
Especialista
europeu diz
que aMadeira
temde atrair
talentos

É bom cultivar os setores tradi
cionais na Madeira trabalhar
bemas ajudase o tratamentodi
ferencial que chega por ser uma
região ultra periférica e apostar
emnovas atividades comoa atra
ção de talentos determinados
para gerar atividades novas no
mundo da informática ou da ino
vação tecnológica porque este
lugar émagnífico para viver Esta
frase é do Professor Victor Pou
natural da Catalunha em Espa
nha e especialista em Economia
do IESE Business School que es
teve por estes dias no Funchal
onde proferiu uma conferência
com o tema O Euro e outras
prioridades da Comissão Junc
ker organizada pelo Agrupa
mento de Alumni da AESE
Business School
Em entrevista ao Jornal da Ma
deira Victor Pou jubilado da Co
missão Europeia que tem uma
empresa de consultoria com
clientes em várias partes do
mundo evidenciou que a ilha da
Madeira tem uma qualidade de
vida extraordinária que pode po
tenciar novas atividades
atraindo talento porque o ta
lento procura qualidade de vida
Quanto à temática da conferên
cia acentuou que estamos dei
xando para trás a crisemais dura
da União Europeia que poderia

ter destruído a própria UE e o
euro Referiu a propósito que a
boanotícia éa recuperação queé
certa Amá notícia é que vai cus
tarmuitoa baixar as taxas dede
semprego na União Europeia

PERÍODO EURO OTIMISTA

Jornal daMadeira O que veio
àMadeira falar naConferência
da AESE acerca de O euro e
outras prioridades da Comis
são Juncker
Victor Pou – Falei doatualpe
ríododa integração europeia pela
via dascomunidadeseuropeias E
muito em particular falei do pe
ríodo que compreende a Comis
são Juncker que começou há
poucosmeses eque terminaden
tro de cinco anos E ao mesmo
tempo quis dar uma visão de
conjuntode períodosdeeuro oti
mismo e de períodos de euro
pessimismo na vida da estratégia
da integração europeia pela via
comunitária É muito importante
dar nos conta que desde o ano
1951 começou esta estratégia
com a criação da CECA em que
houve sempre altos e baixos Isto
estava previsto desde o princípio

IMPORTANTE É SUPERAR

JM – Comoestavaprevisto
desde o início
VP – Entre períodosupand
down há crises E o importante é

superá las Neste momento es
tamos superando uma crise
muito profunda seguramente a
crise mais profunda que conhe
ceu a estratégia embora não
tenha sido a mais larga que foi a
que decorreu desde o ano de
1973atéao 1985 Foram12anos
A atual crise começou pratica
mente no ano 2005 quando por
referendo naFrança enosPaíses
Baixos se votoucontra o tratado
da constituição europeia Depois
levou à crise internacional à crise

do euro etc
Agora estamos a começar a sair
deste período de euro pessi
mismoedecriseseestamos vol
tando à normalidade
Encontramo nos nas vigílias de
um período de clara recupera
ção Inclusivamente podemos
falar de um período de euro oti
mismo que nos levará até 2019
em cujo ano deveremos ter sido
capazes decorrigiroserros con
génitos do euro e da União Eco
nómica eMonetária europeia
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