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Editorial

APROVADA ISENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO
DE 320 MILHÕES DE EUROS PARA PORTUGAL
O Parlamento Europeu aceitou, por 565 votos a favor, 12 contra 
e 25 abstenções, a proposta da Comissão de isentar Portugal da 
aplicação do requisito de co-financiamento no montante de 320 
milhões de euros no âmbito do FEADER, partindo do pressuposto 
de que este será um caso isolado.
Ao intervir no plenário, o deputado Capoulas Santos, que parti-
cipou nas negociações havidas na Comissão de Agricultura do 
Parlamento Europeu, congratulou-se com a decisão, conside-
rando-a justa e que ocorre “na sequência de várias decisões do 
Conselho visando compensar os reconhecidos constrangimentos 
da agricultura portuguesa face ao modelo da PAC que tem vigo-
rado. Os agricultores são e têm sido manifestamente penalizados 
com esse modelo e esta é uma forma de os compensar”.
Com efeito, nas Perspectivas Financeiras 2007-2013, adoptadas 
pelo Conselho Europeu de Dezembro de 2005, foi acordado um 
certo número de parâmetros para o Fundo de Desenvolvimento 
Rural, estando previstas dotações de 69,75 mil milhões de euros 
antes de se operar a modulação.
Cerca de 4,07 mil milhões de euros serão destinados, no caso 
de determinados países, aos envelopes nacionais para Por-
tugal, Áustria, Finlândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, França 
e Suécia. 
No caso do nosso país, o Primeiro-Ministro, José Sócrates, levou 
o Conselho Europeu a concluir que deveria ser reconhecida a 
especificidade da agricultura portuguesa devido às dificuldades 

que ela enfrenta, isentando 
as verbas da aplicação do 
requisito de co-financia-
mento.
Num outro relatório, sobre 
a redução dos pagamentos 
directos no âmbito da PAC, 
com a aplicação de me-
canismos de modulação, 
Capoulas Santos lamentou 
que o Parlamento Europeu 
o tenha rejeitado, referindo 
que a proposta da Comis-
são permitiria corrigir as 
injustiças de que são alvo 
alguns Estados-membros 
e regiões da União Euro-

peia, como é o caso de Portugal.
O deputado lembrou que essas injustiças, no caso de Portugal, 
são escandalosas, já que apenas 5 por cento dos agricultores 
recebem mais de 5 mil euros por ano. “Apenas 5% dos agriculto-
res recebem mais de 5.000 euros por ano e, portanto, não sendo 
possível para já uma modulação obrigatória e havendo a possibi-
lidade de uma modulação voluntária, é preferível esta à ausência 
pura e simples de modulação”, afirma Capoulas Santos.

PORTO VAI SER O PALCO
DO SOCIALISMO EUROPEU
Durante quatro dias, de 5 a 8 de Dezembro, o Porto vai ser o 
grande palco dos socialistas europeus, primeiro com a reunião 
do Grupo Parlamentar Socialista no Parlamento Europeu, do qual 
fazem parte 200 deputados de 23 Estados-membros, e depois 
com o Congresso do PSE, por onde irão passar mais de 700 
delegados de todos os partidos socialistas e social-democratas 
da Europa. O líder do PSE, Poul Rasmussen, que vai ser reeleito, 
e o secretário-geral do PS, José Sócrates, serão figuras centrais, 
assim como a candidata às eleições presidenciais francesas, 
Ségolene Royal e o primeiro-ministro Zapatero. Mas estarão 
presentes também muitos outros primeiros-ministros, líderes par-
tidários e representantes de outros partidos políticos e instituições 
vindas de todos os continentes.
O Congresso do PSE no Porto será assim um acontecimento de 
grande projecção, desde logo devido às personalidades que esta-
rão presentes. Com efeito, além das individualidades já referidas, 
destaque para os primeiros ministros de Itália, Noruega, Bulgária 
e Hungria, três comissários europeus e figuras como o primeiro-
ministro de Cabo Verde, José Maria Neves e o presidente do 
Partido Democrático dos Estados Unidos, Howard Dean.
Entre os temas que serão discutidos, destaque para “A Energia e 
as Alterações Climáticas” e “A nova Europa Social”, tema onde o 
Ministro do Emprego e Solidariedade, Vieira da Silva, terá um papel 
fundamental a desempenhar, com uma intervenção de fundo.
Entre as iniciativas previstas, haverá também duas campanhas 
que serão apresentadas durante o Congresso, uma sobre a Di-
versidade e a Tolerância, onde participará o ministro da Adminis-
tração Interna, António Costa, e outra sobre o acesso às creches, 

para valorizar a importância da educação e acompanhamento 
desde o nível mais básico.
Paralelamente, haverá ainda 19 reuniões temáticas, organizadas 
pelas mais diversas instituições, como o Comité das Regiões ou 
partidos como o PASOK da Grécia ou o Partido Socialista do 
Luxemburgo. No âmbito destas reuniões, o Global Progressive 
Forum organiza um debate sobre África, no qual participará o 
ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado. Haverá também 
um Fórum Novas Fronteiras sobre competitividade no século XXI 
coordenado por Carlos Zorrinho.

O congresso do PSE e a reunião do Grupo Socialista no 
Parlamento Europeu realizam-se no Porto de 5 a 8 de Dezembro. 
Sócrates e Rasmussen serão duas das figuras centrais

A isenção de co-financiamento é 
uma decisão justa para Portugal, 
afirma Capoulas Santos

MELHOR AMBIENTE
As alterações climáticas são um dos maiores problemas 
do nosso tempo. Segundo um relatório da Agência 
Europeia do Ambiente, há cinco mil anos que a Europa 
não assistia a alterações climáticas como as dos últimos 
anos. Os quatro anos mais quentes de que há registo 
foram 1998, 2002, 2003 e 2004. A este ritmo e se não 
forem adoptadas medidas, o aquecimento global pro-
vocará o desaparecimento dos glaciares a Norte e a 
expansão dos desertos a Sul. Uma tragédia! 
As alterações climáticas estão na origem das catástro-
fes naturais. Terramotos, furacões, tsunamis, erupções 
vulcânicas, inundações e incêndios são algumas das 
calamidades associadas ao sobreaquecimento do 
planeta. E as previsões não são animadoras. Estudos 
revelam que o nível da água dos mares pode subir 
seis metros até 2100, porque os gelos do Árctico e da 
Antártida estão a derreter aceleradamente.
As emissões de gases com efeito de estufa são a princi-
pal causa desta preocupante situação. Por isso, já não 
basta cumprir o protocolo de Quioto (que muitos países, 
por exemplo os Estados Unidos, ainda não assinaram e 
não respeitam). É preciso ir mais longe. Em primeiro lu-
gar, acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis, 
reformular as políticas de subsídios aos transportes, 
à habitação e à agricultura e, por outro, incentivar e 
subsidiar práticas sustentáveis, tecnologias eficientes 
e energias limpas. 
Como afirmou Koffi Annan na recente Conferência, 
realizada em Nairobi, as alterações climáticas não são 
ficção científica, são uma realidade.
Todos nós, cidadãos, temos responsabilidades. Todos 
nós podemos contribuir para prevenir estes fenómenos 
associados às alterações climáticas, alterando hábitos e 
comportamentos agressivos para o ambiente, designa-
damente, reduzindo as emissões de CO2, protegendo 
a floresta e não construindo em zonas de risco.
Neste contexto, é da maior importância o relatório 
do deputado Manuel dos Santos “sobre os impactes 
económicos do aumento dos preços do petróleo”, que 
contém propostas inovadoras e urgentes, das quais 
destaco “a realização de um debate aprofundado a nível 
comunitário sobre as diferentes fontes de energia, tendo 
em conta todos os custos relativos à produção, arma-
zenagem, distribuição, transporte, consumo e garantia 
de aprovisionamento de energia, assim como sobre os 
aspectos relativos à segurança e aos resíduos e o seu 
papel nas alterações climáticas, nomeadamente no que 
diz respeito às emissões de CO2”.
Melhorar o ambiente é prevenir o futuro e é uma exigên-
cia das gerações vindouras.
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Visto de Portugal UNIÃO QUER MAIOR EFICÁCIA
NA RECUPERAÇÃO DE FUNDOS
A União Europeia pretende tornar mais eficaz todo o sis-
tema que envolve a gestão dos fundos comunitários e a 
recuperação do dinheiro que acaba por se desperdiçar em 
virtude de erros, irregularidades ou fraudes na sequência da 
implementação dos projectos, particularmente no âmbito da 
agricultura e dos Fundos Estruturais. O respectivo relatório, 
que defende um aperfeiçoamento da legislação comunitária 
naqueles domínios e mais meios ao dispor das instituições 
para agirem no combate às irregularidades, foi elaborado 
pelo deputado Paulo Casaca, coordenador da Comissão do 
Controlo Orçamental do Parlamento Europeu, e aprovado na 
sessão plenária de Outubro, em Estrasburgo.
A necessidade de melhorar a recuperação das verbas consigna-
das a projectos nos vários Estados-membros ganhou particular 
acuidade depois do relatório do Tribunal de Contas da União 
Europeia, publicado em 2004, revelar que o montante total dos 
pagamentos irregulares desde 1971 ascendia a 3,1 mil milhões 
de euros, dos quais 75 por cento continuavam por cobrar.
Por essa razão, o Tribunal de Contas não poupou críticas, sa-
lientando a “qualidade insuficiente e desigual das informações 
sobre pagamentos irregulares”, a “fraca taxa de recuperação”, 
a “ausência de princípios claros” na base das decisões da 
Comissão, a “fraca qualidade da informação prestada pelos 
Estados-membros, “erros significativos dos dados registados” 
e, por fim, “uma deficiente clarificação das competências da 
Comissão”.
Assim, para Paulo Casaca, no que respeita à defesa dos 
interesses financeiros da União Europeia contra as irregu-
laridades e a fraude, os resultados alcançados “estão longe 
de ser os esperados”, para o que contribui também o facto 
de haver alguma confusão devido à existência de diferentes 
regulamentos e processos definidos entre a Comissão Eu-
ropeia e os Estados-membros. Segundo o deputado, este 
facto conduz a que a recuperação dos fundos seja feita num 

contexto de desorganização e de falta de transparência, 
sendo por isso “urgente estabelecer um sistema judicial da 
União capaz de combater e punir a fraude a nível europeu, 
quer através da criação de um ministério Público e de um 
procurador de Justiça Europeu, quer através do Eurojust ou 
de outro mecanismo”.
Embora refira que a criação de um Ministério Público Europeu 
deve ser considerado um projecto a longo prazo, o relatório 
sublinha que a existência de um Procurador Europeu teria a 
grande vantagem de facilitar o acesso directo aos Ministérios 
Públicos dos diferentes Estados-membros, permitindo uma 
melhor constituição dos processos. 
Ao concluir a sua intervenção, Paulo Casaca deu o exemplo 
de uma irregularidade concreta verificada no domínio da 
agricultura, designadamente o “escândalo da manteiga adul-
terada”, em Itália, conhecido desde 1999, que implicou perdas 
para a União Europeia na ordem dos 100 milhões de euros.

EUROPA PREPARA NOVO 
SISTEMA PARA GESTÃO 
DO TRÁFEGO AÉREO

Tendo em conta que o tráfego aéreo na União Europeia poderá 
aumentar para o triplo nos próximos 20 anos, o novo sistema de 
gestão de última geração é uma prioridade fundamental e uma 
condição indispensável para a segurança e fluidez do transporte 
aéreo, melhoria do funcionamento do mercado e da competi-
tividade, afirmou o deputado Emanuel Jardim Fernandes no 
debate sobre este tema no plenário de Estrasburgo.
Responsável pelo acompanhamento deste relatório na comissão 
dos Transportes do Parlamento Europeu em nome do Grupo Socia-
lista, o deputado sublinhou o contributo que aquele sistema, conhe-
cido pelas iniciais SESAR, irá dar para o emprego e a duplicação do 
PIB na União Europeia durante as próximas duas décadas.
O deputado considera fundamental que, no modelo de gestão da 
futura empresa comum esteja garantida a presença da Comissão 
Europeia e da Eurocontrol, de forma a ficarem acauteladas as exigên-
cias necessárias ao nível da participação financeira, de uma gestão 
eficaz do tráfego aéreo e da utilização das melhores tecnologias.
Emanuel Jardim Fernandes considera igualmente essencial a 
criação de condições para garantir a participação no projecto 
de entidades de natureza privada, tais como a indústria, os 
operadores e a comunidade científica.
Refira-se que o sector aeronáutico a que está associado o 
programa SESAR emprega actualmente cerca de 3,1 milhões 
de pessoas na União Europeia e contribui com mais de 220 mil 
milhões de euros para o PIB dos Vinte e Cinco.
No mesmo sentido pronunciou-se o comissário europeu respon-
sável pelo sector dos Transportes, Jacques Barrot, considerando o 
programa SESAR essencial para a competitividade do sector aero-
náutico europeu, inserindo-se no esforço de inovação tecnológica 
da Comunidade que está no centro da Estratégia de Lisboa.
“É essencial que um sector tão crítico para a economia euro-
peia, instituições públicas e sector privado ponha em comum 
os seus recursos para construir em conjunto aquilo que será a 
infra-estrutura de controlo aéreo mais eficaz, mais fiável e mais 
segura do mundo”, disse o comissário.

CRIADA ASSEMBLEIA 
PARLAMENTAR EURO-
LATINOAMERICANA

A Assembleia Parlamentar Euro-Latinoamericana, insti-
tuição que tem por missão promover o diálogo e a apro-
ximação entre a União Europeia e os países da América 
Latina, foi formalmente constituída no início de Novembro 
e contará com a presença dos deputados Manuel dos San-
tos, Edite Estrela, e Sérgio Sousa Pinto, como membros 
efectivos das comissões parlamentares existentes, e com 
Francisco Assis como suplente.
A EUROLAT inclui na sua estrutura organizativa a Co-
missão Parlamentar dos Assuntos Sociais, Intercâmbios 
Humanos, Ambiente, Educação e Cultura (Edite Estrela), 
a Comissão dos Assuntos Políticos, Segurança e Direitos 
Humanos (Sérgio Sousa Pinto) e a Comissão dos Assun-
tos Económicos, Financeiros e Comerciais, integrada por 
Manuel dos Santos, que foi um dos principais negociadores 
no processo de constituição daquela instituição e que será 
também um dos vice-presidentes.
A reunião inaugural da nova Assembleia, composta por 
120 membros repartidos em proporção idêntica entre o PE 
e os países latino-americanos, foi dedicada à aprovação 
do respectivo Acto Constitutivo e regulamento interno e 
eleição de dois co-presidentes.
Entre as atribuições do novo órgão, está a adopção de 
resoluções e recomendações dirigidas às Cimeiras dos 
chefes de Estado EU/América Latina, bem como o acom-
panhamento do processo de integração bi-regional, com 
vista à criação de uma grande zona de comércio livre a 
partir de 2010.
As reuniões realizar-se-ão nas instalações do Parlamento 
Europeu, em Bruxelas ou em Estrasburgo ou então num 
Estado-membro da União Europeia. Neste sentido, Manuel 
dos Santos propôs já que uma das primeiras reuniões se 
realize, já no próximo ano, em Lisboa, de modo a coincidir 
com a presidência portuguesa da União Europeia, que se 
realiza em 2007.

O CONGRESSO 
DO PSE E O 
FUTURO DA 
EUROPA
A realização do congresso do 
PSE no Porto será um grande 
momento não apenas para os 
socialistas europeus devido aos assuntos que vão ser 
discutidos, mas também pelas inúmeras personali-
dades que lá deixarão o seu testemunho, como José 
Sócrates, Ségolene Royal, José Luís Zapatero, Howard 
Dean, José Maria Neves, Jens Stoltenberg, Romano 
Prodi e tantos outros.
Durante dois dias, mais de 700 delegados participarão 
no grande conclave que vai pôr no centro das atenções 
dois temas fundamentais para o futuro da Europa: a 
reforma do modelo social europeu e a política ener-
gética europeia.
Aparentemente, estes dois temas nada têm em co-
mum. E, no entanto, tanto um como outro, cada um 
à sua maneira, são fundamentais para o futuro da 
Europa, numa perspectiva de sociedades mais justas, 
equilibradas e com melhores serviços e qualidade de 
vida, preocupações de sempre do socialismo democrá-
tico e da social-democracia.
No domínio social, a Europa tem de dar uma resposta 
acertada ao envelhecimento das populações e ao rá-
pido desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação, devido às consequências que daí decor-
rem de alteração do perfil do emprego e aos problemas 
de sustentabilidade dos sistemas de segurança social. 
Recusar a adaptação dos modelos sociais herdados do 
pós-guerra às circunstância totalmente diferentes das 
sociedades actuais, é condenar as gerações futuras à 
incerteza de um Estado que assim se distanciará das 
suas obrigações e funções sociais.
Ao nível da energia passa-se algo semelhante. A 
escassez crescente dos recursos fósseis, as crises 
constantes no Médio Oriente e em outros países for-
necedores e as alterações climáticas, fizeram a Europa 
despertar para as energias renováveis e para a efici-
ência energética. A Europa, que tem tantas políticas e 
instrumentos comuns, desperdiça demasiados recursos 
por não se entender a nível das políticas energéticas. 
Também aqui estamos perante uma questão importan-
te de eficácia na gestão dos recursos e, mais uma vez, 
do exercício da solidariedade, esse valor tão profundo 
na identidade europeia.
Uma boa gestão dos recursos energéticos constitui, 
portanto, um factor decisivo para um futuro melhor e 
mais tranquilo para as sociedades europeias.
Mas o Congresso do Porto será também importante 
pelas personalidades que por lá irão passar. Obvia-
mente que José Sócrates e Poul Rasmussen, antigo 
primeiro-ministro dinamarquês e presidente do PSE, 
serão figuras centrais. Mas estarão lá também alguns 
primeiros-ministros recentemente eleitos como Romano 
Prodi, Jens Stoltenberg, José Maria Neves ou Sergei 
Stanishev. Estarão líderes de todos os partidos, com 
particular destaque para o presidente do Partido De-
mocrata dos Estados Unidos, Howard Dean, que vem 
manifestar a vontade de estreitar o relacionamento com 
a Europa. Vários comissários europeus, como Gunther 
Verheugen ou Margot Wälstrom também marcarão 
presença, bem como alguns ministros do Governo 
português, como Luís Amado, António Costa e Vieira 
da Silva. Não faltará sequer a mediática candidata às 
eleições presidenciais francesas, Ségolene Royal.
Definitivamente, o Congresso do Porto vai deixar 
marcas.

José Lello
Secretário Internacional 
do PS

Paulo Casaca foi o autor do relatório sobre a recuperação de 
fundos comunitários utilizados indevidamente
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FUNDO PARA A GLOBALIZAÇÃO PRECISA 
SER APLICADO RAPIDAMENTE
O novo Fundo de Ajustamento à Globalização deve ser aplicado 
o mais rápido possível e com uma distribuição justa e equita-
tiva dos montantes envolvidos, considerou a deputada Jamila 
Madeira no plenário de Estrasburgo, durante a discussão que 
levou à aprovação do respectivo relatório.
A deputada, que foi relatora do parecer da Comissão do Desen-
volvimento Regional sobre o Fundo de Ajustamento à Globaliza-
ção, manifestou-se esperançada que as verbas disponíveis, de 
500 milhões de euros por ano, venham a contribuir efectivamen-
te para defender os trabalhadores desempregados dos graves 
problemas económicos e sociais de que são vítimas.
Este Fundo foi aprovado no Conselho Europeu de 2005 com o 
propósito de disponibilizar meios para enfrentar as consequên-
cias negativas da globalização, designadamente o desemprego 
provocado pela deslocalização de empresas, crescimento 
desmesurado das importações ou declínio gradual da quota de 
mercado de um determinado sector de actividade económica.
As verbas do Fundo de Ajustamento prevêem ajudas individuais 
e limitadas no tempo (não podem exceder mais de 18 meses) 
para assistência na procura de emprego, formação personaliza-
da, promoção do empreendedorismo e apoio ao auto-emprego. 
Também podem ser disponibilizados determinados tipos de 
subsídios especiais temporários a título de “suplementos de 
remuneração” para formação ou para trabalhadores com mais 
de 50 anos.
Jamila Madeira considera que, face ao desemprego provocado 
pelo encerramento de grandes multinacionais ou profunda 
transformação dos padrões de actividade, é necessário criar 
condições para as pessoas encontrarem rapidamente um novo 

emprego e ad-
quirir novas com-
petências. Neste 
sentido, segundo 
afirma, é funda-
mental “propor-
cionar formação 
e acesso rápido a 
um novo trabalho, 
incutindo a ideia 
de flexiseguran-
ça, mas apostan-
do também no 
incentivo ao es-
pírito de iniciativa 
e à criação de 

condições para que se constituam com êxito novas pequenas 
e médias empresas no espaço europeu”.
As condições exigidas para recorrer ao Fundo são, no entanto, 
algo restritivas, na medida em que apenas pode ser activado 
se houver um mínimo de 1.000 despedimentos numa empresa 
ou num sector determinado. Ao nível das empresas, só serão 
consideradas perdas de emprego em regiões (NUTS III) cujos 
níveis de desemprego estejam acima da média nacional ou da 
União Europeia. A nível sectorial, as perdas de emprego têm de 
representar, pelo menos, 1 por cento do emprego regional (NUTS 
II). Por outro lado, o Estado-membro tem de demonstrar a relação 
entre a perda de postos de trabalho e a existência de alterações 
estruturais significativas nos padrões do comércio mundial.

PARLAMENTO QUER MAIOR ENVOLVIMENTO
DAS MULHERES NAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
Apesar da importância do envolvimento das mulheres a todos 
os níveis das negociações políticas e diplomáticas, para a 
prevenção e resolução de conflitos e nas operações de paz, 
a sua participação “continua ainda a ser insatisfatória tanto a 
nível europeu como global, afirma a deputada Ana Gomes no 
seu relatório “As mulheres na Política Internacional”, aprovado 
por larga maioria no plenário de Estrasburgo.
Apesar da existência de igualdade jurídica na maioria dos pa-
íses europeus e a nível mundial, na prática a realidade é bem 
diferente, subsistindo desigualdades de facto na distribuição 
do poder, das responsabilidades e no acesso aos recursos 
económicos, sociais e culturais.
O relatório da deputada apresenta, por isso, um conjunto 
de recomendações às instituições da União Europeia e das 
Nações Unidas no sentido de adoptarem políticas de recursos 
humanos que assegurem a representação equilibrada nos 
centros de decisão política e económica. 
Apela, por exemplo, para que o Secretário-Geral das Nações 
Unidas nomeie mais mulheres para cargos de Representante/
Enviado Especial/Pessoal e outros postos similares e encoraja 
a inclusão de funcionárias civis e militares e da polícia nas 
missões de manutenção de paz da União Europeia e das 
Nações Unidas, a fim de aumentar a comunicação com as 

mulheres das comunidades locais.
Quanto aos governos nacionais, apela para que incentivem e 
apresentem mais candidaturas de mulheres a posições políticas 
nacionais, europeias e internacionais, promovam leis e medidas 
destinadas a facilitar a conciliação das responsabilidades fami-
liares e profissionais e assegurem que os sistemas eleitorais 
produzam instituições democráticas com uma representação 
equilibrada, nunca com menos de 40 por cento ou mais de 60 
por cento de membros de qualquer dos sexos.
Apela também a que os Estados-membros e a Comissão 
Europeia promovam programas educativos que sensibilizem 
os cidadãos, com particular incidência nos jovens, para a 
igualdade dos direitos das mulheres e para participarem 
plenamente na vida política desde a juventude.
O relatório faz também diversas recomendações dirigidas aos 
partidos políticos, no sentido de incentivarem de uma forma 
geral uma maior participação das mulheres.
No processo de elaboração do relatório, a deputada realizou 
uma audição pública em Lisboa, no Centro Jean Monet, na 
qual estiverem presentes, entre outros, o Ministro da Defesa, 
Nuno Severiano Teixeira, a presidente da Comissão para a 
Igualdade e Direitos da Mulher, Elza Pais e a chefe da PSP na 
UNMISET, em serviço em Timor-Leste, Manuela Franco.

Jamila Madeira foi relatora do parecer sobre 
o Fundo de Ajustamento à Globalização

Maldita droga
Mais um balde de água gelada! Os re-
sultados do Relatório Anual sobre a Evo-
lução do Fenómeno da Droga na União 
Europeia (UE), apresentados recente-
mente no Parlamento pelo eurodeputado 
italiano Stefano Zappala, revestem-se 
da maior gravidade – e merecem, por 
isso, uma especial atenção.

De acordo com os dados disponibilizados, a Europa é o principal 
centro de produção de ecstasy, 65 milhões de europeus afirmam ter 
já consumido cannabis (e 12 milhões são dependentes habituais) 
e 10 milhões já consumiram cocaína. Os 65 milhões representam 
20% da população adulta e os 10 milhões correspondem a mais de 
3%. Quanto ao ecstasy, há 8,5% milhões de consumidores (2,6% 
de população adulta). Mais e mais grave: 1,7 milhões de pessoas 
assumem ter problemas relacionados com o consumo de drogas.
O "retrato-robot" dos consumidores de drogas aponta para jovens, 
socialmente integrados, estudantes ou trabalhadores, com um 
rendimento razoável, que gostam de frequentar festas e de viajar.
E quais são os locais habituais de consumo? Os clubes, as 
discotecas e os destinos de férias no estrangeiro. Tanto é assim 
que 60% dos frequentadores de clubes em França, Itália e Reino 
Unido já experimentaram cocaína, ao mesmo tempo que 50% dos 
frequentadores de clubes na República Checa, França, Hungria, 
Países Baixos e Reino Unido já consumiram ecstasy.
A cannabis, a droga mais consumida na Europa, tornou-se "moda" 
em quase todos os países da UE durante a década de 1990, sen-
do a cocaína, que atingiu níveis históricos, a segunda droga mais 
consumida. A heroína, as anfetaminas e o LSD (alucinogéneos) 
apresentam também números preocupantes. Valha-nos que as 
estatísticas respeitantes ao ecstasy indicam uma tendência para 
a estabilização ou até para a diminuição do consumo.
Para Wolfgang Grötz, director do Observatório Europeu da Droga 
e da Toxicodependência, que tem sede em Lisboa, não existem 
muitas diferenças entre as drogas "leves" e "duras", uma vez que 
todas são prejudiciais à saúde e acarretam custos consideráveis 
do ponto de vista social.
O director do Observatório põe mesmo o dedo na ferida: "Para 
muitos jovens europeus, beber e consumir drogas tornou-se uma 
parte essencial de uma noite de festa. Daí que, na sua opinião, 
seja absolutamente necessário desmistificar a ideia que os 
jovens têm de que drogas e divertimento estão umbilicalmente 
relacionados!
Nada de mais errado! O Relatório Anual indicia que, em 2004, 
o número de mortes decorrentes do consumo de drogas (que 
vinha a diminuir desde 2000) aumentou ligeiramente na maioria 
dos países: hoje por hoje, 10% a 23% da mortalidade global entre 
os adultos dos 15 anos aos 49 anos podem ser atribuídos ao 
consumo de opiáceos!
Compete agora à União Europeia, sem esquecer todas as institui-
ções que trabalham nesta área, criar políticas mais adaptadas, tanto 
no que diz respeito às boas práticas contra o consumo de drogas 
como no que concerne ao tratamento de toxicodependentes.
A UE assumiu, aliás, uma nova estratégia de luta contra a droga 
para o período de 2005-12 e dois planos de acção para o acompa-
nhamento da situação. Em consequência, impõe-se o reforço das 
medidas de prevenção, de tratamento e de redução de custos para 
a saúde pública, sem esquecer, claro está, o ataque à produção e 
ao tráfico. Bem como os novos desafios que se nos colocam, como 
é o caso da crescente tendência do policonsumo de drogas.
Mas importa sublinhar que a política de luta contra o consumo 
de drogas continua a ser uma responsabilidade dos Estados-
Membros da UE.
Em Portugal, fruto dos sucessivos e assinaláveis êxitos das 
autoridades policiais e do dispositivo existente no terreno, os 
indicadores estarão razoavelmente abaixo da média europeia. É 
uma meia-vitória num combate tão difícil quanto desesperante, é 
uma meia-consolação numa guerra global contra a tragédia.
O que está em causa? Retirar milhões e milhões de jovens (e não 
só...) do consumo de drogas e diminuir o número de toxicodepen-
dentes. No fundo, a questão interliga-se, através da situação exis-
tente em cada Estado-Membro, com a própria construção europeia. 
Sejamos claros: o futuro da Europa depende em muito do êxito 
dessa luta, desse combate, dessa guerra - que não pode contar com 
desertores. Para que os próximos Relatórios constituam um balde 
de água cada vez menos gélido. É imperioso e urgente.

Fausto Correia
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EUROPA PRECISA DE PLANO URGENTE 
PARA REDUZIR DEPENDÊNCIA DO PETRÓLEO
A União Europeia deve elaborar, com urgência, um plano 
detalhado com orientações para reduzir a sua dependência 
das importações de petróleo, realizar a transição para as 
energias limpas e tomar medidas para melhorar a eficiência 
energética. A proposta consta de um relatório de que é autor 
o deputado Manuel dos Santos sobre “Os impactos econó-
micos do aumento dos preços do petróleo”, apresentado 
para discussão na Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários do Parlamento Europeu. Este relatório foi discutido 
numa audição pública em Lisboa, na qual participaram José 
Penedos, presidente da REN, Mira Amaral, presidente do 
Fórum para a Competitividade, representantes do Governo e 
outras individualidades.
A necessidade da Europa agir sem demoras na elaboração 
de uma estratégia comum no âmbito da energia está directa-
mente relacionada com o facto de, desde finais dos anos 90, 
o preço do petróleo ter passado de 12 dólares por barril para 
79 dólares em Agosto de 2006, com todas as consequências 
negativas que isso representa para as economias europeias. 
Na origem do aumento dos preços do petróleo estão, entre 
outras coisas, uma forte procura na América e na Ásia, so-
bretudo Estados Unidos e China e a instabilidade no Médio 
Oriente e em países como a Nigéria.
De acordo com o relatório de Manuel dos Santos, se não fo-
rem tomadas rapidamente medidas, a dependência europeia 
das importações de energia aumentará de 50 por cento para 
71 por cento em 2030, agravando a inflação e as condições 
de desenvolvimento da economia, com um impacto muito forte 
no sector dos transportes, que representam 56 por cento do 
total do consumo de petróleo.
Assim, para evitar estes cenários negros, o deputado conside-
ra fundamental que a Europa adopte uma estratégia detalhada 
com medidas para reduzir a dependência energética e realize 
“investimentos maciços durante os próximos anos em infra-
estruturas e distribuição de energia”. Na sua opinião, a União 
Europeia deve ainda criar fundos especialmente destinados à 

eficiência energética para subvencionar projectos nesta área 
e avançar com a integração dos principais objectivos ao nível 
da energia em diversas políticas sectoriais, como a fiscal, de 
transportes e de coesão.
Neste contexto, o relatório pede à Comissão e aos Estados-
membros que incluam a existência de um nível elevado de 
eficiência energética entre os critérios de selecção para a 
adjudicação de contratos públicos. Preconiza, além disso, 
que no âmbito da revisão das directrizes comunitárias para 
os auxílios estatais à protecção do ambiente sejam tomadas 
medidas para incentivar mais o investimento na eficiência 
energética, assim como em medidas de diversificação.
O relatório de Manuel dos Santos defende ainda que a política 
energética, designadamente a segurança do abastecimento, 
deve tornar-se parte integrante da política externa e das 
políticas de desenvolvimento comercial e de segurança da 
União Europeia.

ENERGIAS RENOVÁVEIS DEVERIAM TER
MAIS APOIOS PARA SE DESENVOLVEREM
“A União Europeia deveria fazer ainda mais esforços 
para encorajar e desenvolver, de modo mais eficaz, a 
utilização de fontes renováveis de energia”, defendeu 
a deputada Edite Estrela, membro da Comissão do 
Ambiente e Saúde Pública, ao apresentar um con-
junto de propostas para um parecer sobre a “Nova 
Estratégia Europeia para uma Energia Sustentável”, 
que tem na sua base o Livro Verde recentemente 
apresentado pela Comissão Europeia.
De acordo com o Livre Verde, a política energética 
europeia deve centrar-se em três grandes objecti-
vos: sustentabilidade, competitividade e segurança 
no aprovisionamento.
No que respeita à sustentabilidade, as preocupa-
ções principais prendem-se com a necessidade 
de desenvolver fontes de energia competitivas e 
diversificadas, reduzir a procura de energia na Europa 
e liderar os esforços globais para travar as alterações 
climáticas e melhorar o ambiente.
No âmbito da competitividade, pretende-se que a abertura 
do mercado de energia traga benefícios aos consumidores e 
à economia em geral, apostar no investimento em energias 
limpas e manter a Europa na vanguarda das tecnologias 
energéticas.
Relativamente à segurança no aprovisionamento, o objectivo 
é combater a crescente dependência comunitária da energia 
importada através de uma abordagem integrada que diversifi-
que o cabaz energético da União e promova um maior investi-
mento e utilização nas energias renováveis, diversificação das 
rotas de aprovisionamento da energia importada e melhoria 
dos equipamentos que permitam à União dar respostas em 
situações de emergência.
Neste contexto, Edite Estrela defendeu que o roteiro das 
energias renováveis previsto no Livro Verde da Comissão seja 

ambicioso e defina objectivos quantitativos e vinculativos para 
cada Estado-membro. Afirma também que deveriam ser inte-
gradas as políticas relativas às fontes renováveis de energia e 
à economia de energia em todas as acções financiadas pelos 
Fundos Estruturais, particularmente no âmbito do FEDER, 
durante o próximo período de programação financeira, de 
2007 a 2013.
Entre os aspectos centrais do Livro Verde, destaque para as 
preocupações com a eficiência energética e com o aumento da 
utilização de fontes de energia renováveis. Estudos de 2005 
revelam que a União Europeia poderia poupar até 20 por cento 
do consumo de energia, o que equivaleria a gastar menos 60 
mil milhões de dólares em energia importada. Por outro lado, a 
União fixou como meta produzir 21 por cento da electricidade 
a partir de fontes de energia renováveis até 2010.

 DELEGAÇÃO DO PE NA CHINA
Uma delegação da Comissão dos Assuntos Económicos e Mo-
netários do Parlamento Europeu, da qual fez parte a deputada 
Elisa Ferreira, visitou a China para contactos com entidades ofi-
ciais e agentes económicos. Segundo Elisa Ferreira, o principal 
objectivo da deslocação foi “criar um diálogo construtivo com 
alguns dos principais responsáveis pela definição de políticas 
económicas, monetárias e fiscais da China. A delegação reuniu 
com o ministro das Finanças chinês, com a Comissão de Econo-
mia do Congresso e com dirigentes do Banco Nacional da China 
e também com representantes de diversas empresas, bancos e 
instituições europeias e internacionais.

LUZ VERDE À DIRECTIVA SOBRE PIROTECNIA
Estão já concluídas as negociações entre o Parlamento Europeu, 
a Comissão e o Conselho tendo em vista a definição de um texto 
final de compromisso para a nova Directiva sobre a colocação 
no mercado de artigos de pirotecnia. Do lado parlamentar, o pro-
cesso foi conduzido por Joel Hasse Ferreira, relator para aquela 
matéria, e teve como principal resultado a inclusão de várias 
emendas propostas pelo Conselho, acolhidas favoravelmente 
quer pelo deputado quer pela Comissão do Mercado Interno e 
Protecção dos Consumidores do Parlamento Europeu. Prevê-se 
que o relatório possa ser votado na segunda sessão plenária de 
Novembro, em Bruxelas.

MAIS APOIO PARA TIMOR-LESTE
Ana Gomes e Emanuel Jardim Fernandes foram os deputados 
socialistas portugueses que integraram uma delegação oficial 
que se deslocou a Timor-Leste para observar a situação no 
país e avaliar a melhor forma de as instituições europeias o 
apoiarem. A deslocação ocorre na sequência de uma Resolução 
aprovada em Junho último no Parlamento Europeu, na qual 
se defendia um reforço da missão das Nações Unidas e mais 
apoios da comunidade internacional e da União Europeia para 
Timor-Leste. A Resolução sublinha a “importância vital” do papel 
desempenhado pela comunidade internacional e pela ONU na 
consolidação da democracia e das suas instituições e do apoio 
nos domínios da educação e da saúde.

PAÍSES TERCEIROS IMPÕEM BARREIRAS
A União Europeia deve abordar “com seriedade” o fenómeno 
crescente da imposição de medidas de defesa comercial im-
postas por países terceiros contra as exportações europeias, 
afirmou o deputado Francisco Assis no plenário de Estrasbur-
go. O deputado considera preocupante o facto de aos países 
tradicionais estarem agora a associar-se alguns novos prota-
gonistas das relações internacionais, “a um nível que poderá 
vir a prejudicar significativamente vários sectores da economia 
europeia”. O deputado referiu ainda a questão do apoio prestado 
pela Comissão aos Estados-membros e à indústria europeia nos 
processos de defesa comercial, referindo que o mesmo “tem 
um especial significado para as PME, na medida em que estão 
menos preparadas para enfrentar este tipo de situações. 

PREPARAÇÃO DA PRESIDÊNCIA ALEMÃ
“Europa: Força Global de Paz e Desenvolvimento Social e Econó-
mico”, foi o tema da conferência em que a deputada Edite Estrela 
participou, em Berlim, na qualidade de presidente da delegação 
Socialista Portuguesa no PE. Estiveram em discussão temas 
como uma nova abordagem para a política externa europeia, 
a segurança no abastecimento energético, o reforço da coesão 
económica e social e o futuro da Constituição Europeia. Estes 
temas constituíram uma discussão prévia para a preparação 
da presidência alemã da União Europeia, que se inicia em 1 de 
Janeiro de 2007. Além de diversos membros do Governo alemão, 
participaram também os primeiros-ministros de Itália e da Bulgária, 
respectivamente, Romano Prodi e Sergei Stanishev.

REFORMA DO VINHO DISCUTIDA EM ESPANHA
Uma delegação do Grupo Socialista no Parlamento Europeu 
efectuou uma visita oficial a Espanha para discutir com autori-
dades e organizações de agricultores a reforma da Organização 
Comum de Mercado do sector do vinho. Capoulas Santos, um 
dos deputados que integrou a delegação, considerou “grati-
ficante” constatar a esperança que é depositada na próxima 
presidência portuguesa da União Europeia quanto ao desfecho 
da reforma do sector do vinho, que se espera venha a ocorrer 
até ao final de 2007. A delegação, constituída por deputados de 
vários países, reuniu com a ministra da agricultura de Espanha e 
com as comissões de Agricultura do Congresso dos Deputados 
e do Senado. Reuniu também com o presidente do Governo 
Regional de Castilla la Mancha, confederações de agricultores 
e visitou algumas explorações agrícolas.

Manuel dos Santos é o autor do relatório sobre “Os impactos 
económicos do aumento dos preços do petróleo”, que foi 
discutido em audição pública no Centro Cultural de Belém

Edite Estrela apresentou propostas para um parecer sobre “A nova 
estratégia europeia para uma energia sustentável”


