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Editorial

EUROPA DEVE TER MEIOS COMUNS
PARA PREVENÇÃO DE CATÁSTROFES
A União Europeia deve dotar-se dos mecanismos que permitam 
uma maior cooperação entre os Estados-membros no combate 
às catástrofes, em que meios para utilização mútua estejam em 
estado de prontidão permanente para assim poderem acorrer 
de forma eficaz a qualquer situação que se verifique no território 
da União, afirmou o ministro da Administração Interna, António 
Costa, numa audição pública que decorreu em Leiria, promovida 
pelos deputados Edite Estrela e Fausto Correia, e em que parti-
ciparam também vários membros do Governo.
A existência destes sistemas permitiria evitar demoras no au-
xílio, por parte de países estrangeiros, como os que ocorreram 
durante os grandes incêndios de 2005 em Portugal. “A Europa 
não pode segmentar os seus riscos naturais, dizendo que os 
fogos florestais são um problema dos países do Sul, ou que as 
cheias são um problema dos países do Norte”, disse o ministro 
na audição pública que tinha como tema “Catástrofes Naturais 
– Que estratégia Europeia?”, para a apresentação do relatório 
de Edite Estrela sobre o tema.
Para António Costa, a Europa deve ter em conta que a sazo-
nalidade diferenciada dos riscos pode permitir aos Estados-
membros racionalizar os meios de que dispõem. “A utilidade 
da União Europeia nesta matéria seria permitir que durante o 
Outono, Inverno e princípio da Primavera Portugal pudesse 
disponibilizar os seus meios para ocorrências que nesses 
meses se verificam noutros países, como cheias, buscas e sal-
vamentos ou avalanches”, afirmou. Por sua vez, esses países 
poderiam apoiar-nos nos meses de Verão para fazer face aos 
incêndios florestais.
O relatório da deputada Edite Estrela, preparado na sequência 
dos fogos florestais e das inundações que ocorreram em 2005 
na Europa e entretanto já aprovado na Comissão do Ambniente, 
defende o reforço da cooperação na protecção civil ao nível da 
União Europeia, aponta para a necessidade de se promoverem 
campanhas de sensibilização e de prevenção e adopção de boas 
práticas. Propõe ainda a classificação “como despesa susceptível 
de financiamento comunitário a construção de infra-estruturas e 
a aquisição de equipamento tecnológico de combate a incêndios, 
incluindo meios aéreos.
A inclusão da “seca severa” nos mecanismos de apoio do Fundo 
de Solidariedade e a criação de um Observatório Europeu de 
Seca e Desertificação são também defendidos no relatório.
Na audição participaram também o ministro do Ambiente, Nunes 
Correia, o secretário de Estado da Administração Interna, Ascen-

so Simões e o secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, 
Rui Gonçalves, entre outras individualidades.

Capoulas Santos optimista

A inclusão da seca e dos incêndios no Fundo de Solidariedade e 
a criação de um novo modelo à escala europeia para gestão de 
calamidades deverão ser adoptados pela União Europeia. Esta 
é a convicção optimista do deputado Capoulas Santos, que no 
início de Abril apresentou em Beja o relatório sobre catástrofes 
naturais, que entretanto a Comissão de Agricultura e Desenvol-
vimento Rural do Parlamento Europeu já aprovou.
O relatório, que reflecte o resultado da visita de delegações de 
deputados do Parlamento Europeu às zonas afectadas em Por-
tugal e noutros países, deverá ser aprovado na sessão plenária 
de Maio, em Estrasburgo e conta com o “importante” apoio do 
presidente da Comissão de Agricultura, Jospeh Daul, que per-
tence ao PPE, o maior grupo político.
O relatório defende a criação de um novo modelo comunitário de 
gestão das catástrofes naturais à escala europeia, assente em 
três sistemas: um de gestão de calamidades, um de gestão de 
riscos e outros de protecção de preços e rendimentos. Entre ou-
tras coisas, este novo modelo de gestão implica a criação de um 
sistema europeu de seguros e um mecanismo de estabilização 
dos preços quando os rendimentos dos agricultores descerem 
abaixo de um nível mínimo.

PAÍSES TERCEIROS AUMENTAM PROTECCIONISMO
A avaliação do Relatório de 2004 da Comissão Europeia sobre 
processos anti-dumping, “anti-subvenções” e de “salvaguarda” ins-
taurados por países terceiros contra exportadores da União Europeia 
ficará a cargo do deputado Francisco Assis, em nome do Grupo do 
PSE. De 2003 para 2004 verificou-se um ligeiro aumento de 192 para 
199  das medidas proteccionistas de países terceiros contra produtos 
comunitários.
A avaliação será feita a partir do número e do tipo de medidas de defesa 
comercial adoptadas por outros Estados no âmbito de processos contra 
a Comunidade Europeia. Com efeito, têm surgido com frequência pro-
cessos anti-dumping desencadeados contra a Comunidade e não contra 
os Estados-membros considerados individualmente, o que leva a que as 
respectivas consequências acabem por afectar todos os exportadores 

comunitários. Entre os países que adoptaram as medidas proteccionistas 
contra a Comunidade Europeia estão em primeiro lugar os Estados 
Unidos, com 27 por cento dos casos, seguindo-se depois a Índia, o Brasil 
e o Canadá com, respectivamente, 18, 7 e 6 por cento.
Por outro lado, a Europa continua a ser, para Francisco Assis, um 
dos utilizadores mais disciplinados e moderados a nível mundial dos 
instrumentos de defesa comercial.
Segundo a Comissão, a razão pela qual se tem verificado o recurso 
crescente àqueles expedientes deve-se à redução dos direitos adua-
neiros e a alguns entraves ao comércio livre e ainda ao facto de nem 
sempre os processos contra a Comunidade decorrerem de forma 
equitativa e objectiva, muitas vezes em contradição com as próprias 
regras estabelecidas a nível internacional.

Edite Estrela apresentou em Leiria o seu relatório sobre 
catástrofes naturais na presença de vário membros do Governo

CATÁSTROFES NATURAIS
 
Pela segunda vez, os eurodeputados socialistas 
celebraram o aniversário da Revolução em Bruxelas. 
Um dia de trabalho igual a tantos outros, não fora o 
colorido dos cravos na lapela e o tradicional jantar 
comemorativo. Para Capoulas Santos e para mim 
própria, este 25 de Abril foi, todavia, especial. Por 
feliz coincidência, foi na "madrugada" desse dia que 
os nossos relatórios sobre Catástrofes Naturais foram 
aprovados pelas Comissões da Agricultura e do Am-
biente, respectivamente. 
São dois importantes relatórios que propõem uma 
nova estratégia europeia em matéria de prevenção 
e combate das catástrofes naturais. Procurando 
colmatar as reconhecidas insuficiências do modelo 
actualmente em vigor na União Europeia, os dois 
relatórios contêm propostas adequadas às especifici-
dades dos Estados-membros e procuram dar resposta 
às expectativas das populações afectadas por este 
tipo de flagelos.
O clima está a mudar. O ano já não se desdobra nas 
tradicionais quatro estações. Dias sucessivos de seca 
alternam com dias de chuvas torrenciais e estes com 
vagas de calor. As alterações climáticas estão na 
origem das catástrofes naturais - inundações, secas 
extremas e incêndios - que se têm sucedido no mun-
do inteiro com grande frequência  e causado graves 
danos em perdas humanas, degradação ambiental 
e redução da actividade económica. Este é um dos 
grandes problemas do nosso tempo. 
O ano de 2005 começou com o Mundo em estado de 
choque perante a dimensão da tragédia provocada 
pelo tsunami asiático. A identificação dos mortos e a 
procura dos sobreviventes prologaram-se por alguns 
meses. No Verão, vários incêndios destruíram cente-
nas de milhares de hectares de floresta em Portugal, 
França e Espanha. E violentas inundações espalha-
ram devastação e morte em países como a Alemanha 
e a Áustria. Fora da Europa, o furacão Katrina causou 
uma destruição sem precedentes em alguns Estados 
norte-americanos. E, antes do fim do ano, o Afeganis-
tão foi sacudido por violento sismo. Foi neste contexto 
que o Parlamento Europeu deliberou a elaboração de 
três relatórios, dois dos quais da responsabilidade de 
socialistas portugueses, o que representa uma grande 
vitória para Portugal.
É preciso sensibilizar os cidadãos para participarem na 
prevenção destas calamidades, designadamente, re-
duzindo as emissões com efeito de estufa, protegendo 
a floresta, não construindo em zonas de risco, etc. Os 
nossos relatórios apontam algumas soluções.  
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DEPUTADOS QUEREM AJUDAS DE ESTADO
QUE FAVOREÇA INOVAÇÃO EMPRESARIAL
A Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do 
Parlamento Europeu aprovou o parecer da deputada Elisa 
Ferreira sobre o relatório relativo às ajudas de Estado à 
Inovação, no qual estão consagradas um conjunto de van-
tagens para as PME, quer estejam em início de actividade, 
quer se encontrem já em plena laboração.
O relatório, que contempla a possibilidade das ajudas serem 
atribuídas quer a inovações tecnológicas quer a não-tecno-
lógicas, sublinha que as PME e as empresas recentemente 
criadas são as mais afectadas pelas ineficiências de merca-
do. Por outro lado, salienta que os auxílios estatais produ-
zem menor distorção quando são concedidos a actividades 
não directamente ligadas ao mercado ou a PME e empresas 
recentemente criadas.
Neste contexto, os apoios, sob a forma de capital de risco, 
poderão abranger as situações de start-up e de empresas 
de capital semente, mas não afasta as unidades que estejam 
já consolidadas, embora neste caso devam ser complemen-
tares ao investimento privado. O relatório concorda, assim, 
com a atribuição dos auxílios estatais com base em critérios 
que favoreçam as empresas nascentes inovadoras e propõe 
que o período de existência requerido seja alargado para 
oito anos no caso de empresas com um ciclo de I&D mais 
longo.
Prevê-se também a possibilidade de virem a ser acumulados 
auxílios regionais com ajudas à inovação, não obstante 
neste caso específico terem de se submeter às regras de 
concorrência do Mercado Interno.
Segundo Elisa Ferreira, o desafio estratégico para Portugal 
que consiste em passar de investimentos sobretudo direc-
cionados para as infra-estruturas para uma preocupação 
centrada na inovação, poderá ser facilitado com algumas 
das alterações propostas no relatório do PE.
No que respeita ao comércio internacional, o relatório 
defende que a avaliação das ajudas de Estado na União 
Europeia passe a ser feita na perspectiva dos seus efeitos 

de distorção e de incentivo face a práticas semelhantes de 
Estados concorrentes nos mesmos sectores.

Actualizar as regras de concorrência

Já numa intervenção no plenário de Estrasburgo, Elisa Ferrei-
ra defendeu que as regras europeias de concorrência sejam 
rapidamente actualizadas, de forma a evitar que as operações 
de concentração dêem origem a monopólios que ameacem a 
provisão de bens e serviços de qualidade e a preços acessí-
veis à generalidade dos consumidores.
A deputada considerou que a confiança dos europeus depen-
de em boa parte da facilidade de acesso aos bens e serviços. 
Não basta, por isso, aprofundar o Mercado Interno, sendo 
também fundamental que ele seja melhor regulado, para que 
as assimetrias na dimensão dos Estados-membros não cons-
tituam factores adicionais de distorção da concorrência.
“Num período em que renascem sentimentos proteccionistas, a 
Europa deve dar garantias às pessoas de que é capaz, acima 
de tudo de assegurar a provisão de bens e serviços com segu-
rança, numa base universal e ao mais baixo preço”, afirmou.

EUROPA PRECISA DE MAIS
600.000 INVESTIGADORES
A actual crise de recursos humanos no sector da investigação 
é “alarmante”, sendo necessários, pelo menos, mais cerca de 
600.000 investigadores, afirma a deputada Jamila Madeira, 
autora do parecer sobre o programa “Pessoas”, aprovado quase 
por unanimidade na Comissão do Emprego e Assuntos Sociais 
do Parlamento Europeu.
O Programa “Pessoas” é uma iniciativa comunitária destinada 
a contribuir para o aumento da disponibilidade de recursos 
humanos na área da investigação na Europa e insere-se no “7º 
Programa-Quadro para actividades de investigação, desenvol-
vimento tecnológico e demonstração”. Destinado ao período 
de programação 2007-2013, esta iniciativa tem como objectivo 
essencial criar condições para o aumento do número de licencia-
dos e da proporção de licenciaturas nas áreas científicas e para 
a fixação de mais investigadores na Europa.
Com efeito, a União Europeia apresenta um considerável défice 
de diplomados e de investimento nestas áreas, situando-se 
bastante aquém do seu principal rival, os Estados Unidos. “Para 
cumprir os seus principais objectivos no domínio da investigação, 
a Europa precisa de mais 600.000 investigadores e, sobretudo, 
no caso dos mais jovens, de cientistas mais bem pagos”, afirma. 
Para a deputada, o reforço do investimento em capital humano 
é fundamental para que a Europa possa cumprir o seu desígnio 
de criar uma economia e uma sociedade baseadas no conheci-
mento, tal como está definido na Estratégia de Lisboa.
Na opinião de Jamila Madeira, outro aspecto a ter em conta é 
o da mobilidade dos investigadores, condição fundamental para 
uma ciência de sucesso. Neste contexto, Jamila Madeira apelou 
a uma melhoria da estrutura legal, regulamentar e administrativa 
actualmente existente e a uma análise aprofundada sobre os 
obstáculos que se colocam à mobilidade no campo dos impostos, 
da protecção social e do reconhecimento de diplomas e de outras 

qualificações.
No âmbito deste 7º Programa-Quadro foram identificados quatro 
objectivos principais, correspondentes ao mesmo número de 
programas específicos que devem estruturar o esforço de inves-
tigação europeu: Pessoas, Ideias, Capacidades e Cooperação.
O Programa “Pessoas” mobiliza recursos financeiros impor-
tantes destinados a melhorar as perspectivas de carreira dos 
investigadores na Europa e a atrair mais jovens investigadores 
de qualidade. O Programa “Ideias” destina-se a reforçar a 
“investigação de fronteira”, ou seja, a descoberta de novos 
conhecimentos que alterem a visão do mundo e o nosso modo 
de vida. O Programa “Capacidades” pretende oferecer aos 
investigadores ferramentas eficientes que possam reforçar a 
qualidade e a competitividade da investigação europeia. Por 
fim, o Programa “Cooperação” tem por objectivo incentivar a 
cooperação e reforçar as relações entre a indústria e a investi-
gação num contexto internacional.

Elisa Ferreira é autora de um parecer sobre ajudas de Estado à inovação

Jamila Madeira é autora do parecer sobre o programa "Pessoas"

A POLÍTICA 
NO FEMININO 
A sub representação das mulheres ao 
nível dos cargos dirigentes dos mais 
diversos sectores da sociedade por-
tuguesa, e em particular no exercício 
dos cargos políticos, não é apenas um 
problema das mulheres ou dos ho-
mens, mas sim de toda a sociedade.
Podemos identificar inúmeras razões que contribuem para a 
deficiente participação das mulheres em lugares de direcção, 
mesmo naqueles sectores onde a sua presença é claramente 
maioritária: desde logo razões de ordem cultural como a injusta 
repartição do trabalho doméstico e a educação dos filhos, mas 
também a gravidez ou o parto. Nestes domínios muito tem sido 
feito nos últimos 30 anos em termos de políticas públicas de 
informação sobre a situação e estatuto das mulheres.
Seguramente que há ainda um caminho a percorrer. Mas se é 
precisamente no campo da participação política que o problema 
da sub representação feminina nos cargos de direcção tem vindo 
a registar uma evolução mais lenta face a outros sectores como 
as universidades, as empresas, a magistratura, a medicina, 
a advocacia, a arquitectura ou a engenharia, os políticos não 
podem ficar indiferentes nem deixar de pensar que o problema 
pode estar também na forma como se faz política.
A promoção da participação das mulheres na vida política 
constitui apenas parte da promoção do estatuto da mulher e 
da sua integração plena na sociedade. É apenas uma parte, 
mas uma parte importante. 
Uma coisa é certa: numa população maioritariamente feminina 
e onde as mulheres representam a maioria dos licenciados 
e dos mestres, não é certamente na falta de mérito ou de 
qualificação que se encontra essa justificação.
São inúmeras as declarações e proclamações de dirigentes 
partidários que apelam e apregoam uma maior participação 
das mulheres. Mas a verdade é que em 1974, ainda antes do 
dia 25 de Abril, a Assembleia Nacional tinha 6% de mulheres 
e, em 1995, 21 anos depois, apenas 8,7% dos deputados 
à Assembleia da República eram mulheres. Só em 1999, e 
sobretudo graças ao PS, é que se registou uma evolução 
assinalável para os 17%.
E se a actual Assembleia da República tem hoje uma represen-
tação feminina na ordem dos 26%, isso deve-se sobretudo ao 
PS, em cujas listas foram eleitas 75% das deputadas.
Também no Parlamento Europeu, em 24 deputados apenas 
seis são mulheres, mas quatro delas eleitas nas listas do 
Partido Socialista. E se ao nível dos Presidentes de Câmara a 
fraca participação feminina (6%) nos deve preocupar – tenho 
a certeza de que a regra dos 33% adoptada nas listas do PS 
mais uma vez terá contribuído para melhores notícias em 
termos globais.
Desde a sua fundação que o Partido Socialista tem uma 
participação feminina ao nível dos seus militantes que variou 
entre os 16% e os 39%, numa trajectória sempre ascendente 
no sentido do aumento da participação das mulheres. E desde 
a sua fundação, até 1999, o Partido Socialista teve uma parti-
cipação feminina no seu órgão máximo entre Congressos – a 
Comissão Nacional – que variou entre os 3% e os 10%. Esta 
diferença existia apesar de, em regra, as mulheres filiadas no 
PS serem mais jovens e mais qualificadas do que os homens. 
E porquê só até 1999? 
Porque nesse ano foi assumido o carácter imperativo para as 
eleições internas da norma estatutária que obrigava a uma 
participação equilibrada de ambos os géneros no sentido de 
assegurar a paridade.
A implementação dessa norma e das subsequentes alterações 
que fixaram o valor mínimo da participação de cada género em 
33,3%, levou a que nesse ano as mulheres representassem já 
31% da Comissão Nacional do Partido Socialista e a que hoje, 
passados apenas sete anos, o número de mulheres eleitas 
nesse órgão atinja quase os 40%.
Sabemos hoje também que o êxito desta política, a que talvez 
não seja alheio o feito histórico do PS ter sido o primeiro 
partido português a transitar directamente da oposição para o 
Governo com uma maioria absoluta, se traduziu internamente 
numa melhoria da qualidade do debate político, deixando 
perceber, por isso, que o mesmo pode acontecer a nível de 
toda a sociedade.
* Deputado. Secretário Nacional para a Organização do PS 



e terem, assim, os filhos que desejam”.
Joel Hasse Ferreira, por sua vez, defendeu igualmente  medi-
das para que as mulheres possam conciliar a vida familiar e a 
profissional e apoios generalizados à infância, acrescentando 
a necessidade de uma modernização dos sistemas de protec-
ção social e de políticas para favorecerem o envelhecimento 
activo.
O deputado defendeu ainda uma maior mobilidade dos 
trabalhadores na União, sendo necessário, neste contexto, 
“aprofundar o conhecimento mútuo dos diferentes sistemas 
de segurança social e garantir a flexibilidade da passagem 
de um sistema nacional para outro, seja ele público, privado 
ou de outro tipo”.
O Parlamento Europeu considera também que deve ser dada 
uma importância maior à saúde reprodutiva e sexual nas alte-
rações demográficas e levar-se mais em consideração o facto 
de haver um número crescente de famílias monoparentais, 85 
por cento das quais a cargo das mulheres, sendo um grupo 
sujeito a maior risco de pobreza.

Visto de Bruxelas
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PARLAMENTO PEDE AOS ESTADOS-MEMBROS
PARA INCENTIVAREM A NATALIDADE
As alterações demográficas e o envelhecimento das popu-
lações constitui “um dos maiores desafios” a nível político e 
social que a Europa tem pela frente, afirma uma resolução do 
Parlamento Europeu aprovada em plenário, apelando aos Es-
tados-membros para promoverem um conjunto de políticas e 
de medidas fiscais que incentivem o aumento da natalidade.
Na linha das recomendações e preocupações do Livro Ver-
de da Comissão Europeia “Uma Nova Solidariedade entre 
Gerações Face às Mutações Demográficas”, os deputados 
europeus alertam para o sério problema que representam os 
desafios demográficos, apontando alguns caminhos no âmbito 
de acções que devem ser implementadas a nível do mercado 
de trabalho, questões de género, do importante contributo 
que podem dar as empresas no âmbito da flexibilização dos 
horários para as mulheres e da sua relação contratual com 
elas, e ainda no domínio do envelhecimento activo, políticas 
de educação, formação e imigração.
Ao intervirem em plenário, Edite Estrela, na qualidade de 
relatora da Comissão dos Direitos da Mulher para o tema, e 
Joel Hasse Ferreira, em nome do Grupo do PSE, defenderam 
que a União e os Estados-membros devem impulsionar um 
conjunto de medidas activas para que se ultrapasse a actual 
situação de falta de renovação das gerações.
Edite Estrela lembrou o cenário preocupante de perda de 
cerca de 20 milhões de pessoas na Europa até 2030 e disse 
que as principais causas da baixa natalidade são conhecidas: 
“Acesso tardio ou instável ao emprego, habitações caras, 
licenças parentais insuficientes, grande carência de estruturas 
de acolhimento e desigualdades salariais entre homens e 
mulheres”. Chamou também a atenção para a forte correlação 
entre as elevadas taxas de emprego feminino e de natalidade 
existentes na maioria dos Estados-membros.
A deputada considera urgente agir no plano europeu e de 
cada Estado-membro no sentido de reforçar o estatuto das 
mulheres no mercado de trabalho, de multiplicar as estruturas 
de cuidados a crianças e outros dependentes e de incentivar a 
partilha das responsabilidades entre homens e mulheres, para 
que ambos possam conciliar a vida familiar com a profissional 

FALTA CLAREZA À DIRECTIVA PARA ARTIGOS PIROTÉCNICOS
A proposta de Directiva que define um conjunto de regras 
harmonizadas para a venda e utilização de artigos pirotécni-
cos na Europa é pouco clara e realista em relação a alguns 
aspectos relacionados com os produtores, intermediários e 
consumidores, afirma o deputado Joel Hasse Ferreira, autor 
do relatório sobre este tema.
O deputado afirma que a maioria dos representantes da in-
dústria não está contra a liberalização do mercado pirotécnico 
nem contra a liberdade de circulação, mas apenas contra 
determinadas disposições menos claras ou a falta de critérios 
no que toca à categorização dos produtos.
Esta proposta de Directiva abrange duas classes de artigos 
de pirotecnia: uma, que respeita a fogos de artifício e outros 
artigos usados para entretenimento; outra, relacionada com 
dispositivos utilizados na indústria automóvel para accionar 
os sistemas de segurança em veículos a motor, como, por 
exemplo, os airbags e os cintos de segurança.

Neste sentido, Hasse Ferreira considera necessário “determi-
nar o que cada categoria abrange em concreto e clarificar as 
dúvidas que possam surgir na respectiva identificação”, su-
blinhando que “a inclusão num mesmo documento de artigos 
considerados no mercado dos fogos de artifício e de outros 
usados nos sistemas de segurança no ramo automóvel pode 
dificultar a criação de consensos nesta matéria.
Segundo o deputado, o essencial é criar “um quadro coerente 
e eficaz que assegure a liberdade de circulação no seio da 
União, melhore a segurança dos consumidores e profissio-
nais, contribua para a redução do número de acidentes e 
que permita a harmonização dos requisitos de segurança nos 
diferentes Estados-membros”.
Entretanto, entre 3 e 7 de Abril, Joel Hasse Ferreira foi o 
principal orador no 9º Simpósio Internacional de Fogos de 
Artifício que se realizou em Berlim e no qual participaram 
várias centenas de representantes do sector.

O envelhecimento das populações é um dos maiores desafios 
que a Europa enfrenta

O DEBATE 
PARA A 

SOLIDARIEDADE
Os Deputados Edite Estrela (na 
Comissão do Ambiente) e Ca-
poulas Santos (na Comissão da 
Agricultura) viram já aprovados, 

por larga maioria e sem votos contra, os seus Re-
latórios de Iniciativa sobre as Catástrofes Naturais. 
Na sessão plenária de Maio, em Estrasburgo, serão 
votados favoravelmente, coroando desse modo o tra-
balho que ambos vêm desenvolvendo nas respectivas 
Comissões.

Quer um quer outro apresentam um conjunto de ideias 
e de medidas que redundam não só na inclusão da 
seca, dos incêndios e das inundações no Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, mas também na 
criação de um novo modelo comunitário para gerir as 
calamidades naturais.

A par desta realidade prestigiante, assistimos por aí a 
um outro tipo de catástrofes e de capacidades menos 
explicáveis e igualmente preocupantes. Dois exemplos 
recentes: a pergunta lançada por um canal televisivo 
nacional a um grupo de estudantes universitários 
sobre a chamada Estratégia de Lisboa; e o silêncio 
ensurdecedor de alunos de uma Escola Secundária 
numa sessão comemorativa dos 20 anos de adesão de 
Portugal à União Europeia. No primeiro caso, creio que 
nem um só universitário se aproximou de uma resposta 
mais ou menos aceitável; e; no segundo caso, foram 
os professores que primaram pela exposição das suas 
opiniões e me confrontaram com as suas angústias e 
as suas discordâncias.

Destas duas constatações, resulta que é cada vez 
mais urgente discutir – sem limites nem peias – toda a 
multifacetada temática europeia.

Daí o importante papel de que se revestem as Audi-
ções Públicas, promovidas pelo Grupo Socialista no 
Parlamento Europeu, ao longo de todo o País, sobre 
os mais diversos assuntos.

“Catástrofes Naturais – Que Estratégia Europeia?” foi 
exactamente a questão debatida, na semana passada, 
em pleno Auditório da Escola Superior de Educação de 
Leiria, com a participação de dois Ministros (António 
Costa e Francisco Correia Nunes) de dois Secretários 
de Estado (Ascenso Simões e Rui Nobre Gonçalves) e 
de um Deputado à Assembleia da República (Rui Viei-
ra), entre especialistas renomados (Duarte Caldeira, 
Domingos Xavier Viegas e Francisco Ferreira). Sem 
esquecer, claro está, a explanação de Edite Estrela.

E cumpriu-se totalmente o objectivo: promoveu-se o 
debate, multiplicou-se a informação, fomentou-se a 
consciência e a solidariedade europeias.

* Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos; Comissão dos 
Transportes e Turismo

 

Fausto Correia*
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ALTERAÇÃO DOS ACORDOS INTERINSTITUCIONAIS
O deputado Sérgio Sousa Pinto foi nomeado pelo Grupo So-
cialista relator para a Comissão dos Assuntos Constitucionais 
do Parlamento Europeu sobre os acordos interinstitucionais 
relativos às Perspectivas Financeiras, os quais constituem o 
elemento essencial para a definição final do orçamento da 
União Europeia. Entre as questões que serão abordadas, 
destaque para a duração dos períodos de programação 
financeira da União Europeia e a melhoria da disciplina e 
dos procedimentos orçamentais neste domínio. Concreta-
mente, o relatório vai pronunciar-se sobre as implicações 
institucionais e processuais dos Acordos interinstitucionais e 
a sua compatibilidade com as regras do Tratado, para além 
da possibilidade de serem introduzidas alterações às regras 
orçamentais existentes, de forma a facilitar a implementação 
dos acordos.

APOIO AO CONSUMO DE AVES E DE OVOS
A comparticipação financeira da União Europeia nas acções 
a executar no âmbito do apoio aos mercados afectados pela 
quebra no consumo de carne de aves e de ovos, em virtude 
da retracção dos consumidores, deveria ser de 100 por cento 
e não de 50 por cento como preconiza a Comissão Europeia, 
defendeu o deputado Capoulas Santos num debate que 
decorreu na Comissão de Agricultura do Parlamento Euro-
peu. O deputado sugeriu ainda que, caso a situação venha 
a agravar-se mais, por causa da mediatização em torno da 
“gripe das aves”, possam ser adoptadas medidas excepcio-
nais como o financiamento da armazenagem de stocks e 
compensações para a destruição dos ovos excedentários, 
para além de acções de informação e de promoção.

MAIS COESÃO PARA AS ULTRAPERIFERIAS
Somente com o reforço das medidas financeiras destinadas 
a atenuar o efeito negativo do natural afastamento das eco-
nomias regionais de pequena dimensão, como as regiões 
ultraperiféricas, se poderá contribuir decisivamente para criação 
de emprego e para um crescimento económico sustentável 
na União, disse o deputado Emanuel Jardim Fernandes que 
acompanhou em nome do Grupo do PSE o debate e a adop-
ção de propostas sobre as orientações para a política europeia 
de coesão para o sector dos transportes para o período 2007-
2013. O deputado congratulou-se com a adopção de soluções 
que “reclamam a necessidade de descentralização do cresci-
mento económico e da competitividade para fora do centro do 
espaço comunitário, de forma a serem abrangidas todas as 
regiões da União, em especial as menos prósperas”. 

 HOMENAGEM A RAFIK HARIRI
Por iniciativa do deputado Paulo Casaca, realizou-se em Lis-
boa uma homenagem pública ao ex-primeiro-ministro libanês 
Rafik Hariri, e ao deputado Gabran Tueni, assassinados num 
atentado em Beirute. “Os heróis da liberdade e da indepen-
dência enfrentam diariamente a morte no Líbano”, disse Paulo 
Casaca, apelando depois aos libaneses para não se deixarem 
intimidar pelas ameaças daqueles que recusam um país livre. 
Em representação da família Hariri, o deputado Nabil de Freige 
disse que o ex-primeiro-ministro tinha “um grande projecto para 
o Líbano que era o sonho de uma nação” e que lutou pela 
causa da paz na região. “O Primeiro-Ministro Hariri acreditava 
no diálogo e na tolerância, e na independência e soberania do 
Líbano, e considerava a democracia a salvaguarda da liber-
dade”, disse. Participaram também nesta homenagem Samir 
Tueni, em representação da família Tueni, o deputado Mota 
Amaral, o deputado libanês Abdallah Hanna e vários elementos 
árabes do corpo diplomático.
 
A NATO CONTINUA A SER FUNDAMENTAL
A NATO continua a ser fundamental para o combate às 
principais ameaças com que nos confrontamos hoje em dia, 
embora esteja a ser negligenciada pelos Estados Unidos, 
que têm preferido coligações ad hoc desde o 11 de Setem-
bro, considerou a deputada Ana Gomes durante um debate 
organizado em Bruxelas pelo Center for European Policy 
Studies”. Quanto à contribuição europeia para a segurança 
internacional, Ana Gomes referiu-se à necessidade de 
aprofundamento da Europa da Defesa, designadamente 
através do desenvolvimento e da aquisição em conjunto de 
mais capacidades militares e da construção de um mercado 
europeu de equipamentos de defesa.

SÓCRATES ASSINA PETIÇÃO
CONTRA TRÁFICO DE PESSOAS

ACORDO SOBRE PERSPECTIVAS 
FINANCEIRAS OBTÉM MAIS � MIL 
MILHÕES DE EUROS
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia 
chegaram finalmente a acordo sobre as perspectivas financei-
ras para o período 2007-2013, tendo conseguido um acrés-
cimo de verbas de 4 mil milhões de euros em relação àquilo 
que tinha sido fixado pelo Conselho Europeu de Dezembro, 
além de outros ganhos em termos de capacidade negocial 
dos regulamentos financeiros.
O acréscimo de dotações conseguido no acordo será des-
tinado a domínios como a formação ao longo da vida (800 
milhões) competitividade e inovação (400 milhões) para o 7º 
Programa Quadro para a Investigação (300 milhões de euros), 
para o programa no domínio social “Progress” (100 milhões) e 
para o Programa LIFE (ambiente; 100 milhões). Também a co-
operação territorial, um dos objectivos das políticas estruturais 
que substitui o Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG 
viu aumentada a sua dotação em mais 300 milhões de euros, 
bem como a rubrica orçamental “Cidadania”, que obteve mais 
500 milhões de euros.
Do acordo consta também a mobilização de 2,5 milhões de 
euros para a sua política de empréstimos, designadamente 
para a investigação  e desenvolvimento, redes transeuropeias 
e apoio às PME.
Embora o Grupo Socialista no Parlamento Europeu preten-
desse maiores dotações, nem por isso deixou de saudar com 
os resultados alcançados, designadamente porque o acordo é 
fundamental para que a União Europeia possa agora aprovar 
definitivamente os regulamentos dos Fundos Estruturais que 
servem de base aos Estados-membros para a elaboração dos 
seus programas nacionais.
Para Paulo Casaca, membro da Comissão dos Orçamentos, 
os resultados obtidos constituem “um passo fundamental para 
a programação da aplicação dos Fundos Estruturais, que a 
partir de agora poderá ser posta em marcha, bem como uma 
garantia clara da continuação da programação plurianual no 

quadro do funcionamento orçamental”, um dos aspectos do 
acordo que o deputado considera mais relevante.
O Parlamento Europeu conseguiu também que ficasse consa-
grada a possibilidade de revisão do acordo em 2008-2009, o 
que para o Grupo Socialista no Parlamento Europeu era uma 
das suas principais reivindicações, já que abre a possibilidade 
de introduzir alterações às verbas agora decididas.
No final do debate sobre o acordo interinstitucional, o pre-
sidente do Parlamento Europeu, Josep Borrel disse que a 
Comissão e o Conselho puderam não apenas ouvir os grupos 
políticos expressar os seus diferentes graus de insatisfação ou 
de satisfação, mas também “ouvir o apelo para que se conti-
nue a trabalhar no sentido da União adoptar um sistema de 
recursos próprios que, nas futuras negociações orçamentais, 
permita pôr de lado os egoísmos nacionais”.
O acordo deverá ser agora votado na sessão plenária de 
Estrasburgo, em Maio.

O Primeiro-Ministro José Sócrates juntou-se aos signatários 
da petição do Partido dos Socialistas Europeus contra o 
tráfico de pessoas e a escravidão sexual. A petição é simples 
e directa e diz: “800.000 pessoas são anualmente vítimas de 
tráfico. 90 por cento são mulheres e crianças.
A maior parte é explorada sexualmente”.
Directamente dirigida ao presidente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, o texto da petição afirma que “milhares de mu-

lheres e crianças são vítimas de tráfico e prostituição durante 
o Campeonato Mundial de Futebol na Alemanha. Solicito que, 
na qualidade de Presidente da Comissão Europeia, tome as 
medidas necessárias, em cooperação com os Estados-mem-
bros, para travar este crime”. 
A petição termina fazendo apelo para que se celebre o 
Campeonato Mundial de Futebol e para se lutar contra a 
escravatura sexual.

Para Paulo Casaca, o acordo alcançado constitui um passo 
fundamental para a programação dos Fundos Estruturais

Além de José Sócrates, estão também na foto os ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, a presidente da Delegação So-
cialista Portuguesa, Edite Estrela, e as deputadas Jamila Madeira e Zita Gurmai, presidente das Mulheres Socialistas Europeias.


