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Correio dos Açores

“Dinheiro aproximou
os Açores da Europa”

JOVENS DA ‘SECUNDÁRIA’ DA LAGOA CIENTES

DESEMPREGO É ASSUSTADOR 
E TRÁGICO NOS AÇORES
DESDE A CRISE PERDERAMSE 20 MIL EMPREGOS

Vamos perder 
21 milhões 
de euros por 
ano da Europa 

ENTRE 2014 E 2020

pág. 2 e 3

pág. 8 e 9

Entre Janeiro e Março deste ano perderam o emprego 
sete açorianos por dia. Contas feitas, no fi nal de Março 
estavam inscritos nos centros de emprego da região mais 
650 desempregados do que em Dezembro do ano passado. 
Pela primeira vez desde o ano 2000 há menos de 100 mil 

empregados na Região. E, desde 2007, a construção civil 
perdeu mais de onze mil empregos, passando de 18.330 
para pouco mais de sete mil. A taxa de desemprego na 
Região é de 17% abaixo da média nacional (17,7%) e a 
segunda taxa mais baixa do país.

A estender-se à Região a quebra de 10% nos apoios 
da União Europeia a Portugal, no novo quadro de apoio, 
entre 2014 e 2020, os Açores vão perder cerca de 21 
milhões de euros por ano em relação ao quadro comuni-
tário de apoio anterior.
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As comemorações oficiais do Dia da Europa 
nos Açores tiveram lugar ontem na Escola Se-
cundária da Lagoa, perante um auditório com-

pletamente cheio de jovens que quiseram ouvir 
falar um pouco mais sobre a importância da Eu-
ropa para os Açores.

Oposição 
da Igreja
ao aborto 
e à eutanásia

REFLEXÃO SOBRE A VIDA

‘Semana da Vida’ “chama a atenção para os diferentes 
aspectos da vida, desde a vida pré-natal, à vida na estradas, 
à vida com e sem condições materiais…”
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Apelo aos jovens para que tenham 
uma cidadania activa na Europa 

As comemorações oficiais do Dia 
da Europa nos Açores tiveram lugar 
ontem na Escola Secundária da La-
goa, perante um auditório completa-
mente cheio de jovens que quiseram 
ouvir falar um pouco mais sobre a Eu-
ropa e sobre a importância da Europa 
para os Açores.

Na cerimónia oficial o subsecre-
tário regional da presidência para as 
relações externas, Rodrigo Oliveira, 
apelou aos jovens para que continuem 
a construir a autonomia e a integração 
da União Europeia. 

Evocando Robert Shuman e Jean 
Monet, percussores dos ideais de uma 
Europa unida, Rodrigo Oliveira elo-
giou-os por terem sabido ser “inven-
tivos e inovadores” e destacou que a 
construção europeia se faz de “von-
tade política e de uma cidadania ac-
tiva”. 

Nesse sentido deixou o apelo aos 
jovens para que participem também 
na construção da União Europeia e sa-
lientou que os açorianos têm diversos 
poderes em termos de participação no 

âmbito da União Europeia. Poderes 
que passam pela Assembleia Regional 
e pelo governo, com a representação 
em organismos europeus, que mos-
tram as mais-valias da Região.

A terminar, Rodrigo Olivei-
ra destacou o papel dos Açores na 
construção da própria Europa, quer 
através do contributo da lusofonia, 
da açorianidade e de mais de um 

milhão de quilómetros quadrados 
de Zona Económica Exclusiva, da 
biodiversidade ambiental das várias 
Regiões Ultraperiféricas e até mesmo 
através das energias renováveis e do 
projecto espacial instalado em Santa 
Maria.  

Na cerimónia, o presidente do 
Conselho Executivo da escola, Le-
onardo Amaral, destacou a fase de 
“oportunidades e desafios” em que se 
encontra actualmente a Europa. De-
safios que passam “indubitavelmente 
pela educação pois para a Europa se 
desenvolver como sociedade do co-
nhecimento e ser competitiva numa 
economia globalizada é essencial que 
o ensino e a formação sejam tidos em 
conta e sejam de elevada qualidade”. 

O presidente do Conselho Execu-
tivo salientou que apesar de cada país 
decidir a sua política de educação, 
há objectivos comuns e boas práticas 
que são trocadas que “têm constituído 
mais-valias e têm permitido reforçar 
a dimensão europeia e as visões edu-
cacionais e económico-sociais desta 

Rodrigo Oliveira entrega o prémio à equipa do Corvo, grande vencedora do Europa Quiz, cujo prémio 
foi uma viagem a Bruxelas

No Dia da Europa, o subsecretário regional para as relações externas apelou a que os jovens se preo-
cupem mais com o que se passa na Europa. Já o presidente da Câmara da Lagoa optou por salientar 
o quanto a integração de Portugal e dos Açores na Europa fez pelo desenvolvimento da região.

Diogo Vieira, 18 anos

“Fica mais fácil 
viajar e ficamos 
mais acessíveis”

O que signifi ca Europa?
Em primeiro lugar é um conti-

nente mas também é um conjunto 
de países interligados, muito en-
treajudados entre si e que estão ao 
nível dos Estados Unidos. 

Tem grande importância quer 
geoestratégica, quer comercial 
porque estamos muito ligados ao 
turismo. Através do desenvolvi-
mento da Europa os membros da 
União Europeia não precisam de 
passaporte para vir cá. Fica mais 
fácil viajar, mais acessível e mais 
perto. 

Rui Pimentel, 15 anos

“Dinheiro da 
Europa ajudou 
os Açores”

O que signifi ca Europa?
Europa é o continente onde vi-

vemos, acho que é dos continentes 
que está mais desenvolvido apesar 
das difi culdades. Penso que além 
dos Açores e de Portugal também 
somos europeus.

É muito importante para os 
Açores fazerem parte da Europa. 

Na minha opinião penso que 
não seria possível o desenvolvi-
mento dos Açores sem estarmos na 
Europa porque os dinheiros da Eu-
ropa ajudaram bastante os Açores a 
desenvolverem-se. 

José Freitas, 16 anos

“Portugal soube 
apostar no 
futuro ...”

O que signifi ca Europa?
É uma grande organização que 

presta desenvolvimento e futuro a 
todos os países que a constituem. 

O desenvolvimento é a princi-
pal razão da importância dos Aço-
res estarem integrados na Europa.

Seria possível o desenvolvi-
mento dos Açores sem Europa mas 
acho que foi uma mais-valia para 
os Açores. Infelizmente em certas 
ocasiões não soube gerir bem os 
fi nanciamentos, mas Portugal tem 
tido um grande desenvolvimento e 
soube apostar no futuro.

Pedro Costa, 16 anos

“Instituições 
foram apoiadas 
com fundos”

O que signifi ca Europa?
É uma organização de países 

que se protege uns aos outros, per-
mite que se desenvolvam mutua-
mente para evitar a guerra. A União 
Europeia inicialmente tinha como 
principal função evitar que houvesse 
confl itos. 

É a principal razão da importân-
cia dos Açores estarem integrados na 
Europa. Acho que não seria possível 
este desenvolvimento sem estarmos 
na Europa porque muitas das insti-
tuições que temos nos Açores foram 
apoiadas com fundos europeus.
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Andreia Nóia, 18 anos

“Circulação de 
pessoas era 
mais difícil”

O que signifi ca Europa?
Signifi ca um pouco o mundo por-

que quando entrámos para a União 
Europeia os nossos horizontes come-
çaram a alargar-se porque passou a 
ser mais fácil a circulação de pesso-
as e de mercadorias entre os vários 
países. Não fi camos limitados como 
acontecia antes de aderirmos à União 
Europeia. 

Foi importante a integração de 
Portugal na União Europeia porque 
antes era mais difícil a saída de pes-
soas e mercadorias. 

Talvez não seja possível manter o 
nível de desenvolvimento dos Aço-
res sem estarmos na Europa já que 
foram atribuídos muitos fundos eu-
ropeus para o desenvolvimento.

Maria Castro, 16 anos

“Sem Europa 
era difícil 
o progresso”

O que signifi ca Europa?
A Europa é um conjunto de países 

que se organizaram de forma a se po-
derem desenvolver quer em termos 
económicos quer sociais e o resulta-
do tem sido notável quer em termos 
sociais, quer a nível económico e de 
desenvolvimento tecnológico.

Portugal desde que entrou para a 
União Europeia tem-se desenvolvido 
devido aos apoios fi nanceiros. 

Penso que seria possível man-
ter o nível de desenvolvimento dos 
Açores sem estarmos na Europa 
mas seria certamente mais difícil, 
devido aos apoios fi nanceiros que a 
Europa transfere para os Açores por-
que têm ajudado na construção de 
infraestruturas. 

aldeia global em que vivemos”. Por 
isso Leonardo Amaral apelou a que a 
definição de objectivos comuns para 
a educação na Europa devem conti-
nuar e até ser reforçados por forma 
a contribuir que os 27 Estados-Mem-
bros possam “consolidar todos os dias 
a união na paz, democracia, liberdade 
e prosperidade”. 

O presidente da Câmara da La-
goa, João Ponte, salientou que hoje 
mais do que nunca é preciso debater 
a Europa e evocou também Shuman 
e Monet para exemplificar que mais 
de 6 décadas depois da fundação da 
“União Europeia consolidada” o de-
bate em torno do espaço europeu “é 
cada vez mais urgente e não se deve 
cingir aos parlamentos e governos 
mas a todos e com todos”. 

João Ponte destacou o desenvol-
vimento que se vive actualmente em 
Portugal e nos Açores devido à ade-
são da então Comunidade Económi-
ca Exclusiva e afirmou mesmo que 
a Lagoa “seria diferente sem fundos 
comunitários”. João Ponte afirmou 
que se questionou sobre a verdadei-
ra união da Europa e sobre os seus 
princípios fundadores em 1950. “Há 
quem questione os benefícios da saí-
da de alguns países do euro. Será esse 
o caminho?”, questiona para logo res-
ponder que “no futuro encontraremos 
as respostas, o vigor que para muitos 
o passado parece não ter garantido”. 

Uma Europa do jovens é a Euro-

pa do futuro, “baseada em preceitos 
de eficiência e sustentabilidade” mas 
defendeu que o aprofundamento da 
integração deve ser feita com crité-
rios de equidade para os países do 
Norte e do Sul da Europa, com a ade-
quação de políticas. 

Corvinos saem vencedores
Presentes na cerimónia estive-

ram nove equipas, de cada ilha dos 
Açores, que participaram no concur-
so multimédia intitulado “cidadania 
europeia – um olhar açoriano” e no 
“Europa Quiz” onde foram abordadas 
questões sobre a Europa e sobre a im-
portância geoestratégica e geopolítica 
dos Açores. 

A equipa da Escola Básica e Se-
cundária da Graciosa venceu o con-
curso multimédia enquanto a equipa 
da ilha do Corvo venceu o “Europa 
Quiz” que garantiu uma viagem a 
Bruxelas aos jovens Diogo Vieira, 
Rui Pimentel e Flávio Freitas. 

O concurso envolveu pergun-
tas sobre história, geografia e 
demografia, instituições e personali-
dades e os Açores na União Europeia. 
“A pergunta mais difícil foi a única 
que falhámos, que era sobre o progra-
ma espacial que tinha sido lançado 
nos Açores, na ilha de Santa Maria”, 
explicou Diogo Vieira da equipa ven-
cedora. 

                                 Carla Dias


	correio economico 2012
	pag01
	pag02
	pag03
	pag04
	pag05
	pag06
	pag07
	pag08
	pag09
	pag10
	pag11
	pag12
	pag13
	pag14
	pag15
	pag16
	pag17
	pag18
	pag19
	pag20
	pag21
	pag22
	pag23
	pag24
	pag25
	pag26
	pag27
	pag28
	pag29
	pag30
	pag31
	pag32



