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Editorial

PARLAMENTO QUER RESPOSTA RÁPIDA
PARA REDUZIR EFEITOS DOS INCÊNDIOS
O Parlamento Europeu pediu à Comissão Euro-
peia e aos Estados-membros que implementem 
o mais depressa possível as propostas pendentes 
aprovadas em Maio último relativas ao estabeleci-
mento de um mecanismo comunitário no domínio 
da protecção civil e gestão das inundações, de 
forma a aumentar a sua capacidade de resposta 
relativamente a catástrofes naturais como incêndios, 
secas e inundações. “É altura de passar dos actos à 
acção”, disseram Edite Estrela e Capoulas Santos, 
os dois socialistas portugueses que intervieram no 
debate que decorreu na primeira sessão plenária de 
Estrasburgo depois das férias de Verão.
Dado o nível de destruição provocada pelos incên-
dios que atingiram, mais uma vez, diversos países 
europeus, entre os quais Portugal, o Parlamento 
Europeu pediu também à Comissão Europeia 
para mobilizar o Fundo Europeu de Solidariedade, 
aplicando-o de forma flexível e facilitando a sua 
implementação. Pediu também para apresentar 
propostas de Directiva específicas para combater 
incêndios e a seca e um aumento dos meios dis-
poníveis no âmbito da protecção civil em caso de 
emergência grave.
Neste sentido, os dois deputados portugueses 
chamaram a atenção para o facto de, neste Verão, 
em Portugal e Espanha terem ardido milhares de 
hectares, com perdas humanas e avultados danos 
materiais, exigindo-se, por isso, “a adopção rápida 
de medidas a nível comunitário que ajudem a preve-
nir e a minimizar os efeitos dos fogos florestais”.
Este ano, a área ardida na União Europeia ultra-
passou os 200 mil hectares, mais de metade dos 
quais em Espanha e Portugal. A novidade, é que alguns países 
que eram considerados de menor risco também foram atingidos, 
como é o caso da Suécia, Reino Unido, Áustria, Holanda ou Re-
pública Checa.
Apesar das causas mais imediatas para os incêndios serem a 
seca e as elevadas temperaturas que este Verão se sentiram, há 
outros factores que também contribuíram decisivamente, como 
o crescente abandono do mundo rural nas últimas décadas, a 
deficiente manutenção de florestas, a quebra da rentabilidade das 
actividades florestais, a plantação de poucas variedade de árvores, 
entre outros factores. 
“Seria demagógico exigir que nestes quatro meses tivessem sido 
postas em execução exactamente todas as medidas propostas 
em Maio último. Mas é cada vez mais urgente passar a acções 
concretas, para que no próximo ano não nos limitemos a expressar 
reciprocamente votos de solidariedade no rescaldo de uma nova 
tragédia”, disse Capoulas Santos.
No futuro Plano de Acção da União Europeia para a gestão 
sustentável das florestas, a Comissão deverá reforçar a política 
florestal europeia, conferindo maior relevância à multifuncionalida-
de da actividade agrícola, com um duplo objectivo: manter e criar 
emprego para a população rural e aumentar substancialmente a 
massa florestal. 
O Parlamento exige igualmente que sejam tomadas medidas de 
apoio para a prevenção dos incêndios florestais co-financiadas pela 
União, a fim de ajudar os proprietários e as suas organizações a de-
dicarem-se a actividades como o desbaste regular, o corte selectivo, 
a limpeza da biomassa florestal, a criação de corta-fogos e aceiros 

e a construção de caminhos florestais e depósitos de água.
Na sua intervenção, Edite Estrela referiu o esforço que este ano 
tem sido feito pelo Governo português no âmbito da prevenção e 
do combate aos fogos florestais e os resultados positivos que foram 
alcançados. Entre as medidas que foram adoptadas, sublinhou a 
instalação de um sistema permanente de vigilância, a criação de 
brigadas helitransportadas e um maior investimento na formação 
dos bombeiros e na criação de corpos profissionais de combate 
aos fogos.
 
APROVADAS PROPOSTAS NA PROTECÇÃO CIVIL

Entretanto, foram aprovadas na Comissão do Ambiente do Par-
lamento Europeu um conjunto de propostas apresentadas pela 
deputada Edite Estrela no âmbito do relatório sobre o novo meca-
nismos comunitário do domínio da protecção civil, que constituem 
um reforço de uma série de acções complementares de apoio, que 
permitirão que a União Europeia, no futuro, preste melhor auxílio 
às pessoas afectadas por emergências graves.
As alterações propostas pela deputada pretendem aperfeiçoar 
determinadas soluções relacionadas com a prevenção e a definição 
dos sistemas de alerta precoce, no sentido de haver uma maior 
coordenação entre Estados-membros ao nível do conhecimento 
dos riscos e de vulnerabilidades, da sua comunicação e divulgação, 
da protecção e de uma melhoria das capacidades de resposta.
Edite Estrela propôs, por exemplo, que toda a colaboração no 
domínio da protecção civil se fizesse a partir de um único Centro 
Europeu de Coordenação Estratégica.

AGENDA CHEIA
Na sessão plenária do Parlamento Europeu deste fim 
de Setembro, os deputados vão debater assuntos muito 
diversos. Vão apreciar relatórios e resoluções sobre 
matérias tão relevantes para o dia-a-dia dos cidadãos 
europeus como são, por exemplo, o Livro Branco sobre 
os serviços de interesse geral (serviços públicos de qua-
lidade e eficientes beneficiam os cidadãos, favorecem a 
actividade económica e reforçam a coesão social e terri-
torial); as orientações estratégicas em matéria de Coesão 
(para que os Estados-Membros possam preparar os seus 
quadros de referência e programas operacionais para o 
período 2007-2013); a Carta europeia de qualidade para 
a mobilidade (a mobilidade de trabalhadores e de estu-
dantes faz parte da cidadania europeia); a criação de um 
quadro europeu das qualificações (o que pode contribuir 
para o aumento da competitividade); a qualidade do ar 
(melhorar a qualidade do ar é proporcionar mais saúde 
e qualidade de vida aos cidadãos); a melhoria do sector 
das pescas (propõe-se a criação de um fundo especial 
de transição para ajudar a enfrentar a subida dos preços 
dos combustíveis). 
Para além disso, vão ser debatidos os progressos 
registados na área da Justiça e dos Assuntos Internos, 
com especial enfoque na questão da imigração e da 
necessidade de uma política comum, que integre o 
problema da imigração ilegal, a gestão dos fluxos migra-
tórios e a criação de parcerias com os países de origem 
e de passagem. Vão também ser discutidas questões 
relacionadas com o alargamento da União Europeia. O 
debate é suscitado por uma comunicação da Comissão 
Europeia sobre a adesão da Bulgária e da Roménia e 
por um relatório (bastante crítico) sobre os progressos 
realizados pela Turquia na via da adesão. Trata-se de 
um dossiê muito polémico.
Quando o Conselho Europeu de Copenhaga, em 2004, 
abriu a possibilidade de a Turquia integrar a União Euro-
peia, logo um coro de vozes contrárias se fez ouvir. Por 
ser um país maioritariamente islâmico, por não reconhe-
cer um Estado-membro, Chipre, por não respeitar os 
direitos humanos… O que correspondia mais à realidade 
turca de então do que de agora. Apesar de tudo, foram 
feitos esforços de convergência. Por exemplo, foi alterada 
a Constituição e outras leis que permitiram melhorar a 
qualidade da democracia e registar progressos em ma-
téria dos direitos humanos e da igualdade de género. O 
processo vai ser longo, sem dúvida, mas não é curial que 
se criem sucessivos obstáculos com base em critérios 
alheios ao compromisso de Copenhaga. A Turquia deverá 
integrar a União quando (e se) tiver cumprido as regras 
acordadas pelas partes no momento em que o Conselho 
tomou a decisão histórica de aceitar a candidatura.

Capoulas Santos e Edite Estrela consideram necessário implementar rapidamente as 
medidas já aprovadas para evitar que no próximo Verão se repita a tragédia dos incêndios
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Visto de Portugal PARLAMENTO DEFENDE AFIRMAÇÃO 
DA UNIÃO NO MÉDIO ORIENTE
O Parlamento Europeu quer enviar uma missão de informação 
ao Líbano, Palestina e a Israel para avaliar a situação, dando 
particular atenção às condições humanitárias e políticas. A de-
cisão foi aprovada numa Resolução no plenário de Estrasburgo, 
em que o tom das várias intervenções coincidiu no facto da 
União Europeia ter agora uma circunstância única para dar um 
contributo decisivo na sua capacidade de afirmação externa, 
embora também se considerasse que poderia ter feito mais para 
evitar o conflito, como foi o caso da deputada Jamila Madeira, 
membro da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica.
Os deputados consideram fundamental que a Assembleia 
Parlamentar Euro-Mediterrânica, enquanto única instância 
Parlamentar do Processo de Barcelona que reúne os repre-
sentantes eleitos dos povos da margem Sul do Mediterrâneo e 
da União Europeia, deve assumir as suas responsabilidades a 
fim de facilitar o reatamento do diálogo e da cooperação entre 
as partes afectadas pela situação no Médio Oriente. 
O Parlamento Europeu insta o Conselho e a Comissão a que, 
juntamente com a comunidade internacional, continuem a for-
necer a ajuda humanitária essencial à população palestiniana 
e solicita o reforço do Mecanismo Internacional Temporário e a 
sua ampliação em termos de duração e recursos.
Ao intervir em plenário, Jamila Madeira adoptou um tom crítico 
em relação à União Europeia, considerando que poderia ter 
sido feito mais, deixando várias interrogações no ar: “Será 
que nada podíamos ter feito antes? Será que quando vimos o 
conflito entre Israel e a Palestina extremar-se não deveríamos 
ter intervido prontamente? Será que quando vimos serem 
desautorizados os diferentes observadores internacionais às 

eleições na Palestina com as violações sucessivas à imunidade 
diplomática e parlamentar, com prisões de parlamentares e 
ministros legitimamente eleitos, não devíamos ter intervido?”
Agora, como afirma a deputada, “tudo tem de ser refeito, tudo 
tem de ser reconstruído no Líbano”, que ainda em Junho pas-
sado era uma das democracias mais prometedoras em termos 
políticos e económicos no mediterrâneo e é um dos maiores 
receptores de fundos da União Europeia.
O Parlamento Europeu congratulou-se também com o total 
apoio do Conselho à aplicação da resolução 1701 do Conselho 
de Segurança da ONU e com o compromisso assumido pelos 
Estados-membros de disponibilizar 7 mil soldados como parte 
dos 15 mil efectivos que, no máximo, integrarão a FPNUL.

FUNDO PARA A GLOBALIZAÇÃO DEVE
SER APLICADO DE FORMA JUSTA
Os 500 milhões de euros destinados ao novo Fundo de Ajusta-
mento à Globalização, que passará a estar disponível já a partir 
de 2007, “deverá contribuir efectivamente para preservar os tra-
balhadores desempregados dos graves problemas económicos 
e sociais inerentes à sua condição”, afirmou a deputada Jamila 
Madeira por ocasião da aprovação, na Comissão do Desenvol-
vimento Regional do Parlamento Europeu, de um conjunto de 
propostas para integrar no respectivo relatório.
Na qualidade de relatora da Comissão de Desenvolvimento 
Regional para a proposta de Regulamento sobre o Fundo de 
Globalização, Jamila Madeira apresentou soluções no sentido 
de tornar a sua aplicação mais célere, justa e equitativa. Com 
efeito, o novo Regulamento destina-se a intervir sempre que 
as mudanças na estrutura do comércio mundial provoquem 
graves perturbações económicas devido a um aumento 
maciço das importações da União Europeia, ao declínio pro-
gressivo da quota de mercado num determinado sector ou a 
deslocalizações para países terceiros.

A deputada manifestou a sua preocupação com o volume 
actual de desempregados na União Europeia, que ronda os 
19 milhões, e revela alguma tendência para se agravar. “É 
imperioso, por isso, criar condições para ajudar as pessoas 
vítimas da globalização a encontrarem rapidamente um novo 
emprego e a adquirirem novas competências”, disse.
Neste contexto, considerou que a União deve enfrentar os 
desafios que se apresentam de forma inovadora, moderni-
zando a economia e o mercado de trabalho, apostando na 
formação, no conhecimento e na valorização daqueles que 
se encontram no desemprego por causa  das alterações nos 
padrões do comércio.
Jamila Madeira considerou ainda essencial proporcionar 
formação e acesso rápido a um novo trabalho, incutindo a 
ideia de flexisegurança, mas apostando também no incentivo 
ao espírito de iniciativa e à criação de condições para que se 
constituam com êxito novas pequenas e médias empresas 
no espaço europeu”. 

II Fórum 
Parlamentar 
Ibero-Americano
Realizou-se, nos dias 25 e 26 de 
Setembro, na cidade de Montevideu, 
no Uruguai, o II Fórum Parlamentar 
Ibero-Americano subordinado ao 
tema “Migrações para o desenvolvi-
mento compartilhado”.
Na verdade, as migrações, dado o seu importante conteúdo 
social, económico, político, cultural e de Direitos Humanos, 
representam um dos grandes desafios para a Comunidade 
Ibero-Americana.
A migração internacional é um fenómeno dinâmico e em 
expansão. A um nível global, as estimativas dizem-nos que, 
em 2005, existiam 191 milhões de migrantes internacionais, 
enquanto que em 1960 existiam cerca de 75 milhões. Actu-
almente, estima-se que 25 milhões de pessoas da região 
da América Latina e do Caribe vivem fora do seu país de 
origem. 
As tendências põem em evidência que actualmente cerca de 
75% de todos os migrantes internacionais vivem em apenas 
28 países. Entre 1990 e 2005, 75% do aumento da migração 
internacional ocorreu em apenas 17 países, enquanto que 
em 72 países a migração diminuiu. Em suma, a migração 
concentra-se num grupo relativamente pequeno de países: 
um em cada quatro migrantes reside na América do Norte e 
um em cada três na Europa. Apesar da escassez de dados, 
é evidente que uma grande proporção dos migrantes é 
composta por pessoas entre os 15 e os 30 anos de idade, 
sendo que as mulheres constituem quase metade do total 
de migrantes internacionais.
Como principais causas justificativas dos fluxos migra-
tórios encontram-se variáveis como o fraco crescimento 
económico; a repartição desigual de rendimentos; excesso 
de população, estreitamente relacionado com um forte 
crescimento demográfico; taxas de desemprego elevadas; 
conflitos armados; violações dos Direitos do Homem e uma 
“má governação”. 
Portugal, tendo passado de um país de emigrantes para um 
país de imigrantes conhece particularmente este fenómeno, 
pelo que considera prioritário combater a pobreza e o de-
semprego no espaço ibero-americano.
Especial relevância na temática da migração assume a 
questão do género e a defesa dos Direitos Humanos dos 
migrantes. A dupla condição de ser mulher e migrante faz 
com que as mulheres enfrentem dificuldades e riscos acres-
cidos quando migram. 
O reconhecimento explícito das necessidades humanas das 
mulheres, a forma de participação das mulheres migrantes 
nos mercados de trabalho dos países receptores, a vida e 
o reagrupamento familiar, a escolaridade e as diferenças 
entre o estatuto da mulher no país de origem e no país 
receptor são, entre muitas outras preocupações, temas que 
devem ser tidos em conta quando se aborda a questão das 
“Migrações e do Género”.
Actualmente, as mulheres constituem quase metade do total 
de migrantes internacionais (cerca de 95 milhões), consti-
tuindo, porém, a maioria da população migrante nos países 
desenvolvidos e na região da América Latina e do Caribe.
Na região da América Latina e do Caribe, o tráfico de mu-
lheres afecta maioritariamente as mulheres procedentes 
do Brasil, Colômbia, República Dominicana, Guatemala e 
México, as quais são levadas com fins de exploração sexual 
para países da América do Norte e da Europa Ocidental, mas 
também para países da sua região. Estima-se que em países 
da América do Sul e em países como a Espanha e o Japão 
existam cerca de 70 000 brasileiras que trabalham como 
prostitutas, tendo sido alvo de tráfico humano. Em Portugal, 
tal facto é particularmente notório e preocupante.
Indo de encontro à declaração final do I Fórum Parlamentar 
Ibero-Americano, deve ser feito um esforço acrescido para 
prevenir a violência que se exerce contras as mulheres, 
devendo ser esta uma das políticas prioritárias de toda a 
comunidade ibero-americana. Em síntese, o que se pretende 
com este II Forum Iberoamericano é contribuir decididamente 
para a criação de condições de equidade entre os géneros, 
igualdade de oportunidades, partilha de vida familiar e de 
vida pública, muito no sentido do que são hoje as realidades 
espanhola e portuguesa, relevando-se, sobre Portugal, a 
recente aprovação da Lei n.º3/2006, de 21 de Agosto, que 
estabelece a paridade nas listas para as eleições legislativas 
e autárquicas, contribuindo para uma maior participação das 
mulheres na decisão política.

José Junqueiro
Vice-presidente do Grupo 
Parlamentar do PS

ASSEMBLEIA UNIÃO/AMÉRICA LATINA
PODERÁ REALIZAR-SE EM LISBOA
O deputado Manuel dos Santos, vice-presidente do Parlamen-
to Europeu, vai propor que se realize em Lisboa, já em 2007, 
uma das primeiras reuniões da nova Assembleia Parlamentar 
Euro-Latinoamericana (EUROLAT).
Para o deputado, o objectivo desta proposta é fazer coin-
cidir esta reunião com o exercício da próxima Presidência 
portuguesa da União Europeia, que decorrerá no segundo 
semestre de 2007.
Manuel dos Santos considera que o sucesso das relações 
entre a Europa e a América Latina – um dos principais objec-
tivos da EUROLAT – constitui também um verdadeiro desafio 
para Portugal, dada a especial responsabilidade histórica do 
nosso país em relação àquela região do mundo.
A EUROLAT, órgão parlamentar integrado na nova associação 
estratégica UE/América Latina/Caraíbas, surge como resposta 

à necessidade de uma maior integração regional, face a fenó-
menos como a globalização e o unilateralismo.
A Assembleia irá inicialmente acompanhar e controlar os 
diversos acordos de associação já estabelecidos ou a esta-
belecer entre as partes, devendo ainda adoptar resoluções, 
recomendações e conclusões dirigidas à Cimeira de chefes 
de Estado UE/América Latina. Espera-se ainda que abra ca-
minho à criação de uma grande zona de comércio nas regiões 
envolvidas, a partir de 2010.
De referir, por outro lado, que Manuel dos Santos teve um 
encontro, em Bruxelas, com o vice-presidente da Colômbia, 
Francisco Calderón, no qual foi discutida a conclusão de um 
acordo entre a União Europeia e a Comunidade Andina (Co-
lômbia, Equador, Bolívia e Perú) e ainda as actividades das 
FARC - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.

“Será que quando vemos o conflito entre Israel e a Palestina extremar-se 
não deveríamos ter intervido prontamente?”, interroga-se Jamila Madeira
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UNIÃO QUER MELHORAR COMBATE
AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS
A União Europeia quer melhorar o combate ao tráfico de seres 
humanos, que continua a vitimar na Europa um grande número 
de mulheres, crianças e homens. Neste sentido, a Comissão 
Europeia apresentou novas propostas, no âmbito da Convenção 
das Nações Unidas contra a criminalidade organizada, que serão 
discutidas na Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento 
Europeu e que o deputado Francisco Assis irá acompanhar em 
nome do Grupo do PSE.
Assim, o deputado irá pronunciar-se sobre as várias propostas 
que incidem sobre a criação de uma plano de acção naqueles do-
mínios, com o objectivo de definir uma abordagem europeia mais 
integrada relativamente ao combate ao tráfico de pessoas.
O documento proposto pela Comissão Europeia salienta a neces-
sidade das instituições comunitárias e os Estados-membros desen-
volverem activamente políticas que reforcem a prevenção da luta 
contra o tráfico ilegal tanto a nível regional como internacional. 
O tráfico de seres humanos continua a fazer um grande número 
de vítimas em toda a Europa, quer a partir de países vizinhos 
quer de África. A UNICEF refere, por exemplo, que o número de 
crianças vítimas de tráfico ascende a cerca de 1,2 milhões, sendo 
também cada vez maior o número de mulheres sujeitas a raptos e 
a situações como a prostituição forçada, sem esquecer o facto de 
ter vindo a aumentar a actividade das redes de imigração ilegal.
A União Europeia é signatária da Convenção das Nações Unidas 

contra a criminalidade trans-
nacional organizada e res-
pectivos protocolos relativos 
ao tráfico de pessoas, que 
visa permitir aos países sig-
natários uma cooperação efi-
caz em matéria de luta contra 
a criminalidade organizada, 
mediante a harmonização 
da definição das infracções 
nos diferentes sistemas ju-
rídicos nacionais, de modo 
que um acto que constitua 
uma infracção num Estado 
signatário o seja igualmente 
considerado nos outros.

A Convenção estabelece a obrigação dos Estados sancionarem 
penalmente quatro tipo de infracções graves: a participação numa 
rede de criminalidade organizada, o branqueamento de capitais, 
os entraves ao bom funcionamento da justiça e a corrupção. Os 
protocolos anexos prevêem medidas rigorosas destinadas a com-
bater o tráfico ilícito de migrantes e o tráfico de seres humanos, 
em especial das mulheres e crianças, protegendo-os contra a 
escravidão, a exploração sexual e o trabalho clandestino.

APROVADO RELATÓRIO SOBRE 
ARTIGOS DE PIROTECNIA
O relatório sobre a proposta de Directiva para o novo regime de 
colocação no mercado de artigos de pirotecnia, que abrange a 
indústria automóvel, uma parte do sector náutico e o dos fogos 
de artifício, foi aprovado na Comissão do Mercado Interno do 
Parlamento Europeu. Da responsabilidade do deputado Joel 
Hasse Ferreira, o relatório vem proporcionar um conjunto 
de melhorias para a respectiva Directiva, aproximando e 
clarificando as regras para a venda e utilização dos artigos 
pirotécnicos.
Resultando de vários meses de discussão e de contactos com 
as entidades do sector em toda a União, designadamente fabri-
cantes e associações, a proposta de Directiva visa aperfeiçoar 
as condições de segurança para consumidores e profissionais, 
aproximar as regras relativas à produção e manipulação de 
artigos de pirotecnia em cada um dos Estados-membros e 
consolidar a aplicação do princípio da livre circulação de mer-
cadorias neste domínio.
Outros objectivos que o deputado pretendeu alcançar foram a 
criação de um quadro legal coerente e eficaz, com critérios mais 
claros no que toca à categorização de produtos, à existência 
e ao funcionamento de organismos de regulação e à respon-
sabilização da importação para a Europa. Neste âmbito ficou 
contemplado, por exemplo, a obrigatoriedade de indicação da 
data de produção em cada artigo, uma necessidade fundamen-
tal para a segurança na comercialização e manipulação.

Já em relação aos artigos de 
pirotecnia usados no sector 
automóvel (em airbags e ou-
tros dispositivos de seguran-
ça), o objectivo foi, segundo 
o deputado, “criar uma base 
legal e harmonizada para 
as empresas poderem fun-
cionar mais eficazmente”, 
tendo em conta o facto de 
as vendas nesta área não 
serem feitas ao consumi-
dor final, mas às empresas 
fabricantes de veículos que 
integram artigos de pirotec-
nia no seu produto final.

De acordo com Hasse Ferreira, tratam-se de soluções 
importantes para um sector com um elevado número de 
trabalhadores, com centenas de milhões de utilizadores, e 
que representa um volume de negócios de cerca de sete 
milhares de milhões de euros no seu conjunto”, a maior parte 
na indústria de equipamentos de segurança automóvel, isto 
é, na ordem dos 80 por cento. Refira-se, por outro lado, que 
os mercados comunitários de fogos de artifício representam 
anualmente cerca de 1.400 milhões de euros.

MANDELSON 
EM PORTUGAL 
À “guerra dos têxteis” seguiu-se a 
“guerra dos sapatos”, esta última 
ainda não terminada. É assim que 
parte da imprensa vai relatando 
os esforços nacionais (e de outros 
países europeus) para tentar con-
trariar as intenções destrutivas de 
produtores de baixo custo sobre a 

produção nacional e europeia.
Perante isto, muitos cidadãos, e mesmo alguns portugueses 
política e socialmente mais empenhados, vão aderindo às 
teses de que são guerras perdidas e causas ultrapassadas 
e o facto é que algumas generalidades, à força de repetidas, 
acabam por fazer caminho.
Uma delas é a de que há sectores de futuro e sectores 
condenados: os chamados “tradicionais” versus os cha-
mados “de ponta”. Só que certos produtos do primeiro 
tipo – fatos e camisas de marca, sapatos e malas de mão, 
perfumes e cosméticos, vinhos de qualidade e alimentos 
do tipo “gourmet”, entre outros – estão cada vez mais caros 
enquanto telemóveis, máquinas de calcular e computadores 
se tornam progressivamente mais baratos. Empresas como 
a Zara, a McDonalds, a Coca-Cola, a Nestlé ou a Swatch, 
apesar de afirmadas sobre produtos “tradicionais”, não pa-
recem sentir-se inferiorizadas face à Nokia ou à IBM. Mas, 
apesar destas e outras evidências, o discurso dos sectores 
condenados não teria grande importância se ele não tivesse 
vindo a contaminar, historicamente, opções fundamentais 
da nossa política económica.
Igualmente perigosa, embora em sentido oposto, é a convic-
ção de que basta uma forte vontade política (ou voluntaris-
mo) para isolar determinados sectores, nomeadamente os 
mais intensivos em mão-de-obra, da concorrência do resto 
do mundo. Esta atitude é perigosa não só porque alimenta 
ilusões totalmente irrealistas mas também porque desloca 
o ónus para a responsabilidade dos governos, esbatendo o 
imobilismo ou a falta de qualidade de algumas empresas e 
assim confundindo completamente as questões. É que, na 
prática, há empresas boas e más em todos os sectores e a 
chave do sucesso é a adaptação à mudança permanente, 
com adequadas medidas de acompanhamento, como aos 
poucos se vai percebendo em Portugal.
 Acontece também que, na União Europeia, distintos países 
e parceiros têm por vezes interesses altamente conflituais. 
Em particular, os destrutivos ataques estratégicos lançados 
pelos produtores de baixo custo merecem a cumplicidade 
ou o apoio dos importadores e dos produtores que já ex-
ternalizaram partes da produção. Neste quadro, encontrar 
um equilíbrio “europeu” e defendê-lo internacionalmente, 
como cabe ao Comissário Europeu e socialista britânico 
Peter Mandelson, não é tarefa fácil.
Tendo começado o mandato numa linha muito liberal, tem 
sido positiva a evolução por ele registada e evidenciada no 
acordo têxtil do último Verão com a China e na proposta de 
medidas anti-dumping para o calçado em apreciação pelo 
Conselho. Talvez que as permanentes questões colocadas 
por muitos deputados europeus, sobretudo de esquerda e 
centro-esquerda, tenham para tal tido algum contributo!
De todo o modo, e na sequência de um convite expresso que 
lhe fiz em Fevereiro último, Mandelson virá a Portugal nos pró-
ximos 8 e 9 de Outubro. Talvez então se torne mais claro que, 
se a Europa não usar o seu peso político e comercial para 
impor regras mínimas (protecção de direitos intelectuais, de 
ambiente e de “fair trade”) no comércio internacional e exigir 
reciprocidade na abertura de mercados (sobretudo da China, 
Brasil, Índia e Rússia) para as suas exportações industriais e 
de serviços, estará a atirar sobre os seus próprios pés. É que 
há vida para além dos ganhos de curto prazo…

Elisa Ferreira
Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários do PE

As mulheres, as crianças 
e a imigração ilegal são os 
principais alvos do tráfico

O sector da pirotecnia representa 
um volume de negócios anual de 
7 mil milhões de euros
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SOCIALISTAS RECUSAM ARRANQUE 
INDISCRIMINADO DA VINHA
 

As propostas para arranque voluntário de 400 hectares de 
vinha na União Europeia têm “um cariz extremamente liberal 
que colocará exclusivamente nas mãos dos produtores a de-
cisão de o fazerem ou não”, contestou o deputado Capoulas 
Santos numa reunião da Comissão de Agricultura do Parla-
mento Europeu, na qual participou a comissária responsável 
por aquela área, Mariann Fischer Boel.
O deputado alertou para o risco de poderem vir a ser destruí-
das indiscriminadamente em toda a União, e nomeadamente 
em Portugal, “vastas áreas de vinhas produtoras de vinhos de 
qualidade, incluindo até algumas que beneficiaram de apoios 
comunitários para a sua plantação”, em virtude dos generosos 
incentivos que a Comissão Europeia prevê atribuir para o seu 
arranque, que rondam os 2,4 milhões de euros.
Assim, para evitar o arranque arbitrário da vinha, o deputado 
propôs que a decisão final fique sempre dependente das 
autoridades de cada Estado-membro. Na sua opinião, esta 
é a única forma de garantir “que as vinhas eventualmente 
destruídas sejam exclusivamente as que produzem vinhos de 
má qualidade, ou aquelas cujo arranque não provoque danos 
ambientais ou paisagísticos”.
As propostas que foram feitas pela Comissão Europeia pre-
tendem travar o excesso de produção e aumentar a competi-
tividade e qualidade do vinho na União Europeia, oferecendo 

para isso incentivos para arranque das vinhas, propondo 
a supressão dos subsídios à destilação dos excedentes, à 
simplificação da rotulagem e actualização das práticas de 
produção de vinho.
A União Europeia é o maior produtor e exportador de vinhos 
do mundo e consome cerca de 60 por cento da produção 
mundial, embora o consumo esteja em queda. Ao mesmo 
tempo, as importações têm vindo a aumentar a grande ve-
locidade e poderão mesmo ultrapassar em breve o volume 
de exportações. Devido àqueles factores, existem actual-
mente excedentes estruturais da ordem dos 15 milhões de 
hectolitros
Na União Europeia há um milhão e meio de explorações, 
sendo a França, Itália e Espanha os maiores produtores. A or-
ganização comum do mercado vitivinícola custa actualmente à 
União cerca de 1,3 mil milhões de euros por ano. Em Portugal 
o sector do vinho representa mil milhões de euros anuais e 
277 mil postos de trabalho.
Refira-se que a comissária Mariann Fisher Boel já mostrou 
disponibilidade para participar em Portugal num debate sobre 
a reforma da Organização Comum do Mercado do Vinho. O 
Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, já 
enviou uma carta à comissária a convidá-la para um debate 
no Parlamento.

PRODUTOS DE PESCA VÃO TER
RÓTULOS MAIS AMIGOS DO AMBIENTE
O Parlamento Europeu pretende criar um sistema de rotulagem 
para os produtos de pesca mais amigo do ambiente e com 
procedimentos claros e objectivos, evitando abusos para fins 
comerciais. Neste sentido, foi aprovada uma Resolução no 
hemiciclo de Estrasburgo que pretende sensibilizar os con-
sumidores e os produtores para os objectivos de uma pesca 
sustentável.
Isto mesmo defendeu também o deputado Paulo Casaca 
ao intervir no debate, mostrando-se favorável à iniciativa da 
Comissão Europeia, não sem considerar que a Resolução 
poderia ter ido mais longe. Chamou a atenção para o facto de 
ser fundamental a Resolução seguir de perto todas as normas 
internacionais previstas neste domínio, nomeadamente o 
código de boa conduta da Organização para a Alimentação e 
Agricultura da ONU para uma pesca sustentável.
O Parlamento Europeu considera que a colocação no mercado 
de produtos da pesca associados a uma certificação credível de 
que foram capturados, criados ou transformados de acordo com 
critérios de sustentabilidade ambiental pode contribuir significati-
vamente para uma maior sensibilização dos produtores e consu-
midores relativamente aos objectivos da pesca sustentável.
Na Resolução aprovada, o Parlamento Europeu lamenta que o 
atraso da Comissão em tomar uma posição nesta matéria tenha 
levado “a uma proliferação de rótulos ecológicos de iniciativa 
privada que não estão sujeitos a qualquer controlo público, 

situação que gera problemas de credibilidade e confusão entre 
os consumidores e os produtores”.
Paulo Casaca afirma que os Açores, que já têm alguma experi-
ência nesta matéria, “poderão vir a beneficiar daquela iniciativa, 
mas apenas se ela for gerida com o máximo rigor e transparência 
e se puser em prática o princípio da rastreabilidade”.

ABORTO LEGAL, SEGURO E UNIVERSAL
“No futuro, as mulheres europeias, independentemente do seu 
país de origem, deverão poder realizar a interrupção voluntária 
da gravidez em condições de higiene e de saúde sem terem de 
passar fronteiras, serem julgadas em tribunal ou até correrem 
graves riscos, inclusive de morte”, afirmou a deputada Edite 
Estrela a uma rádio francesa a propósito da possível realiza-
ção, em Janeiro de 2007, de um referendo em Portugal sobre 
a Interrupção Voluntária da Gravidez. A deputada considerou 
que o julgamento de mulheres pelo crime da prática de aborto 
é “o resultado de uma lei injusta”, e que o Partido Socialista 
assumiu o compromisso eleitoral de realizar um novo referendo 
sobre esta matéria, empenhando-se em garantir a sua aprova-
ção pelos portugueses. 

COMISSÃO DE PESCAS NO ALGARVE
A abertura de lotas de pesca aos donos de restaurantes e 
hotéis e a possibilidade de serem os próprios pescadores a 
comercializar o pescado constituem soluções que poderiam 
ajudar a melhorar os rendimentos dos profissionais do sector. 
Estas propostas foram defendidas pelo deputado Capoulas 
Santos, que chefiou uma delegação da Comissão de Pescas 
do Parlamento Europeu ao Algarve. O objectivo desta deslo-
cação foi sensibilizar deputados de diversas nacionalidades e 
grupos políticos para os reais problemas da pesca portuguesa, 
assim como para a necessidade de maiores apoios por parte 
da União Europeia. A agenda da deslocação incluiu contactos 
com vários representantes das pescas, uma visita à lota de 
Sagres, aos laboratórios de investigação marítima da Univer-
sidade do Algarve e ao IPIMAR.

SISTEMA EUROPEU DE TRÁFEGO AÉREO
O Grupo Socialista designou o deputado Emanuel Jardim 
Fernandes para acompanhar na Comissão dos Transportes do 
Parlamento Europeu a proposta de criação de um novo sistema 
europeu de gestão do tráfego aéreo, com novas tecnologias e 
infra-estruturas mais eficientes e integradas. Neste sentido, o 
deputado apresentou já várias propostas de alteração de forma 
a tornar o novo instrumento de gestão mais seguro, eficiente e 
capaz de integrar no seu funcionamento todos os parceiros inte-
ressados. As propostas do deputado, aprovadas praticamente na 
sua totalidade, assentaram em três princípios chave: segurança 
do futuro sistema de gestão, igualdade de participação dos 
vários interessados e viabilidade económica do projecto.

MISSÃO DE OBSERVADORES NO CONGO
O papel desempenhado pela União Europeia na República 
Democrática do Congo, onde esteve presente uma missão do 
Parlamento Europeu às eleições gerais, “é o melhor exemplo 
da aplicação no terreno da doutrina de segurança europeia: 
ajuda humanitária e ao desenvolvimento, apoio técnico à des-
mobilização e ao desarmamento de milícias e sustentação do 
processo político”, disse no plenário de Estrasburgo a deputada 
Ana Gomes, uma das participantes na missão. A deputada 
aproveitou a oportunidade para apelar para que o mandato da 
força militar europeia seja prolongado até à tomada de posse 
do novo Governo (Janeiro de 2007), de forma a garantir o 
sucesso do processo eleitoral.

DENÚNCIA DE ASSASSINATOS NO IRAQUE
Num discurso proferido na Sub-Comissão dos Direitos Hu-
manos das Nações Unidas, em Genebra, o deputado Paulo 
Casaca chamou a atenção da Comissão Europeia e do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – na 
sua qualidade de presidente da delegação do Parlamento 
Europeu junto da Assembleia Parlamentar da NATO – para 
a multiplicação de acções de assassínio indiferenciado e 
selectivo da população por parte de milícias armadas, com 
especial destaque para as milícias pró-iranianas Mahdi e Badr. 
Em particular, o deputado denunciou as numerosas acções 
terroristas de sabotagem das instalações de abastecimento de 
água e de assassínio de trabalhadores no campo de Ashraf. 
Paulo Casaca discursou em Genebra a convite da Associação 
Internacional das Mulheres pelos Direitos Humanos.

ORQUESTRA DO ALGARVE EM BRUXELAS
A Orquestra do Algarve actuou, nos dias 13 e 14 de Setembro, 
em Bruxelas no Parlamento Europeu e na Igreja Sainte-Croix, 
dirigido à comunidade portuguesa na Bélgica. A deslocação 
a Bruxelas da Orquestra decorreu de um convite da depu-
tada Jamila Madeira, numa iniciativa que teve por objectivo 
divulgar o trabalho da Orquestra e dar a conhecer Bruxelas 
e o Parlamento Europeu aos elementos que a compõem. O 
concerto nas instalações do Parlamento Europeu, no qual 
foram interpretadas obras de Fernando Lopes Graça e Mo-
zart, dirigiu-se a deputados, comissários e funcionários das 
instituições europeias. 

Capoulas Santos contesta o carácter “extremamente liberal” das propostas da Comissão para arranque da vinha

Para Paulo Casaca é importante sensibilizar consumidores 
e produtores para os objectivos da pesca sustentável


