
Mensagem ao candidato Cavaco Silva e resposta recebida 

Como Nuno Rogeiro escreve na revista SÁBADO de 29 de Dezembro de 2010, 
sabemos que o Presidente da República não governa, mas pode exercer a sua 
influência de muitas e variadas maneiras. 

Desse artigo transcrevemos: 

…. 

“É que, se bem que não governe, o Presidente pode pronunciar-se sobre a 
governação. 
Se bem que não conduza a política geral do País, o Presidente pode emitir 
mensagens sobre a mesma. 
Se bem que não lidere o executivo, nem tenha acento no hemiciclo, o Presidente pode 
vetar as normas que estes preparam, tendo assim um papel indirecto, reactivo mas 
crucial, sobre os destinos comuns. 
Não é assim proibido um presidente com visão. 
E auxilia ter uma certa ideia do que é Portugal. 
Sobretudo se for servida por experiência.” 
 

A experiência e vastos conhecimentos da economia internacional de que falou o 
Professor Aníbal Cavaco Silva em várias ocasiões durante a campanha eleitoral 
poderão encontrar para as justas indemnizações aos espoliados, uma solução a prazo 
englobando Portugal, a Comunidade Europeia, Angola e Moçambique. 

Na realidade, sem a chamada “descolonização” Portugal não teria sido aceite no 
Grupo dos Doze e obtido dádivas de muitos milhares de milhões de euros destinados 
a comparticipação em diferentes projectos a nível nacional. 

Sendo do conhecimento publico que nos últimos tempos não houve capacidade para 
utilizar a totalidade de algumas dessas verbas, os saldos ainda disponíveis bem 
poderiam, com o acordo da Comissão  Europeia, ser reafectados a um programa 
social dirigido às indemnizações, devidas aos espoliados do Ultramar e consequente 
investimento na depauperada economia portuguesa. 

Durão Barroso, actual Presidente da União Europeia, profundo conhecedor deste 
problema, várias vezes se pronunciou em Portugal criticando a forma como a 
descolonização foi efectuada pelo que será um interlocutor privilegiado. 

Uma Comunidade Europeia que se pretende defensora do respeito pelos direitos 
humanos deverá sentir-se obrigada a auxiliar um dos seus membros, caso de 
Portugal, a indemnizar pelos bens perdidos os milhares dos seus cidadãos vítimas de 
erros políticos continuados por 36 anos. 

 

 

Deixa-se à consciência dos 345 subscritores da mensagem abaixo transcrita a 
votação que entenderem face à insuficiência dos esclarecimentos recebidos. 











Relacionado com o antes sugerido sobre os fundos europeus que 
Portugal não aproveita leia a notícia abaixo: 

 

Eurodeputado diz que Portugal perde 10,1 ME por dia  
 
O eurodeputado José Manuel Fernandes (PSD) disse na sexta-feira à noite que 
Portugal não está a aproveitar 10,1 milhões de euros por dia em fundos comunitários 
que podiam entrar na economia nacional sem aumentar os encargos do Estado. 
Em causa está o aproveitamento de um total de 25.815,5 milhões de euros que estão 
disponíveis para Portugal através dos fundos europeus, durante o período de 2007 a 
2013, referiu o eurodeputado à margem do lançamento da sua agenda 2011 
informativo sobre a União Europeia e o Minho. 
Perante o contexto da crise nacional, José Manuel Fernandes adverte que “é muito 
dinheiro que se perde por cada dia que passa sem que nada seja feito para melhorar 
os índices de aproveitamento dos fundos” comunitários. 
“São 10,1 milhões de euros por dia que podem entrar na economia nacional, sem 
necessidade de onerar os encargos do Estado”, salientou, acrescentando que a 
Comissão Europeia alertou que “é ao Estado português que compete tomar a iniciativa 
de alterar e adaptar as regras de financiamento dos programas comunitários para 
tentar melhorar os baixos níveis de aproveitamento dos fundos”. 
José Manuel Fernandes defendeu “um plano de investimentos de proximidade que 
não contribuam para o aumento do défice ou da dívida pública”, destacando 
investimentos em áreas como água e saneamento, regeneração urbana, 
modernização de edifícios, construção de lares e creches. 
Segundo números outubro, a taxa de execução do PRODER (Programa de 
Desenvolvimento Rural no Continente) situa-se nos 26 por cento, enquanto que na 
promoção da competitividade a execução é de apenas 14 por cento. 
No que toca ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) a execução é de 
18,7 por cento, de acordo com dados de 30 de setembro passado, sendo que no que 
toca aos Fundos de Coesão a taxa de execução é de apenas 8,8 por cento, no Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) é de 15,9 por cento e no Fundo 
Social Europeu (FSE) é de 28,3 por cento. 
Considerando que já foi atingida metade do período de vigência do atual quadro de 
financiamento (2007-2013), o eurodeputado defende que estas taxas de execução 
financeira deviam andar na ordem dos 40 por cento. 
Perante o risco de se perder uma elevada quantia dos fundos europeus, considera ser 
“criminoso” não avançar com a alteração de regras que permita melhorar e facilitar o 
acesso aos programas comunitários, a começar pela diminuição “da burocracia e 
reforço da transparência na aplicação dos fundos”. 
José Manuel Fernandes defendeu ainda que o Governo devia negociar com as 
autarquias locais, instituições particulares de solidariedade social e outras instituições, 
como universidades, fazer investimentos de proximidade que não onerarem as contas 
públicas. 
Lusa / AO Online 
 
In  http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/212645 
 
 



 
Lisboa vai estudar com Bruxelas possibilidade de adiantamentos de 
fundos 
por Agência Lusa, Publicado em 23 de Junho de 2011 
 
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, disse hoje, em Bruxelas, que o 
Governo irá “estudar” com a Comissão Europeia a possibilidade de avançar 
no tempo o pagamento de fundos estruturais no âmbito de uma 
reprogramação dos mesmos. 
“No âmbito dessa reprogramação iremos estudar com a Comissão 
[Europeia] algumas possibilidades de fazer uma espécie de ‘front loading’ de 
alguns dos recursos que estão disponíveis para a execução do programa”, 
disse Passos Coelho à entrada de uma reunião de líderes europeus onde 
participa pela primeira vez. 
O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, já tinha, ao fim da 
manhã de hoje, mostrado abertura com a possibilidade de Portugal “avançar” a 
execução de “alguns programas que possam ter alguns resultados mais 
imediatos”. 
Passos Coelho voltou a reafirmar que Lisboa quer “reprogramar” os fundos do 
quadro de referência estratégico nacional (QREN), mas advertiu que é ainda 
"prematuro" estar a falar naquela possibilidade em concreto. 
“Nós iremos com certeza apresentar um pedido de reestruturação de tudo o 
que está previsto para a execução dos fundos”, disse o chefe do Governo. 
A possibilidade de reprogramação, através do avanço de fundos de alguns 
programas operacionais cofinanciados com dinheiros europeus, é uma 
proposta que Bruxelas também fez à Grécia a braços com uma crise ainda 
maior do que a portuguesa. 
O envelope financeiro de fundos estruturais que Portugal já recebeu ou vai 
receber de 2007 até 2013 é de mais de 21 mil milhões de euros. 
 




