
UE também
já ganhou
com Portugal
e as regiões

ue 30 anos No debate de
ontem no Funchal foi feito
um "exercício ao contrário",
focando o que o país já deu
ao projeto europeu
O país recebeu e recebe muito da
União Europeia (UE), mas impor-
ta também fazer o exercício ao con-
trário sobre o que Portugal e, em
particular, a Madeira, enquanto
Região Ultraperiférica (RUP) , deu
ao projeto europeu. No quarto de-
bate do ciclo União Europeia - 30
Anos, 1 0 Debates, com o tema "RUP
- 30 anos de União Europeia, 40
anos de autonomia', que decorreu
ontem no Funchal, referiu- se "o
atual momento muito difícil da
construção europeia" e em que é
necessário "fazer de tudo para de-
fender o projeto europeu", como
apontou na abertura o professor da
Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa Viriato Soromenho-
-Marques.

A secretária de Estado dos As-
suntos Europeus, Margarida Mar-
ques, recordou o tratado da UE
para as RUP, que desempenham
um papel particular, já que têm
"problemas específicos". Esse mes-
mo aspeto foi focado pelo secretá-
rio regional dos Assuntos Euro-
peus, Sérgio Marques. "Na UE, para
além da consolidação da democra-

cia e o choque de modernização,
fomos beneficiários de fundos es-
truturais decisivos. AMadeira já
teve à disposição cerca de quatro
mil milhões de euros a fundo per-
dido e aplicou de boa forma para o
seu desenvolvimento", salientou.

Na fase de debate, o deputado
madeirense do PS na Assembleia da

República, Carlos Pereira, não teve
receio em apontar onde a Madeira
falhou na aplicação de fundos euro-
peus, num momento em que é das

regiões com o PIB percapitamais
baixo da UE, mas que recebe "fun-
dos europeus de região rica". Já Sér-

gio Marques e a eurodeputada
madeirense Cláudia Monteiro de

Aguiar preferiram pensar no futuro.
"Se esta Europa é de crise, esta é
também uma Europa de oportuni-
dades para ajuventude."

Num debate moderado pelo di-
retor do Diário de Notícias da Ma-
deira, Ricardo Miguel Oliveira, o se-
cretário de Estado do Desenvolvi-
mento e Coesão, Nelson Souza,
salientou que "Portugal e as regiões
autónomas deram um contributo,
mas pagaram aquilo que recebe-
ram". "O país já recebeu cem mil
milhões de euros desde o período
de adesão, mas globalmente acres-
centamos muito à Europa, como
espaço e história", defendeu.
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