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Dar o máximo - Sempre!
Sou candidato ao Parlamento Europeu, na lista do PSD, liderada por Paulo Rangel.
Faço parte de uma equipa com provas dadas, experiente, competente e representativa do interesse dos Portugueses.
Continuarei a trabalhar pela coesão territorial, económica e social, a  defender as pequenas e médias empresas, 
o comércio tradicional, os jovens, os agricultores, a pesca artesanal e o mundo rural.
Continuarei a apoiar a iniciativa privada, a inovação e investigação, o empreendedorismo. Assim, teremos melhores
empresas, melhor emprego, melhores salários para todos e bons serviços públicos.
Manterei a proximidade com os que me elegem.
Continuarei a ser a voz forte da Nossa Terra na Europa.
Continuarei a puxar pelas nossas forças. Sempre, a dar o máximo Pela Nossa Terra.
Conto com o seu apoio e o seu voto.

OParlamento Europeu (PE) é
um exemplo único de demo-
cracia plurinacional e multi-
lingue em ação. É a única in-

stituição da União Europeia eleita
diretamente pelos cidadãos. Os 751 de-
putados ao Parlamento Europeu repre-
sentam mais de 500 milhões de cidadãos
de 28 Estados-Membros.

O PE toma decisões em conjunto com
o Conselho da União Europeia sobre a
legislação com impacto no quotidiano
dos cidadãos da União. Decide sobre
temas como a liberdade de circulação, a
segurança alimentar e a proteção dos
consumidores, o ambiente e a maior

parte dos setores económicos. Os Esta-
dos-Membros conservam o direito de
veto em domínios como a fiscalidade, os
negócios estrangeiros e a defesa.

Em alguns domínios, o Conselho tem
de obter a aprovação do PE antes de
tomar uma decisão. Contudo, mesmo os
domínios em que os Estados-Membros
conservam autonomia, como a educação
e a cultura, beneficiam frequentemente
de medidas de apoio da União Europeia.
É o caso, por exemplo, do programa
Erasmus+, que oferece aos jovens eu-
ropeus oportunidades de estudo, volun-
tariado, formação ou experiência profis-
sional noutro país da UE.

ORÇAMENTO

Os poderes orçamentais são a principal
prerrogativa de qualquer parlamento:
quem afeta os fundos tem o poder de
definir as prioridades políticas. Ao nível
da União Europeia este poder é partilha-
do entre o Parlamento Europeu e o Con-
selho. Adotam em conjunto um quadro
financeiro plurianual, a cada sete anos, e
anualmente examinam e aprovam o
orçamento para o ano seguinte, assim
como as despesas do ano transato. 

CONTROLO

O Parlamento Europeu assegura a
gestão correta dos fundos da União Eu-
ropeia. Os resultados das eleições para o
PE são tidos em consideração na desig-
nação do presidente da Comissão Eu-
ropeia. Cabe ao Parlamento eleger o
presidente da Comissão, cujos membros
(presidente e colégio de comissários)
são depois colegialmente sujeitos a um
voto de aprovação do PE, que no entan-
to mantém ao longo da legislatura o po-
der de obrigar a Comissão a demitir-se.

Os comissários são frequentemente ins-
tados a justificar as suas políticas peran-
te o Parlamento e quer o presidente do
Conselho Europeu quer o alto-represen-
tante da União Europeia para os Negó-
cios Estrangeiros e a Política de Segu-
rança comparecem com regularidade no
Parlamento para informar os deputados
e responder às suas perguntas. Ao longo
dos últimos anos, aumentou significati-
vamente o número de debates que o Par-
lamento realizou com os principais de-
cisores sobre questões relacionadas com
o euro, numa tentativa de tornar mais
transparentes as tomadas de decisão em
matéria de política monetária.

Neste sentido, o PE tornou-se um fó-
rum incontornável em prol da trans-
parência da governação da área do euro. 

O PARLAMENTO EUROPEU
- decide leis com impacto na vida dos cidadãos

Conselho Europeu
As grandes prioridades da União
Europeia são definidas pelo Conselho
Europeu, que reúne governantes
nacionais e dirigentes da UE. 
É composto pelo seu presidente, pelos
chefes de Estado e de Governo dos
Estados-Membros e pelo presidente 
da Comissão.

Conselho da UE
Representa os governos de cada um 
dos Estados-Membros. A Presidência 
do Conselho é partilhada pelos Estados-
-Membros numa base de rotatividade
semestral.

Comissão Europeia
O órgão executivo da União Europeia,
responsável por propor e controlar 
a aplicação da legislação da UE. 
Vela pelo respeito dos tratados e exerce
competências executivas e de gestão.

Tribunal de Justiça
A mais alta instância judiciária em
matéria de direito da União Europeia.
Interpreta e garante uma aplicação
uniforme do direito da UE em todos 
os Estados-Membros.

Tribunal de Contas
Audita as finanças da União. Enquanto
auditor externo, contribui para o
aperfeiçoamento da gestão financeira da
UE e atua como guardião independente
dos interesses financeiros dos cidadãos
da União Europeia.

Banco Central Europeu
É responsável pela moeda única
europeia, o euro. A principal missão do
BCE é preservar o poder de compra do
euro e, por conseguinte, a estabilidade
dos preços na área do euro.

PPE Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) S&D Grupo da Alian-
ça Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu ECR Grupo
dos Conservadores e Reformistas Europeus ALDE Grupo da Aliança dos Demo-
cratas e Liberais pela Europa GUE/NGL Grupo Confederal da Esquerda Unitária
Europeia/Esquerda Nórdica Verde Os Verdes/ALE Os Verdes/Aliança Livre Euro-
peia EFDD Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta ENF Europa das
Nações e da Liberdade NI Não inscritos
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Paulo Rangel deu a conhecer
em Braga as linhas gerais do
manifesto do PSD, tendo
destacado como uma das
medidas “emblemáticas” um
programa europeu para a
criação do primeiro emprego
de jovens até aos 35 anos.

Criar “uma espécie de progra-
ma Erasmus para o primeiro
emprego até aos 35 anos fora
do seu país, que possa abranger
milhões de jovens”. É uma das
propostas do PSD para a juven-
tude, que dão corpo ao docu-
mento “Mais Portugal, Melhor
Europa”, de 30 páginas. A ideia
é inspirada no Eures, Portal Eu-
ropeu da Mobilidade Profis-
sional.

Paulo Rangel salientou ainda
“a triplicação do Erasmus +,
através da constituição de um
Corpo Europeu de solidarie-
dade, que permitirá financiar a
uma escala maciça, projetos de
voluntariado de seis meses a
um ano, seja em território da
União Europeia, seja de países
terceiros”. Outra proposta passa
pela atribuição, a todos os
jovens que completem 18 anos,
de um bilhete InterRail dentro
do território da União Eu-
ropeia”.

Questionado sobre se aquele
pacote de medidas para a juven-

tude será um apelo ao voto dos
jovens nas eleições europeias,
Rangel respondeu: “Não há
dúvida nenhuma de que esta-

mos orientados para o eleitora-
do jovem. Nós contamos, clara-
mente, com uma resposta da-
queles que, nas eleições euro-

peias, são o grupo mais absten-
cionista e que, por outro lado,
são aqueles que podem constru-
ir o futuro”.

PROPOSTAS
Como principais “orientações”
do manifesto eleitoral do PSD
apontou a reforma da zona eu-
ro, o ambiente e alterações cli-
máticas e a segurança.

Paulo Rangel anunciou, ain-
da, a construção de “uma políti-
ca de natalidade comum” como
uma das prioridades, salientan-
do que este é um problema de
todos os países europeus, em-
bora seja “mais severo” em paí-
ses como Portugal e Alemanha.

Outra prioridade apontada foi
a passagem do atual mecanismo
europeu de proteção civil para
“uma força europeia de pro-
teção civil”, uma ideia que o
grupo parlamentar europeu do
PSD tem vindo a desenvolver
desde os incêndios de Pedró-
gão, em junho de 2017.

Segundo Rangel, esta força
serviria para atacar vários tipos
de calamidade, sugerindo que
as estruturas específicas de
combate aos fogos poderiam
ficar, pelo menos parcialmente,
sedeadas em Portugal.

O maior ativo da UE é a coesão territorial, social
e económica. A proposta da Comissão Europeia
para o próximo Quadro Financeiro Plurianual
(2021-2027) é desastrosa para Portugal e põe
em causa as prioridades da coesão e da con-
vergência em toda a União. O Governo PS con-
formou-se com essa proposta, dizendo agora
que ela representa um ganho. Nos fundos da
política de coesão, ela traduz-se numa perda de
7%, cerca de 1600 milhões de euros (enquanto
países mais ricos, têm ganhos percentuais e
substanciais). Na política agrícola comum, os
cortes alçam aos 10% no primeiro pilar (paga-
mentos diretos, 450 milhões de euros) e aos
1200 milhões no segundo pilar (desenvolvimen-
to rural, mais de 25%). No Parlamento Europeu,

o PSD liderou, dentro e fora do Grupo PPE, a
iniciativa que fixou a posição já aprovada como
mandato para negociação de recusa de qual-
quer corte na política de coesão, na PAC, no
POSEI (regiões ultra-periféricas), no FEAMP e
nas ajudas de mercado. 

Portugal, com este Governo PS, viu descer o
investimento público a níveis baixíssimos e não
fez qualquer reforma estrutural. Os enormes
cortes nos fundos de coesão e da PAC preju-
dicam gravemente Portugal (e a UE como um
todo), ainda mais com estes níveis de investi-
mento e omissão reformista. O PSD não se con-
forma nem aceita os cortes na coesão e na PAC
e assume o compromisso de os evitar a todo o
custo.
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Aposta nos JOVENS: mais
emprego e mobilidade

DR

A juventude é a geração que mais benefícios tem conquistado nos últimos anos das políticas da UE

Não há dúvida 
nenhuma de que
estamos orientados
para o eleitorado
jovem. Nós conta-
mos, claramente,
com uma resposta
daqueles que, nas
eleições europeias, 
são o grupo mais 
abstencionista e que,
por outro lado, são
aqueles que podem
construir o futuro”.

Não aceitar os cortes na política 
de coesão e de agricultura



Quem é 
PAULO RANGEL
Deputado ao Parlamento Europeu e
Chefe da Delegação Portuguesa do
PSD, desde 2009. Tendo sido eleito
sucessivamente Vice-presidente do
Grupo Parlamentar do PPE desde
2009, é também, desde 2014, Vice-
-presidente do PPE (é o único políti-
co europeu que acumula as duas
Vice-presidências).
No âmbito da direção do Grupo par-
lamentar, na legislatura 2009-2014
foi responsável pelas relações com
os Parlamentos nacionais e a Estra-
tégia de Comunicação. Com a sua
reeleição em 2014 passou a ser res-
ponsável pelo think tank do Grupo
PPE, o European Ideas Network e
pelo Grupo de reflexão sobre o Futu-
ro da Europa. É membro da Comis-
são dos Assuntos Constitucionais, foi
fundador e o primeiro Presidente da
delegação EU- Brasil, é Vice-presi-
dente da Delegação à Assembleia
Parlamentar Paritária ACP-UE e
membro suplente da Comissão dos
Assuntos Externos, da Delegação à
Comissão Parlamentar de Coopera-
ção UE-Rússia, da Delegação para
as Relações com os Países do Ma-
grebe e da Delegação à Assembleia
Parlamentar da União para o Medi-
terrâneo.

CARREIRA PROFISSIONAL 
EM PORTUGAL
Foi líder parlamentar do PSD em
2008-2009, deputado à Assembleia
da República de 2005 a 2009 e Se-
cretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro da Justiça do XVI Governo
Constitucional. É ainda Diretor da
Associação Comercial do Porto e,
desde 2009, Presidente da mesa da
Assembleia Geral da RAR, membro
eleito do Conselho de Administração
da Fundação Robert Schuman, um
espaço de reflexão e ação política
europeia, presidido por Jacques
Santer. Em 2010, participou, a con-
vite do antigo primeiro-ministro,
Francisco Pinto Balsemão, nos en-
contros de Bilderberg.

FORMAÇÃO
É advogado de profissão, docente
da Faculdade de Direito da Universi-
dade Católica no Porto, onde lecio-
nou Direito Administrativo e Direito
Constitucional e onde presentemen-
te rege a cadeira de Ciência Política.
É também, desde 2011, docente do
MBA Executivo da University of Por-
to Business School.

PUBLICAÇÕES
De entre os inúmeros escritos cientí-
ficos e académicos que publicou,
destacam-se dois livros: "Repensar
o Poder Judicial", de 2001, e "O Es-
tado do Estado", de 2009.

Mérito e competência são as palavras-
-chave que marcam a constituição da
lista de candidatos apresentada pelo
PSD às eleições europeias do dia 26.
Mais relevante é o facto do critério 
da qualidade ter assegurado a
constituição de uma equipa
multidisciplinar e que representa 
todo o território nacional, juntando
candidatos de diferentes idades 
e gerações.

A lista do PSD revela ainda um feito in-
édito: entre os 29 candidatos, há 15 mu-
lheres e 14 homens, numa demonstração
de paridade plena.

Como frisou o presidente do partido na
apresentação da lista, Rui Rio, o PSD
apresenta, indiscutivelmente, a melhor
lista de candidatos ao Parlamento Eu-
ropeu.

Paulo Rangel é o cabeça-de-lista, com
peso político no Parlamento Europeu: é
vice-presidente do maior grupo político
da Europa. a demonstrar a abertura e im-
portância dada à juventude, está em se-
gundo lugar Lídia Pereira, de 27 anos e
líder da maior organização de juventude
europeia, e já com experiência profis-

sional na área da consultoria financeira
internacional.

José Manuel Fernandes - com a res-
ponsabilidade de assumir a represen-
tação do Norte do país - é o terceiro da
lista. Foi reconhecido como o deputado
mais produtivo e com maior capacidade
de influência no Parlamento Europeu. É
coordenador na comissão dos orçamen-
tos, com papel determinante na atribui-
ção de fundos europeus para Portugal e
em programas de grande impacto, como
o Plano Juncker e a mobilização do fun-
do de solidariedade e de apoio a desem-
pregados.

Seguem-se candidatos de reconhecida
competência e mérito internacional na
área da investigação e ciência (Graça
Carvalho, que assume a zona sul), do de-
senvolvimento regional (Álvaro Amaro,
que representa o interior), das regiões
ultraperiféricas (Cláudia Monteiro de
Aguiar, em representação das ilhas
autónomas), do mercado comum e da
livre circulação (Carlos Coelho, con-
hecido como ‘Senhor Schengen’ e a co-
brir a área de Lisboa), da segurança e de-
fesa (Ana Miguel dos Santos, do centro
do país). É uma lista fortíssima e que vai
até ao último lugar, com Miguel Poiares

Maduro, ex-ministro do desenvolvimen-
to regional.

Enquanto o PSD valorizou o mérito, a
competência e o trabalho na constituição
da lista de candidatos, o Partido Socia-
lista, privilegiou as relações de amigos e
a gestão de fações dentro do partido,
afastando mesmo os deputados com
melhor desempenho e em detrimento do
interesse nacional.

Paulo Rangel e os deputa-
dos do PSD, defenderam,
negociaram e aprovaram
uma proposta de fundos
para Portugal para 
o período 2021-2027 
sem cortes. A proposta 
do PSD aprovada no
Parlamento Europeu
defende o reforço dos 
programas para os jovens,
para as empresas, para 
a investigação e inovação.
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DR

PAULO RANGEL lidera a candidatura do PSD ao Parlamento Europeu: uma lista que marca a diferença!

Mérito, trabalho
e COMPETÊNCIA
- PSD apresenta lista de candidatos ao Parlamento Europeu com 

15 mulheres e 14 homens, que representam todo o território nacional



Paulo Rangel deu a conhecer
em Braga as linhas gerais 
do manifesto do PSD, tendo
destacado, entre outras
medidas “emblemáticas” dois
programas europeus, para o
combate ao cancro e para a
criação do primeiro emprego
de jovens até aos 35 anos.

O documento “Mais Portugal,
Melhor Europa”, de 30 páginas,
revela que será entregue no PE
um Plano Europeu de luta con-
tra o Cancro: “o cancro é a
primeira causa de morte em
muitos países. Estima-se que 4
em cada 10 Europeus vão en-
frentá-lo durante a vida. Só 1
em cada 2 doentes sobrevive”,
vincou.

Assim, o PSD e o PPE as-
sumem como prioridade eu-
ropeia, na área social, da saúde,
da ciência e da inovação, a er-
radicação progressiva da
doença através de um Plano Eu-
ropeu de luta contra o Cancro.

Este plano global (master plan)
focar-se-á na potenciação da
conexão do conhecimento cien-
tífico ao tratamento clínico (ho-
je muito aquém do desejável).
Para tanto, haverá um investi-
mento maciço de recursos, des-
de logo na prevenção e na de-
teção precoce da doença (pelas
vias da biomedicina e da rede
de “big data” disponíveis). É
plausível duplicar a taxa de cu-

ra de tumores malignos e subir
a taxa de sucesso do cancro in-
fantil de 80% para 90% em 10
anos. Será criada uma rede de
profissionais, de autoridades de
saúde e de associações de doen-
tes num Centro Digital Europeu
de Combate ao Cancro. O apoio
aos doentes deve ser dado an-
tes, durante e depois da inter-
venção clínica, incluindo o “di-
reito digital ao esquecimento”.

Reindustrialização

Aposta na
formação

Só com mão-de-obra quali-
ficada e competente pode-
mos ter uma economia forte
e vencer à escala global. A
formação profissional é um
fator de importância cres-
cente para o sucesso de uma
aposta estratégica na rein-
dustrialização, com parti-
cular incidência no contexto
do aprofundamento da glo-
balização e da competitivi-
dade da economia.

É absolutamente imperioso
que jovens e adultos melho-
rem competências, de forma
contínua e ao longo da vida.
É necessário também que
currículos educativos e for-
mativos se adaptem à evolu-
ção tecnológica dos setores
produtivos.

A União Europeia tem
assegurado grandes recursos
para a formação profissio-
nal, investigação e inovação,
requalificação de trabalha-
dores e desempregados, o
que constitui um apoio im-
prescindível para a inclusão
e para que ninguém fique pa-
ra trás neste processo de de-
senvolvimento e progresso.

É uma necessidade estra-
tégica promover o investi-
mento na promoção da li-
teracia digital e requalifica-
ção profissional, particular-
mente através de programas
específicos de formação e de
aprendizagem. 

A modernização da nossa
economia e a aposta na rein-
dustrialização, seja regional
ou nacional, têm necessaria-
mente de ser estruturadas à
escala da competitividade
global, com vista à criação
de mais e melhores empre-
gos, em especial para as no-
vas gerações. Para isso, é
fundamental privilegiar in-
vestimentos na inovação, do
mercado digital e das tec-
nologias com aplicação em-
presarial, bem como investi-
mentos amigos do ambiente.

Prioridade à luta 
contra o CANCRO

É plausível duplicar 
a taxa de cura de
tumores malignos 
e subir a taxa de
sucesso do cancro
infantil de 80% para
90% em 10 anos.
Será criada uma
rede de profissionais,
de autoridades de
saúde e de associa-
ções de doentes
num Centro Digital
Europeu de Combate
ao Cancro.
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A sociedade tem de se habituar ao cancro. 50%
das pessoas vão ter cancro e, dentro de dez
anos, 25 % dos portugueses morrerão da doen-
ça. A afirmação, em entrevista ao semanário Ex-
presso, é do médico e ex-diretor do Programa
Nacional para as Doenças Oncológicas, Nuno
Miranda, o homem que mais conhece a reali-
dade da doença em Portugal.

O clínico diz que “vai aumentar o cancro do
pâncreas e diminuir o do estômago. No pulmão
gostava que também diminuísse, mas não vai

acontecer”. E sublinha: “a única maneira de re-
duzir o cancro do pulmão é diminuir o consumo
de tabaco”.

Questionado sobre os fatores genéticos no
aparecimento da doença, Nuno Miranda, salien-
ta que, “metade do risco do cancro resulta da-
quilo que fazemos, a outra metade é puro azar.
Os cancros onde a genética é um fator impor-
tante são 10% ou nem isso. Onde podemos jo-
gar é no que pode ajudar a melhorar a sorte:
alimentação saudável, exercício...”

50% das pessoas terão cancro

DR

Com mais recursos para a investigação, PSD quer garantir melhores resultados contra o cancro

Ricardo Rio
Presidente da Câmara de Braga

“José Manuel Fernandes não é apenas um dos Eurodeputados mais
dinâmicos e influentes do Parlamento Europeu, com especial enfoque
no orçamento comunitário e em várias linhas de financiamento criadas
em resultado da sua ação direta. É, sobretudo, alguém que nunca
rompeu uma ligação de forte proximidade com Portugal e com esta
Região, informando, apoiando, propondo, criando condições para a
concretização de múltiplos projetos, de instituições e cidadãos. 

João Manuel Esteves
Presidente da Câmara dos Arcos de Valdevez

“ O Partido Social Democrata apresenta uma lista liderada por Paulo
Rangel e que assume a representação do país todo, dando atenção a
todas as regiões, a todas as partes de Portugal. O PSD é a única lista
que tem em lugar elegível um candidato que representa verdadeira-
mente o Minho e que sempre defendeu a nossa terra e esteve presente
para nos ajudar”.
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l Plano específico 
l de apoio ao têxtil

l Plano de apoio 
l ao comércio local

l Plano de apoio 
l à economia social

l Aposta no Mar 
l e economia azul

l Apoio à pesca 
lartesanal

l Estrutura del l l
l aconselhamento 
l e apoio ao 
l investidor

COMPROMISSOS
PARA A REGIÃO:



Coordenador do PPE 

na Comissão dos Orçamentos

O facto de ser coordenador do PPE na Comissão
dos Orçamentos permitiu a José Manuel Fernan-
des defender o interesse de Portugal, de forma
transversal, em todos os relatórios com impacto
orçamental.

Atualmente, representa o PPE na negociação do
próximo Quadro Financeiro Plurianual (que de-
fine os fundos para 2021-2027). A proposta do
Parlamento Europeu mantém os fundos para a
Política de Coesão: Portugal não perde recursos
relativamente ao anterior QFP e Portugal garante
cerca de 36,5 mil milhões de euros em fundos es-
truturais para 2021-2027 (na proposta da Comis-
são o valor é de cerca de 33 mil milhões para os
sete anos). Os 36,5 mil milhões de euros represen-
tam cerca de 14 milhões de euros por dia. Nesta
mesma proposta, reforçam-se os financiamentos
do Erasmus+ e do programa para a ciência e in-
vestigação Horizonte Europa.

Igualmente relevante foi a participação nas ne-
gociações de todos os orçamentos anuais da
União Europeia. Em todos eles, José Manuel Fer-
nandes defendeu, com sucesso, a coesão territo-
rial e o reforço de verbas para a investigação e o
emprego jovem.

Para o Orçamento Geral da UE para 2016, as-
sumiu as funções de relator e inscreveu como pri-
oridade do orçamento a designada estratégia dos
«3 E(s): Emprego, Empresas, Empreendedoris-
mo», para o reforço da competitividade da econo-
mia, conforme compromisso assumido na cam-
panha eleitoral em Portugal.

20 relatórios 

+ 8 relatórios como 

relator sombra 

+ 5 pareceres 

enquanto relator 

+ 3 pareceres enquanto

relator sombra 

+ 3 propostas 

de resolução

- Fundo Europeu para Investimentos Estratégi-
cos – o chamado 'Plano Juncker' (criado e reforça-
do para mobilizar um montante global de 500 mil
milhões de euros até 2020 para investimentos
públicos e privados). Em Portugal, o Plano Jun-
cker é responsável por 8.767 mil milhões de euros
de investimento mobilizado e o apoio a 11.951
PME.

- Programa InvestEU (novo instrumento finan-
ceiro para 2021-2027, para mobilizar entre 650
mil milhões (proposta do Conselho e da Comis-
são) a 700 mil milhões de euros em investimentos,
para a criação de emprego e o reforço da competi-
tividade e produtividade da economia).

- Novo Mecanismo Europeu de Proteção Civil
(criado na sequência da tragédia dos incêndios de
2017 em Portugal, com vista a criar uma estrutura
própria de resposta e reação conjunta a situações
de emergência e catástrofe nos Estados-Membros).

Autor de relatórios 

em que os portugueses 

foram os beneficiários diretos

Mobilização do Fundo Solidariedade Europeu:
Para fazer face aos prejuízos decorrentes da

tragédia dos fogos de 2017 em Portugal (50,6 mi-
lhões de euros para fazer face aos prejuízos e
apoiar o restabelecimento das infraestruturas da-
nificadas);

- para fazer face aos prejuízos decorrentes da
tragédia dos fogos na Madeira em 2016 (3,925
milhões de euros);

- para programas de apoio e requalificação, com
mais de 4,6 milhões de euros, para 1.460 jovens
inativos e desempregados do setor têxtil em Por-
tugal).

Autor de projetos piloto 

e ações preparatórias 

- que deram origem a novos

programas europeus

‘O teu primeiro emprego Eures’ (direcionado
para apoio aos jovens com menos de 35 anos na
procura de emprego no espaço europeu);

- ‘Reactivate’ (para apoiar desempregados com
mais de 35 anos);

- ‘DiscoverEU’ (interrail gratuito para permitir
aos jovens viajar pela Europa);

- ‘SportUE’ (apoio a programas de promoção do
desporto e e valores europeus).

Trabalho de proximidade

- Mais de 600 eventos/ações públicas no terri-
tório: sessões, conferências, debates ou reuniões,
em escolas e universidades, associações empre-
sariais e de desenvolvimento, com autarcas e em-
presários, agentes culturais, dirigentes associa-
tivos, instituições de solidariedade social, entre
outros;

- Concursos dirigidos às escolas, estimulando o
conhecimento e a sensibilização para assuntos eu-
ropeus, como o Prémio Escola na Europa e o con-
curso ‘Inovar e Empreender na UE’.

Autor das publicações

- “Pela Nossa Terra”
Edições 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

2017, 2018 e 2019 da publicação “Pela Nossa
Terra – Minho”

Edições 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 da pu-
blicação “Pela Nossa Terra – Trás-os-Montes”.

- “A economia social em Portugal”, 2016.
- “Sem Fronteiras – programas disponíveis para

jovens”.
- “Fundos Europeus 2014-2020 – Manual do

Autarca”.
-  Coleção “Europa – Pela Nossa Terra”, Com

oito publicações editadas sobre: “União Europeia,
História e instituições”; “Estratégia Europa
2020”; “Quadro Financeiro Plurianual 2014 –
2020”; “Política de Coesão 2014 – 2020”; “Portu-
gal 2020”; “Horizonte 2020”; “Erasmus+”; “Fun-
dos Europeus para as PME”.

José Manuel Fernandes

ATIVIDADE 

COMO DEPUTADO 

AO PARLAMENTO

EUROPEU
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Na União Europeia, somos
uma das maiores economias
do planeta – a par dos Estados
Unidos –, acedemos a metade
das despesas sociais 
do planeta, apesar de
representarmos menos de 7%
da população mundial, e
temos as menores taxas de
natalidade.

Em 2050, teremos cerca de
9.500 milhões de pessoas a vi-
ver maioritariamente nas cida-
des. Em África, a população
passará dos atuais 1.250 mi-
lhões para os 2.500 milhões,
com uma média de idades de 21
anos! Na UE, a média de idades
será de 49 anos – acima dos 46
anos estimados pela ONU para
os países desenvolvidos.

Vivemos mais anos, o que é
excelente, mas os nascimentos
diminuem. A natalidade é o
maior desafio que a UE enfren-
ta. A situação em Portugal é das
mais graves. 

Em 1960, a média de idades
em Portugal era de 27,8 anos.
Com uma média inferior, na
UE, só tínhamos a Polónia e a

Eslováquia. Hoje, a nossa mé-
dia de idades é de 44,4 anos e
só a Alemanha tem uma média
de idades superior. Angela
Merkel, a única líder mundial
digna desse nome, recebeu cer-
ca de 1 milhão de refugiados.
Certamente que o fez por ra-
zões humanitárias, a que juntou
a necessidade de mão de obra e
de rejuvenescimento da popu-
lação. Mais de metade dos refu-
giados já está a trabalhar ou em
ações de formação. 

No Minho e em Trás-os-Mon-
tes a situação agrava-se. Os
números do Instituto Nacional
de Estatística indicam que, en-
tre 2011 e 2017, todos os con-
celhos dos distritos de Braga,
Viana do Castelo, Bragança e
Vila Real perderam população.
Ao problema da desertificação
populacional e da saída de jo-
vens e pessoas em idade ativa,
junta-se a baixa natalidade,
com os nascimentos a ficarem
aquém do número de mortes.
Os nascimentos e as populações
mais jovens são cada vez me-
nos que as gerações mais ve-
lhas.

A perda de população abaixo

dos 60 anos é a tendência domi-
nante em todos os concelhos do
Minho e de Trás-os-Montes. A
população baixou em pratica-
mente todas as faixas etárias
abaixo dos 60 anos, entre os
anos 2011 e 2017, num proces-
so contínuo confirmado pela

verificação intermédia dos da-
dos relativos a 2014. Em con-
traponto à tendência de perda
geral de população, com espe-
cial impacto nas idades jovem e
ativa, o número de pessoas com
mais de 60 anos tem vindo a au-
mentar (situação que ocorre em

praticamente todos os conce-
lhos, com exceção para vários
municípios altominhotos que
perderam também população
idosa nos últimos sete anos –
Arcos de Valdevez, Ponte da
Barca, Paredes de Coura e Mel-
gaço –, assim como Montale-
gre).

A imigração – ainda que em
volume reduzido – tem sido a
única variante positiva para
atenuar a perda de população. O
distrito de Braga acolheu em
2017 mais de 11 mil imigrantes
com estatuto legal de residência
(segundo dados deste ano do
INE, relativos a 2017). No Alto
Minho estão 3.127 imigrantes,
em Bragança 2.842 imigrantes
e em Vila Real 2.036 imi-
grantes. Nos quatro distritos, os
números revelam aumentos re-
lativamente a 2014.

Há várias causas que concor-
rem para a diminuição da nata-
lidade. É necessário que a legis-
lação laboral não penalize e
seja amiga das mulheres que
pretendem ser mães. Há razões
económicas e relacionadas com
o emprego, sobretudo dos jo-
vens, que constituem família
cada vez mais tarde. Há razões
culturais e de perda de valores.
Há também egoísmo. A pro-
moção da natalidade tem de ser
um desígnio europeu. Por isso,
em boa hora, Paulo Rangel
avançou com a proposta para,
na próxima legislatura do Parla-
mento Europeu, colocarmos na
agenda e insistirmos numa es-
tratégia europeia para a pro-
moção da natalidade.

Turismo

PROMOVER
A NOSSA 
IDENTIDADE
O turismo tem uma relevância cada vez
mais forte para o PIB nacional. Importa 
destacar a capacidade demonstrada pe-
los empresários portugueses para assu-
mirem a dinamização e a potenciação 
do setor do turismo, num feito mais 

relevante por, em grande medida, esse
sucesso se ter concretizado contra en-
traves e barreiras do Estado e adminis-
tração pública. A verdade é que este
governo PS não gosta da iniciativa 
privada e de palavras como empreende-
dorismo e competitividade. Esquecem-
se é que estas são essenciais para que
haja melhores empregos e melhores
salários e até bons serviços públicos.
Para o maior sucesso do turismo é fun-
damental que o Estado e o poder públi-
co deixem de ser empecilho e entrave à
iniciativa privada e ao empreendedoris-

mo dos empresários portugueses.
Tendo em conta o papel fundamental 
do turismo para a alavancagem do
crescimento económico do país e tam-
bém da União Europeia, impõe-se ur-
gentemente uma estratégia para o turis-
mo capaz de rentabilizar a atual
conjuntura favorável para valorizar e
diferenciar pela excelência as nossas
mais valias e potencialidades únicas, 
como é o caso da gastronomia.
Na União Europeia, o setor do turismo 
e atividades correlacionadas represen-
tam atualmente 10,3 % do PIB e 11,7 %

dos empregos.
O PSD pretende levar avante a criação
de um programa específico para o turis-
mo sustentável.
Tendo em conta o compromisso que 
tenho de manter a proximidade com o
território do Minho, quero também 
sublinhar que continuarei a defender a
nossa diversidade, as nossas raízes, as
tradições e os produtos locais. São fa-
tores de diferenciação, produtos únicos
no mundo, que representam oportu-
nidades para superarmos os desafios e
vencermos à escala global.

Estratégia Europeia
para a NATALIDADE

DR

Natalidade é do maiores desafios da UE

Fernando Queiroga
Presidente da Câmara 
de Boticas

“Nestas eleições, o PSD apresenta uma lista muito
competente, encabeçada pelo Dr. Paulo Rangel,
uma pessoa de reconhecidas capacidades e um
grande defensor dos interesses de Portugal e dos
Portugueses, para além de ser alguém que mantém
uma relação de amizade e proximidade com o
Concelho de Boticas”. 

Jorge Salgueiro Mendes
Presidente da Câmara 
de Valença

“Valença tem muito a reconhecer e a agradecer à
Europa. A abertura da nossa fronteira e o funcio-
namento da Eurocidade com Tui. Tantas empresas
que só aqui se fixaram e desenvolveram porque
contaram com os fundos da União Europeia.  Uma
Europa mais forte depende também de uma grande
votação”. 

Paulo Cunha
Presidente da Câmara 
de Vila Nova de Famalicão

“A nossa participação nas Eleições para o Par-
lamento Europeu é um exercício importante de
cidadania de que não devemos abdicar. O nosso
voto no PSD será determinante para assegurar uma
equipa responsável e credível, tendo como nosso
representante regional um homem da craveira pes-
soal e profissional como o José Manuel Fernandes”.   
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COMBATE À
FRAUDE, evasão 

e elisão fiscal

Criar um sistema
de proteção 

de DEPÓSITOS
BANCÁRIOS

JUVENTUDE:
reforçar apoios 

e programas
para emprego,

formação 
e mobilidade

Plano europeu 
de luta CONTRA

O CANCRO

Combate
às ALTERAÇÕES

CLIMÁTICAS

Estratégia
europeia para 
a NATALIDADE

Criar Estatuto 
de CUIDADOR

INFORMAL

Por uma verdadeira Força 
Europeia de PROTEÇÃO CIVIL, 

para intervenção em situações 
de incêndios, inundações 

e catástrofes

MISSÃO FLORESTA: assumir a 
floresta como prioridade europeia

AGRICULTURA:
inovação, 

sustentabilidade 
e justa

remuneração

Apoio à PESCA
ARTESANAL

MAIS 
SEGURANÇA

e defesa 
europeia; não

ao exército
único

Mais Portugal Melhor Europa



Em encontro organizado pela
APD Portugal - Associação
para o Progresso da Direção
de Empresas, PSD apresentou
a proposta de criação de
gabinetes de aconselhamento
e apoio ao investidor e
lembrou que a “taxa de
execução dos fundos europeus
em Portugal é a pior de
sempre”, como confirma o
Banco de Portugal.

José Manuel Fernandes desta-
cou a disposição de empresá-
rios portugueses para colabo-
rarem na definição e estrutura-
ção dos fundos e programas eu-
ropeus, considerando que se
trata um potencial de enorme
importância para um melhor
aproveitamento dos recursos
disponibilizados através da
União Europeia. Defendeu a
criação de gabinetes de acon-
selhamento e apoio ao investi-
dor, até com dimensão regional,
por forma a disseminar de for-
ma mais eficiente a informação
e o encaminhamento necessário
no acesso a programas e linhas
de financiamento. O Eurode-
putado lamentou que Portugal,
“quando estamos já em 2019”,
tenha executado apenas 36%

dos fundos europeus do quadro
financeiro 2024-2020, o que
representa “o pior registo de
sempre” ao nível das taxas de
recebimento do país tendo em
conta dados revelados pelo
mais recente boletim económi-
co do Banco de Portugal, com-

parando todos quadros de fi-
nanciamento comunitário em
igual fase do período de progra-
mação.

“É uma postura positiva e que
será determinante para garantir
uma melhor execução dos fun-
dos e com impacto mais efetivo

na dinamização da economia e
no crescimento do país”, afir-
mou o coordenador do PPE na
comissão dos orçamentos e o
português que integra o grupo
do Parlamento Europeu na ne-
gociação do próximo quadro fi-
nanceiro plurianual 2021-2027.

Numa sessão sobre “Fundos e
Programas da UE - Perspetivas
de financiamentos para 2021-
2027”, organizada pela APD
Portugal - Associação para o
Progresso da Direção de Em-
presas, vincou a necessidade de
os regulamentos acondiciona-
rem projetos e investimentos
que são estruturantes para o
país e para cada região.

ACONSELHAMENTO
Nesse âmbito,  em seu entender,
estas estruturas poderiam tam-
bém contribuir para a orien-
tação de investimentos enqua-
drados em estratégias de desen-
volvimento, assim como pro-
mover iniciativas para a viabi-
lização de financiamentos junto
do Banco Europeu de Investi-
mentos, assumindo-se assim
como “grandes impulsionado-
res de desenvolvimento es-
tratégico”.

“São decisões e iniciativas
que importa concretizar para
rapidamente Portugal poder
melhorar a execução dos fun-
dos, até porque não podemos
desperdiçar os recursos dispo-
níveis, ainda para mais quando
o investimento público é tão
residual”, alertou José Manuel
Fernandes.

CONTRA 
A PERDA DE  

3,6 MIL MILHÕES
EM FUNDOS 

EUROPEUS

Má negociação do governo PS pode
levar Portugal a perder fundos euro-
peus no quadro financeiro 2021-2027.
O Eurodeputado José Manuel Fernan-
des desafia o governo português a 
alterar rapidamente a estratégia e a
posição relativamente à negociação do
próximo Quadro Financeiro Plurianual
da União Europeia, sob pena de 
Portugal perder 3,6 mil milhões de 
euros em fundos europeus no período
2021 a 2027.
Intervindo num encontro com autarcas

e apoiantes socialdemocratas em
Vieira do Minho, José Manuel Fernan-
des lembrou que a atual situação de
degradação dos serviços públicos e de
desinvestimento público pode agravar-
se, com penalização ainda maior para
as populações e os territórios mais
desfavorecidos.
“O risco de cortes nos fundos só existe
caso o governo português insista em
manter o apoio à proposta da Comis-
são Europeia para o próximo quadro 
financeiro europeu e que resultou da

negociação desastrosa conduzida 
pelo ex-ministro Pedro Marques e 
agora candidato socialista nas eleições 
europeias”, acusou.
Em contraponto, José Manuel Fernan-
des apoiou a posição do Parlamento 
Europeu, que garante a manutenção
do envelope financeiro a atribuir a 
Portugal e reforça o financiamento de
programas europeus ao nível da 
juventude e da investigação.

PME’s são o motor do país

DR

Fundos europeus são principal apoio das pequenas e médias empresas para a inovação
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Beijamim Pereira
Presidente da Câmara 
de Esposende

“Para além do cabeça de lista Paulo Rangel, que
é uma personalidade respeitada no Parlamento e
que honra o nosso país, temos um homem que para
mim é a razão maior para que nenhum esposen-
dense possa deixar de exercer o seu direito de voto:
José Manuel Fernandes”.

António Barbosa
Presidente da Câmara 
de Monção

“José Manuel Fernandes integra a lista do PSD,
liderada por Paulo Rangel, outro bom amigo de
Monção. Para bem de Portugal, da Europa, e tam-
bém do nosso concelho e das nossas freguesias, é
importante continuar a contar com apoio de Euro-
deputados que conhecem as nossas terras e lutam
por um país mais desenvolvido e coeso”. 

Alberto Machado
Presidente da Câmara 
de Vila Pouca de Aguiar

“Em defesa de uma Europa mais amiga de quem
precisa e de uma correlação justa entre os índices
de desenvolvimento regional e a distribuição dos
fundos estruturais e de coesão, acreditamos que os
Aguiarenses vão ser bem representados pelos
eleitos nesta lista de inegável qualidade, liderada
pelo Dr. Paulo Rangel”.  



José Manuel Fernandes quer colocar o
comércio na agenda das instituições
europeias. É que, apesar da
importância na economia e nas áreas
urbanas, o setor não é uma prioridade
da União Europeia. Uma situação que
o candidato do PSD, reconhecido como
o eurodeputado português mais
produtivo e mais influente no
Parlamento Europeu, promete alterar
no próximo mandato.

“Portugal, com clara vocação comercial,
precisa de colocar o comércio na agenda
das instituições europeias, onde atual-
mente, e apesar da sua importância na vi-
da das cidades, não é prioridade”, assu-
miu José Manuel Fernandes, no final de
uma reunião com dirigentes associativos
do setor.

Os representantes do comércio assumi-
ram o compromisso de entregar um rela-
tório com contributos concretos para o
Plano de Apoio ao Comércio Local que o
eurodeputado José Manuel Fernandes
vai propor no Parlamento Europeu, na
próxima legislatura.

Coordenador do PPE na comissão dos

orçamentos, José Manuel Fernandes
explicou que o comércio pode congre-
gar vários fundos europeus do próximo
quadro financeiro plurianual (2021-
2027) para ajudas ao investimento (com
juros próximos de zero), bem como à

qualificação profissional e à interna-
cionalização deste ramo de atividade.

Lembrando que o comércio representa
14% da riqueza criada em Portugal (va-
lor que sobe para 30% se incluída a
restauração e outros serviços) e 14,3%

do emprego, o Eurodeputado acentuou
que o setor apenas capta 3% dos fundos
comunitários destinados a Portugal.

Defendeu que o Plano deve ter dimen-
são nacional, embora possa ser gerido re-
gionalmente, e necessita de ser construí-
do numa base de cooperação entre
instituições do setor.

“Preciso do contributo dos comer-
ciantes e suas associações para que o
Plano seja exequível e, sobretudo, para
que seja eficaz o que nem sempre sucede
com os apoios europeus, muitos dos
quais ficam em Lisboa e não chegam às
empresas e às regiões”, apelou.

O candidato do PSD assinalou que, e
ao contrário do que muitas vezes acon-
tece, “é preciso conceber a estratégia
para depois colocar, dentro do projeto, as
medidas capazes de a concretizar”.

Salientou que, entre as suas propostas
está a criação de uma estrutura de apoio
ao investimento, um organismo que
serviria para facilitar o acesso dos em-
presários aos programas comunitá-
rios: “o acesso aos fundos deve evitar
uma complexidade excessiva, sob pena
de estes não chegarem aos destina-
tários”.

O eurodeputado José Manuel
Fernandes compromete-se a
apresentar um plano específico para o
setor têxtil português, para ser
financiado pelo orçamento da União
Europeia.

O compromisso tem como objetivo fazer
face aos novos desafios que o setor en-
frenta, face à deslocalização das opções
estratégicas de grandes empresas e gru-
pos económicos no que toca à contratu-

alização de unidades de produção.
A preferência pelos mercados asiáticos

está a fazer regressar o receio de novas
crises do setor têxtil, com repercussões
graves no desemprego e falências de pe-
quenas empresas.

O eurodeputado e candidato do PSD ao
Parlamento Europeu, José Manuel Fer-
nandes, aponta como solução a aposta na
investigação e inovação para salientar a
diferenciação do produto português.

“Deixo o compromisso. Apresentarei e
defenderei em Bruxelas um plano para a

competitividade do setor têxtil e das
malhas, que lhe permita, através da in-
vestigação e da inovação, enfrentar com
mais capacidade os desafios da glo-
balização”, assumiu José Manuel Fer-
nandes.

O eurodeputado acentuou que o Plano
abrange, além da investigação e da ino-
vação, a qualificação dos recursos hu-
manos e os próprios recursos necessários
à atividade das empresas, em especial as
pequenas e médias empresas.

Apoio ao COMÉRCIO Local

Novo plano 
para o TÊXTIL
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Os novos desafios da globalização impõem um plano eficaz de apoio às nossas empresa

DR

O comércio represente 14% da riqueza criada em portugal.

Manuel Moreira
Presidente da Câmara 
de Amares

“É uma lista constituída por políticos experientes
e com uma notável renovação. Tem candidatos
com provas dadas no apoio à coesão territorial,
económica e social. Não se esquecem do mundo
rural e das nossas freguesias. E tem candidatos
jovens, reconhecidos em políticas para a ciência,
os direitos dos cidadãos, as causas sociais...”. 

Mário Artur Lopes
Presidente da Câmara 
de Murça

“Acredito, sem qualquer margem para dúvidas,
que a escolha da equipa liderada pelo Eurodepu-
tado Paulo Rangel, será determinante para uma
Europa mais solidária e proactiva. Depende de nós,
a decisão de eleger as pessoas melhor preparadas
e dedicadas às causas Europeias. Causas essas, que
influenciam e condicionam a vida de cada um de nós.

Eugénio Marinho
Presidente da Câmara 
de Ponte da Barca

“José Manuel Fernandes assume hoje uma posi-
ção de grande destaque no PE, sem nunca esque-
cer as suas raízes Minhotas, fruto do contacto per-
manente com as instituições e com as pessoas da
sua região. Pela confiança no seu trabalho e com-
petência, a sua eleição é a certeza de que Ponte da
Barca tem um embaixador no Parlamento.”



O PSD está manifestamente
contra cortes nos fundos
europeus para a agricultura e
o desenvolvimento rural.
Paulo Rangel e José Manuel
Fernandes repudiaram
publicamente a postura de
“resignação” do governo
socialista face à proposta
“extremamente redutora” da
Comissão Europeia (CE) para
o próximo quadro financeiro.

O cabeça-de-lista do PSD,
Paulo Rangel, defende que Por-
tugal tem de apoiar a agricul-
tura e o mundo rural, con-
siderando tratar-se de uma área
de intervenção estratégica para
o desenvolvimento sustentável
de um país que se quer moder-
no e inclusivo.

“É inaceitável compactuar
com propostas de cortes ao ní-
vel da coesão, e especialmente
nestes setores”, assumiu Paulo
Rangel, abordando atemática a
propósito da visita à Festa do
Alvarinho e do Fumeiro, em
Melgaço. E repudiou que o go-
verno aceite a proposta da Co-
missão Europeia para 2021-
2027 que “prejudica os países e

os setores mais pobres”.
Especificou que “os cortes

propostos pela CE são de 500
milhões de euros nas ajudas di-
retas aos agricultores e 1.200
milhões nos fundos para o de-
senvolvimento rural”. Cortes
que considerou “inaceitáveis”.

CONTRA OS CORTES
“Não percebemos a resignação
de António Costa e até o apoio
dos socialistas à posição da
Comissão”, lamentou José Ma-
nuel Fernandes, coordenador
do PPE na comissão dos orça-
mentos no Parlamento Eu-

ropeu. Em contraponto, enalte-
ceu que, “em boa hora, os eu-
rodeputados do PSD opuse-
ram-se com sucesso aos cortes
da Comissão, tendo proposto
e aprovado um montante de
4.715 milhões para as ajudas di-
retas aos agricultores e mais de

4.660 milhões de euros para o
desenvolvimento rural”. 

“O apoio à agricultura e ao de-
senvolvimento rural, a defesa
dos produtos locais são essen-
ciais para o crescimento eco-
nómico e para a coesão territo-
rial, económica e social”, insis-
tiu, apontando a produção de
vinho como “um excelente ex-
emplo na boa utilização dos
fundos europeus”. 

Nesse sentido, sublinhou os
números positivos do vinho
verde, cujas exportações au-
mentaram, gerando receitas de
64 milhões de euros. A pro-
dução de vinho verde tem cres-
cido em qualidade e quanti-
dade. Há mais de 70 milhões de
litros de vinho produzidos por
ano e as exportações superam já
metade do produto vendido.

“São dados que reforçam a ne-
cessidade de olharmos para a
produção de vinho de uma for-
ma integrada. A investigação e
inovação, a produção e a inter-
nacionalização são elementos
fundamentais. Os fundos euro-
peus para cada uma destas áreas
devem ser utilizados  de forma
articulada e complementar”, re-
comendou.

FUNDOS EUROPEUS 
E AUTARQUIAS

COMPENSAM
DESINVESTIMENTO

DO GOVERNO 
NAS ESCOLAS

O Eurodeputado José Manuel Fernandes
visitou a Escola Secundária de Fafe, que
se encontra em obras de requalificação,
com recurso a apoios do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (FEDER)
e comparticipação financeira assegurada
diretamente pelo município.
“Num investimento público e num setor
que representa um dos maiores
desígnios estratégicos nacionais, como 
é a educação, este é mais um caso 
flagrante em que o Município substitui 

e assume as responsabilidades e obri-
gações que são do Estado”, lamentou.
As obras de requalificação na Escola
Secundária e na EB 2,3 Carlos Teixeira
– com um orçamento de 8 milhões de
euros – só foram possíveis mediante um
protocolo com o Ministério da Edu-
cação, de forma a que parte do financia-
mento da intervenção seja suportado por
verbas do Feder, cabendo à autarquia 
assumir os restantes 2 milhões de euros.
“Este governo centralista do PS, que diz

que agora está tudo bem no país, corta
de forma cega no investimento, tem a
maior taxa de impostos de que há
memória e deixa deteriorar todos os
serviços públicos, da educação à saúde,
nos transportes e proteção civil. Nem
nos edifícios que são do Estado, como
são as escolas, o governo é capaz de 
assumir a remodelação e moderniza-
ção”, denunciou o candidato pelo PSD
ao Parlamento Europeu. A situação
repete-se em diferentes municipios.

Em defesa da agricultura 
e do MUNDO RURAL

DR

Eurodeputados do PSD, Paulo Rangel e José Manuel Fernandes, contra cortes 
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Joaquim Mota e Silva
Presidente da Câmara 
de Celorico de Basto

“A União Europeia tem assumido um papel essen-
cial para o desenvolvimento e crescimento de Por-
tugal, do nosso concelho e das nossas freguesias.
Sem os fundos europeus, não teria sido possível
concretizar investimentos fulcrais para a nossa
qualidade de vida”.

Manuel Tibo
Presidente da Câmara 
de Terras de Bouro

“Pelo que José Manuel Fernandes tem feito no
Parlamento Europeu, a favor de Portugal, da União
Europeia e também da nossa região, votar no PSD
é um imperativo moral e de defesa do interesse
público, que a todos deve mobilizar-nos. É hora de
estarmos com quem sempre esteve connosco”.

José Manuel Gonçalves
Presidente da Câmara 
de Peso da Régua

“Nestas eleições europeias, é fundamental votar
na lista do PSD, liderada por Paulo Rangel e que
integra um conjunto de elementos de reconhecido
mérito e competência, dos quais destaco, desde já,
José Manuel Fernandes, pelo excelente trabalho
que tem feito enquanto deputado. É uma referência
na Europa e é uma referência do país.” 



José Manuel Fernandes aponta a
União Europeia como “o melhor
modelo de progresso social e
humanista do mundo”. Mas salienta
que “isso não pode acomodar os
líderes das instituições e organi-
zações”, preferindo “uma postura
ambiciosa e de contribuição para uma
União Europeia cada vez melhor, em
favor da qualidade de vida dos
cidadãos”.

O candidato deixa o repto para que a
campanha para as eleições europeias de
26 de maio sirvam para informar e val-
orizar “as conquistas conseguidas pela
União Europeia”, a par das “propostas
concretas para consolidar e reforçar o

melhor modelo de progresso social e hu-
manista do mundo”.
Em favor de uma campanha positiva, es-
clarecedora e motivadora dos cida-
dãos, o Eurodeputado e candidato do
PSD - participou numa sessão pública
com centenas de apoiantes em Vila
Verde - defendeu que é importante “aju-
dar a que os cidadãos percecionem a
Europa dos valores, coesa, solidária,
competitiva e inclusiva”.

“Na União Europeia vivemos em Paz,
liberdade, temos o melhor Estado Social
do planeta. Mas queremos mais igual-
dade, mais coesão, ambicionamos por
uma melhor Europa, mais solidária,
sustentável e segura.  Todos os dias, no
Parlamento Europeu, com os colegas do
PSD, contribuímos para isso. E vamos

lutar por uma UE sempre melhor. Por is-
so, apresentamos um conjunto de pro-
postas na área social, da investigação, da
economia, da juventude, de apoio aos
mais vulneráveis, da agricultura, de de-
fesa do ambiente e da floresta”, afirmou.

José Manuel Fernandes disse que “até
os mais críticos reconhecem” a UE como
o melhor modelo social do planeta, “ape-
sar de dizerem sempre mal e votarem
contra  propostas que melhoram a quali-
dade de vida das populações e reforçam
a coesão das regiões”.

“Temos de valorizar as conquistas da
UE e nunca as dar como definitivamente
adquiridas”, especificou, realçando que
“a UE significa Paz, democracia, liber-
dade, Estado de direito, solidariedade,
sustentabilidade e segurança”.

Por uma Europa
cada vez melhor
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Ambição na defesa da UE, como o melhor modelo de progresso humanista do mundo

Avelino Silva
Presidente da Câmara 

de Póvoa de Lanhoso

“A Póvoa de Lanhoso tem contado com o apoio
de um eurodeputado que é exemplar a defender
os interesses de Portugal e do Minho em particular:
o Eng. José Manuel Fernandes.  É a ele que recorro
muitas vezespara nos aconselhar ao nível das estra-
tégias para captar fundos europeus”. 

António Cardoso
Presidente da Câmara 

de Vieira do Minho

“Tenho a firme convicção que o Eng.º José Ma-
nuel Fernandes continuará a realizar um trabalho
notável no que toca à defesa dos valores da Europa,
de Portugal e, em particular, do concelho de Vieira
do Minho. Por isso, é para todos nós um orgulho
vê-lo reconhecido em Portugal e na Europa, como
um dos melhores e dos mais influentes”.   

António Vilela
Presidente da Câmara 

de Vila Verde

“Defendemos e apoiamos a nossa Terra, as nossas
raízes, aqueles que estão sempre próximos e pre-
sentes. O PSD é o único que apresenta nestas elei-
ções um candidato de Vila Verde. Ao votar no PSD
estamos a dar o nosso apoio e contributo para eleger
o José Manuel Fernandes”. 

Carlos Moedas
e os novos
desafios  
O comissário europeu Carlos Moe-
das é o mandatário nacional para a
candidatura do PSD ao Parlamento
Europeu. É responsável pelo maior
programa de financiamento do mun-
do para a ciência e investigação. No
que toca aos desafios europeus ime-
diatos, aponta como principais preo-
cupações a globalização e a identi-
dade europeia.
“Temos que nos defender em re-
lação à globalização, não a rejeitan-
do, mas obrigando os outros países,
como os USA e a China, a respeita-
rem as nossas regras se quiserem
operar no mercado europeu”, sus-
tentou, em Guimarães, na sessão de
apresentação da publicação "Pela
Nossa Terra 2019", da autoria de
José Manuel Fernandes.
Moedas entende que a UE tem de
ter o poder de continuar a influenciar
os outros, até pelos valores human-
istas e de paz que representa.
Mas advertiu que, dentro de alguns
anos, nem a Alemanha vai estar en-
tre os sete países mais ricos do mun-
do, acentuando que a UE represen-
ta, apenas, sete por cento da popula-
ção mundial, percentagem que tam-
bém está a descer.
Já sobre a questão da identidade eu-
ropeia, lamentou que haja muitos
cidadãos que ainda têm vergonha de
dizer que são europeus: “temos de
permanecer unidos em torno do pro-
jeto europeu, e temos motivos vários
de orgulho no que construímos, já
que somos hoje uma economia cir-
cular, com respeito pelos direitos do
trabalho e do ambiente”, sublinhou.
Numa sessão que contou ainda com
a participação do investigador e vice-
reitor da Universidade do Minho, Rui
Reis – que assumiu a apresentação
da obra –, Carlos Moedas sublinhou
o impacto da ciência e investigação
para a afirmação da UE no contexto
global. Nesse âmbito, o comissário
europeu aproveitou para agradecer
o trabalho de José Manuel Fernan-
des no Parlamento Europeu, onde
conseguiu defender e reforçar o
orçamento do programa Horizonte
2020.



Paulo Rangel

Um dos mais influentes
políticos portugueses na

Europa. Vice-Presidente do
Partido Popular Europeu e

também do Grupo 
Parlamentar.

Lídia Pereira

Com 27 anos, preside à
maior organização política

da juventude europeia
(YEPP). Economista, 

frequentou o Colégio da
Europa .

José M. Fernades

É um dos mais influentes
deputados do Parlamento

Europeu, onde tem sido de-
cisivo na área do Orçamen-
to da União Europeia e dos

fundos europeus. 

Graça Carvalho

É uma das grandes espe-
cialistas portuguesas na
área da energia, ciência,

inovação, indústria e 
alterações climáticas.

Álvaro Amaro

Economista experimenta-
do, é a grande aposta para
a agricultura, para o desen-
volvimento regional, para a
defesa do interior e das re-
giões mais discriminadas. 

Cláudia M. Aguiar

Da Madeira, representa
as Regiões Autónomas e a
prioridade dada às regiões

ultra-periféricas. 

Carlos Coelho

É uma das referências eu-
ropeias na área das liber-
dades dos cidadãos, da
circulação das pessoas,

das fronteiras, das migra-
ções, do espaço Schengen.

Ana Maria Santos

Jurista, académica e com
experiência política na

cúpula do Ministério da 
Defesa, é a aposta do

PSD para a segurança e
defesa. 

Sónia Ramos

Presidente da Comissão
Política Distrital do PSD de

Évora. Coordenadora 
distrital do Movimento das

Mulheres Social-demo-
cratas do distrito de Évora.

Teófilo dos Santos

Exerce advocacia em 
escritório próprio, sito em

Leiria, que integra uma
equipa de advogados, es-

pecializada em várias
áreas de prática do direito.

Vânia Neto

Western Europe Educa-
tion Sr. Product Marketing
Manager, Microsoft West-

ern Europe. Doutoranda da
Faculdade de Direito da

Univ. Nova de Lisboa.

Ricardo Morgado

Docente de Direito do -
Desporto, Univ. Europeia e
Membro da Comissão Dis-

ciplinar do Instituto Por-
tuguês de Administração
de Marketing de Lisboa.

Cristiano Cabrita

Chefe da Divisão de Co-
municação, Relações

Públicas e Relações Inter-
nacionais da Câmara Mu-

nicipal de Albufeira.

Alice Antunes

De 22 de janeiro até 
ao presente, Ministério 

do Trabalho e da
Solidariedade Social.

Representa a Segurança
Social

Buno M. Ferreira

Licenciado em Comuni-
cação e Multimédia e 

Especialização em
Gestão – Ramo Pública.

Sónia Alain 

Na área dos Transportes:
Departamento de Customer

Service (de duas linhas
marítimas – WEC LINES e

YANG MING LINES) na em-
presa Ibero Linhas, Lda

Carlos Almendra

Desde outubro de 2015:
Inspetor Superior, ASAE –
Autoridade de Segurança

Alimentar e Económica.

Paula C. Fevereiro

Docência de inglês: 
Instituto Politécnico de

Portalegre (Assistente con-
vidada) e Agrupamento de

Escolas N.º 3 de Elvas
(Quadro de Agrupamento).

Maria C. Pires

Enfermeira Especialista –
Enfermagem Médico 

Cirúrgica, na Unidade
Local de Saúde do Baixo

Alentejo – Hospital José
Joaquim Fernandes

Hugo F. Lopes

É Investigador Associado
do Observatório Político e

doutorando em Política
Comparada no Instituto de

Ciências Sociais da Univer-
sidade de Lisboa. 

Otília Castro

Engenheira Civil, licenciada
na Universidade do Minho 
e funcionária funicipal na

Câmara Municipal Barcelos.

Conheça os nossos candidatos...
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Num desafio para combater a abstenção
eleitoral - e logo quando está em causa a
votação para a única instituição eu-
ropeia eleita diretamente pelos cida-
dãos -, o PSD defende que as propostas
a apresentar pelas diferentes forças
políticas sejam “concretas e execu-
táveis”.

Como exemplo, José Manuel Fernan-
des aponta compromissos claros e obje-
tivos apresentados pela lista do PSD li-
derada por Paulo Rangel, como “um
plano europeu para combate ao cancro,
uma estratégia europeia para a natali-
dade, um plano europeu para defesa das
florestas, a criação de uma verdadeira
força de proteção civil”.

“Os compromissos têm de ser claros
e assumidos. Só assim geramos con-
fiança, de forma a estimular e reforçar a
participação dos eleitores”, afirmou,
numa sessão onde sobressaíram tes-
temunhos de apoio e incentivo a prosse-
guir o exercício do mandato de deputa-
do no Parlamento Europeu com “forte
ligação ao território, às instituições e
às pessoas”.

“Continuarei a dar o máximo, sempre,
pela nossa terra. Tenho provas dadas.
Sabem que podem contar comigo. É a
minha forma de estar na vida e em todos
os cargos e missões que os eleitores de-
cidam confiar-me”, assumiu o Eurode-
putado do PSD.

Contra 
a abstenção

Boletim de Voto para as Eleições Europeias 2019
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Paulo Rangel lidera uma lista de
candidatos onde todos contribuem
para  melhores condições de vida,
que dignifiquem as pessoas, as
freguesias,  o distrito, o Norte,
Portugal e a Europa, apostando
em políticas de  união, proximi-
dade, igualdade e justiça.
É com orgulho e responsabilidade
que integro esta lista, que conta
com  José Manuel Fernandes,
reconhecido pela defesa incondi-
cional dos  interesses da Europa,
de Portugal e das regiões.
Apelo à “Não abstenção” e ao
voto útil no PSD pela grande
importância desta eleição.

Alice Antunes
Viana do Castelo

Comprometi-me, com honra e
orgulho, a representar o meu 
distrito nas Europeias! É triste: 
mais de 30 anos após a
integração europeia, Bragança
continua com os indicadores
económicos e sociais mais fracos.
Depois de tantos milhões 
de euros de fundos, de tantas
eleições, governos e governantes,
esta realidade, gravosa, tende 
a tornar-se crónica.
Só o espírito transmontano,
moldado num contexto geográfico
agreste, que nos obriga a enrije-
cer, a sermos duros, a sermos 
da  têmpera “antes quebrar que
torcer”, nos leva a não baixarmos
os braços e a irmos à luta.
Estamos nesta LUTA!

Carlos Almendra
Vinhais - Bragança

Marcar a diferença implica
fazer diferente, mudar. É esta
mudança, a partir de Portugal
para a Europa, que está 
em jogo nas eleições. 
Já é conhecida a proposta da
Comissão Europeia - apoiada
pelo PS -  para o próximo
Quadro Financeiro Plurianual
(2021-2027): é desastrosa
para Portugal, pois coloca 
em causa a coesão e a 
convergência. O PSD recusa-a
e defende o interesse nacional.
Não aceita os cortes 
na Política de Coesão 
e na Política Agrícola Comum, 
e assume o  compromisso 
de os evitar a todo o custo.

Bruno Ferreira
Mondim de Basto - Vila Real

A representação de Portugal na
Europa traduz-se na eleição de
apenas 21 Eurodeputados. 
Por isso, é muito importante que o
país perceba a necessidade de ir
votar e de votar bem. O projeto do
PSD para a Europa, é aquele que
melhor serve Portugal e os
Portugueses. Dá voz aos Jovens:
já foi proposto um Orçamento
Participativo Jovem.
Propõe um Programa Europeu 
de Incentivo à Natalidade e um
Programa Europeu de Combate
ao Cancro. Defende Emprego,
Empresas e Empreendedorismo
(3 E's). Propõe um Programa
Especial de Apoio ao Setor Textil.
É na candidatura do PSD que
devemos apostar, depositar 
a nossa confiança e Votar.

Otília Castro
Barcelos - Braga
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3E’s = Emprego, Empresas e Empreendedorismo
+

3S’s = Solidariedade, Sustentabilidade e Segurança

O
PSD é o partido por-
tuguês mais influente
no Parlamento Eu-
ropeu. É o mais ativo, o
que apresenta mais pro-
postas – e as debate e

negoceia - em defesa dos interesses na-
cionais e europeus. A conclusão foi ex-
traída dos dados recolhidos pela organi-
zação independente Votewatch para um
consórcio de meios de comunicação so-
cial portugueses constituído por Lusa,
Público, Expresso, Antena 1, RTP, SIC e
TVI.

O social-democrata José Manuel Fer-
nandes é avaliado - no mesmo estudo -
como o deputado português  mais influ-
ente, ao somar 43 pontos (21 pela ativi-
dade legislativa, 15 pelas posições de

liderança e 7 pelo ‘network’).
Coordenador da comissão dos orça-

mentos pelo Partido Popular Europeu, o
maior grupo político do Parlamento Eu-
ropeu (PE), José Manuel Fernandes tem
responsabilidades na negociação do
próximo orçamento comunitário.

“Tive aqui um trabalho brutal como
coordenador da Comissão dos Orçamen-
tos, onde estive em todas as negociações
de todos os orçamentos. Tive um dossier
que nunca na vida me vou esquecer, que
foi o Plano Juncker e que foi fundamen-
tal para a União Europeia e muito impor-
tante para Portugal”, recordou o único
eurodeputado português entre os 50 mais
influentes da assembleia europeia.

Em declarações ao consórcio de corres-
pondentes em Bruxelas, José Manuel

Fernandes estimou que, durante a legis-
latura, teve um papel importante para
Portugal, “desde logo na negociação dos
fundos e no evitar que haja cortes para
Portugal” no próximo orçamento comu-
nitário.

Paulo Rangel é o cabeça de lista
melhor classificado
Paulo Rangel é, dos cabeça de lista nes-
tas eleições europeias, o que mais in-
fluência teve nesta legislatura. Já Carlos
Coelho, que é o 3.º mais influente do
PSD e o 6.º a nível geral foi eleito por
Rui Rio para ser o 7.º nas listas do PSD.

No que se refere aos socialistas, o PS
acabou por retirar das listas três dos eu-
rodeputados que surgem nos 10 primei-
ros lugares: fora das listas estão Ricardo
Serrão Santos (3.º), Francisco Assis (4.º)
e Ana Gomes (8.º).

José Manuel Fernandes não só é o Eu-
rodeputado mais influente a nível geral
mas também o mais influente a nível le-
gislativo. Paulo Rangel é o mais influ-
ente quando se trata de posições de lide-
rança (é vice-presidente do Partido
Popular Europeu e do grupo do PPE no
Parlamento).

Cada eurodeputado foi classificado se-
gundo um algoritmo desenvolvido pela
VoteWatch que atribui uma pontuação
diferente consoante a comissão em que o
deputado trabalhe, o facto de ser relator
principal ou sombra, o peso do relatório,
o número de mandatos na assembleia
europeia ou ainda as 'vitórias' que al-
cançou ao longo da legislatura.

Portugal acima da média 
A Votewatch considera que a delegação
portuguesa encontra-se acima da média,
apenas abaixo do desempenho médio de
alemães, belgas, checos e finlandeses.
Pelo contrário, os eleitos do Reino Unido
e da Grécia estão entre os menos influ-
entes na presente legislatura, sendo que a
vitória do eurocético UKIP em 2014 e a
ausência dos eleitos do Partido Conser-
vador nas fileiras do PPE explicam uma
perda de relevância britânica tornada
irreversível pelo Brexit.

A lista dos 100 mais influentes no Par-
lamento Europeu inclui 21 alemães, 11
franceses, oito italianos, sete espanhóis,
sete polacos, sete holandeses, seis che-
cos e seis romenos. Pelo contrário, não
existe nenhum representante da Dina-
marca, Eslováquia, Grécia, Croácia, Es-
tónia, Letónia e Lituânia.

O estudo da Votewatch é baseado em
234 inquéritos a pessoas que trabalham
na instituições comunitárias (42%), no
setor privado (17%), no meio académico
e think tanks (13%), organizações não
governamentais (9%) e outros. Dos in-
quiridos, 42% interagem com eurode-
putados diariamente, enquanto outros
24% o fazem todas as semanas.

José Manuel Fernandes

O eurodeputado 
mais PRODUTIVO
e mais INFLUENTE


