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Editorial

SOCIALISTAS CONDENAM FECHO
DA FÁBRICA DA GM NA AZAMBUJA
O Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e os deputados 
socialistas portugueses e europeus condenaram a GM pelo 
anunciado fecho da sua fábrica na Azambuja e o desemprego 
que poderá causar. Foram inúmeras as iniciativas políticas 
desencadeadas pelos deputados socialistas, desde perguntas 
escritas à Comissão para esclarecer as circunstâncias do fecho 
da fábrica, até intervenções bastante contundentes no plenário 
de Estrasburgo no debate sobre as consequências económicas 
e sociais da reestruturação de empresas na Europa.
Da parte dos deputados socialistas portugueses, Edite Estrela, 
Joel Hasse Ferreira e Jamila Madeira estiveram envolvidos 
em inúmeras iniciativas, designadamente reunindo com os 
representantes dos trabalhadores, questionando a Comissão e 
intervindo de forma bastante crítica na sessão plenária de Julho 
do Parlamento Europeu.
Edite Estrela, presidente da delegação socialista portuguesa, 
aproveitou para chamar a atenção para o facto do encerra-
mento da GM na Azambuja com a consequente supressão 
de 1200 postos de trabalho não ser um caso isolado e apelou 
à Comissão para que faça tudo ao seu alcance para evitar 
que estas situações se repitam. Segundo afirmou, o debate 
no Parlamento Europeu deve também “contribuir para que 
as multinacionais percebam que não devem usar e deitar 
fora, não podem receber fundos comunitários, incentivos fiscais 
e outros benefícios num Estado-membro e depois partir para 
outro na tentativa de receber novos apoios e mais vantagens”. 
Edite estrela criticou também a reacção de alguns deputados da 
direita parlamentar europeia, nomeadamente os portugueses, que 
recusaram a inclusão de uma referência à fábrica da OPEL da 
Azambuja e à GM na resolução aprovada em Estrasburgo. “Vejo 
com indignação que alguns colegas do PE não tenham manifes-
tado sensibilidade para com os dramas humanos e familiares de 
milhares de desempregados”.
Joel Hasse Ferreira, por sua vez, considerou no hemiciclo de Estras-
burgo a situação na Azambuja muito preocupante devido à ameaça 
de desemprego que impende sobre os trabalhadores da fábrica e 
de outras unidades que dela dependem. “Não são só os trabalha-
dores da General Motors. São também milhares de trabalhadores 

de empresas fornecedoras. 
São também muitos dos 
seus familiares na Azambuja 
e em concelhos vizinhos”, 
sublinhou.
Na sua opinião, a União 
Europeia tem de ter uma 
estratégia precisa, uma 
forma mais adequada de 
lidar com este problema, se 
quer dispor de facto de um 
modelo social europeu vivo”, 
disse, afirmando que as re-
estruturações empresariais 
“têm de ter em conta que os 
trabalhadores são pessoas 
humanas e não apenas 
factores de produção”.
Jamila Madeira, relatora 
da Comissão de Desen-
volvimento Regional sobre 
o Fundo de Ajustamento à 
Globalização, considerou 

que este instrumento aprovado no Conselho Europeu de Dezembro 
para acudir a problemas sociais provocados pela deslocalização de 
empresas, “não tem vocação nem capacidade para proteger todas 
as situações que vêm ocorrendo na Europa”. Na sua opinião, “é 
preciso mais e a União Europeia tem de definir claramente como 
deve ser a linha de acção das empresas que produzem na Europa 
ou das que querem alcançar este mercado de 455 milhões de 
consumidores”.
Quanto ao comissário europeu Gunter Verheugen, presente no 
debate, disse que, “a nosso pedido, o Governo português está 
a averiguar se foram atribuídos fundos europeus à fábrica da 
Azambuja. Se for esse o caso, faremos com que as nossas con-
dições sejam respeitadas. O dinheiro dos contribuintes europeus 
deve servir para fortalecer a fábrica, e não para destruir postos de 
trabalho”, afirmou.

COMISSÃO EUROPEIA DEBAIXO DE FOGO
O encerramento da fábrica da GM na Azambuja motivou um 
conjunto de perguntas à Comissão feitas pelo presidente do 
Grupo Socialista, Martin Schulz e depois por parte de Edite 
Estrela, presidente da Delegação Portuguesa, quando se tornou 
pública a confirmação definitiva do encerramento da unidade. 
Além disso, todos os deputados portugueses no Parlamento 
Europeu, com excepção dos eleitos pelo Partido Comunista, 
dirigiram uma carta ao presidente da Comissão Europeia, Du-
rão Barroso, em que não apenas manifestam preocupação e 
solidariedade para com os trabalhadores da GM, mas pedem 
também para, a exemplo daquilo que pretende o Governo 
português, “fazer o melhor acompanhamento da situação, 
no sentido de verificar a existência de qualquer violação de 
obrigações por parte da General Motors e, nessa eventuali-
dade, a empresa ser alvo de sanções exemplares também a 
nível europeu”.
Já antes desta carta, em nome do Grupo Socialista, Martin 
Schultz dirigiu à Comissão as seguintes perguntas: 

Que fundos recebeu a GM para apoio às suas actividades em 
Portugal e noutros Estados-membros?
Que informações tem a Comissão Europeia da existência de 
outros pedidos de apoio da GM para o exercício das suas 
actividades? Em que locais?
O que planeia a Comissão fazer para assegurar que as empre-
sas que actuam na União respeitem as suas responsabilidades 
sociais e financeiras?
Por sua vez, Edite Estrela pediu esclarecimentos sobre as 
medidas que a Comissão irá tomar para “punir o precedente 
gravíssimo” criado pela GM. 
As perguntas são: Quais as penalizações que a Comissão vai 
aplicar à GM para tornar este caso exemplar?
Que medidas vai tomar para que a GM não possa aceder, no 
futuro, a mais apoios comunitários?
Que medidas tenciona adoptar para garantir que as empresas 
da União Europeia respeitem as responsabilidades contratuais 
com os Governos dos Estados-membros?

O CASO
A General Motors (GM) decidiu encerrar a fábrica da 
Azambuja, lançando no desemprego mais de 1200 traba-
lhadores e afectando gravemente a economia da região, 
com imprevisíveis consequências sociais em vários 
concelhos limítrofes. No ano passado, suprimiu nove mil 
postos de trabalho na Alemanha e, este ano, mais 900 na 
Inglaterra. Esta multinacional é o maior produtor mundial 
de automóveis, mas tem vindo a acumular elevados 
prejuízos, por má gestão e outras razões não imputáveis 
ao desempenho das fábricas europeias. A globalização, 
a emergência das novas economias asiáticas e a redução 
da procura (em parte resultado do aumento dos preços do 
petróleo) são algumas das causas da crise que a indústria 
automóvel está a atravessar. 
Por tudo isto, o fecho da fábrica da Azambuja é um 
problema que ultrapassa as fronteiras de Portugal. Por 
iniciativa dos socialistas europeus, o assunto foi debatido 
na sessão plenária do Parlamento Europeu, no passado 
dia 4 de Julho, e aprovada uma resolução com advertên-
cias explícitas às empresas para que respeitem as suas 
responsabilidades sociais e financeiras e actuem de for-
ma responsável. O caso da Azambuja pode representar 
mais um passo para o desmantelamento das fábricas da 
GM na Europa e a sua deslocalização para a Ásia, onde 
os custos de mão-de-obra são muito inferiores. 
Acresce que a GM recebeu do governo português deze-
nas de milhões de euros, incluindo fundos comunitários, 
com base num contrato de investimento e apoio à sua 
actividade na região até final de 2008. Com o anunciado 
encerramento da fábrica em 2006, a GM violou o com-
promisso assumido e tem, por isso, de ser seriamente 
penalizada. O governo português, que tudo fez para 
evitar este desfecho, já anunciou que vai accionar todos 
os mecanismos legais para obrigar a multinacional a 
ressarcir o Estado dos referidos incentivos. A União 
Europeia tem de agir com idêntica firmeza. Mais uma 
vez, por nossa iniciativa, os deputados portugueses (com 
excepção dos comunistas) escreveram ao Presidente 
da Comissão Europeia exigindo a aplicação de sanções 
exemplares também a nível europeu. As empresas que 
abandonam um Estado-Membro que as apoiou devem 
ficar impossibilitadas de aceder, no futuro, a fundos comu-
nitários. É preciso prevenir enquanto é tempo e dar sinais 
claros em relação ao futuro. Por todas as razões, o caso 
da Azambuja tem de ser tratado de forma exemplar.
  

Os deputados portugueses intervieram
em Estrasburgo pedindo à UE firmeza 
para o caso da GM na Azambuja
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A Europa vista de Portugal
A Europa pela 
Igualdade de 
Género
 
A União Europeia é um processo con-
tínuo de progressos nacionais que, 
de forma faseada, promove de modo 
integrado, a harmonização legislativa 
dos Estados-membros com o objectivo de construir um espa-
ço comunitário consolidado através de medidas políticas que 
garantam o exercício de regras e práticas comuns capazes 
de configurar a coesão social indispensável à coexistência 
pacífica dos seus povos e à preservação da democracia. 
O conceito de Europa Social resulta, também por isso, da 
Europa Política que vamos, pouco a pouco, mas com soli-
dez, realizando, através da adopção efectiva de princípios 
eficazes à prossecução dos seus objectivos. Um desses 
princípios é o da igualdade de oportunidades para todos, 
cuja materialização pressupõe, entre outros, os princípios 
da igualdade de género e da não discriminação.
Desde a Agenda Global “Estratégias Internacionais para a 
Igualdade de Género” que a Plataforma de Acção de Pequim, 
1995-2005, reitera, logo no ponto 1 da sua “Declaração de 
Objectivos” que: “... A igualdade entre mulheres e homens é 
uma questão de direitos humanos e uma condição de justiça 
social, sendo igualmente um requisito fundamental para a 
igualdade, o desenvolvimento e a paz. O desenvolvimento 
sustentável, centrado nas pessoas, implica uma nova relação 
de parceria entre mulheres e homens”. O citado documento 
afirma ainda ser função dos Governos e dos Estados: 
“Desenvolver mecanismos de formação para encorajar as 
mulheres a participarem nos processos eleitorais, em activi-
dades políticas e em outras áreas de liderança.”
Na realidade, vencer as resistências sociais e institucionais 
bem como eliminar as práticas corporativas instaladas em 
função de modelos sociais de funcionamento ultrapassados, 
que assentam na desigualdade de género, implica uma 
sensibilização objectiva, concreta e incisiva que evidencie a 
eficácia dos resultados pretendidos.
A intervenção política ao nível da igualdade de género, en-
quanto vertente transversal da organização social, justifica-se 
cabalmente no nosso país. Quanto mais não fosse porque, 
como o evidenciam os elevados indicadores da violência 
doméstica no plano nacional, bem como os reduzidos índices 
de desempenhos femininos ao nível da decisão e liderança, 
existe no nosso país uma violência social latente, resultante 
de um juízo discriminatório que decorre de práticas sociais 
tradicionais de subalternização do papel social e político das 
mulheres. O que, obviamente, se traduz em práticas sociais 
discriminatórias que carecem de visibilidade mercê da sua 
interiorização por via, quer da educação familiar, quer dos 
processos de socialização e sociabilidade formal e informal 
pelos grupos sexuais feminino e masculino.
 Por todas as razões, a tomada de consciência da discrimina-
ção ao nível do género requer, para a sua percepção e erra-
dicação, uma mudança das representações sociais sobre as 
relações entre mulheres e homens que apenas a mudança de 
mentalidades pode concretizar, mas a que as diferenciações 
positivas de carácter legislativo poderão não ser alheias.
Foi esse, reconheça-se, o sentido plasmado na referida 
“Plataforma de Acção de Pequim 1995-2005”, quando afirma, 
em sentido estratégico, que: “... O sucesso das políticas e 
das medidas destinadas a apoiar ou a reforçar a promoção 
da igualdade entre os sexos e a melhoria do estatuto das 
mulheres, deve basear-se na integração de uma perspectiva 
de género nas políticas gerais relacionadas com todas as 
esferas da sociedade...”;   
Foi, aliás, também com esse escopo que a “Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Mulheres” consagrou na alínea a) do seu artigo 5º que os Esta-
dos Partes que a ratificaram devem tomar medidas adequadas 
para:  “…Modificar os esquemas e modelos de comportamento 
sócio-cultural dos homens e das mulheres com vista a alcançar 
a eliminação dos preconceitos e das práticas costumeiras, ou 
de qualquer outro tipo, que se fundem na ideia de inferioridade 
ou de superioridade de um ou de outro sexo ou de um papel 
estereotipado dos homens e das mulheres...”  
Ora, é exactamente com tal sentido pedagógico que se deve 
ler e entender a introdução na sociedade portuguesa de uma 
Lei da Paridade que, seguramente, aproximará Portugal dos 
objectivos mais nobres da construção de uma sociedade 
mais justa e equilibrada, como se pretende que venha a ser 
a Europa pela Igualdade.  

* Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias

 

Osvaldo de Castro*

CIA ACUSADA DE ENVOLVIMENTO
EM ACTIVIDADES ILEGAIS NA EUROPA
O plenário do Parlamento Europeu apro-
vou um relatório intercalar no qual acu-
sa a CIA de estar associada a práticas 
ilegais no território europeu, referindo 
alguns casos de envolvimento directo 
dos serviços secretos norte-americanos 
“no sequestro, rapto e detenção ilegais 
de suspeitos de terrorismo”.
O relatório critica também o envol-
vimento e a cumplicidade de alguns 
Estados-membros da União nas activi-
dades da CIA, sendo mesmo referidos 
alguns países. É o caso de Itália, onde 
em 2003 terá sido raptado um cidadão 
egípcio, e a Suécia, que permitiu que 
operacionais norte-americanos inter-
ceptassem dois egípcios no aeroporto 
de Broma expulsos pelas autoridades 
suecas “com base apenas em garantias diplomáticas do 
governo egípcio, que não ofereciam salvaguardas eficazes 
contra a tortura”. O Parlamento condena ainda o sequestro 
pela CIA do cidadão alemão Khaled el Masri, que em 2004 
esteve preso no Afeganistão durante cinco meses, sendo nes-
te caso referido o possível envolvimento da antiga República 
Jugoslava da Macedónia.
Os deputados consideram que “muitos dos voos efectuados 
por aeronaves da CIA ou fretados por esta que utilizaram o 
espaço aéreo e os aeroportos de Estados-membros e de 
países em processo de adesão e candidatos implicaram 
repetidas violações da Convenção de Chicago”.
No relatório não ficou provada a existência de prisões secretas 
na União, embora este assunto venha a ser aprofundado nos 
trabalhos posteriores da comissão temporária.
Ao intervir em plenário, a deputada Ana Gomes, membro 
da Comissão dos Assuntos Externos, considerou que as 
conclusões dos relatórios confirmam que “um gang que 
não olha a meios a despreza valores essenciais da justiça 
e direitos humanos se infiltrou na Administração do nosso 
aliado americano e logrou cumplicidades activas e passivas 
dos nossos governos e serviços estatais para a prática de 

raptos, sequestros, tortura e outros crimes contra suspeitos 
de terrorismo, mas que não foram até agora julgados nem 
sequer judicialmente acusados”.

Luta contra o terrorismo

“Luta contra o terrorismo: construindo a segurança e protegen-
do os direitos dos cidadãos”, foi o tema de uma conferência 
promovida pelo Grupo do PSE em que a deputada Ana 
Gomes participou em Bruxelas, juntamente com oradores 
como António Vitorino, ex-comissário europeu e presidente 
da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da Re-
pública, Franco Frattini, comissário responsável pela Justiça 
e Assuntos Internos e Charles Clark, ex-ministro do governo 
de Tony Blair. Fazendo referência à base norte-americana de 
Guantánamo, Ana Gomes sublinhou a importância do respeito 
pelos Direitos Humanos, referindo que, “tendo em conta que 
os terroristas têm como objectivo destruir o nosso sistema po-
lítico, na procura da segurança não podemos esquecer quem 
somos nem o que estamos verdadeiramente a defender”. Ana 
Gomes interveio no painel sobre a dimensão externa da luta 
contra o terrorismo.

REFORÇAR A COOPERAÇÃO 
POLICIAL TRANSFRONTEIRIÇA

A Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu 
acolheu favoravelmente um conjunto de propostas de altera-
ção apresentadas pelo deputado Fausto Correia ao relatório 
sobre o reforço da cooperação policial transfronteiriça na 
União Europeia.
O relatório aborda as questões relacionadas com a actuação 
policial dirigida à manutenção da ordem e da segurança e à 
prevenção e repressão de actos puníveis no caso de aconte-
cimentos envolvendo um grande número de pessoas.
As propostas de alteração apresentadas por Fausto Correia 
visam acentuar o carácter complementar das novas medidas 
em relação ao acervo normativo já existente e reforçar a di-
mensão de publicidade das actuações no âmbito da política 
de cooperação policial e judiciária da União.
Esta acção conjunta de Estados-membros tem por base jurídi-
ca acordos internacionais e bilaterais e formas de cooperação 
europeia decorrentes do objectivo definido no artigo 29º do 
Tratado da União.
Pretende-se com este relatório tornar a assistência trans-
fronteiras tão eficaz quanto possível graças a disposições 
que prevêem que a Presidência do Conselho elabore anual-
mente uma lista das necessidades previstas para o ano civil 
seguinte em termos de assistência, com base em informações 
apresentadas pelos Estados-membros até 30 de Outubro de 
cada ano civil. 
Lembrando que a prevenção e a repressão da criminalidade 
e a protecção da ordem pública são, por excelência, domínios 
da competência dos Estados-membros, a proposta destina-se 
a melhorar a cooperação naquele domínio mediante o esta-
belecimento de um quadro uniforme, transparente e eficaz de 
intercâmbio de informações.

ESPECULAÇÃO TEM PROVOCADO
SUBIDA NOS PREÇOS DO PETRÓLEO

A especulação tem tido um efeito claro no aumento dos preços do 
petróleo, embora sem ultrapassar os 10 por cento dos valores má-
ximos já atingidos. Esta é uma das conclusões preliminares de uma 
discussão alargada sobre o tema, promovida pelo deputado Manuel 
dos Santos e no qual participaram diversos especialistas mundiais 
no domínio da energia.
Esta discussão, promovida em Bruxelas no âmbito da preparação 
do relatório sobre o impacto do aumento dos preços do petróleo 
na economia europeia, contou com cerca de duas dezenas de 
oradores em representação de universidades, companhias petro-
líferas, indústria automóvel, organizações ambientais e produtores 
de petróleo, permitiu chegar a algumas conclusões preliminares 
que irão tomar corpo na proposta final do relatório de Manuel dos 
Santos, que em Setembro será apresentado na Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários.
Outra das conclusões que decorreram da discussão referem a 
necessidade da União Europeia realizar fortes investimentos no 
domínio da energia, nomeadamente na investigação, diversificação 
das fontes e de recursos e na eficiência energética. 
A necessidade de garantir preços estáveis e sustentáveis e o apoio à 
proposta da Comissão Europeia no sentido da criação de uma verda-
deira política energética comum foram outras das conclusões.
Em princípio, o relatório do deputado será discutido e votado na 
sessão plenária de Outubro próximo.
Entretanto, o deputado participou numa iniciativa da deputada 
Jamila Madeira, que promoveu no Algarve, em parceria com a 
Universidade, uma audição pública sobre “Uma Estratégia Europeia 
para uma Energia Sustentável, Competitiva e Segura”. Estiveram 
em debate os temas da eficiência energética e das energias re-
nováveis, bem como o Livro Verde da Comissão Europeia sobre 
a Energia.

Um avião, alegadamente utilizado pela CIA, no aeroporto de Glasgow (Fonte: www.channel4.com)
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FRACASSO NAS NEGOCIAÇÕES DE DOHA
SERÁ MAU PARA A EUROPA E O MUNDO
A possibilidade de fracasso das negociações na Ronda 
de Doha e as suas consequências negativas no comércio 
internacional serão “más para a Europa e para o mundo”, 
afirmou a deputada Elisa Ferreira no plenário de Estrasburgo, 
chamando a atenção para os sinais cada vez mais evidentes 
de que isso venha a acontecer. 
A deputada integrou a delegação do Parlamento Europeu 
que em Genebra acompanhou a última ronda de reuniões 
ministeriais da OMC, em estreita colaboração com a Comis-
são Europeia, saindo de lá com a percepção das dificuldade 
de entendimento entre os dois principais blocos comerciais, 
a União Europeia e os Estados Unidos.
Neste contexto, ao intervir na sessão plenária de Julho do 
Parlamento Europeu, alertou para as actuais dificuldades de 
entendimento, que poderão inclusivamente provocar um novo 
prolongamento das negociações, levando-as até 2007, com 
as consequências negativas que isso teria para a União Eu-
ropeia e para o resto do mundo. Entre os pontos mais críticos 
estão o acesso aos mercados, as tarifas alfandegárias e os 
subsídios agrícolas.
Para Elisa Ferreira, a Europa precisa de reforçar a sua com-
petitividade, o seu crescimento e emprego, mas para isso é 
necessário que as empresas industriais e de serviços tenham 
um acesso efectivo aos mercados mais dinâmicos. Da mesma 
forma, é fundamental que seja garantido o respeito pela pro-
priedade intelectual e a criação de um quadro de regras am-
bientais e sociais que regule a concorrência internacional.

Assim, a deputada dirigiu à Comissão um conjunto de pergun-
tas, no sentido de saber o que fará a União Europeia no caso 
de não haver acordo na Ronda de Doha, como tudo indica 
que irá acontecer.
“No caso de não haver acordo em relação à Ronda de Dhoa, 
que estratégia irá a União desenvolver? Haverá reforço das 
acções contenciosas? Serão algumas negociações bilaterais 
reforçadas?”, interrogou a deputada, que inclusivamente pôs 
a questão de saber se não será também necessário alterar o 
próprio modelo de negociações multilateral da OMC.

MAIS EQUIDADE E TRANSPARÊNCIA
NO COMÉRCIO INTERNACIONAL
Uma proposta “justa e oportuna que deve ser rapidamente 
concretizada”, foi como Francisco Assis considerou o projecto 
de Regulamento sobre a indicação do país de origem em 
determinados produtos importados de países terceiros para 
a União Europeia.
Falando em nome do Grupo Socialista, o deputado referiu-se 
ao novo diploma durante o debate da sessão plenária de 
Julho, enumerando as principais vantagens que poderão re-
sultar das novas soluções previstas, nomeadamente ao nível 
da introdução dos princípios da equidade e da transparência 
nas transacções comerciais internacionais.
“A marca de origem contém uma elevada concentração de 
informação que habilita os consumidores europeus a realiza-
rem as suas escolhas com um grau acrescido de conscien-
cialização, permitindo uma comparação mais clara quanto à 
qualidade dos produtos e às circunstâncias envolventes dos 
próprios processos produtivos”, disse.
Francisco Assis acrescenta ainda que, por outro lado, é de 
acreditar que daqui possam resultar consequências muito fa-
voráveis para a produção europeia, com especial repercussão 
positiva no tecido das pequenas e médias empresas e nos 
sectores mais expostos à concorrência externa”.

O  d e p u t a d o 
destacou igual-
mente o facto 
de a evolução 
em causa não 
dever ser en-
carada “como 
o resultado da 
a d o p ç ã o  d e 
uma  pos tu ra 
p ro tecc ion is -
ta”, mas antes 
“como o produto 
de uma atitude 
mais exigente 
do  pon to  de 

vista da transparência e da equidade”. Na sua opinião, 
uma opção firme por este caminho poderá ajudar a suscitar 
na opinião pública europeia a “adesão a um processo de 
progressiva liberalização do comércio internacional”, impe-
dindo a sua sedução pelos cantos de sereia de um discurso 
proteccionista e antiliberal”.

Elisa Ferreira integrou uma delegação parlamentar que 
acompanhou as reuniões da OMC em Genebra

Francisco Assis pronunciou-se sobre a 
indicação de origem de certos produtos

Reforma da PAC: 
A hora do vinho    

A fileira da Vinha e do Vinho constitui um dos 
sectores mais dinâmicos e competitivos da 
agricultura portuguesa, graças à conjugação 
de várias circunstâncias favoráveis que se ve-
rificaram nos últimos anos, sendo de realçar o 
papel desempenhado pelos produtores e em 
particular pelo seu movimento associativo.

Sinto satisfação por ter dado também alguns contributos para tal objecti-
vo, como o programa de reestruturação da vinha, até hoje seguramente 
o mais bem sucedido instrumento de política de apoio ao sector, ou a 
modernização tecnológica das adegas.
Pois, a Vinha e o Vinho, de grande importância para Portugal, vão 
estar em destaque na agenda política europeia durante o próximo ano 
e meio.
No passado dia 22 de Junho, a Comissão Europeia apresentou oficial-
mente o documento que constitui o primeiro passo de um processo que 
culminará com a reforma da actual OCM (Organização Comum de Mer-
cado) do Vinho, a entrar em vigor, muito provavelmente, no princípio de 
2008, cabendo assim à Presidência Portuguesa, no segundo semestre 
de 2007, a condução da fase decisiva da negociação e, certamente, o 
encerramento do dossier.
Existe um amplo consenso quanto à caracterização da situação actual 
bem como quanto à necessidade de empreender uma profunda reforma 
para enfrentar e superar com êxito os problemas existentes.
A vitivinicultura europeia debate-se hoje com uma enorme concorrência 
dos países que se lançaram na produção de vinho em grande escala, 
como o Chile, a Argentina, os Estados Unidos, a África do Sul, a Aus-
trália, a Nova Zelândia, etc., a par de uma crescente baixa de consumo 
e de uma enorme acumulação de stocks.
Na verdade, anualmente, as importações europeias de vinhos prove-
nientes dos novos países produtores têm vindo a aumentar cerca de 
10%, enquanto o consumo tem vindo a diminuir a um ritmo constante 
de 0,65%, avaliando-se os excedentes estruturais em 15 milhões de 
hectolitros.
Representando a União Europeia, em termos mundiais, cerca de 47% da 
área cultivada de vinha e 60% do consumo de vinho o que a coloca na 
posição de principal exportador e de primeiro mercado de importação, 
ninguém minimamente sensato pode contestar a absoluta necessidade 
de dotar a politica vitivinícola europeia dos instrumentos necessários 
para passar da postura defensiva que vem assumindo face aos novos 
países produtores para uma atitude ofensiva que lhe garanta, em contex-
to de feroz concorrência global, a manutenção da liderança sustentada 
do mercado mundial. Não são só aspectos únicos da cultura europeia 
associados à cultura da vinha e à produção de vinho que estão em 
causa mas também importantes interesses económicos e sociais que é 
fundamental salvaguardar. O sector da vinha e do vinho é responsável 
por um milhão e meio de empregos na U.E., com destaque para os 
países do sul. No caso português representa mil milhões de euros anuais 
e 277 000 postos de trabalho. 
Mas, se existe consenso quanto ao diagnóstico, o mesmo não vai certa-
mente suceder quanto à terapêutica proposta pela Comissão Europeia.
Os elementos essenciais da reforma e aqueles que seguramente irão 
gerar mais polémica são:
- A proibição e novas plantações de vinha;
- A atribuição de generosas ajudas financeiras destinadas ao arranque 
de vinhas (prevê-se que a área a arrancar possa atingir na U.E. os 
400 000 ha); 
- A eliminação das ajudas à destilação e à armazenagem.
O modelo da reforma parece ter coerência face aos objectivos que 
pretende atingir mas os custos sociais que a estratégia para o acrésci-
mo da competitividade reclama parecem ser elevados e representam 
uma séria ameaça para Portugal onde se concentram 18% dos activos 
europeus do sector. Os tentadores prémios para o arranque, indiscri-
minadamente atribuídos, poderão conduzir à destruição de vinhas de 
qualidade e contribuir ainda mais para a desertificação do mundo rural 
e a supressão das ajudas à destilação, que se justificam plenamente 
para pôr fim à “especialização produtiva orientada para o subsídio da 
destilação” que se generalizou em certas regiões europeias, pode ser 
terrível para o Vinho do Porto, pelo acréscimo dos custos de produção 
que inevitavelmente irá provocar.
Vai, por isso, ser necessário estar muito atento, no Conselho de Ministros 
de Agricultura, no Parlamento Europeu e nas Organizações da Lavoura 
e do Comércio, de forma a impedir que uma aparente boa e necessária 
reforma para um sector tão importante não se traduza numa verdadeira 
machadada para a jóia da coroa da agricultura portuguesa.

* Membro da Comissão de Agricultura do PE 

Capoulas Santos*
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O Tratado Constitucional e o alargamento, 
a competitividade da União, as relações 
externas e a Justiça e os Assuntos Internos, 
são os quatro grandes eixos da presidência 
finlandesa da União Europeia, que se iniciou 
em 1 de Julho passado. O reforço da legiti-
midade democrática da União, no entanto, 
estará entre as preocupações principais ao 
longo do semestre em que a Finlândia con-
duzirá os destinos da Europa. O programa 
da presidência finlandesa foi apresentado 
na sessão plenária de Julho do Parlamento 
Europeu, durante a qual interveio a presidente 
da Delegação Socialista Portuguesa, Edite 
Estrela.
A Finlândia considera necessário que haja 
uma acção determinada em tornar o trabalho 
legislativo comunitário mais transparente e 
eficaz, de forma a reforçar a legitimidade 
democrática da União. É neste contexto que a presidência 
finlandesa pretende também dar um contributo para se perce-
ber as repercussões das leis na vida da União e dos Estados-
membros.
O futuro da Europa e o Tratado Constitucional é também um dos 
temas relevantes do actual momento que a Europa atravessa. 
Neste sentido, a presidência finlandesa pretende promover de-
bates activos sobre o futuro da União e do Tratado Constitucional 
em concertação com os Estados-membros e as instituições 
comunitárias.
O alargamento será objecto de um grande debate em Dezembro, 
com o objectivo de se chegar a um novo consenso nesta maté-
ria. A agenda integra os prazos para a adesão da Bulgária e da 
Roménia, as negociações relativas à Turquia e Croácia, e ainda 
a discussão sobre a situação nos Balcãs.
Outro dos domínios determinantes está relacionado com a com-
petitividade da União Europeia, no qual a Finlândia está particu-
larmente bem posicionada devido ao seu dinamismo económico 
na área das tecnologias de informação e comunicação. Serão 
particularmente promovidas iniciativas do âmbito da inovação 
e da energia.
No âmbito das relações externas, pretende-se uma consolidação 

do papel internacional da União Europeia e o reforço das suas ac-
ções no mundo de forma coerente. Uma atenção particular será 
dada às relações com a Rússia, designadamente procurando 
que este país se envolva de maneira mais intensa na cooperação 
com a União Europeia. Outros eixos da política externa a merecer 
atenção são as relações transatlânticas e com a Ásia.
No âmbito da Justiça e dos Assuntos Internos, a actual presi-
dência procurará tornar mais eficaz o processo de tomada de 
decisão no quadro da cooperação judiciária e policial e avançar 
no combate à imigração ilegal, ao terrorismo e tráfico de seres 
humanos.
Ao intervir no debate sobre o programa da presidência finlandesa, 
Edite Estrela apelou para que fosse dado um forte impulso à 
Estratégia de Lisboa, para uma modernização da economia e a 
criação de mais empregos com coesão social, lembrando o facto 
da Finlândia estar em boas condições para o fazer por ser um 
conhecido caso de sucesso na competitividade económica com 
base no conhecimento e na inovação.
A deputada questionou também a presidência no sentido de 
saber que medidas concretas tenciona propor à Comissão e ao 
Conselho para promover a igualdade entre homens e mulheres 
a todos os níveis da União Europeia.

PARLAMENTO APROVA �08 MIL MILHÕES
PARA FUNDOS ESTRUTURAIS E DE COESÃO
O Parlamento Europeu aprovou um conjunto de relatórios 
relativos aos Fundos Estruturais e de Coesão para o próximo 
período de programação financeira 2007-2013, que possuem 
uma verba global de 308 mil milhões de euros, o que repre-
senta 35,7 por cento do orçamento total da União Europeia.
No Regulamento que estabelece as disposições gerais dos 
Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão, destaque para 
o reforço dos aspectos ambientais, em particular o desen-
volvimento sustentável na gestão dos fundos, a melhoria da 
acessibilidade das pessoas com deficiência para a elegibili-
dade das operações co-financiadas, e o reforço do princípio 
da parceria, ou seja, da cooperação com representantes da 
sociedade civil, parceiros ambientais, ONG e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade entre homens e 
mulheres.
O Fundo Social Europeu contribui para o objectivo de coesão 
económica e social através do apoio a políticas e prioridades 
que visem alcançar o pleno emprego, melhorar a qualidade e 
a produtividade do trabalho e incentivar a inclusão e coesão 
social, em conformidade com as orientações da Estratégia 
Europeia para o Emprego.
A intervenção do FSE irá centrar-se em quatro domínios de 
acção prioritários: aumentar a capacidade de adaptação dos 
trabalhadores e das empresas; reforçar o acesso ao empre-
go, reforçar a inclusão social combatendo a discriminação; e 
promover parcerias para reformas nos domínios do emprego 
e da inclusão social.
Quanto ao FEDER, que tem por objectivo corrigir os princi-

pais desequilíbrios regionais da União, o Conselho levou em 
consideração algumas das preocupações dos deputados, 
designadamente em relação ao IVA. Assim, concluiu-se que 
o IVA não recuperável será elegível de acordo com as regras 
do FEDER, do FSE e do Fundo de Coesão para todos os 
Estados-membros, e não apenas para aqueles cujo PIB não 
excede os 85 por cento da média comunitária, como defendia 
inicialmente o Conselho, ou apenas para o FSE, como pro-
punha a Comissão.
No que se refere à habitação, não obstante a Comissão tenha 
proposto torná-la inelegível, o Conselho decidiu o contrário. 
Assim, no Regulamento do FEDER a habitação é elegível 
para todos os Estados-membros cujo PIB não exceda os 85 
por cento da média europeia e que se refiram a determina-
das condições específicas, como a poupança de energia e a 
protecção do ambiente.
O Fundo de Coesão, que co-financia infra-estruturas de trans-
porte e projectos na área do ambiente, será aplicado a Por-
tugal, Espanha, Grécia e aos dez novos Estados-membros. 
Refira-se que o Fundo de Coesão aumenta de 18 mil milhões 
de euros no actual QCA para 61,59 mil milhões de euros para 
o próximo período de programação financeira.
Finalmente, decidiu-se mudar o nome de “Agrupamento Eu-
ropeu de Cooperação Transfronteiriça” para “Agrupamento 
Europeu de Cooperação Territorial”. Trata-se de um novo 
objectivo a implementar no âmbito das políticas estruturais 
e de coesão que tem por base a experiência da Iniciativa 
Comunitária INTERREG.

PALESTRA SOBRE O IRÃO
O deputado Paulo Casaca presidiu à delegação do Parlamento 
Europeu que esteve presente em mais uma reunião da Sub-
comissão para as Relações Transatlânticas da Assembleia 
Parlamentar da NATO, que decorreu em Washington e São 
Francisco. Na mesma altura, o deputado proferiu em Washing-
ton, na National Defense University, uma palestra sobre “Os 
dilemas do Ocidente perante a ameaça da teocracia iraniana”. 
Paulo Casaca foi ainda orador convidado de um debate que 
teve lugar no Congresso norte-americano subordinado ao tema 
“A deterioração dos Direitos Humanos no Irão e a conspiração 
de Teerão contra a oposição: uma perspectiva europeia”.

INSATISFAÇÃO COM VERBAS PARA O ALGARVE
A deputada Jamila Madeira continua a considerar insatisfa-
tórias as respostas dadas pela Comissão sobre as verbas 
para a região Algarve para o próximo período de programa-
ção financeira de 2007-2013, voltando por isso a escrever 
à comissária responsável pelo Desenvolvimento Regional, 
Danuta Hübner. “Continuamos a chegar a conclusões di-
ferentes, já que os cálculos envolvidos, da ordem dos 125 
milhões de euros, representam muito para a população do 
Algarve”, refere a deputada. Jamila Madeira afirma que o 
Algarve é a única de quatro regiões europeias vítimas do 
efeito estatístico a perder 75 por cento dos seus fundos. 
“Todas as outras regiões beneficiam de reduções suaves e 
até de considerações especiais”, afirma. Por isso, a deputada 
pretende uma explicação cabal o mais rápido possível para 
os problemas em questão.

A SUÍÇA E A ADESÃO À UNIÃO
“Um passo irreversível a médio prazo”, que permitirá colocar 
os suíços “no lugar que de direito lhes pertence no contexto 
europeu”, foi como Manuel dos Santos caracterizou, em 
Bruxelas, a possibilidade de um pedido de adesão da Suíça 
à União Europeia. Manuel dos Santos falava no âmbito de um 
almoço oficial a que presidiu na qualidade de vice-presidente 
do Parlamento Europeu e que se destinou a assinalar o 25º 
encontro entre delegações do PE com o parlamento suíço. 
O momento é particularmente importante para a definição 
das relações entre a União e a Suíça, na medida em que 
brevemente se realizará um referendo sobre a política de 
asilo e outro sobre o apoio que o país concede aos novos 
Estados-membros da União.

GRUPO DE AMIZADE UE/MACAU
Em conjunto com alguns deputados portugueses de outros 
grupos políticos, Fausto Correia promoveu o relançamento do 
grupo de amizade UE/Macau, do qual será um dos coordena-
dores. Esta iniciativa decorreu no âmbito de uma visita oficial 
ao Parlamento Europeu de Edmund Ho, chefe do Executivo da 
Região Administrativa Especial de Macau. A iniciativa foi discu-
tida durante um almoço oferecido por deputados portugueses 
ao alto responsável macaense e aos restantes membros da 
sua comitiva, que integrou também personalidades como o 
vice-presidente da Assembleia Legislativa da Macau, o Se-
cretário da Economia e Finanças e representantes da Missão 
da República da China junto da União Europeia.

ANA GOMES NO CONGO
No âmbito do acompanhamento das actividades da Missão da 
União Europeia no Congo, Ana Gomes integrou a delegação 
de observação eleitoral do Parlamento Europeu às eleições 
presidenciais e legislativas naquele país, cuja primeira volta 
se realizou em 30 de Julho. A deputada estará ainda em 
Kinshasa em finais de Agosto, para acompanhar o desenrolar 
da operação da EUFOR RD no território. Ana Gomes esteve 
em meados de Julho em Berlim e Potsdam, na Alemanha, 
para visitar, como membro da delegação da Subcomissão de 
Segurança e Defesa do PE, o Quartel-General Operacional da 
Missão Militar da União Europeia na República Democrática 
do Congo (EUFOR RD Congo).

CRÍTICAS À POLÍTICA DE VIZINHANÇA
O “Plano de Acção para a Grande Vizinhança”, destinado 
a facilitar a cooperação das Regiões Ultraperiféricas com 
os seus países vizinhos, “na realidade, não passa de um 
conjunto de medidas avulsas, idealmente coerentes entre 
si”, disse o deputado Emanuel Jardim Fernandes perante 
a comissária responsável pelo Desenvolvimento Regional, 
Danuta Hübner. O deputado referiu que nem sequer o re-
cém-criado “Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria” 
abrange as acções de cooperação das RUP com os seus 
principais vizinhos. Lamentou, por exemplo, que ao abrigo 
deste instrumento não tenha sido considerada a vizinhança 
com Cabo Verde. 

FUTURO DA EUROPA E COMPETITIVIDADE NAS 
PRIORIDADES DA PRESIDÊNCIA FINLANDESA

O primeiro-ministro Matti Vanhanen apresentou no PE o programa da presidência 
finlandesa


