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O Presidente
INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
TOMADA DE POSSE DA COMISSÃO EVENTUAL DE ACOMPANHAMENTO DO
PROCESSO DE DEFINIÇÃO DA «ESTRATÉGIA PORTUGAL 2030» NO ÂMBITO DO
QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL PÓS-2020
PALÁCIO DE SÃO BENTO, 9 DE FEVEREIRO DE 2018

Toma hoje posse a comissão eventual para o acompanhamento do processo de definição da «Estratégia
Portugal 2030», no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia pós -2020.
Como é sabido o Tratado de Lisboa veio trazer poderes acrescidos aos parlamentos nacionais nos
processos de acompanhamento democrático dos assuntos europeus.
Para que o projeto europeu seja forte e coeso, precisa de ser cada vez mais democrático, e marcado pela
competitividade, pelo investimento, pela igualdade de oportunidades e pela justiça.
Desse ponto de vista, a negociação do próximo Quadro Financeiro Plurianual constitui uma excelente
oportunidade de traduzir em atos a afirmação de tais objetivos, que são do interesse de todos os europeus.
Não há razão nenhuma para que estes temas estratégicos que, pela sua natureza vão além da legislatura,
não possam ser acolhidos pelo Parlamento como um todo, num quadro de diálogo que só posso desejar
que se aprofunde com a constituição desta comissão eventual.
Repare-se que quando falamos da estratégia nacional pós-2020, estamos a falar de eixos estratégicos
incontornáveis:
Estamos a falar da inovação e do conhecimento – é preciso aproximar cada vez mais universidades e
empresas -;
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da qualificação, formação e emprego – em que é preciso não desistirmos da redução da precariedade, do
desemprego jovem ou dos desempregados de longa duração -;
da energia e alterações climáticas; da economia do mar; das Cidades – onde estão muitos dos problemas
mas também as soluções;
e finalmente o eixo da interioridade e mercado ibérico: Muito se tem falado do interior ultimamente,
infelizmente pelas piores razões. Parece-me sem dúvida que o reforço das ligações às regiões
transfronteiriças espanholas pode ser um caminho, a par de medidas de caráter fiscal e de modernização
administrativa, no sentido de aproximar os territórios dos serviços públicos e das oportunidades de
investimento e desenvolvimento.
Estes serão certamente temas que estarão em cima da mesa desta comissão nos próximos 180 dias.
O Contributo das Comissões Parlamentares Permanentes será também determinante.
Estou certo que a qualidade e a experiência das Senhoras e dos Senhores Deputados que compõem esta
Comissão nos dão garantias de um excelente trabalho.
É já com expectativa que todos aguardamos o relatório das suas atividades e as respetivas conclusões,
que serão o contributo da Assembleia da República para este debate estratégico nacional.
A todos, desejo um excelente trabalho.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Eduardo Ferro Rodrigues
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