Barcelos  

Senhores Diretores das Escolas do IPCA, dirigentes das antenas, das associações 

empresariais 

Caros docentes  

Minhas senhoras e meus senhores  

Comunicação Social  

O Europe Direct Minho é um projeto do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, em 

parceria com a Comissão Europeia através da sua representação em Portugal, que 

desenvolve um trabalho de colaboração com a Comissão Europeia e o Parlamento 

Europeu para promover o Projeto Europeu. Continua o trabalho do CIED Minho e 

através do seu trabalho no terreno recolhe e sistematiza as expetativas, as questões, as 

aspirações dos cidadãos da região de intervenção, no que diz respeito ao Projeto 

Europeu, e transmite-as às instituições europeias, para que estas as possam verter nas 

suas propostas e aprovações de programas e políticas.  
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Este projeto conta com o apoio dos Municípios, de muitas 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 políticas europeias 

e, dessa forma, fazer a devida integração europeia.  

Assumimos este projeto como relevante para apoiar a transmissão das políticas da 

União Europeia aos cidadãos do Minho. Nunca como agora sentimentos a importância 

em fazermos parte da Europa e estamos numa fase em que ainda temos muito a fazer, 

seja no desenvolvimento da coesão territorial e social, seja na área do ambiente e 

desenvolvimento sustentável, seja na área da digitalização.  

Todos bem sabemos a importância da integração de Portugal na União Europeia e a 

melhoria das condições e da qualidade de vida que obtivemos. Mas sabemos que ainda 

há muito a fazer e que todos, instituições de ensino superior, municípios, escolas, 

empresas, associações, sociedade civil, em conjunto, devemos trabalhar em rede para 

obtermos os melhores resultados e atingirmos os objetivos de nos aproximarmos do 

desenvolvimento da média da União Europeia.  

O processo para a recuperação económica terá de assentar no aumento do 

conhecimento e da inovação e na implementação de programa de transição digital 

assente nos pilares do desenvolvimento sustentável.  

Depois de aprovado o Plano de Recuperação e Resiliência, já foi ontem apresentado um 

aviso com investimento financiado para atualização e reconversão das competências da 

população ativa, concretizando a promoção da aprendizagem ao longo da vida. Sabemos 

todos que mais educação, mais formação mais competências são essenciais para 

melhorar a qualidade de vidas das pessoas, para nos tornamos um País mais coeso, mais 

prospero.  

O IPCA, tal como todas as instituições de ensino superior enquanto entidades do sistema 

de desenvolvimento e de inovação tecnológica, as escolas como potenciadoras do 

conhecimento, os municípios enquanto entes territoriais, as empresas como 



 
 
 
 

 3 

aceleradoras e alavancas de desenvolvimento, e as pessoas como principais 

destinatários destes investimentos, são todas convocadas para fazerem parte desta 

equipa que, com muito trabalho, mas também com ambição, terá de vencer este grande 

desafio de recuperar a economia, diminuir as desigualdades sociais, potenciar o 

desenvolvimento sustentável e melhorar  a vida das pessoas.  

Um agradecimento muito especial ao Eng. José Manuel Fernandes, nosso curador e 

palestrante conhecedor das políticas da União Europeia, e ao Drº Paulo Cunha, 

Presidente do Município de Vila Nova de Famalicão, nosso parceiro importante na 

implementação da formação dos cursos técnicos superiores profissionais e um 

competente defensor de medidas adequadas para o desenvolvimento regional.  

Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Drº Francisco Assis:  

Muito obrigado por estar presente nesta cerimónia de abertura do Europe Direct Minho, 

por participar nesta conferência sobre o Modelo Social Europeu e por visitar o IPCA e 

ficar a conhecer o que estamos a fazer na investigação, no desenvolvimento do ensino 

superior e por ajudar as pessoas, jovens e menos jovens, a terem mais conhecimento e 

mais competências para serem agentes ativos do desenvolvimento.  

O IPCA com os seus professores, investigadores, funcionários e dirigentes estará sempre 

presente em todas as medidas e projetos necessários para melhorar a vida das pessoas.  

Muito obrigada!  

 

 


