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"A actual lei já provou, ao longo de mais de 20 
anos, que não cumpre os seus objectivos. Não com-
bateu o aborto clandestino e por isso não defendeu 
a vida nem da grávida nem do feto. Em resultado 
disso,  milhares de mulheres continuaram a ficar in-
capacitadas e algumas morreram. É preciso ir votar 
"sim" no referendo para que o artigo 142º do Código 
Penal seja alterado no sentido de juntar mais uma 
excepção às excepções já previstas actualmente e 
despenalizar a IVG até às 10 semanas. 
Edite Estrela

“A clandestinidade e a humilhação a que estão 
sujeitas as mulheres portuguesas que se vêm obri-
gadas a interromper voluntariamente a gravidez não 
são de modo nenhum compatíveis com o modelo de 
sociedade que soubemos construir na sequência do 
25 de Abril de 1974. Tenho esperança que este meu 
simples acto de participação numa campanha que 
deve ser serena e discreta, será um contributo mais 
para derrotar, não os defensores do não porque 
esses já o tempo derrotou, mas o único adversário 
que devemos temer: a abstenção.” 
Capoulas Santos

" Interromper uma gravidez indesejada é uma 
opção pessoal, totalmente legítima da mulher; o 
direito de uma criança nascer por ser desejada, é 
um valor inquestionável da sociedade. Descrimina-
lizar a IVG até às dez semanas é, pois, um acto de 
inteligência e cidadania que já tarda! No dia 11, a 
única opção é o SIM!"
Elisa Ferreira

"Temos obrigação de ter aprendido com oito 
anos de espera desnecessária que a criminalização 
do aborto não serve a vida: serve a hipocrisia."
Sérgio Sousa Pinto

"Votarei SIM para que a IVG seja descriminalizada, 
acabando com o risco de vida e humilhação do 
julgamento das mulheres que não podem recorrer 
a clínicas fora do país. Não se trata de dizer «sim» 
ou «não» à interrupção, mas de a despenalizar, nos 
termos da pergunta."
Emanuel Jardim Fernandes

"No dia 11 de Fevereiro, em consciência, votarei 
SIM. Votarei SIM à despenalização, votarei SIM à 

descriminalização, votarei SIM à saúde sexual e 
reprodutiva, votarei SIM ao fim da clandestinidade 
e da culpa, votarei SIM à liberdade de decisão."
Paulo Casaca

“Voto SIM contra a prisão e a humilhação de 
portuguesas. Para que os meus impostos - e 
os seus também - não sirvam mais para pagar 
políticos, funcionários, polícias, magistrados e 
médicos que arrastam mulheres a inspecções 
ginecológicas forçadas para depois as sentar no 
banco dos réus.”
Ana Gomes

"Ao votar sim, quero apenas e só que o Código 
Penal deixe de considerar crime a IVG feita a 
pedido da mulher até às dez semanas. E isto em 
nome da liberdade, da saúde pública e da verdade 
- e contra a hipocrisia, a irresponsabilidade e a 
candonga. O escândalo dos abortos clandestinos, 
porque obsceno, não pode mais continuar. Cor-
rendo o risco ou de ser excomungados ou de nos 
retirarem o funeral religioso, vale a pena, até por 
causa dessas intimidações, dizer sim ao sim!". 
Fausto Correia

"O que está em causa, no próximo referendo, 
é manter ou não a actual legislação que, regula, 
em Portugal, a Interrupção Voluntária da Gravidez. 
A legislação existente não dignifica a maternidade 
e paternidade responsáveis, é profundamente 
injusta para as mulheres, encontra-se deslocada 
da realidade sócio-cultural do país e promove o 
aborto clandestino e o ganho ilícito de interme-
diários sem escrúpulos. É, por isso, necessário 
mudar a lei.”
Manuel dos Santos

"Nos dias de hoje, em Portugal, as mulheres 
são perseguidas e julgadas pela prática de aborto 
ilegal. Nada pode mudar sem a sua acção, nada 
pode mudar sem o seu contributo. Mobilize-se. 
Mobilize todos perto de si. Vote SIM e ponha Por-
tugal nos padrões europeus de direitos individuais 
e de Saúde Pública, Sexual e Reprodutiva."
 Jamila Madeira

“As leis injustas têm que ser alteradas”.
Joel Hasse Ferreira

MOBILIZADOS PELO SIM EUROPA SOLIDÁRIA COM 
APELO À DESPENALIZAÇÃO 
Deputados de vários países e de todos os 
grupos políticos representados no Parlamen-
to Europeu realizaram um grande encontro 
de apoio ao SIM à despenalização da inter-
rupção voluntária da gravidez, trazendo os 
seus testemunhos e a experiência dos seus 
países, recordando que naqueles onde ela é 
uma opção livre da mulher, se registou uma 
diminuição no número de abortos e deixou 
de haver complicações pós-abortivas. É o 
caso da Dinamarca, da França, Espanha 
ou Holanda, que tiveram a participação das 
deputadas Britta Thomsen, Françoise Castex, 
Teresa Madurell e Edith Mastenbroek. 
Mas o encontro que decorreu no dia 28, em 
Lisboa, teve algumas participações especiais. 
Desde logo, uma mensagem do ex-Presiden-
te Jorge Sampaio, onde afirmava que a actual 
lei deixa o nosso país isolado na Europa e dá 
dele uma imagem retrógrada. Mas também 
do ex-bastonário da Ordem dos Advogados, 
José Miguel Júdice, que considerou a actual 
lei “insustentável”, pelas contrições que 
encerra. 
Dos deputados socialistas portugueses, in-
tervieram Edite Estrela, Sérgio Sousa Pinto 
e Elisa Ferreira e foram lidas mensagens das 
mulheres do SPD alemão, por Jamila Madei-
ra, e dos Verdes no Parlamento Europeu, 
por Joel Hasse Ferreira. Quanto aos outros 
partidos, intervieram a deputada do PSD, 
Assunção Esteves, Ilda Figueiredo, do PCP e 
Miguel Portas, do Bloco de Esquerda. 
No final, foi assinada uma declaração onde 
os deputados afirmavam “SIM, queremos um 

país onde a mulher não seja criminalizada, 
onde não tenha que recorrer à clandestinida-
de, nem acabe nos serviços de urgência de 
um hospital, em consequência das condições 
precárias e perigosas em que interrompeu a 
sua gravidez”.
Ao intervir, Edite Estrela, presidente da dele-
gação socialista portuguesa no Parlamento 
Europeu exprimiu três argumentos principais: 
que a experiência dos diferentes países 
europeus mostra que a despenalização e a 
assistência em estabelecimentos de saúde 
autorizados trouxe um decréscimo no número 
de abortos praticados e de gravidezes indese-
jadas; que não houve uma diminuição da na-
talidade, antes pelo contrário, como mostram 
os casos da Dinamarca, França ou Holanda, 
que já legalizaram a IVG há mais de 30 anos; 
e que, ao despenalizar, está-se a combater 
o aborto clandestino e a possibilitar à mulher 
que entre em contacto com o sistema de 
saúde e tenha maior acesso à informação e 
um acompanhamento adequado.
Sérgio Sousa Pinto considerou que, “o que 
está em causa não é um problema de cons-
ciência, mas sim de atraso cultural. Porque a 
lei que actualmente existe, por ter sido uma 
opção da nossa sociedade, é uma vergonha 
para todo o país”.
Elisa Ferreira, considerou que os julgamentos 
de mulheres pela prática de aborto “são o 
acto mais humilhante por que podem passar, 
pela devassa da sua vida pessoal, pela sua 
exposição pública. Um acto medieval e não 
de uma sociedade democrática e europeia”.

Eurodeputados socialistas e de outros grupos políticos de países como a Dinamarca, França, 
Espanha e Holanda juntaram-se na campanha pelo sim à despenalização do aborto
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Visto de Portugal

Luís Pita Ameixa
Deputado

UNIÃO QUER POLÍTICAS MAIS AMBICIOSAS
PARA EXPLORAR O MAR E OS OCEANOS
Explorar plenamente e de forma integrada todas 
as potencialidades das actividades relacionadas 
com os recursos marinhos, investigação científica 
e tecnológica, ambiente, transportes marítimos, 
indústrias e turismo, constitui o principal objectivo 
de uma nova ambição das políticas da União 
Europeia para o mar e os oceanos.
Uma nova política marítima para a União, já 
preconizada no respectivo Livro Verde adoptado 
pela Comissão Europeia em 2006, foi discutida no 
plenário de Estrasburgo, no âmbito de um debate 
que agora está a dar os primeiros passos.
Ao intervir em plenário, o deputado Paulo Casaca, 
que foi nomeado relator na Comissão de Pescas 
para aquela matéria, que irá acompanhar em nome 
do Grupo Socialista, considerou que, a exemplo 
daquilo que já acontecera com a Política Agrícola 
Comum, também as pescas na União Europeia 
deverão evoluir para “uma política do mar que en-
globe aspectos como as componentes ambientais e paisagísticas, 
o ordenamento da orla costeira, o turismo e o desenvolvimento 
económico e social das comunidades piscatórias”. 
No Livro Verde apresentado pela Comissão Europeia são iden-
tificadas as fontes de competitividade da economia marítima e 
analisado o potencial que existe no domínio do ambiente marinho, 
conhecimento dos oceanos, criatividade das empresas nos dife-
rentes sectores correlacionados, bem como as possibilidades de 
inverter a actual tendência negativa na procura de profissões do 
mar e de melhorar a qualidade da oferta de empregos, apoiando-
se na Estratégia de Lisboa.
A União Europeia quer manter a liderança em termos de desen-
volvimento marítimo sustentável e criar instrumentos que permi-
tam o aumento da qualidade de vida das regiões costeiras. Daí 
que sejam analisadas as diversas ameaças à costa e aos seus 
habitantes, bem como as formas de as enfrentar e as transformar 
em oportunidades.

Pretende-se também criar uma melhor relação com o mar e os 
oceanos, preconizando a sistematização de toda a informação 
sobre as actividades humanas conexas e a criação de uma 
vasta rede comunitária de gestão de dados marinhos e uma 
melhor integração e desenvolvimento das redes existentes.
Para dar conteúdo à discussão e “evitar que o debate sobre o 
Livro Verde e a nova estratégia marítima se mantenha ao nível 
da pura retórica, desligados das situações e necessidades reais”, 
Paulo Casaca defende algumas opções concretas. Entre elas está 
a criação de uma guarda costeira europeia, que teria a vantagem 
de agrupar todos os objectivos europeus de política marítima e 
marinha, como a defesa do ambiente, o controlo das pescas, o 
combate ao tráfico, a segurança das pessoas e navios.
Paulo Casaca defende ainda que a Comissão de Pescas 
do Parlamento Europeu passe a chamar-se “Comissão de 
Pescas e do Mar”, opção que já foi apoiada pelos vários 
grupos políticos.

Paulo Casaca será o autor do relatório sobre uma nova política do mar e dos 
oceanos na União Europeia

REDUZIR PARA METADE 
AS MORTES NAS ESTRADAS
A União Europeia quer reduzir para metade, até 2010, o número 
de mortes nas estradas europeias, que anualmente ronda as 
40.000, promovendo para isso a adopção de um conjunto de me-
didas essencialmente em três domínios da segurança rodoviária: 
ao nível das normas de condução, da qualidade dos veículos em 
circulação e na qualidade das infra-estruturas utilizadas.
Estas medidas são preconizadas no relatório sobre o Programa 
de Acção Europeu para a Segurança Rodoviária, cujo balanço 
intercalar foi aprovado pelo Parlamento Europeu e no qual são 
feitas várias recomendações à Comissão Europeia e aos Esta-
dos-membros.
Ao intervir em plenário, o deputado Emanuel Jardim Fernandes, 
membro da Comissão dos Transportes, considerou que “apenas 
com medidas rigorosas por parte dos Estados-membros da União 
Europeia será possível, em conjunto e coordenadamente, pôr fim 
à insegurança que existe nas estradas europeias”.
“Entre outras medidas, apoio com entusiasmo as propostas de re-
forço do desenvolvimento na área da segurança, com o objectivo 
de futura aplicação de normas harmonizadas de condução a nível 
europeu, do desenvolvimento e melhoria das infra-estruturas e da 
sua gestão, do reforço da segurança dos veículos, da introdução 
do sistema automático de emergência ECOL, da introdução de 
sistemas de limitação de velocidade e de dispositivos de bloqueio 
do veículo por excesso de álcool”, afirmou o deputado.
Entre as várias propostas do relatório, destaque para o pedido que 
faz à Comissão Europeia para dar uma atenção muito especial à 
segurança técnica dos veículos, bem como a reflectir, até 2010, so-
bre a evolução da legislação aplicável neste domínio. A Comissão 
é também instada a elaborar um plano de segurança rodoviária a 
longo prazo que vá além de 2010 e no qual se definam as medidas 
necessárias para evitar todos os acidentes mortais e os danos 
corporais graves imputáveis aos acidentes de estrada.

Os Estados-membros são convidados a elaborar um Plano de 
Acção para a Formação e Educação Rodoviárias aplicável duran-
te toda a escolaridade das crianças, entre os 3 e os 18 anos de 
idade e em todos os estabelecimentos de ensino da União.
De referir que os acidentes rodoviários continuam a ser a principal 
causa de morte de crianças, adolescentes e jovens adultos, ao 
passo que as pessoas com mais de 65 anos estão sobrerepre-
sentadas no número de peões mortos na sequência de acidentes 
rodoviários. 

A EUROPA DO QREN
A União Europeia funciona, no plano 
financeiro, num quadro plurianual, 
definido nas chamadas Perspectivas 
Financeiras, as quais começaram, 
primeiramente, por abranger um 
período quinquenal, entre 1988 a 
1992, na sequência do Acto Único 
Europeu, e depois entraram em ci-
clos de sete anos, de que o primeiro 
vigorou entre 1993 e 1999, no seguimento do Tratado de 
Maastricht, e ficaram muito ligadas à figura política de Jac-
ques Delors (FR), que presidiu à Comissão de 1985 a 1994, 
sendo associadas aos chamados pacotes Delors I e II.
O terceiro quadro de fundos é já marcado e balanceado 
para o alargamento da União, através da chamada “Agenda 
2000”, e vigorou no período de 2000 a 2006.
Agora estamos a entrar no septénio de 2007 a 2013, em 
que os Quadros Comunitários de Apoio (QCA) dão lugar 
ao QREN – o Quadro de Referência Estratégico Nacional 
– que vem encontrar uma Europa bastante alargada, com 
27 países membros, e com outras intenções e processos 
de adesão em curso, mas, simultaneamente, numa certa 
encruzilhada política, não resolvida, sobretudo ligada ao seu 
posicionamento no Mundo e na cena política internacional, 
em matéria de políticas comuns de defesa e externa. Acima 
de tudo, a União defronta-se com o impasse provocado 
pelo congelamento do processo de aprovação de um novo 
Tratado Constitucional, que esbarrou em dois referendos 
negativos em França e na Holanda. Portugal é um dos 
Países que ainda não procedeu à ratificação e aguarda a 
evolução dos acontecimentos, esperando-se que, na opor-
tunidade própria, também um referendo nacional confirme 
o europeísmo dos portugueses.
O nosso QREN para 2007 – 2013 já foi aprovado e 
apresentado a Bruxelas, após um processo de discussão 
pública e de avaliação ambiental, de forma a assegurar que 
a execução de um quadro tão relevante de investimentos, 
em Portugal, nos próximos anos, ocorresse de forma 
transparente, envolvendo os agentes políticos, económi-
cos e sociais, e que numa excelência de conjugação de 
perspectivas de desenvolvimento sustentável pudesse ter 
condições para concretizar opções certas, adequadas e 
ganhadoras, chamadas win-win.
A estratégia política subjacente à concepção do QREN colo-
ca em primeiro lugar uma fortíssima aposta na qualificação 
do elemento humano português, esse recurso endógeno, 
essencial e mais importante em que devemos investir – as 
pessoas, os portugueses.
Neste sentido, a carga financeira do Fundo Social Europeu 
vai subir mais 10 pontos percentuais, face ao anterior 
quadro, no conjunto dos fundos, atingindo agora os 37 por 
cento do total e dará à Agenda para o Potencial Humano, 
que é um dos vértices da estratégia a desenvolver, uma 
forte capacidade de intervenção em áreas como as das 
qualificações escolares e, bem assim, a promoção da 
melhoria da preparação profissional para a vida activa e, 
em particular, apostando muito significativamente na apren-
dizagem ao longo da vida, na requalificação profissional, e 
no empreendedorismo.
Além deste vértice do potencial humano, que se revela 
estrutural e decisivo na economia do Plano QREN, temos 
dois outros focos de enquadramento estratégico ligados ao 
elemento território, por um lado, e, por outro, à evolução da 
competitividade nacional.
Quer isto dizer que continua, e bem, a existir capacitação 
de investimento em infraestruturas e equipamentos de 
utilização colectiva no território, seleccionadamente, onde 
se justifiquem e, sobretudo, numa lógica mais integrada e 
com um enfoque mais intermunicipal.
A Agenda para os Factores de Competitividade, liga-se 
mais à modernização da economia, nos seus diferentes 
sectores, e à aposta nacional, aliás já em curso, na inova-
ção, na tecnologia e no conhecimento e, de igual modo, na 
modernização da Administração e na reforma do Estado 
com a eliminação dos custos públicos de contexto, ligados 
à burocracia e à ineficiência de muitos sectores e procedi-
mentos da máquina pública.
Estas Agendas estratégicas terão a sua concretização de 
aplicação através de Programas Operacionais.

“Só com medidas rigorosas nacionais e europeias é possível, 
coordenadamente, por fim à insegurança nas estradas”, diz 
Emanuel Jardim Fernandes
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DEPUTADOS DEFENDEM POLÍTICA COMUM 
PARA EXPORTAÇÃO DE ARMAMENTO

PARLAMENTO QUER GRANDE DEBATE 
SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEIA
Todos os Estados-membros da União Europeia devem 
lançar um grande debate sobre as diferentes fontes de 
energia, tendo em conta os custos relativos à produção, ao 
seu armazenamento, transporte, consumo e segurança no 
abastecimento, afirma o relatório do deputado Manuel dos 
Santos sobre “O impacto económico do aumento dos preços 
do petróleo”, já aprovado na Comissão dos Assuntos Econó-
micos e Monetários do Parlamento Europeu, que agora será 
debatido e votado na sessão plenária de Fevereiro.
O pressuposto para o lançamento desta grande discussão, 
cujo pontapé de saída já foi dado com a apresentação 
pela Comissão Europeia do “Livro Verde para uma energia 
sustentável, competitiva e segura”, está na necessidade de 
serem tomadas medidas para que a União reduza a sua 
dependência energética. Se não o fizer, os cálculos apontam 
para que, em 2030, a dependência das importações do pe-
tróleo na Europa poderá aumentar dos actuais 50 por cento 
para 71 por cento, com 94 por cento do petróleo importado, 
agravando os impactos negativos decorrentes do aumento 
do seu preço e a fragilidade da economia europeia.
É por estas razões que Manuel dos Santos considera que a 
Europa deve agir já, designadamente através da realização 
de um plano detalhado para reduzir a dependência das 
importações do petróleo e para operar a transição para as 
energias limpas. Deste plano deverá constar “a realização 
de investimentos maciços durante os próximos anos em 
infra-estruturas e na distribuição de energia”. Segundo a 
Comissão Europeia, os investimentos que são necessários 
fazer nos próximos 20 anos ascendem a cerca de um trilião 
de euros para satisfazer a procura energética e substituir as 
infra-estruturas obsoletas.
Um dos aspectos que concentra muito a atenção do relató-

PARA UM 
DESPERTAR EUROPEU
A situação de impasse político em que 
a União Europeia se encontra origina 
uma sensação geral de paralisia que 
impede esta entidade política de en-
frentar adequadamente as questões 
mais prementes que se lhe colocam. 
A crise institucional reflecte-se numa 
perda de energia política com múlti-
plas consequências negativas. Uma 
delas, e decerto das mais importantes, 

prende-se com a natureza da resposta europeia ao processo de 
globalização galopante em curso.
Aquando da última presidência portuguesa, a União Europeia 
adoptou um programa, entretanto vulgarizado sob a designação 
da “Estratégia de Lisboa “, tendo em vista a sua afirmação como 
o espaço económico mais competitivo e coeso do mundo. Pro-
curava-se por essa via responder ao que já então surgia como 
um dos maiores desafios a enfrentar.
A globalização, que no fundo constitui a plena consumação 
de um sistema mundo-capitalista, coloca à União Europeia 
uma questão de carácter fulcral já que põe em causa a própria 
sobrevivência daquilo que habitualmente se designa como o 
modelo social europeu. É verdade que tal modelo constitui 
uma abstracção no sentido do “ tipo ideal” weberiano já que o 
que existe é uma grande variedade de soluções nacionais com 
graus de solidariedade e de eficácia diversos. Mas apesar disso 
podemos falar de uma especificidade europeia neste domínio. 
Contrariamente à democracia americana, onde a protecção dos 
direitos individuais não está acompanhada pela promoção de 
grandes direitos sociais e convive mesmo com elevados níveis 
de segregação, as democracias europeias tendem a incluir os 
direitos sociais no núcleo dos direitos fundamentais imprescin-
díveis para a plena realização de uma cidadania digna.
Ora, este modelo, cuja concretização prática se iniciou nos anos 
do pós-guerra e progressivamente se disseminou pelo continen-
te europeu, enfrenta agora a sua maior ameaça histórica. Já não 
se trata, como tantas vezes ocorreu no passado, da contestação 
puramente doutrinária promovida pelos teóricos do liberalismo 
económico, mas sim da emergência de um perigo bem real e 
tangível provocado pelo fenómeno da globalização de carácter 
capitalista que se tem vindo a impor.
A expansão quase universal do modelo capitalista proporcionou, 
entre outras coisas, o aparecimento de novos protagonistas 
nacionais e regionais nas relações económicas internacionais. 
Estes revelam uma competitividade verdadeiramente predatória, 
assente na quase inexistência de direitos sociais ou preocupa-
ções ambientais.
Neste contexto, a liberalização dos movimentos de capitais e a 
intensificação das trocas comerciais conduzem a uma alteração 
do sistema de divisão internacional do trabalho, com brutais re-
percussões no espaço europeu. Perante esta nova situação, que 
também comporta alguns aspectos positivos, a União Europeia 
tem de reagir. Para que tal suceda precisa de readquirir energia 
política, para realizar rupturas imprescindíveis.
Em primeiro lugar é preciso que o investimento público europeu 
seja parcialmente reorientado para os sectores onde hoje é mais 
necessário - a investigação científica, o esforço de moderniza-
ção tecnológica e o fomento da inovação. Em segundo lugar, 
é importante que se abandonem progressivamente práticas 
proteccionistas em sectores com reduzido peso na economia 
europeia, mas de extraordinária importância para muitos países 
pobres, como é o caso da agricultura, para se poder adoptar 
uma política comercial mais ofensiva noutras áreas. Em terceiro 
lugar, tem de se prosseguir uma actuação mais exigente no 
plano internacional de modo a projectar gradativamente para 
os espaços exteriores à União os princípios e valores sociais e 
ambientais praticados no seu seio; para isso haverá que utilizar 
quer os mecanismos de persuasão política, quer os instrumentos 
de defesa comercial.
Só uma União Europeia forte, consciente do seu peso no mundo 
e dotada de objectivos claros poderá enfrentar com sucesso 
estes desafios. Num momento de relativo apagamento da 
Comissão, em grande parte devido ao perfil do seu actual pre-
sidente, é natural que se projectem expectativas nas próximas 
presidências. Daí a enorme responsabilidade que recairá sobre 
o nosso Governo que já deu provas internamente de possuir os 
requisitos que hoje faltam à liderança europeia – visão, coragem 
e extraordinária determinação.

rio de Manuel dos 
Santos é o da efi-
ciência energética, 
que se defende seja 
integrada em outras 
políticas sectoriais, 
nomeadamente a fis-
cal, a de transportes 
e a de coesão. Nesse 
sentido, “devem ser 
propostos regimes 
de financiamento e 
instrumentos con-
tratuais inovadores, 
como o microcrédito 
e as parcerias de ca-
pital de risco entre as 
empresas privadas 
e as administrações 
públicas locais”.
Entre as sugestões 
do relatório, está 
ainda a criação de 

incentivos através de políticas fiscais para aumentar o 
investimento a favor da eficiência energética, das energias 
renováveis e dos produtos respeitadores do ambiente.
O relatório defende também uma estratégia global para supri-
mir gradualmente a utilização de combustíveis fósseis no sec-
tor dos transportes e promover a introdução no mercado de 
técnicas de baixa emissão de CO2, utilizando as tecnologias 
mais recentes de alimentação de motores por biocarburantes 
e/ou biohidrogénio.

Francisco Assis
Membro da Comissão do 
Comércio Internacional

Manuel dos Santos é autor do relatório sobre 
«O impacto económico do aumento dos 
preços do petróleo»

A União Europeia deve dispor de uma política comum para a 
exportação de armamento que seja eficaz, credível e respeita-
dora dos valores fundamentais, designadamente dos Direitos 
Humanos, defenderam os deputados Ana Gomes e Joel Hasse 
Ferreira no debate no hemiciclo de Estrasburgo sobre os Sétimo 
e Oitavo Relatórios Anuais relativos à exportação de armas.
Falando em nome do Grupo Socialista no Parlamento Euro-
peu, Ana Gomes sublinhou a necessidade da União Europeia 
articular a sua política de armamento com as políticas Externa 
e de Desenvolvimento, de modo a haver mais coerência das 
acções europeias nesta área.
A deputada apelou a que o actual Código de Conduta europeu 
para a exportação de armas seja elevado a “Posição Comum 
do Conselho, para reforçar o seu carácter vinculativo junto 
dos Estados-membros”.
Ana Gomes considerou também que a União Europeia tem 
um importante papel a desempenhar a nível internacional 

na liderança do processo de elaboração de um tratado de 
comércio de armas em sede da ONU.
Por sua vez, também o deputado Joel Hasse Ferreira men-
cionou o “enorme esforço que deve ser feito a nível europeu 
para “garantir o controlo da exportação, seja de armas con-
vencionais, seja de produtos, equipamento e tecnologias com 
clara aplicação no domínio militar”
Para o deputado, será igualmente necessário dar maior 
atenção às práticas e aos antecedentes de Estados e de 
Governos compradores de armas e equipamentos militares, 
assim como aos registos nacionais de todos os vendedores 
de armamento.
Hasse Ferreira considera que “ninguém entenderá que as in-
dústrias de defesa dos Estados da União alguma vez apoiem, 
na prática, a eclosão ou a manutenção de guerras ilegítimas 
ou de regimes ditatoriais. Não é essa a vocação da Europa. 
Não pode ser essa a prática da União Europeia”. 
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CARTÃO DO CIDADÃO SERÁ REVOLUÇÃO
PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O Cartão do Cidadão, que vai concentrar cinco 
documentos num só, poderá trazer para a Adminis-
tração Pública uma revolução tão grande como o 
Multibanco, que começou por ser apenas uma forma 
de fazer levantamentos de dinheiro e hoje permite 
todo o tipo de pagamentos que facilitam muito a vida 
aos cidadãos, afirmou o Ministro de Estado e da 
Administração Interna, António Costa, num seminário 
internacional organizado pela Delegação Socialista 
no Parlamento Europeu sobre o tema “Reformar na 
Administração: Poupar na Burocracia”
António Costa considera a reforma do Estado e da 
Administração absolutamente central, não apenas 
pela necessidade em reduzir a despesa pública, 
mas sobretudo para tornar a prestação de serviços 
mais eficazes, criar condições de confiança para os 
investidores e tornar Portugal um país mais atraente 
para o investimento estrangeiro por via da redução 
de custos de contexto. Desta forma, o país adopta um novo 
modelo de desenvolvimento e torna-se mais competitivo.
Um desse factores é o de, com a generalização do Cartão do 
Cidadão a todo o país, prevista para 2008 e com início de emis-
são no Faial já em 14 de Fevereiro, o que permitirá também 
a expansão e a modernização electrónica da Administração, 
num processo idêntico ao que ocorreu com a introdução do 
Multibanco, que não só está associado a um factor de evolu-
ção tecnológica, como ao facto de ter progredido no sentido 
de poupar os cidadãos a perdas de tempo em guichés para 
pagamento de serviços como a água ou a electricidade.
No âmbito da reforma do Estado, e sempre com a preocupação 
de melhorar a eficácia dos serviços e garantir a proximidade 
com os cidadãos, o ministro anunciou também que o QREN 
– Quadro de Referência Estratégico Nacional, irá conter, pela 
primeira vez, um eixo de investimento que vai permitir a expan-
são das redes de Lojas do Cidadão pelo país, com tudo o que 
isso representa na concentração de serviços fora das capitais 
de distrito, eliminando a duplicação e triplicação de balcões para 
transacções meramente administrativas e, ao mesmo tempo, 
fornecer outros serviços.
Ao fazer a abertura do seminário, a deputada Edite Estrela, 
presidente da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento 
Europeu, lembrou que ao longo das duas últimas décadas as 
tentativas, por parte de vários governos, de reformar o Estado 

foram inúmeras, mas sem que se registassem resultados palpá-
veis. “A tarefa não é fácil, mas é necessária e urgente”, disse.
Para Edite Estrela, “estamos a assistir a uma revolução subtil, 
gradual, e ponderada, em que todos os ministérios estão a 
ser sujeitos a um escrutínio e a um conjunto de acções que 
têm como princípio orientador os cidadãos e a criação de uma 
relação de confiança”.
Maria Manuel Leitão Marques, coordenadora da Unidade de 
Coordenação da Modernização Administrativa, considerou a 
reforma do Estado e da Administração “inadiável e incontorná-
vel para melhorar a vida dos cidadãos” e disse ser necessário 
“combater aqueles a quem a actual situação aproveita e aque-
les para quem é difícil pensar em termos simples”.
A coordenadora da reforma, que falou sobretudo do Programa 
Simplex, explicou que, a nível da Administração Pública, trata-se 
de inverter a lógica hierárquica dos serviços e pô-los a funcionar 
e a colaborar em rede.  Situações que exigiam a deslocação 
a diversos serviços, foram concentradas num único, como é o 
exemplo da empresa na hora, cujo sucesso já foi reconhecido 
internacionalmente nos relatórios do FMI e do Banco Mundial, 
permitindo a Portugal subir de uma só vez 80 posições no que 
toca à facilidade em criar uma empresa.
Referência ainda para as intervenções do Presidente da Asso-
ciação Comercial do Porto, Rui Moreira, do membro do Conse-
lho de Legislação Europeia, Wim Woermans e do membro do 
Conselho Económico e Social Europeu, Daniel Retureau.

O ministro António Costa anunciou também a expansão das redes de Lojas do Cidadão

APRESENTADA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA CONJUNTA
Pela primeira vez e, de alguma forma, antecipando aquilo 
que o projecto de Constituição Europeia prevê, o programa 
conjunto das presidências alemã, portuguesa e eslovena, foi 
apresentado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, pelos 
respectivos chanceler e primeiros-ministros, Angela Merkel, 
José Sócrates e Janez Jansa. 
A chanceler Angela Merkel, cujo país detém a presidência da 
União Europeia desde 1 de Janeiro, apresentou como uma das 
principais prioridades para o semestre a definição de um plano 
para o projecto de Tratado Constitucional, de forma a tirar a 
União Europeia do actual impasse em que se encontra depois 
dos referendos negativos na França e na Holanda.
Mas entre as suas prioridades encontra-se também a criação 
de empregos e o crescimento da União Europeia, como parte 
integrante dos objectivos da Agenda de Lisboa, e os Assuntos 
Externos, designadamente iniciativas relacionadas com o 
Médio Oriente, o dossier do nuclear iraniano, o estatuto do 
Kosovo, o estreitamente dos laços com a Rússia e a inerente 
preocupação com as questões energéticas. Referência ainda 
para a política de asilo e imigração, temas que irão centrar a 
atenção das próximas presidências.
Por sua vez, o primeiro-ministro português, José Sócrates, 
afirmou que os três países que terão as presidências da União 
Europeia ao longo dos próximos dezoito meses estão bem 
conscientes da responsabilidade que representa levarem a 
cabo o primeiro programa conjunto e assegurou que se trata 
de afirmar uma Europa mais forte e à altura das suas respon-
sabilidades, quer para os europeus quer para o mundo.

José Sócrates defendeu várias vezes que se trata de um 
programa “realista, mas ambicioso”, pois se, por um lado, 
reconhece e decide enfrentar os problemas da Europa, por 
outro, também se compromete a encontrar soluções.
Conforme afirmou, esta ambição está bem reflectida na agen-
da política externa da União programada para os próximos 18 
meses, e que visa uma Europa mais forte, mais presente no 
mundo e com uma voz mais audível nas questões mundiais.

Sócrates, Merkel e Jansa apresentaram pela primeira vez um programa conjunto 
para as três presidências da União Europeia

MANUEL DOS SANTOS VICE-PRESIDENTE 
O deputado Manuel dos Santos foi eleito pela segunda vez 
vice-presidente do Parlamento Europeu, para um mandato 
que irá desempenhar até ao final da legislatura, que termina 
em 2009. A eleição dos 14 vice-presidentes de várias famílias 
políticas e de várias nacionalidades ocorreu após a eleição 
do novo presidente do Parlamento Europeu, o alemão 
Hans-Gert Poettering. O deputado disse poder esperar 
dar continuidade ao trabalho que desenvolveu no primeiro 
mandato e manifestou a sua satisfação pela visibilidade que 
o exercício da vice-presidência dá a Portugal. Manuel dos 
Santos aproveitou para recordar os “excelentes vice-pre-
sidentes portugueses que o Parlamento Europeu já teve”, 
como João Cravinho, Francisco Lucas Pires, António Costa, 
Luís Marinho e António Capucho. 

ANA GOMES COORDENA GRUPO PARA A COOPERAÇÃO
A deputada Ana Gomes foi escolhida pelo Grupo Socialista 
para presidir a um grupo de trabalho da Comissão de De-
senvolvimento do Parlamento Europeu que irá analisar os 
planos estratégicos nacionais destinados à implementação 
do novo instrumentos financeiro para a cooperação e o 
desenvolvimento. A deputada terá a seu cargo o Grupo de 
Trabalho B – Ásia do Sul e Ocidental – que irá avaliar os 
planos dirigidos a países como o Paquistão, Afeganistão, 
Índia, Bangladesh, Irão, Iraque e Arábia Saudita, entre 
outros. Os recursos financeiros postos à disposição do 
novo instrumento para a Cooperação rondam os 17 milhões 
de euros para o período 2007-2013, verba considerada 
“importante” pela deputada. A Comissão Europeia precisa 
da autorização do Parlamento Europeu para implementar 
cada um dos planos nacionais.

CASACA ENTREGA RELATÓRIO SOBRE O IRAQUE
Os deputados Paulo Casaca e André Brie entregaram ao 
presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e ao 
recém-eleito presidente do Parlamento Europeu, Hans-Gert 
Poettering, o relatório exaustivo da missão ao Iraque, e que 
pode ser lido em www.paulocasaca.net/relatorios/report%2
0with%20photos%20version%201a.pdf . Entretanto, Paulo 
Casaca esteve nas Nações Unidas, em Genebra, onde 
efectuou vários encontros com responsáveis da  instituição, 
entre os quais com o Director para o Norte de África e Médio 
Oriente e com o Director de Operações para o Iraque. No 
dia 25, o deputado reuniu-se com o Alto Comissário das 
Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres.

Entre os temas caros a Portugal, estão a 
realização da Cimeira UE/África, o desen-
volvimento das relações com o Brasil e o 
diálogo com os países do Sul. “É da maior 
importância relançar o diálogo da Europa 
com África, para que seja possível discutir 
alguns dos assuntos mais importantes para 
ambos os lados, como as migrações e o de-
senvolvimento”, afirmou. O primeiro-ministro 
português sublinhou “o diálogo específico 
com o Brasil e México e, de certa forma, um 
aprofundamento do diálogo político entre 
a União Europeia e a América Latina, bem 
como com os países do flanco sul do Medi-
terrâneo, incluindo o Médio Oriente”.
Já o primeiro-ministro da Eslovénia, Janez 
Jansa, sublinhou a concretização para breve 
da livre circulação de pessoas, tema particu-
larmente importante para os países que mais 
recentemente aderiram à União Europeia. 

A Eslovénia pretende também intensificar os processos de 
adesão dos países da antiga Jugoslávia, da qual fazia parte 
até 1991.
Durante a sua estada em Estrasburgo, José Sócrates encon-
trou-se com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel 
Durão Barroso, com o novo presidente do Parlamento Euro-
peu, Hans-Gert Poettering e com os deputados portugueses 
ao Parlamento Europeu de todos os partidos.


