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Editorial

CRITICADAS MEDIDAS ANTI-DUMPING PARA O CALÇADO
As últimas medidas tomadas pela Comissão Europeia em resposta
ao grande aumento de importações de produtos da indústria do
calçado de países com a China e o Vietname foi duramente criticada
pelos deputados Francisco Assis e Elisa Ferreira durante um debate
realizado em Bruxelas.
Não obstante terem saudado as medidas anti-dumping anunciadas,
consideram um “erro inaceitável” o facto de elas serem aplicadas
progressivamente, já que assim poderá verificar-se um aumento
por antecipação das importações, agravando a situação já existente.
Criticaram também o facto de terem sido excluídas dessas medidas
algumas categorias de produtos, sobretudo o calçado infantil,
considerado pelos deputados “inaceitável”.
“É indispensável que a Comissão se empenhe em detectar e
contrariar situações de manifesta concorrência desleal que agravem
dramaticamente o quadro já de si problemático do sector do

calçado”. Francisco Assis considerou ainda fundamental que a
Comissão incentive o esforço de adaptação do tecido empresarial
e acompanhe as consequências sociais provocadas pelo processo
de reestruturação em curso no sector do calçado.
O deputado foi recentemente nomeado relator do Grupo do PSE
na Comissão parlamentar do Comércio Internacional para a análise
do Relatório Anual da Comissão Europeia sobre “Processos anti-
dumping, anti-subvenções e de salvaguarda de países terceiros
contra a Comunidade”.
Por sua vez, Elisa Ferreira considerou inaceitável a exclusão do
calçado infantil das medidas previstas para fazer face ao aumento
das importações a baixo custo. “Tal solução não tem justificação,
não tem base legal nem qualquer suporte técnico e, a ser mantida,
assim como outras exclusões injustificadas, compromete a
credibilidade das medidas adoptadas”, considerou a deputada.

CONSELHO EUROPEU DA PRIMAVERA

JOSÉ SÓCRATES FAZ DEFESA FIRME
DO MODELO SOCIAL EUROPEU
“A ideia de que para resolver o problema do desemprego é
necessário desmantelar o sistema de protecção social que a Europa
soube construir só tem um problema: é falsa”, disse o Primeiro-
ministro José Sócrates ao intervir durante o primeiro dia de trabalhos
da Cimeira da Primavera, que se realizou em Bruxelas nos dias 23
e 24 de Março.
José Sócrates, que foi um dos quatro primeiros-ministros
convidados a intervir sobre as reformas da Agenda de Lisboa pelo
presidente em exercício do Conselho Europeu, o austríaco
Wolfgang Shussel, fez uma defesa cerrada do modelo social europeu
e defendeu uma nova geração de políticas sociais para a Europa,
capazes de acompanhar as mudanças na economia e na sociedade
europeia, designadamente a necessidade de uma formação
profissional mais exigente e o envelhecimento das populações.
O Primeiro-ministro considerou que esta nova geração de políticas
sociais deveria assentar na valorização das formações técnicas e
profissionais dos jovens, na formação profissional individualizada,
em mecanismos de apoio à transição de jovens para a vida activa,
na conciliação da vida familiar e profissional e na promoção do
envelhecimento activo.
Segundo afirmou, um sistema de protecção social fraco não é um
incentivo ao trabalho e pode mesmo ser o caminho para a pobreza.
Daí que tenha rejeitado a ideia de que, para resolver o problema
do desemprego, seja necessário abandonar o modelo social
europeu.
O Primeiro-ministro considerou ainda que a Europa “não está a
fazer tudo o que pode” pelo crescimento económico e pelo
emprego. “É tempo de passar das palavras aos actos”, disse,
instando os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a
tomar medidas para desenvolverem a economia.
A realização dos mercados internos de gás e electricidade, a aposta
nas energias renováveis e o desenvolvimento de uma política
externa europeia a nível energético foram algumas das questões
que estiveram em destaque no Conselho Europeu da Primavera.
No primeiro dia dos debates, as fusões de empresas do sector
energético europeu estiveram no centro das atenções.
Concretamente, os líderes europeus aprovaram uma série de

propostas no sentido de se criar uma estratégia comum para o
sector energético. Aprovaram também medidas na luta contra o
desemprego de jovens e para combater o abandono escolar. Foi
ainda dada “luz verde” à liberalização dos serviços na União Europeia.

Mais crescimento e emprego

Na última sessão plenário do Parlamento Europeu, a deputada Edite
Estrela interveio para sublinhar a importância de alguns dossiês que
estiveram em destaque no Conselho Europeu da Primavera,
designadamente da Estratégia de Lisboa. “A União Europeia precisa
de encontrar formas de alcançar um maior crescimento e mais
empregos”, disse, acrescentando que este esforço está intrinseca-
mente associado ao reforço da perspectiva de género na Estratégia
de Lisboa, sobretudo no que se refere às grandes orientações das
políticas económicas, às directrizes para o emprego e à promoção
de uma estratégia de envelhecimento activo e da formação ao longo
da vida. A deputada considerou igualmente importante que ficasse
definida uma verdadeira política energética comum.

A EUROPA
DE DELORS
Numa semana cheia de importantes acontecimentos -

para a Europa e para Portugal - este espaço é

manifestamente insuficiente para lhes darmos o devido

destaque. Começo pelo mais extraordinário e

carregado de simbolismo: a inauguração da exposição

“Portugal e Espanha - vinte anos de integração na

Europa”, período que José Sócrates e José Luís

Zapatero consideraram como o melhor da história dos

respectivos países. Para além dos Primeiros-Ministros

de Portugal e Espanha, estiveram também presentes

na cerimónia os Presidentes da Comissão e do

Parlamento Europeu (por coincidência, um português

e um espanhol), Comissários e Governantes de ambos

os países, deputados, jornalistas e muitas centenas de

pessoas. Alguns jovens ibéricos, nascidos em 1986,

foram os convidados especiais. A seguir à inauguração,

os dois Primeiros-Ministros assinaram uma petição

contra o tráfico e a exploração sexual de mulheres,

promovida pelo Partido Socialista Europeu e que já

reuniu mais de cem mil assinaturas.

Realizou-se, também, esta semana, o Conselho Europeu

da Primavera de cuja agenda constavam quatro

“prioridades de acção”: mais investimento em educação

e I&D; melhores condições para as PME; criação de

emprego; uma política energética comum segura,

competitiva e sustentável. O Primeiro-Ministro português,

um dos quatro líderes europeus convidados para

introduzir um dos temas da Cimeira, defendeu “uma Nova

Geração de Políticas Sociais”, assente na formação

técnica e profissional ao longo da vida; na preparação

adequada dos jovens para a vida activa; na conciliação

entre a vida profissional e a vida familiar; na promoção

do envelhecimento activo. José Sócrates considerou que

a Agenda de Lisboa é a melhor via para se aumentar o

crescimento económico, combater o desemprego e

manter o modelo social europeu. Opinião idêntica foi

defendida, esta semana, por Jacques Delors na reunião

do Grupo Socialista Europeu, onde lhe foi entregue um

livro com 80 testemunhos/homenagens para celebrar os

seus 80 anos. Parabéns, Jacques.

Os líderes europeus aprovaram uma série de propostas para
a criação de uma estratégia comum para o sector energético
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A Europa vista de Portugal
20 anos de adesão
à União Europeia

Há 20 anos, Portugal passou a fazer
parte de pleno direito da então Comu-
nidade Económica Europeia. Este é
um facto histórico e uma efeméride
que devemos assinalar considerando
a sua manifesta importância para
Portugal e para os Portugueses.
Desde o século XII, isto é, desde a fundação da nacionalidade
até finais do século XV, Portugal esteve confinado ao seu território
continental, a pouco e pouco alargado até ao Algarve em
consequência da chamada reconquista cristã. Apesar do
sobressalto de 1383/1385, o território e as suas fronteiras
estabilizaram e o regime monárquico consolidou-se. A população
era aproximadamente de um milhão e meio de habitantes, o
sistema económico assentava basicamente na actividade
agrícola e artesanal, num regime de trocas comerciais muito
fechado, à semelhança, aliás, de toda a economia feudal e a
propriedade da terra estava nas mãos dos monarcas ou da
nobreza a quem os monarcas tinham concedido privilégios.
Em traços largos este era o cenário de Portugal antes da
grande empresa marítima iniciada pelo Infante D. Henrique
e das descobertas em África, no Brasil e na Índia, a partir das
quais o País se voltou para o Atlântico, para o Índico e para o
comércio que as descobertas e a conquista de novos territórios
proporcionavam.
Os territórios de África, Índia e América sob a soberania
portuguesa passaram a integrar a Nação Portuguesa e,
naturalmente, um imaginário de grandeza e força na cabeça
dos portugueses.
No século XX, como sabemos e em consequência de
profundas alterações na organização política mundial e
portuguesa, Portugal ficou confinado às suas ancestrais
fronteiras, isto é, às que existiam antes das descobertas.
Portugal regressou à Europa.
Por isso, não surpreende que a opção da política portuguesa
a seguir ao 25 de Abril de 1974 tenha sido a de aderir à então
CEE, destacando-se Mário Soares como um dos seus mais
decididos e combativos defensores.
Entretanto, passaram 20 anos sobre a data da adesão e é
legítimo perguntar: valeu a pena?
Sem hesitar dizemos que sim. Portugal deu neste período um
grande salto na aprendizagem democrática, no
desenvolvimento em geral, na qualidade de vida e na criação
de condições objectivas para enfrentar as dificuldades e o futuro.
Vejamos alguns dados e factos objectivos que nos ajudam a
compreender a importância da adesão de Portugal à
Comunidade Europeia.
Há 20 anos, em 1986, em Portugal, a rede viária era muito
antiga e insuficiente; havia apenas 196 km de auto-estradas
enquanto hoje existem 2.091 km. A taxa de inflação situava-
se nos 12% e hoje ronda os 2%. As taxas de juro aproximavam-
se dos 16% e em 2005 estabilizaram nos 3,4%.O número de
telefones fixos era de 15 por 100 habitantes enquanto hoje é
de 42 por 100 habitantes, sendo que a taxa de penetração
dos telemóveis se cifra nos 92,8%. A taxa de mortalidade
infantil era de cerca de 16 por mil e desceu para 5,1 por mil.
Há 20 anos, havia 2,3 médicos por mil habitantes e hoje há
3,3. A taxa de escolaridade ao nível do ensino secundário era
de 17% e hoje é de 62,5%. A taxa de tratamento de águas
residuais era, há apenas 15 anos, de 34% e hoje é de 82%.
Há 20 anos, o número de pessoas (portugueses e
estrangeiros) a fazerem turismo em Portugal foi de 5.624.370
e em 2004 foi 10.961.968. Há 20 anos, o saldo migratório em
Portugal foi negativo, tendo saído mais 26.949 pessoas do
que as que entraram; em 2004 o saldo foi claramente positivo
tendo entrado e passado a residir mais 47.229 pessoas.
Estes são apenas alguns dados estatísticos irrefutáveis e que
qualquer pessoa pode verificar na NET no sítio do INE ou do
Eurostat. Contudo, muitos outros poderiam ser exibidos
comprovando as profundas alterações verificadas em Portugal
nestes 20 anos e as extraordinárias vantagens para os
Portugueses decorrentes da adesão de Portugal à União
Europeia.
Todavia, este é um processo novo e muito recente, pelo
que a integração europeia e o projecto de construção da
Europa tem de continuar, persistente e determinadamente,
pelos Socialistas, pelos Portugueses, pelos povos europeus
e pelos seus legítimos representantes eleitos, na lógica
enunciada na Declaração Schuman proferida nos anos 50
do século passado: “A Europa não se fará de um só golpe,
nem de uma construção acabada, ela far-se-á por
realizações concretas e por intermédio de solidariedades
de facto”.
* Deputado. Coordenador do PS para os Assuntos Europeus na AR.

Armando França*

DEPUTADOS APRESENTAM ESTRATÉGIA
PARA CATÁSTROFES NATURAIS
Os deputados Edite Estrela e Capoulas
Santos apresentaram, respectivamente,
nas Comissões de Ambiente e de Agri-
cultura do Parlamento Europeu, um vasto
conjunto de propostas concretas para a
definição de uma nova estratégia europeia
em matéria de protecção contra catástrofes
naturais como a seca, os incêndios florestais
e as inundações, que no último ano
afectaram diversas regiões portuguesas e
de outros Estados-membros.
Os deputados são relatores das comissões
do Ambiente e da Agricultura, onde estão
em preparação as respectivas posições
que serão votadas em Abril e discutidas
na sessão plenária do Parlamento
Europeu em Maio. Entretanto, realizou-
se em Bruxelas uma audição pública para
discutir estes mesmos assuntos, em que
participaram vários representantes
portugueses e de outros países
comunitários das áreas da agricultura e
protecção da natureza. Participou
também o comissário do Ambiente,
Stavros Dimas que defendeu a
necessidade dos Estados-membros colocarem em comum os meios
de combate às catástrofes. “Os Estados-membros não devem
continuar a comprar equipamentos para responder individualmente
aos casos de catástrofes. Deve ser a União Europeia a preencher
as lacunas para as quais os Estados-membros não têm condições
de o fazer”, disse o comissário.
Entre as propostas de Edite Estrela apresentadas na Comissão do
Ambiente, também apresentadas na audição pública, destaque para
a criação de um Observatório Europeu para a Seca e a Desertificação
(actualmente em estudo em Portugal e Espanha), a simplificação
dos procedimentos para responder mais rapidamente a situação de
catástrofes, a definição de mecanismos de avaliação de risco de
seca, incêndios florestais e inundações, a inclusão da seca severa
nos mecanismos de apoio do Fundo de Solidariedade, a inclusão da
construção de infra-estruturas e da aquisição de equipamento
tecnológico de combate a incêndios, incluindo meios aéreos, como
despesa susceptível de financiamento comunitário e ainda a utilização
de fundos comunitários para a reposição das área da rede Natura
2000 danificadas por inundações, secas ou incêndios.
Por sua vez, o deputado Capoulas Santos apresentou na Comissão
de Agricultura um conjunto de propostas para que no domínio
agrícola seja possível fazer face a situações de catástrofe também
provocadas por fenómenos naturais. Entre essas propostas,
destaque para o facto do deputado ter defendido que deverá ser a
União Europeia e não os Estados-membros a suportar os custos
financeiros de catástrofes que atinjam o mundo agrícola. O objectivo
é que, quando se torna necessário compensar os agricultores por
situações de catástrofe, a ajuda chegue de forma mais uniformizada
e com uma coerência estratégia que agora não existe.
Estes apoios incidiriam em três domínios: gestão do risco, gestão

das calamidades e criação de um sistema para estabilização dos
rendimentos dos agricultores. Concretamente, o deputado
apresenta propostas como a criação de um sistema europeu contra
calamidades agrícolas co-financiado pelo FEADER e pelo Fundo
de Solidariedade, a criação de um seguro público de âmbito europeu
co-financiado pela União e de um sistema de resseguros acessível
a todos os Estados-membros e recomendações para que nos
planos nacionais ou regionais de desenvolvimento rural seja dada
prioridade às medidas destinadas à prevenção de catástrofes.
No âmbito da preparação dos relatórios que os deputados estão a
elaborar para as comissões de Ambiente e de Agricultura sobre as
catástrofes naturais, Edite Estrela e Capoulas Santos já participaram
em várias deslocações oficiais do Parlamento Europeu a regiões
de Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Áustria.

Seca no Fundo de Solidariedade

De referir, por outro lado, que também os deputados socialistas
Jamila Madeira, Emanuel Jardim Fernandes e Capoulas Santos,
formularam um conjunto de propostas a serem apresentadas na
Comissão do Desenvolvimento Regional, tendo insistido,
designadamente, para que a seca fosse incluída nas situações
abrangidas pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia, a par
dos incêndios florestais e das inundações.
Os deputados socialistas insistem também no alargamento para
seis meses do prazo máximo de apresentação de um pedido de
intervenção do Fundo de Solidariedade, tendo em conta aquele
tipo de calamidades, como a seca, em relação às quais se torna
difícil avaliar a respectiva dimensão e consequências num curto
espaço de tempo.

REFORÇAR IMPORTÂNCIA DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM
A Comissão Europeia deve ter em especial consideração um
conjunto de recomendações formuladas pelo Parlamento Europeu
tendo em vista a protecção de denominações de origem de produtos
alimentares de qualidade de países e regiões da União Europeia,
defendeu o deputado Capoulas Santos, membro da Comissão de
Agricultura, na última sessão plenária de Bruxelas.
O deputado considerou que a regulamentação comunitária que
instituiu as Denominações de Origem Protegida (DOP), as
Indicações Geográficas de Proveniência (IGP) e as Especialidades
Tradicionais Garantidas (ETG) representou um passo muito positivo
para o desenvolvimento de zonas rurais, favorecendo a preservação
do património natural e cultural e o alargamento da oferta de
produtos de qualidade a um universo crescente de consumidores
exigentes e esclarecidos.
Segundo Capoulas Santos, houve casos em que “o sucesso do
mercado contribuiu, ao mesmo tempo, para a reabilitação de raças

autóctones em vias de extinção e de modos de exploração que, de
outro modo, estariam hoje gravemente ameaçados ou mesmo
desaparecidos”.
Neste contexto, o deputado apresentou algumas propostas para
melhorar o quadro normativo vigente e compatibilizá-lo com as
regras da OMC. Defendeu, assim, uma melhor identificação dos
símbolos comunitários para cada uma das menções,
designadamente através da sua diferente coloração, a identificação
da origem e local de transformação dos produtos provenientes de
países terceiros, a manutenção da decisão final sobre os produtos
a incluir neste regime a nível comunitário, a redução dos
procedimentos burocráticos e o encurtamento dos prazos de
decisão.
Em Portugal encontram-se já protegidos e submetidos a esta
disciplina mais de uma centena de produtos, a maior parte deles
com um razoável sucesso comercial.

Edite Estrela e Capoulas Santos visitaram vários países europeus afectados por catástrofes
naturais para recolherem elementos para os seus relatórios.
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EUROPA APOSTA NAS ENERGIAS RENOVÁVEIS
PARA REDUZIR DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA

Voos da CIA – é
preciso investigar

O PE criou uma Comissão para investigar
alegações de utilização de território
europeu e de conivência de membros
da UE no transporte, detenção ou
interrogatório sob tortura de suspeitos
de terrorismo. Há dois deputados
portugueses na Comissão - Carlos

Coelho, do PSD, que a preside, e eu própria.
Nas audições com vítimas e investigadores, a Comissão está a
recolher depoimentos acabrunhantes. Saliento o do Procurador
italiano, Juiz Armando Spataro, que chefiou a investigação sobre
o rapto de Abu Omar, imã da mesquita de Milão. 22 agentes da
CIA são alvo de mandatos de captura europeus, acusados de
terem organizado, em articulação com o consulado americano
em Milão e a embaixada em Roma, o sequestro e o transporte
da vítima para o Egipto (onde foi torturado e continua preso)
através das bases militares de Aviano (Itália) e Rammstein
(Alemanha). O desleixo nas pistas deixadas por aqueles agentes
revela o sentimento de impunidade com que actuavam: nada
poderia funcionar sem a cumplicidade de autoridades italianas,
civis e militares. O processo judicial está a correr, mas o Ministro
da Justiça de Berlusconi tarda já quatro meses a executar o
pedido do tribunal  requerendo dos EUA a extradição dos
acusados.
Aterradores foram os testemunhos do alemão Khaled Al Masri e
do canadiano Maher Arar, sequestrados, transportados por
aeroportos da Europa e Médio Oriente, detidos incomunicáveis
durante meses em cadeias sinistras no Afeganistão e Síria,
torturados e finalmente libertados quando os captores não
puderam mais evitar reconhecer-se errados. O primeiro esteve
na origem de um pedido de desculpas da Sra. Condoleezza
Rice à Chanceler Angela Merkel e move agora um processo
contra o Estado alemão por cumplicidade dos Serviços Secretos
no seu referenciamento aos americanos. O segundo tem a
credibilidade estabelecida por detalhadas investigações judicial e
parlamentar canadianas.
A convocação pela Comissão do PE de governos implicados
ficará para o fim, para que respondam a perguntas sobre factos
estabelecidos. Convém notar que boa parte das informações
que suscitaram os inquéritos do Conselho da Europa e do PE,
provieram de fontes americanas - funcionários, militares e até
agentes da CIA indignados com a violação dos direitos humanos,
do direito humanitário e das leis americanas e alarmados com os
efeitos de tais práticas na eficácia da luta contra o terrorismo.
O que a Comissão já ouviu permite concluir que certos
governantes europeus, que negaram e negam ainda, afinal
mentiram. Outros, no mínimo, não investigaram diligentemente,
como a gravidade das violações exige – como veio recentemente
sublinhar a prestigiada Comissão de Veneza do Conselho da
Europa. O mais desgostante, é que entre os cúmplices estão
governantes de esquerda – já há elementos sobre alemães e
suecos (sem falar nos ingleses...).
E é aqui que Portugal vem ao caso. Não é que tenham já surgido
sólidos elementos sobre cumplicidades portuguesas no uso de
portos e aeroportos, civis e militares. Mas sabe-se do servilismo
do governo de direita que alinhou Portugal com os invasores do
Iraque. O que levanta suspeitas não é o que o actual governo
socialista já disse, mas sim aquilo que não disse. Ainda. Os buracos
nas explicações fornecidas pelo MNE na AR e ao Conselho da
Europa são evidentes. Perguntas que submeti ao governo
aguardam respostas. Um exemplo apenas: foram autorizados
pedidos de sobrevoo ou utilização de aeroportos
nacionais por aeronaves que tivessem por destino ou
origem Guantánamo?
O silêncio é conspícuo. Não se espera do PSD e PP que façam
hara-kiri na AR. Mas do PS espera-se que não preserve
aparências, mas antes investigue seriamente  procedimentos
susceptíveis de permissividade. Não se investigando, não pode
detectar se há serviços com práticas incorrectas, mantidas por
inércia ou instituídas pelos governos da direita. E não os
detectando, não se pode corrigi-los. Estão em causa graves
violações da legalidade e dos direitos humanos em particular.
Quem fechar olhos é  responsável por omissão grave. Além de
se constituir cúmplice por encobrimento.
*Membro da Comissão dos Assuntos Externos do PE

Os Estados-membros da União Europeia precisam
de aumentar os seus investimentos nas energias
renováveis. Esta é uma das principais conclusões de
um estudo sobre o impacto económico da subida do
preço do petróleo, recentemente apresentado pelo
deputado Manuel dos Santos na Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento
Europeu.
O investimento nas energias renováveis surge assim
como um dos principais instrumentos da União
Europeia para reduzir rapidamente a sua
dependência energética, particularmente em relação
ao petróleo e ao gás. Refira-se, por exemplo, que
nos últimos dois anos os preços do petróleo e do gás
natural quase duplicaram. A este facto, junta-se a
insegurança nos fornecimentos devido a crises
políticas ou militares em alguns países produtores.
Os casos recentes da crise do gás na Rússia e das
sabotagens nas instalações petrolíferas da Nigéria,
ou da permanente tensão no Médio Oriente, são um bom exemplo
de como o preço da energia pode ser negativamente influenciado.
“Estima-se que na zona euro o Produto Interno Bruto tenha descido
cerca de 0,5 % devido à subida do preço do petróleo e que a
inflação tenha aumentado 0,5 por cento”, afirma Manuel dos Santos,
que sublinha também “as consequências negativas que daí poderão
advir para os défices orçamentais, salários e emprego”.
Na análise do impacto dos preços do petróleo na economia europeia,
Manuel dos Santos refere que os países europeus, particularmente
os da zona euro, poderão vir a ser os mais afectados com a subida
do preço do crude, dada a sua elevada dependência em relação a
esta matéria-prima.
Refira-se que as anteriores subidas dos preços do petróleo ficaram
a dever-se, essencialmente, a quebras de fornecimento, ao passo
que a actual crise tem a ver com outro tipo de factores, como a falta
de segurança ligada a certas redes de abastecimento e, sobretudo,

ao aumento da procura.
Neste aspecto concreto, sublinhe-se que, de acordo com a Agência
Internacional de Energia, só os Estados Unidos e a China são
responsáveis por cerca de 70 por cento desse aumento.
Manuel dos Santos considera que, se a Europa tem passado um
pouco ao lado de alguns dos efeitos mais graves provocados pela
subida do preço do crude, isso não significa que seja sempre imune,
“pelo que se torna urgente a adopção de novas soluções e uma
aposta clara nas energias renováveis, bem como a criação de uma
verdadeira política europeia de energia”.
Sublinhe-se que a Comissão Europeia lançou recentemente um
Livro Verde sobre a política energética com o objectivo de lançar o
debate que permita à Europa preparar-se para um novo
enquadramento neste domínio que beneficie todos os Estados-
membros, num cenário mais articulado, mais eficiente, mais
sustentável e, sobretudo, menos dependente do exterior.

ANA GOMES*

SITUAÇÃO NO IRAQUE
DEBATIDA EM BRUXELAS
“Por um Iraque Secular e Democrático”, foi o tema de uma
conferência organizada pelo deputado Paulo Casaca, na qual
participaram altas individualidades iraquianas, como Abdulla Aljubori,
ex-governador da província de Diyala e o embaixador e porta-voz
para as Questões Externas do Conselho Iraquiano para o Diálogo
Nacional, Sa’doon al-Zubaydi.
Al-Zubaydi foi um dos impulsionadores da coligação MARAM, uma
força de oposição democrática composta por mais de 150 partidos
e alianças políticas formada após as eleições de Dezembro último
e que denunciou inúmeras situações de fraude eleitoral.
Abdulla Aljubori é considerado uma das personalidades mais
marcantes da maior tribo iraquiana, a Al-Jubor. Embora sendo ele
próprio sunita, mantém ligações privilegiadas com todos os outros
grupos étnicos e religiosos no Iraque, designadamente shiitas,

curdos, turkomanos e cristãos.
Para além da conferência no Parlamento Europeu, aqueles
responsáveis iraquianos efectuaram diversos encontros bilaterais
com membros do Parlamento, Representações Permanentes de
diversos Estados-membros e com a Comissão Europeia e o
Conselho.
A deslocação das duas personalidades iraquianas a Bruxelas
insere-se no contexto de outras iniciativas que Paulo Casaca tem
realizado sobre a discussão da situação no Médio Oriente.
No final de Fevereiro o deputado visitou o Líbano no âmbito de
uma iniciativa da “Comissão Internacional Libanesa para a
Resolução 1559 do Conselho de Segurança das Nações Unidas”,
com o objectivo de debater o restabelecimento da soberania e da
democracia naquele país.

Manuel dos Santos é autor de um estudo sobre o impacto económico da subida
do preço do petróleo
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Eurosíntese
20 ANOS DE ADESÃO
Os 20 anos da adesão de Portugal e Espanha à então CEE foram
assinalados no dia 23 de Março com a inauguração de uma
exposição onde estão patentes cerca de 200 fotografias e imagens
alusivas aos momentos mais relevantes deste período. Estiveram
presentes os primeiros-ministros de Portugal e da Espanha, José
Sócrates e José Luís Zapatero e os presidentes da Comissão
Europeia e do Parlamento Europeu, Durão Barroso e Josep Borrel.
Ao intervirem, tanto Sócrates como Zapatero reconheceram que
os 20 anos passados são dos melhores da vida dos dois países.
São “histórias de sucesso”, como disse José Sócrates ao referir-
se ao percurso de integração de Portugal e da Espanha. A
inauguração da exposição foi extraordinariamente concorrida.

GUTERRES NO PARLAMENTO EUROPEU
O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António
Guterres esteve no Parlamento Europeu no final de Fevereiro
para encontros com a Comissão de Desenvolvimento e com
deputados europeus num almoço oferecido por Manuel dos
Santos, na sua qualidade de vice-presidente da instituição. Falando
em nome do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos sublinhou
o facto de António Guterres ser “a pessoa certa no lugar adequado”.
Segundo o deputado, o Parlamento Europeu partilha com o Alto-
Comissário a sua aguda preocupação com os dez milhões de
refugiados oficiais que existem no mundo, assim como com as
cerca de 25 milhões de pessoas que, não sendo tecnicamente
consideradas refugiadas, devem merecer uma grande atenção”.
Na Comissão de Desenvolvimento do PE, a deputada Edite Estrela
interveio para felicitar António Guterres pelo trabalho até agora
desenvolvido e para sublinhar a necessidade de “um papel cada
vez mais empenhado na União Europeia na ajuda ao
desenvolvimento e em prol dos refugiados”.

APRESENTADO RELATÓRIO SOBRE MISSÃO À ETIÓPIA
O relatório final sobre a Missão de Observação do Parlamento
Europeu às eleições na Etiópia de Maio de 2005, no qual são
denunciadas várias situações, foi apresentado em meados
deste mês pela deputada Ana Gomes, que liderou o processo.
O relatório denuncia graves violações dos Direitos Humanos
cometidas desde o dia do escrutínio na Etiópia e uma série de
irregularidades que marcaram o próprio acto eleitoral,
nomeadamente a falta de transparência no processo de
contagem e de agregação do votos. Segundo a deputada, o
documento que agora foi tornado público detalha e fundamenta
as conclusões de um outro relatório, de carácter preliminar,
que foi objecto de contestação por parte das autoridades etíopes
aquando da sua divulgação. Ana Gomes denunciou agora,
mais uma vez, “os massacres que tiveram lugar desde as
eleições e os milhares de detenções, designadamente de líderes
da oposição eleitos, activistas dos Direitos Humanos e de
jornalistas que enfrentam acusações passíveis de pena de
morte. Por outro lado, o Parlamento Europeu aprovou, sem
votos contra, uma Resolução impulsionada por Ana Gomes
sobre a impunidade de dirigentes políticos em África, pedindo
o julgamento de ditadores como Charles Taylor, Hissène Habré
e Mengistu, hoje refugiados na Nigéria, Senegal e Zimbabwe.

PROGRAMA-QUADRO DA INVESTIGAÇÃO
Várias propostas de alteração apresentadas pela deputada
Edite Estrela ao sétimo Programa-Quadro europeu para a
investigação tecnológica para o período 2007-2013 foram
aprovadas na Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu.
Na qualidade de relatora do Grupo Socialista para o parecer
referente a este tema, a deputada procurou contribuir para
adaptar a definição de áreas prioritárias no domínio da
investigação europeia aos objectivos da Estratégia e Lisboa. A
deputada apresentou propostas no âmbito da participação das
PME em todo o processo ligado à investigação, valorização
dos contributos da sociedade civil para o desenvolvimento de
uma sociedade baseada no conhecimento, procura de soluções
para se obter maior eficiência energética e ainda no sentido da
necessidade de haver uma verdadeira política europeia para
as ciências e tecnologias marinhas.

REVISÃO DO REGULAMENTO FINANCEIRO
O regulamento financeiro da União Europeia deve ser objecto de
uma revisão total e em profundidade, defendeu, no plenário de
Estrasburgo, o deputado Paulo Casaca na sua dupla qualidade
de porta-voz dos socialistas europeus na Comissão do Controlo
Orçamental e de relator sombra na Comissão dos Orçamentos. O
deputado considera necessário actualizar a doutrina orçamental
em algumas áreas específicas como a do princípio da anualidade
e dos mecanismos de flexibilidade orçamental, reduzir as excepções
regulamentares ao mínimo estritamente indispensável, clarificar
deveres, competências e responsabilidades dos vários actores
orçamentais e integrar e tornar coerentes o regulamento financeiro
e o quadro financeiro acordado no Acordo Interinstitucional.

ORIENTAÇÕES DA POLÍTICA DE COESÃO
EM SINTONIA COM AS MEDIDAS DO GOVERNO

EM DEFESA DO COMÉRCIO JUSTO

Há uma forte coerência entre as linhas orientadoras da
Estratégia de Lisboa e da política de coesão para o
próximo período de programação financeira 2007-2013
e as medidas que têm vindo a ser implementadas pelo
Governo, quer no âmbito do Plano Nacional para a
Competitividade e Crescimento, quer a nível do Plano
Tecnológico, disseram responsáveis do Governo e de
outros organismos numa audição pública que se realizou
em Lisboa sobre o tema “Política de coesão e Fundos
Estruturais: Linhas Estratégicas”, promovida pelos
deputados Jamila Madeira e Emanuel Jardim
Fernandes.
A audição contou com um painel de oradores altamente
qualificados, como os secretários de Estado do
Desenvolvimento Regional e da Segurança Social, Rui
Baleiras e Fernando Medina, do coordenador do Quadro
de Referência Estratégica Nacional, Nuno Vitorino, da coordenadora-
adjunta para a Estratégia de Lisboa e Plano Tecnológico, Arminda
Neves, e Fernando Cruz, da Associação Nacional de Municípios, entre
outros. Particular destaque para a presença na audição da
eurodeputada Constanze Krehl, coordenadora do Grupo Socialista
para a Política Regional e responsável pelo relatório que o Parlamento
Europeu irá elaborar sobre as orientações da política de coesão
comunitária para o próximo período de programação financeira.
Apesar de sublinharem a convergência entre as linhas orientadoras
para o desenvolvimento e a coesão, os membros do Governo não
deixaram de levantar algumas dúvidas, de forma a que o Parlamento
Europeu as possa vir a integrar e, assim, melhorar o documento final
que vier a ser adoptado pela União Europeia.
Rui Baleiras, considerou, por exemplo, que as propostas da Comissão
apelam a “uma excessiva homogeneização das respostas políticas”, o
que é inadequado dado que o potencial de emprego depende muito
do perfil de cada região e dos seus problemas concretos. Afirmou
também que, embora a coesão económica e social seja o fim último da
política regional, não pode dispensar as suas dimensões social e de
coesão territorial, o que se entende como uma crítica ao ênfase dado
às linhas de orientação económicas no documento da Comissão.
O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional disse também
estar preocupado com “o fraco nível” que a proposta da Comissão dá
ao desenvolvimento sustentável. “As orientações estratégicas devem
abrir espaço para que as regiões europeias possam enfrentar desafios
importantes para o futuro, como o uso indevido de recursos naturais,
erros ao nível do planeamento, envelhecimento das populações ou
efeitos das alterações climáticas”, disse.

Articular melhor orientações da Estratégia de Lisboa

Quanto ao Secretário de Estado dos Assuntos Sociais, Fernando
Medina, considerou positiva a concepção integradora das linhas de

orientação da Estratégia de Lisboa revista a nível macroeconómico,
microeconómico e do emprego. No entanto, dado tratarem-se de três
patamares de competências distintos, a nível europeu, misto e nacional,
levantou dúvidas sobre o sucesso e eficácia deste modelo de
governação, designadamente quanto à sua articulação. Fernando
Medina referiu ainda que as cinco prioridades da política de coesão no
âmbito do Fundo Social Europeu são a aposta na formação dos jovens
e a redução da taxa de abandono escolar, a formação de base de
activos, a efectivação da formação contínua e a aprendizagem ao
longo da vida, a efectividade das políticas de emprego e a adopção de
medidas para que as políticas de inclusão possam ser bem sucedidas.
Tendo como enquadramento o facto de os objectivos da Agenda de
Lisboa deverem ser assumidos pela política de coesão e levar em
conta as finalidades dos Estados-membros, Nuno Vitorino descreveu
os quatro grandes domínios do próximo QREN, que vão dos princípios
estruturantes para os investimentos com fundos comunitários até ao
modelo de gestão, passando pela definição das prioridades que o país
considera serem as mais adequadas para um desenvolvimento assente
na aposta no conhecimento e na inovação.
Ao intervir como moderadora do debate, Jamila Madeira realçou o
facto das regiões serem a maior força da Europa e de a política de
coesão que se lhes aplica, na medida em que é um dos instrumentos
estratégicos mais poderosos na promoção do desenvolvimento da
União Europeia, dever contribuir de facto para reforçar os elos em
termos de território, de economia e dimensão social.
O deputado Emanuel Jardim Fernandes considerou fundamental que
as medidas políticas que se desenham para a coesão sejam realmente
adequadas aos desafios da actualidade e que, nesse contexto, se
exerça um controlo efectivo dos projectos que se forem desenvolvendo
no terreno.
Participaram também na audição o Director-Geral do Desenvolvimento
Regional, Amável dos Santos e João Paulo Barbosa, presidente da
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional.

O comércio justo como forma de aproximar os europeus de outros
povos e de garantir um nível de rendimento mais adequado para
os produtores de bens de países menos desenvolvidos, foi o tema
em destaque no Fórum Europa–Portugal, desta vez dedicado a
“Uma abordagem ética do comércio justo”.
Realizado por iniciativa da deputada Jamila Madeira e em parceria
com as Universidades Portuguesas, o seminário contou com a
participação de vários investigadores da área da cooperação como
Moisés Fernandes, João Milando e Adelino Torres. Participaram
também representantes da Secretaria de Estado da Cooperação,
da Oikos e da associação “As cores do Globo”.
“Uma das linhas de base do comércio justo consiste no pagamento
de um preço justo ao produtor, o que implica que esse valor possa
cobrir os custos de produção, mas ao mesmo tempo possibilitar o
investimento nas áreas da educação, saúde e melhoria das
condições de vida das populações locais”, refere a deputada Jamila
Madeira.
Este tipo de relacionamento económico torna-se mais equitativo
para produtores de bens em países pobres e para os consumidores
europeus, na medida em que ganham confiança nos produtos que
adquirem.
O projecto do comércio justo pretende assim dar uma resposta à

necessidade de aproximação entre o Norte e o Sul do globo, criando
um relacionamento directo, estável e de longo prazo entre
produtores e consumidores. Ao mesmo tempo, impulsiona o
envolvimento activo das populações nas políticas europeias de
desenvolvimento.
Para a deputada, esta discussão assume uma importância ainda
maior, na medida em que Portugal está a definir os contornos da
sua política de cooperação para o desenvolvimento, tendo como
enquadramento os Objectivos do Milénio. A discussão, constitui,
por isso, um importante contributo para que o nosso país possa
criar uma parceria para a cooperação mais justa e equilibrada,
designadamente através da utilização da sua mais valia que é o
excelente conhecimento que tem de África e, sobretudo, dos países
de Língua oficial portuguesa.
A deputada considera ainda que “A Europa, sendo uma das principais
potências económicas e o principal parceiro mediterrânico, deverá
assumir as suas responsabilidades a nível do desenvolvimento do
Sul mediterrânico”.
O seminário, cuja abertura foi feita pelo reitor da Universidade de
Lisboa, professor Barata-Moura, foi dinamizado por um jovem
quadro da Universidade do Minho, no âmbito do protocolo de
cooperação estabelecido com a deputada Jamila Madeira.

Jamila Madeira e Jardim Fernandes organizaram uma audição sobre a política de
coesão e os Fundos Estruturais


