
 
 

JSD DISTRITAL DO PORTO QUER ESTRUTURA 
EUROPEIA PARA O EMPREENDEDORISMO  

NO NORTE OU CENTRO DE PORTUGAL 
 

No dia 19 de março foi tornada pública a criação de uma estrutura europeia 

dedicada ao empreendedorismo - a Europe Startup Nations Alliance - e que visa 

competir com outras áreas geográficas na inovação tecnológica.  

Esta estrutura europeia ficar sediada em Portugal é, por si só, uma boa notícia. 

No entanto, uma vez mais, o Governo escolheu a capital - Lisboa - como local privilegiado 

para fixar o desenvolvimento, a inovação e a atração de investimento. 

Infelizmente, não nos espanta.  

Recordemos o que se passou com a candidatura para a sede da Agência Europeia 

do Medicamento, quando o Governo de António Costa aprovou a candidatura da capital 

para receber este organismo e depois de muito ruído lá acabou por voltar atrás e 

apresentar o Porto como cidade candidata a receber a sede da EMA, fragilizando à 

partida uma candidatura que tinha tudo para ser vencedora. 

Aliás, caso ainda mais insólito foi o da promessa do Primeiro-ministro em 

transferir a Autoridade do Medicamento - o INFARMED - de Lisboa para o Porto. A 

decisão ficou pendente de um estudo, mas nada foi feito. A Comissão Independente 

para a Descentralização deveria pronunciar-se sobre a deslocalização, no entanto, o 

Governo não fez qualquer pedido nesse sentido e a questão ficou na gaveta, onde 

permanece bem trancada.  

Com a criação e fixação em território luso desta entidade europeia dedicada ao 

empreendedorismo, o Governo tinha aqui uma excelente oportunidade de valorizar o 

país no seu todo, nomeadamente o Norte e o Centro de Portugal.  

Esta decisão centralista e que em nada favorece a coesão territorial, tão 

necessária ao justo e equitativo desenvolvimento do país, surge no dia seguinte a 

Castelo Branco ser reconhecida como Região Europeia do Empreendedorismo e no ano 

em que Braga e Coimbra estiveram associadas à criação da Global Startup Cities, um 

importante projeto de apoio ao empreendedorismo à escala europeia. 

Este Governo demonstra, uma vez mais, o seu completo desnorte na definição 

das políticas públicas e um desprezo crescente pelas diversas regiões do país, que todos 

os dias se esforçam para gerar emprego e competitividade com escala.  

Assim, a JSD Distrital do Porto, impele ao Governo que repense esta decisão e 

deslocalize Europe Startup Nations Alliance para a região norte ou centro de Portugal. 


