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Editorial

EUROPA SOCIAL E RELACÕES COM EUA 
MARCAM CONGRESSO DO PSE
A dimensão social da Europa e uma nova postura no relacionamen-
to entre a União Europeia e os Estados Unidos, refrescados por 
uma vitória dos Democratas para o Senado, foram dois dos temas 
principais do Congresso do PSE, que decorreu na Alfândega do 
Porto, tendo como pontos mais altos a participação do secretário-
geral do PS, José Sócrates, do presidente do Partido Democrata 
dos Estados Unidos, Howard Dean e da candidata socialista às 
eleições presidenciais em França, Ségolene Royal.
Com a participação de mais de 700 delegados de toda a Europa, 
nove primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia e 
de outros países, mais de trinta líderes partidários, o Congresso 
do Porto, no qual Poul Rasmussen foi reeleito presidente do PSE, 
assinalou a coesão da família socialista europeia e lançou as 
sementes de um relacionamento mais saudável entre a Europa e 
os Estados Unidos, tão prejudicado pela actual Administração do 
Presidente Bush. Por todas estas razões, o Congresso do Porto, 
deixa uma marca indelével na necessidade de uma nova Europa 
e de um novo mundo.
“Este mundo globalizado precisa de uma Europa mais forte e es-
tamos todos aqui a afirmar a vontade da esquerda de a construir”, 
afirmou o secretário-geral do PS, José Sócrates na sua intervenção 
de abertura do Congresso. Segundo afirmou, o projecto europeu 
precisa de fazer ouvir a sua voz e de dar um contribuo efectivo 
para a paz, para o diálogo entre civilizações e para a regulação 
da economia mundial. “Cabe-nos lançar o rumo das reformas”, 
disse José Sócrates, acrescentando que “sem medidas corajosas 
e profundas não será possível garantir o futuro da solução social 
europeia que nos distingue e honra no mundo”.
Com efeito, a necessidade da Europa se dotar de um novo mo-
delo social foi um dos temas centrais do Congresso, tendo sido 
aprovada uma carta “com dez princípios para um futuro comum”, 
entre os quais se destaca, por exemplo, o pleno emprego, a coe-
são do moderno Estado Providência e a universalidade do ensino 
pré-escolar. 
Outro dos momentos relevantes do Congresso foi a participação do 
ex-presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, co-autor do 
documento aprovado “Uma nova Europa Social”, que, ao intervir, 
pediu “vigilância total” para garantir “a qualidade e acessibilidade 
dos serviços públicos para todos”.
Por outro lado, no que respeita ao novo relacionamento entre a 
Europa e os Estados Unidos, José Sócrates afirmou: “O mundo 
precisa de uma América no caminho certo. Tal como precisa 
também, hoje mais do que nunca, de reforçar e renovar a aliança 
estratégica entre os Estados Unidos e a Europa”.
Por sua vez, Howard Dean garantiu que “o Partido Democrata 
está empenhado na construção de consensos e de relações bi-
laterais e multilaterais”. “É tempo de tratarmos os nossos aliados 

com respeito e honestidade e nos empenharmos na construção 
de consensos”, disse. Dean afirmou que os democratas querem 
renovar as suas relações com todo o mundo e continuar a lutar 
pelos direitos humanos e pelos direitos civis, referindo ainda que 
os Democratas “não podem falhar a tentativa de criar pontes com 
o mundo islâmico”. Dean defendeu a retirada faseada das tropas 
americanas do Iraque.
Outra das presenças que polarizou as atenções foi a de Ségolène 
Royal, recentemente escolhida pelos socialistas para ser o seu 
candidato às eleições presidenciais. “A tua voz é a de uma França 
capaz de se renovar e cheia de ambição, confiante nos seus 
valores e com os olhos postos no futuro”, disse José Sócrates 
dirigindo-se a Ségolene Royal. A candidata francesa, por sua vez, 
garantiu que tem a ambição de voltar a sentar a França à mesa 
europeia, “não para dominar, mas para ser facilitadora e, de novo, 
uma das locomotivas da Europa”.
No Congresso do Porto tiveram uma participação activa os minis-
tros Vieira da Silva, do Emprego e Solidariedade, Luís Amado, dos 
Negócios Estrangeiros, e António Costa, da Administração Interna. 
A presidente da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento 
Europeu, Edite Estrela, foi uma das presidentes dos trabalhos do 
congresso, e o Secretário Internacional do PS, José Lello, fez a 
abertura de boas-vindas aos delegados e convidados.

SOCIALISTAS HOMENAGEIAM MÁRIO SOARES 
Os deputados socialistas do Parlamento 
Europeu homenagearam Mário Soares, em 
jeito de prenda de aniversário antecipada, 
durante a reunião que efectuaram no Porto 
antes do Congresso do PSE, considerando-
o “um lutador pela liberdade na Europa e 
no mundo”.
O presidente do Grupo Parlamentar dos 
Socialistas no Parlamento Europeu, Martin 
Schulz, usando da palavra, considerou Mário 
Soares “um político no sentido mais verda-
deiro do termo, porque sempre lutará pela 

liberdade e pela justiça na Europa e no mun-
do”, razão pela qual o colocou na galeria de 
personalidades que constam da “Casa Willy 
Brandt”, em Berlim, ao lado de Olof Palme, 
François Mitterrand e Felipe Gonzalez.
Agradecendo a homenagem, Mário Soares 
sublinhou que o Parlamento Europeu tem 
nas suas mãos uma missão “muito importan-
te”, que é a de “continuar o projecto europeu, 
que é um projecto de paz, solidariedade e 
unidade de todos os europeus”.
À margem da reunião, o deputado Capoulas 

Santos organizou uma encontro com os 
membros da Comissão da Agricultura do PE 
e representantes do sector vitivinícola portu-
guês para discutir as propostas da Comissão 
Europeia sobre a reforma da organização 
comum de mercado no sector do vinho.
A reunião dos deputados europeus, na 
qual também intervieram o secretário-geral, 
José Sócrates e o ministro António Costa, 
destinou-se a preparar a sessão plenária de 
Estrasburgo, que decorreu entre 11 e 14 de 
Dezembro.

Sócrates, Howard Dean, Ségolène Royal, Delors e Prodi foram 
algumas das individualidades que estiveram no congresso do Porto

EM JEITO DE BALANÇO
Mais um ano de intenso e produtivo trabalho chega ao fim. 
Os deputados socialistas fecham 2006 com o sentimento do 
dever cumprido. Participaram no debate de todos os gran-
des temas europeus: Perspectivas Financeiras, Políticas 
de Coesão, Fundo de Solidariedade, Catástrofes Naturais, 
Directiva de Serviços, REACH, Estratégia de Lisboa, 
Modelo Social Europeu, Política Energética, Alterações 
Climáticas, Igualdade de Género, Desafios Demográficos, 
Sétimo Programa-Quadro para a Investigação, Gestão do 
Tráfego Aéreo, Políticas de Imigração, Ajudas à Inovação, 
Deslocalizações, Fundo de Ajustamento à Globalização, 
Acordos de Pescas, Estratégia Marítima Europeia, Servi-
ços Sociais de Interesse Geral, etc. Elaboraram relatórios, 
fizeram propostas, organizaram audições públicas, coló-
quios e conferências, corresponderam a solicitações de 
escolas, Universidades, autarquias, associações, ONG, 
organismos públicos e privados de Portugal e de outros 
Estados-Membros, integraram delegações parlamentares 
a diferentes países e continentes, participaram em missões 
de observação de eleições, deslocaram-se a regiões em 
conflito, promoveram seminários com órgãos de informa-
ção regional, realizaram audiências e muitas e variadas 
iniciativas em prol dos cidadãos e em defesa dos interesses 
portugueses.
Para culminar tão sobrecarregada agenda, o mês de De-
zembro começou da melhor maneira, levando a Portugal e à 
Cidade Invicta os socialistas europeus. A semana começou 
com a reunião do Grupo Parlamentar Europeu, que contou 
com excelentes intervenções de António Costa e José Só-
crates, muito aplaudidas e elogiadas, e em que foi feita uma 
justa e singela homenagem à grande referência socialista do 
Portugal democrático: Mário Soares. Seguiu-se o Congresso 
do Partido Socialista Europeu. Um êxito, pela importância dos 
temas tratados e pela qualidade das intervenções! Foi a ce-
reja em cima do bolo! Podemos dizer que todos os caminhos 
dos mais influentes socialistas foram dar ao Porto: Primeiros-
Ministros, Líderes de Partidos irmãos, personalidades como 
Jacques Delors, Ségolène Royal, Howard Dean, presidente 
do Partido Democrático norte-americano, e tantos outros. O 
Congresso do Porto tornou claro o reconhecimento e apreço 
dos socialistas europeus pelo Primeiro-Ministro José Sócrates 
e o apoio às corajosas e necessárias reformas que o governo 
português está a realizar.

Formulo votos para que a Presidência Portuguesa, no se-
gundo semestre de 2007, seja coroada de êxito e fique para 
a história da União como um marco do aprofundamento da 
construção europeia.
Boas Festas e que 2007 seja, realmente, o ano da igualdade 
para todos. 
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Visto de Portugal SERVIÇOS SOCIAIS NA EUROPA SÃO 
INSTRUMENTO PARA DAR RESPOSTA 
AO DECLÍNIO DEMOGRÁFICO
Os Serviços Sociais de Interesse Geral constituem um dos 
instrumentos fundamentais para dar resposta a um dos maiores 
problemas com que a União Europeia está hoje confrontada: o 
envelhecimento das populações. Isto mesmo é referido no rela-
tório do deputado Joel Hasse Ferreira, que já concluiu todas as 
audições preliminares com debates em várias cidades da Europa 
com dezenas de associações e organismos que desenvolvem a 
sua actividade no sector social.
O aumento da esperança média de vida e a redução da natalidade 
está a condicionar fortemente as políticas nos domínios da segu-
rança e da protecção social, da solidariedade inter-geracional, das 
políticas de família, da flexibilidade dos horários de trabalho e da 
participação das mulheres no mercado de trabalho. Neste contexto, 
um bom funcionamento dos Serviços Sociais de Interesse Geral 
(SSIG), que abrangem domínios como os serviços prestados às 
crianças, idosos, a pessoas afectadas pela exclusão e outros pro-
blemas sociais, é fundamental para que seja garantida a coesão 
nos diferentes Estados-membros e para que a vertente social da 
Estratégia de Lisboa possa ser melhor implementada.
No relatório de Joel Hasse Ferreira, considera-se que os SSIG 
constituem também um meio adequado para atingir os objectivos 
da Agenda Social e para abordar desafios como a globalização, 
as mutações industriais, o progresso tecnológico, a mudança 
demográfica, as migrações ou a mudança dos modelos sociais 
e do trabalho, contribuindo assim para o desenvolvimento da 
Europa social.
A importância deste sector é também visível no facto do aumento 
do emprego nos vários domínios que abrange ser superior à mé-
dia dos outros sectores de actividade. Além disso, trata-se de um 
sector com grande participação das mulheres e onde se encon-
tram “modelos interessantes de flexibilidade profissional, como o 

trabalho a tempo parcial, 
o horário flexível ou o 
voluntariado, que devem 
ser promovidos e ter uma 
protecção adequada no 
âmbito do Direito laboral”, 
afirma-se.
Assim, o relatório apela 
à Comissão e aos Esta-
dos-membros para que 
protejam e promovam 
modalidades de emprego 
recorrentes no sector dos 
serviços sociais, como o 
trabalho das mulheres, a 
flexibilidade da organiza-
ção do tempo de trabalho, 

o trabalho a tempo parcial e o recurso ao voluntariado, “evitando, 
ao mesmo tempo, situações de fraude e de precaridade, e sem 
que tal provoque uma deterioração das condições de trabalho 
dos trabalhadores do sector ou uma utilização de pessoal não 
qualificado ou pouco qualificado”.
O deputado considera, por isso, que “será necessário garantir a 
clareza política e jurídica nesta área, através de soluções como a 
definição do estatuto para as mutualidades e outras organizações 
sociais, o apoio à formação profissional dos seus trabalhadores 
e ainda a clarificação dos procedimentos de apoio financeiro por 
parte das entidades públicas.
O relatório de Joel Hasse Ferreira será discutido na Comissão 
Parlamentar dos Emprego e Assuntos Sociais durante o mês de 
Janeiro e votado em plenário em Fevereiro.

COMBATE À DROGA 
EXIGE MAIOR DETERMINAÇÃO

A União Europeia precisa de mais determinação e combativi-
dade em relação ao problema da droga, afirmou o deputado 
Fausto Correia, na sequência da publicação do relatório anual 
sobre a evolução do fenómeno da droga.
A necessidade de uma acção “urgente” no combate e preven-
ção do fenómeno da droga prende-se com o facto do relatório 
apresentar dados muito preocupantes, como o da Europa 
ser o principal centro produtor de ecstasy, de 10 milhões de 
pessoas já terem consumido cocaína e de, pelo menos, 65 
milhões já ter fumado cannabis. Segundo Fausto Correia, tam-
bém a heroína, as anfetaminas e o LSD apresentam “números 
preocupantes”. Além disso, as drogas estão mais acessíveis, 
dado que os preços caíram em cerca de 50 por cento.
Por outro lado, o deputado sublinhou o facto de, só em 2004, 
o número de mortes relacionadas com o consumo de droga, 
que vinha a diminuir globalmente desde 2000, ter aumentado 
ligeiramente na maioria dos países, sendo que entre 10 e 23 
por cento da mortalidade global entre os adultos com idades 
compreendidas entre os 15 e os 49 anos poder ser atribuída 
ao consumo de opiáceos.
Por estas razões, Fausto Correia considera “urgente mais 
determinação e combatividade não só aos velhos proble-
mas, mas também aos novos desafios que se colocam neste 
domínio, como é o caso da crescente tendência para o po-
liconsumo de drogas”. Segundo afirma, “impõe-se o reforço 
das medidas de prevenção, tratamento e redução de custos 
para a saúde pública, sem esquecer o ataque à produção e 
ao tráfico”.
Não obstante tratar-se de um domínio da competência dos 
Estados-membros, refira-se que a União Europeia adoptou 
uma nova estratégia de luta contra a droga para o período 
2005-12 e dois planos de acção para o acompanhamento 
da situação.

ARMAS LIGEIRAS 
PRECISAM DE CONTROLO 
MAIS APERTADO

Reforçar o controlo sobre a transferência de armas ligeiras que 
põem populações em risco, minam o Direito Internacional e são 
uma ameaça para a estabilidade de alguns países e regiões, 
é um dos principais objectivos do relatório da deputada Ana 
Gomes, intitulado ”Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre e 
Desenvolvimento sustentável”, aprovado na Assembleia Parla-
mentar Conjunta ACP-UE, que reuniu em Bridgetown, capital 
de Barbados.
Segundo a deputada, as armas ligeiras de pequeno calibre cons-
tituem as verdadeiras armas de destruição maciça nos países 
em desenvolvimento, o que se comprova pelas consequências 
assustadoras da sua proliferação descontrolada”. Com efeito, 
mais de 640 milhões destas armas estão em circulação em todo 
o mundo, com oito milhões a entrar no mercado global todos os 
anos, causando mais de meio milhão de mortes, incluindo 300 
mil em conflitos armados.
Dos 49 maiores conflitos dos anos 90, as armas ligeiras e de 
pequeno calibre foram as armas de eleição em 47 deles, afirma 
a deputada, acrescentando que “os cerca de 80 milhões de dó-
lares gastos por ano em ajuda ao desenvolvimento pelos países 
do G8 “nunca chegarão a causar o efeito desejado enquanto as 
políticas de exportação de armamento desses mesmos países 
não se tornarem bem mais severas”.
Ana Gomes lembra ainda a importância da União Europeia 
servir como modelo no domínio do controlo da exportação de 
armamento, pelo que reclama a transformação do Código de 
Conduta Europeu neste domínio (voluntário) num Posição Co-
mum juridicamente vinculativa para todos os Estados-membros. 
Outro dos aspectos igualmente focados no relatório são os efeitos 
particularmente devastadores das armas ligeiras e de pequeno 
calibre sobre as mulheres nos países em desenvolvimento.

Hasse Ferreira é autor do relatório 
sobre os Serviços Sociais de 
Interesse Geral

Turquia e Sérvia
Em mais um dos braços de ferro 
típicos de negociações comple-
xas, a Turquia e a União Euro-
peia esticaram a corda no que 
toca à abertura dos portos e dos 
aeroportos turcos a navios e ae-
ronaves provenientes da parte de 
expressão grega de Chipre. A UE 
ameaçou a Turquia de suspender 
a negociação de alguns impor-
tantes dossiers no contexto do processo de adesão 
da Turquia e anunciou quais seriam esses dossiers. A 
Turquia, depois da visita do papa Bento XVI, quis dar 
um sinal de cedência, sem ser ainda uma verdadeira 
cedência, e ofereceu a abertura de um porto e de  um 
aeroporto. Logo alguém comparou a atitude da Turquia 
com a do vendedor de tapetes que depois de muito 
regatear com o eventual cliente, decide baixar um pouco 
o preço quando aquele já se encaminha para a saída do 
estabelecimento.
A imagem do vendedor de tapetes é atraente. De algum 
modo caricatura a posição dos negociadores turcos, 
mas também faz lembrar que todas as negociações, 
particularmente com negociadores experimentados e 
confiantes, requerem paciência e desaconselham cortes 
ou movimentos bruscos. Talvez a Europa deva nesta 
altura voltar pacientemente à conversa, procurando fazer 
o “negócio” que mais convém.
E qual é esse negócio?
Não tenho dúvida que o “negócio” que convém à UE é 
simplesmente a integração da Turquia tão rápido quanto 
possível. É certo que há que respeitar os critérios de 
Copenhaga e os compromissos dos responsáveis turcos. 
Eles têm de ser cumpridos e a Turquia parece atrasar-
se. Mas também é certo que a adesão da Turquia não 
é uma questão que se possa considerar do interesse 
simplesmente dos turcos. A Turquia é sem dúvida um 
País muito mais ligado à história e à cultura europeias 
do que à história e cultura asiática. A entrada da Turquia 
na UE, quando suceder, acontecerá por direito próprio 
e terá um efeito significativo na capacidade da Europa 
enfrentar os desafios do futuro. Com a Turquia no seu 
seio, como sucede com a NATO há muitos anos, a União 
Europeia poderá ganhar um protagonismo acrescido 
na zona mais crítica do Mundo de hoje, que por acaso 
fica nas suas traseiras, o Médio Oriente e até na Ásia 
Central. Com a Turquia no seu seio a Europa ganha um 
importante interface com o Mundo islâmico. 
A Turquia é um país de maioria islâmica, mas em que as 
instituições do Estado são laicas. O modelo turco constitui 
por isso uma referência para o que poderá vir a suceder 
em outros países de maioria islâmica onde ainda não haja 
clara separação entre o poder secular e a esfera religiosa. 
Da Europa exige-se um sinal de apreço por esse modelo. 
Neste momento, dos políticos da União e da Turquia que 
verdadeiramente querem a Turquia na UE só pode espe-
rar-se que não alimentem um ambiente de crispação e de 
antagonismo que transmita para as opiniões públicas dos 
Estados membros e da Turquia sinais que possam contri-
buir para o aprofundamento de sentimentos negativos que 
um sector importante dessas opiniões públicas revelam 
em relação à adesão da Turquia.
Outro problema importante que a UE deve enfrentar com 
muita sabedoria e coragem é a questão do Kosovo e da 
Sérvia. Há sinais evidentes de que se prepara uma solu-
ção que passa pela declaração unilateral de independên-
cia do Kosovo, contra a vontade, portanto, da Sérvia. A ser 
tomada, essa decisão pode contrariar princípios estabe-
lecidos e terá certamente consequências. A aceitação de 
desanexações territoriais pode ter implicações em outras 
zonas do globo, desde logo na Bósnia-Herzegovina, a 
braços com um frágil processo de construção nacional 
que deu apenas mais um pequeno passo nas recentes 
eleições. Por outro lado, nada garante num Kosovo inde-
pendente a protecção de minorias. E qual o impacto no 
importante processo de democratização da Sérvia? E se a 
independência do Kosovo se verificar com o apoio da UE, 
o que é que esta tem para oferecer em troca?

Vitalino Canas
Deputado, Presidente da 
Comissão de  Assuntos 
Europeus
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SIMPLIFICAR LEGISLAÇÃO PARA
REDUZIR CUSTOS DAS EMPRESAS
Simplificar a legislação e os procedimentos de forma a evitar 
custos desnecessários para as empresas e as administrações 
nacionais, é o principal objectivo do relatório, da deputada Elisa 
Ferreira, sobre a criação de um novo Regulamento que incida 
sobre informações estatísticas que permitem avaliar mais correc-
tamente a evolução económica anual na União Europeia.
O relatório, que será elaborado para a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, destina-se a 
substituir o actual Regulamento nº58/97 que constitui o quadro 
comum para a recolha, compilação, transmissão e avaliação das 
estatísticas comunitárias sobre a estrutura, actividade, competiti-
vidade e resultados das empresas.
Com esta iniciativa, pretende-se fornecer informações mais 
exactas sobre a actividade económica anual em resposta a 
necessidades novas e emergentes, e simplificar a legislação e 
os procedimentos essencialmente em dois domínios, o da demo-
grafia das empresas e o dos serviços prestados às empresas.
No âmbito da demografia das empresas, trata-se de um indicador 
relevante do ponto de vista político e um importante elemento 
no contexto dos indicadores estruturais requeridos na revisão 
intercalar da Estratégia de Lisboa. Quanto aos serviços prestados 
às empresas, pretende-se acompanhar a competitividade dos 
serviços relacionados com as empresas e o seu contributo para 
os resultados que alcançam.
Em termos genéricos, pretende-se através do novo Regula-
mento atingir “um equilíbrio mais adequado entre requisitos de 
apresentação de informações sobre a indústria transformadora 

e serviços”.
Para Elisa Ferreira, é 
“bastante positivo” o facto 
da Comissão Europeia 
querer identificar domí-
nios em que a recolha de 
informação é realmente 
relevante, bem como 
de pretender simplificar 
e reduzir a carga ad-
ministrativa imposta às 
empresas. No entanto, 
afirma, é também neces-
sário “proceder a uma 
avaliação mais cuidada, 
ex-ante, dos custos asso-

ciados àquela proposta, bem como de promover a utilização de 
outras fontes administrativas já existentes nesta área”.
O relatório considera ser da máxima importância, tanto para as 
empresas como para a concepção e monitorização políticas, 
reiterar os objectivos de poupança de custos, bem como a ne-
cessidade de dispor de estatísticas atempadas e viáveis a nível 
nacional e europeu. 
“A existência de estatísticas mais adequadas deve ser entendida 
enquanto prioridade política, devendo beneficiar de apoio finan-
ceiro adequado, a nível nacional e comunitário, de forma a dispo-
nibilizar os recursos requeridos por este desafio”, afirma-se.

Elisa Ferreira é autora de um relatório
sobre informações estatísticas 
relativas à actividade das PME

NOVO REGIME 
DE AJUDAS PARA 
AS BANANAS
O novo regime de ajuda aos 
produtores europeus de bananas 
vai garantir a manutenção da 
produção e consequentemente, 
irá assegurar os rendimentos e 
a continuidade das actividades 
agrícolas locais, dando aos Es-

tados-membros, ao mesmo tempo, a possibilidade 
de gerirem eles próprios a concessão de ajudas. Por 
estas razões, o deputado Emanuel Jardim Fernandes 
votou favoravelmente, no plenário de Estrasburgo, o 
relatório do Parlamento Europeu sobre o novo regime 
de ajudas para o sector.
Para o deputado, as soluções aprovadas constituem 
contributos indispensáveis para a promoção do 
emprego, o desenvolvimento económico e social e a 
defesa do ambiente nas regiões produtoras, particu-
larmente nas regiões ultraperiféricas como a Madeira 
e os Açores.
No entanto, perante a Comissária responsável pela 
agricultura, Marian Fischer Boel, Emanuel Jardim 
Fernandes manifestou a sua discordância relati-
vamente à proposta da Comissão segundo a qual 
a obtenção de ajudas deveria ficar dependente da 
filiação numa organização de produtores reconheci-
da. O deputado considerou não ser razoável aquela 
opção, porquanto o melhor seria “deixar ao critério 
dos Estados-membros a decisão de impor ou não 
essa obrigatoriedade”.
Desde a criação da Organização Comum de Merca-
do para o sector das bananas, em 1993, as ajudas 
compensatórias permitiram colmatar parcialmente as 
diferenças de custos de produção entre as regiões da 
América Latina e Central e as regiões de produção 
europeias. Por isso, segundo o relatório, tornou-se 
possível assegurar a perenidade da produção de 
bananas na União, designadamente nas regiões 
ultraperiféricas nas quais desempenha um papel 
sócio-económico central e onde a falta de alternativas 
agrícolas credíveis inviabiliza a diversificação para 
outras culturas.
Refira-se que, na sequência da criação da organiza-
ção comum de mercado (OCM) no sector das bana-
nas, face à concorrência dos produtores de bananas 
dos países terceiros e tendo em vista uma melhor 
utilização das dotações comunitárias, o sector efec-
tuou um esforço considerável de modernização de 
toda a sua cadeia de produção e de comercialização, 
logrando uma melhoria significativa dos seus níveis 
de produtividade e da qualidade dos seus produtos, 
reduzindo ao mesmo tempo o impacto ambiental da 
sua actividade. A OCM favoreceu, além do mais, uma 
concentração da oferta comunitária, o que contribuiu 
para uma consolidação do sector nas regiões de 
produção e facilitou a comercialização das bananas 
europeias.
Importa também ter em conta a importância socio-
económica do sector da banana para as regiões 
ultraperiféricas e o seu contributo para o objectivo 
da coesão económica e social, pelo rendimento e 
emprego que gera, pelas actividades económicas 
que gera a montante e a jusante e pela manutenção 
do equilíbrio ecológico e paisagístico, que potencia o 
desenvolvimento do turismo.

Emanuel Jardim 
Fernandes
Membro da Comissão dos 
Transportes e Turismo 
do PE

APROVADA DIRECTIVA 
DOS SERVIÇOS

No dia 12 de Dezembro o Presidente do Parlamento Europeu, 
Josep Borrell, e o ministro finlandês do comércio e da indústria, 
Mauri Pekkarinen, assinaram a directiva dos serviços, aprovada 
pelo Parlamento depois de dois anos de trabalhos. Trata-se de 
um dos mais importantes textos legislativos elaborados pela União 
Europeia nos últimos anos, que tem por objectivo fazer da livre 
circulação de serviços uma realidade. 
A proposta de directiva, inserida no âmbito dos poderes de co-
decisão do Parlamento Europeu, foi apresentada ao Parlamento 
e ao Conselho em 2004. O objectivo era permitir a realização de 
uma das liberdades fundamentais estabelecidas nos Tratados – a 
livre circulação de serviços. Para isso, era necessário ultrapassar as 
barreiras administrativas, legais, burocráticas e proteccionistas. O 
Parlamento Europeu concordou com os fundamentos da directiva, 
mas insistiu na necessidade de garantir protecção social adequada 
e segurança legislativa aos consumidores e aos fornecedores. 
O texto final, reescrito pelo Parlamento e aceite na quase totalidade 
pelo Conselho, procura o equilíbrio entre as posições favoráveis e 
desfavoráveis, manifestadas tanto pelos 25 Estados-Membros, 
como pelo próprio Parlamento. O texto procura igualmente conciliar 
os interesses dos consumidores, dos trabalhadores e dos presta-
dores de serviços. A nova legislação deverá entrar em vigor em 
toda a União Europeia, o mais tardar em 2010. A directiva facilitará 
consideravelmente o estabelecimento e a actividade profissional 
dos prestadores de serviços noutros Estados-Membros, bem como 
a prestação de serviços temporários noutro Estado-Membro.

Está aberto concurso para um estágio remunerado
no Grupo Socialista no Parlamento Europeu,

para o período compreendido entre
26 de Fevereiro e 20 de Julho de 2007.

As candidaturas deverão ser apresentadas
à Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento 

Europeu,
até ao próximo dia 12 de Janeiro de 2007,

por e-mail, para pse.delagationPT@europarl.europa.eu,
ou em carta dirigida à seguinte morada:

Grupo Socialista no Parlamento Europeu
Delegação Portuguesa

Rue Wiertz, 60, ASP 12G358,
B-1047 Bruxelas - Bélgica

O Regulamento do concurso e o respectivo
acto de candidatura poderão ser consultados e 

descarregados
a partir da área de "Destaques" da página de Internet

dos eurodeputados do PS.

www.partido-socialista.net/pspe

Grupo Socialista
no Parlamento Europeu

:: ESTÁGIO REMUNERADO ::

Grupo Socialista
no Parlamento Europeu
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DEPUTADOS DISCUTEM PRESIDÊNCIAS DA UNIÃO
As presidências alemã e portuguesa da União Europeia, 
no primeiro e segundo semestres de 2007, foram os temas 
abordados pelos deputados da delegação portuguesa, du-
rante uma reunião com os ministros dos Assuntos europeus e 
dos Negócios Estrangeiros Gunter Gloser e Luís Amado. Os 
ministros deram conta das prioridades das suas presidências, 
acordadas conjuntamente, tendo sido abordadas, particular-
mente, questões relacionadas com o impasse institucional e 
com a Cimeira da Primavera, que irá debruçar-se sobre os 
problemas energéticos. Foram também discutidas a política 
europeia de vizinhança e o diálogo Norte-Sul, particularmente 
as relações com África e com os países mediterrânicos.

APROVADO NOVO CÓDIGO ADUANEIRO
O novo Código Aduaneiro Comunitário será um importante 
instrumento para promover o aumento da competitividade 
das empresas e reforçar o crescimento económico da União 
Europeia, afirmou o deputado Francisco Assis, no plenário de 
Estrasburgo, a propósito do “Programa Alfândega 2013”. O 
novo Código, que substitui o que remonta a 1992, vem intro-
duzir avanços significativos em áreas como a simplificação de 
processos e a promoção do uso das novas tecnologias. Para o 
deputado, o novo Código é muito importante para aumentar a 
segurança aos mais diversos níveis, proteger a saúde pública, 
garantir a segurança alimentar e combater fenómenos como o 
branqueamento de capitais, a contrafacção e a fraude.

ENERGIAS RENOVÁVEIS NOS AÇORES
 Tendo como um dos principais impulsionadores o deputado 
Paulo Casaca, realizou-se em Angra do Heroísmo uma 
Conferência Transatlântica dedicada às energias renováveis, 
onde foram discutidas questões como os apoios públicos para 
o desenvolvimento do sector e a definição de novas alterna-
tivas no domínio energético, mais compatíveis com o meio 
ambiente, o crescimento económico e a segurança. Durante 
a conferência foram apresentadas algumas das mais recentes 
investigações realizadas naqueles domínios, como o projecto 
revolucionário de fabrico em massa e a preços acessíveis de 
um automóvel eléctrico.

MISSÃO DE OBSERVAÇÃO NA VENEZUELA
O deputado Emanuel Jardim Fernandes integrou a Missão de 
Observação da União Europeia às eleições presidenciais que 
decorreram na Venezuela, realizadas em 3 de Dezembro. A Missão 
de Observação esteve em Caracas entre os dias 30 de Novembro 
e 4 de Dezembro, para acompanhar o período final da campanha 
eleitoral e a fase de escrutínio dos votos, que opôs o presidente 
reeleito Hugo Chavez ao candidato único da oposição Manuel Ro-
sales. Durante a sua estadia na Venezuela, Jardim Fernandes teve 
ainda a oportunidade de contactar com a comunidade portuguesa 
residente em vários pontos do país.

O FUTURO DA POLÍTICA MARÍTIMA
Os deputados Jamila Madeira e Joel Hasse Ferreira promo-
veram na Universidade do Algarve uma audição pública sobre 
“O Algarve e o Livro Verde para uma futura política marítima 
da União: unir esforços para a sustentabilidade”. A iniciativa, 
que teve como objectivo contribuir para uma discussão pública 
sobre a nova estratégia marítima da União Europeia, levou a 
debate questões como “A gestão integrada da zona costeira”, 
“O desafio do mar – da investigação às práticas” e “Proteger 
o mar e os seus recursos”. Estiveram presentes, entre outras 
individualidades, representantes da Agência Europeia de 
Segurança Marítima e da Comissão Europeia.
 
EDITE ESTRELA REELEITA
A deputada Edite Estrela foi reeleita presidente da Delegação 
Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu, continuando 
assim a assegurar a condução política das actividades dos 
deputados eleitos na lista do PS durante os próximos dois 
anos e meio, até ao final da legislatura parlamentar, em Julho 
de 2009. A reeleição da deputada teve lugar no âmbito do 
processo de renovação de mandatos que normalmente ocorre 
a meio de cada legislatura do Parlamento Europeu. De referir 
também que, neste contexto, também o alemão Martin Schulz 
foi reeleito para o cargo de presidente do Grupo Parlamentar 
Socialista no Parlamento Europeu, a segunda maior família 
política, com 200 deputados.

UNIÃO VAI LANÇAR PLANO DE ACÇÃO
PARA PREVENIR ACIDENTES E LESÕES

INVESTIGADORES EUROPEUS PRECISAM
DE MELHORES CONDIÇÕES PARA TRABALHAR

A União Europeia vai lançar um plano de acção com o fim 
de ajudar os Estados-membros a serem mais eficazes na 
prevenção de acidentes e lesões, dada a dimensão do ponto 
de vista humano e financeiro que assume este problema. 
Com efeito, as lesões representam em média cerca de 6,8 
milhões de hospitalizações, o que constitui um enorme en-
cargo financeiro para os sistemas de saúde e de protecção 
social, já que estão na origem de cerca de 20 por cento das 
baixas por doença.
O relatório sobre a prevenção de lesões e promoção da se-
gurança foi discutido e aprovado no Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, sendo o ponto de partida para todo um trabalho 
que agora vai ser desenvolvido pela Comissão Europeia para 
que estas orientações possam vir a ser implementadas nos 
Estados-membros.
Ao intervir em plenário sobre o relatório, a deputada Edite 
Estrela considerou que os acidentes e as lesões representam 
enormes custos humanos, a morte prematura e anos de vida 
com incapacidade, mas também elevados custos ao nível dos 
cuidados de saúde e de prejuízos para a sociedade devido 
à perda de produtividade. “As lesões, no entanto, podem 
ser evitadas”, afirma a deputada reportando-se às medidas 
previstas no relatório.
O plano de acção põe particularmente em destaque o papel 
desempenhado pelo sector da saúde na prevenção das 
lesões, na medida em que é o responsável pela quantifica-
ção dos problemas, assinala factores de risco, preconiza a 
prevenção primária e divulga estratégias. 
Será também elaborado um sistema de informação comu-
nitário sobre acidentes e lesões e determinadas as áreas 
chave prioritárias para a implementação das medidas. 
Neste âmbito, foram já definidas como áreas prioritárias a 
segurança de crianças, adolescentes, idosos, utentes da 
estrada vulneráveis e a prevenção de lesões no desporto, 
as causadas por produtos e serviços, as auto-provocadas e 
a violência entre pessoas.

“Os números revelam que é necessário alertar os cidadãos 
para as consequências de comportamentos de risco. Quantos 
acidentes viários não são causados pelo alcoolismo ou pelo 
consumo de drogas? E quantas lesões graves de crianças 
não resultam da falta de cuidado por parte dos adultos?”, 
interroga Edite Estrela.
Como refere a proposta da Comissão Europeia, as lesões 
podem ser evitadas. Para tal, no entanto, é indispensável 
tornar mais seguras as condições de vida das pessoas, bem 
como os produtos e serviços que elas utilizam. “Está provado 
que existem medidas de prevenção de acidentes de eficácia 
comprovada que ainda não são de aplicação generalizada na 
Comunidade”, afirma-se.
Refira-se que anualmente morrem 235.000 cidadãos na União 
Europeia em consequência de um acidente ou de violência. As 
lesões são, a seguir às doenças cardiovasculares, ao cancro 
e às doenças respiratórias, a quarta causa mais comum de 
morte nos Estados-membros.

A União Europeia precisa de investir muito mais em capital hu-
mano nas áreas da ciência e da tecnologia, sobretudo em jovens 
cientistas, para que possa alcançar o desenvolvimento desejado 
neste domínio e cumprir os objectivos da Estratégia de Lisboa no 
âmbito do próximo período de programação financeira 2007-2013, 
afirma a deputada Jamila Madeira, relatora do parecer sobre o 
Programa “Pessoas” para execução do 7º Programa Quadro em 
Matéria de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. 
O Programa “Pessoas”, que tem como objectivo mobilizar 
recursos financeiros para melhorar as perspectivas de carreira 
dos investigadores na Europa e atrair os jovens investigado-
res, é uma das cinco propostas de programas específicos do 
7º Programa-Quadro, que incluiu também as vertentes “Coo-
peração”, “Ideias” e “Capacidades”, no âmbito das quais estão 
os objectivos da política europeia no domínio da investigação 
científica e tecnológica.
Para Jamila Madeira, na medida em que o investimento em 
ciência e tecnologia é um dos principais instrumentos da União 
Europeia para atingir metas de crescimento mais próximas 
das dos Estados Unidos, torna-se crucial agir rapidamente 
através da criação de novos incentivos para os investigadores 
e o reconhecimento mútuo das qualificações, revalorização 
de carreiras, melhoria de condições de mobilidade no espaço 
europeu, reforço da protecção social e instituição de bolsas de 
estudo e de investigação suficientemente atractivas. 
A União Europeia fixou como objectivo chegar a 2010 com um 
nível global de despesa em inovação e em investigação de 3 
por cento do PIB europeu e utilizar este domínio como um dos 
principais motores de crescimento e criação de empregos. No 
entanto, o caminho a percorrer ainda é longo, sobretudo devido 
ao facto de serem necessários mais 600.000 investigadores 

para aquele objectivo ser atingido.
De forma a tentar vencer aquele desafio, que tanto diz respeito 
à investigação pública como privada, foram fixados alguns 
objectivos combinados, como o de promover o aumento do 
número de licenciados em áreas científicas, mobilizar todas as 
fontes de potenciais investigadores, implementar políticas que 
limitem o número de cientistas que trocam a investigação por 
outras actividades e incentivar os investigadores a permanecer 
na União Europeia.
Segundo a deputada, só agindo de forma determinada será 
possível estancar a fuga de cérebros para os Estados Unidos 
e outros países, onde lhes são oferecidas melhores condições 
laborais e financeiras e, ao mesmo tempo, ter capacidade para 
atrair investigadores para o espaço europeu.

As lesões têm elevados custos em cuidados de saúde e prejuízos 
para a sociedade, disse Edite Estrela

Jamila Madeira foi relatora do parecer sobre o programa “Pessoas”


