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AcAbAr com A diferençA sAlAriAl
entre mulheres e homens
22 de Fevereiro de 2007 é um dia para as tra-
balhadoras assinalarem nas suas agendas – e 
falarem sobre a questão da igualdade salarial 
com os seus colegas, sindicatos e empregado-
res. Porquê? Porque para ganhar o mesmo que 
os homens ganharam em média na Europa, 
no ano passado, as trabalhadoras teriam de 
trabalhar até hoje (22 de Fevereiro).
Na União Europeia, os homens ganham em 
média mais 15% que as mulheres. Assim, para 
ganhar o mesmo que um homem comum, a 
mulher teria de trabalhar 115% de um ano 
– trazendo-nos até 22 de Fevereiro.
Não é justo que as mulheres recebam sis-
tematicamente menos que os homens. É 
também economicamente contraproducente. A 
diferença de salários entre mulheres e homens 
constitui um enorme entrave à participação das 
mulheres no mercado de trabalho. Mas, com o 
envelhecimento da população e o decréscimo 
das taxas de natalidade, a Europa necessita 
do maior número possível de adultos em idade 
activa empregados, a receberem um salário e 
a pagarem impostos.
A legislação sobre igualdade salarial existe há 
vários anos. O Tratado de Roma, que celebra 
50 anos no próximo mês, faz referência a 
salários iguais para trabalho de igual valor. 
Directivas sobre igualdade salarial fazem parte 
do acervo comunitário desde meados dos anos 
70. Mas tal não pôs fim às diferenças salariais 
em função do género.
A discriminação directa - pagar deliberadamente 
menos a uma mulher do que a um homem ou 
negar uma promoção a uma mulher favorecen-
do um homem - é apenas uma das razões que 
explicam o facto de as mulheres receberem 
menos que os homens. Existem muitas outras. 
Há uma maior probabilidade de as mulheres 
trabalharem a tempo parcial e nos sectores com 
remunerações mais baixas, e há uma menor 
probabilidade de as mulheres ocuparem cargos 
na direcção das empresas.
Por detrás de cada uma destas razões encon-
tra-se uma forma de discriminação sexual mais 
subtil. O trabalho a tempo parcial é atractivo 
para as mulheres com filhos ou outros de-
pendentes a seu cargo. O sector público tem 
desenvolvido, de uma forma genérica, mais 
esforços para empregar mais mulheres, para 
oferecer horários de trabalho flexíveis e boas 
licenças parentais.
Mas as raízes do problema são mais profundas 
do que as diferenças entre os sectores público 
e privado: as nossas sociedades enfrentam o 
desafio comum de ajudar as famílias modernas 
a conciliarem a vida familiar e profissional. Tra-
ta-se de um problema para ambos – mulheres, 
que não conseguem trabalhar o suficiente, 
e homens, que trabalham frequentemente 
demasiado. É por isso que muitas mães tra-
balhadoras procuram trabalhar a tempo parcial 

nos sectores público e privado. As estatísticas 
mostram que as mulheres com filhos pequenos 
têm menos probabilidade de trabalhar do que 
aquelas que os não têm, enquanto o oposto 
se verifica com os homens – os homens com 
filhos apresentam uma maior probabilidade de 
trabalhar.
O que pode então ser feito? Uma das respostas 
é a criação de mais estruturas de cuidados 
infantis e de melhor qualidade: ao nível pré-es-
colar, geográfica e economicamente acessíveis, 
e após o horário escolar, para as crianças que 
terminam as aulas pela hora do almoço ou a 
meio da tarde. Estruturas de cuidados infantis 
acessíveis para todos são uma necessidade so-
cial básica do século XXI. Verifica-se um atraso 
em alcançar uma maior representatividade das 
mulheres na gestão e direcção das empresas. 
Mais difícil ainda é conseguir uma maior 
equidade na prestação de cuidados à família. 
Na Suécia foi criada legislação para forçar as 
empresas a designar mulheres para cargos de 
direcção, mas não se pode legislar para obrigar 
um pai a perder um dia de trabalho para ficar 
em casa a tomar conta dum filho doente.
Uma mudança cultural é necessária e, a longo 
prazo, é mesmo inevitável. Com o decréscimo 
das taxas de natalidade, os empregadores 
ver-se-ão forçados a desenvolver mais esforços 
para recrutar e manter as mulheres no mercado 
de trabalho. Não haverá outra hipótese senão 
os homens partilharem com as mulheres as 
tarefas domésticas de forma mais equilibrada.
Mas muitas mulheres e homens não estão 
dispostos a esperar sentados por uma mudan-
ça cultural gradual. Eles – e nós – queremos 
igualdade agora. Queremos que mulheres e 
homens ganhem o mesmo salário – e o fim das 
diferenças salariais em função do género, que 
forçam as mulheres a terem de trabalhar até 22 
de Fevereiro para ganharem o mesmo que os 
homens ganharam no ano precedente.
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Poul Rasmussen  e Edite Estrela

ue Quer Vinhos euroPeus
mAis comPetitiVos

AProVAdo relAtÓrio sobre
imPActo dos Preços dA enerGiA

O Parlamento Europeu quer preservar a 
qualidade dos vinhos produzidos nos Estados-
membros da União Europeia e fazer a sua 
promoção internacional de forma mais eficaz, já 
que, não obstante ser o maior produtor mundial 
e responsável por 60 por cento do consumo 
global, está a verificar-se um aumento muito 
rápido das importações de países terceiros, que 
em breve poderão mesmo ultrapassar as expor-
tações. Ao intervir no plenário de Estrasburgo, 
o deputado Capoulas Santos, membro da Co-
missão de Agricultura, apresentou um conjunto 
de propostas alternativas para a reforma do 
sector do vinho, actualmente em discussão, 
para que a solução encontrada possa ser mais 
equilibrada.
A Comissão Europeia revelou em meados do 
ano passado o seu plano de reforma do sector 
vitivinícola para a União Europeia, que tem 
como base o facto de a diminuição do consumo 
e as exportações de países terceiros estarem a 
provocar um excesso de produção na Europa, 
com as inerentes dificuldades para encontrar 
mercados. O consumo de vinho na União tem 
vindo a baixar cerca de 750.000 hectolitros 
por ano.
Com este contexto, a Comissão Europeia pro-
pôs medidas drásticas destinadas a equilibrar 
o mercado vitivinícola europeu e a aumentar a 
sua competitividade, cuja proposta deverá ser 
apresentada nos próximos meses e inclui o pos-
sível arranque de 400.000 hectares de vinha.
Depois de referir que existem diferenças 
“acentuadas” entre algumas das opções do 
Parlamento Europeu e da Comissão, sobretudo 
no que diz respeito ao calendário e à forma de 
aplicar as principais medidas, Capoulas Santos 
concordou com o arranque das vinhas de má 

qualidade, embora sublinhando que qualquer 
decisão a esse respeito caiba aos Estados-
membros e que deve ser dada prioridade ao 
arranque da vinha ilegal.
De igual modo, defendeu o fim da produção para 
destilação subsidiada, mas sem que a União 
deixe de salvaguardar o apoio à destilação do 
álcool de boca para os vinhos generosos, que 
representam segmentos importantes das expor-
tações europeias e cuja competitividade, de outro 
modo, seria bastante ameaçada.
Segundo a Comissão Europeia, se não houver 
qualquer alteração na Organização Comum de 
Mercado do vinho e com base nas tendências 
previstas em matéria de produção, consumo e 
dinâmica do comércio, as perspectivas a médio 
prazo (até 2011) do sector vitivinícola da União 
assinalam um aumento dos excedentes de vi-
nho para 27 milhões de hectolitros (15 por cento 
da produção) ou 15 milhões de hectolitros (8,4 
por cento da produção), se não forem incluídos 
nos excedentes as quantidades destiladas gra-
ças à ajuda ao sector do álcool de boca.

O relatório do deputado Manuel dos Santos so-
bre o impacto da subida dos preços da energia 
na União Europeia foi aprovado no plenário de 
Estrasburgo por uma larguíssima maioria, e será 
agora apresentado à Cimeira de Chefes de Es-
tado e de Governo da União, que se realiza em 
Bruxelas nos próximas dias 8 e 9 de Março.
Ao intervir no plenário de Bruxelas, Manuel dos 
Santos considerou que o problema da energia 
só poderá ser abordado com sucesso se for 
encarado com uma dimensão supranacional, 
pois de outro modo não será possível mobilizar 
os enormes recursos financeiros que serão ne-
cessários para a sua resolução. Neste sentido, 
defendeu a necessidade de uma verdadeira 
política de energia que englobe, no plano inter-
no, o reforço dos mecanismos de poupança, de 
valorização da eficiência e de diversificação das 
fontes de energia e protecção do ambiente e, 
a nível externo, o diálogo com todas as regiões 

do mundo predominantemente produtoras e 
progressivamente consumidoras de energia, 
com base em três vertentes essenciais. Estas 
vertentes são “a solidariedade com a União 
Europeia e com os seus princípios e valores 
estruturais, a solidariedade com os países em 
vias de desenvolvimento e a solidariedade com 
a dimensão ambiental do mundo em que vive-
mos e sem o qual não podemos sobreviver”.
Também a deputada Elisa Ferreira interveio 
no debate do relatório de Manuel dos Santos, 
tendo sublinhado a necessidade de uma ac-
ção determinada e consistente que permita a 
redução da dependência europeia em termos 
de energia.
Na sua opinião, a eficiência energética deveria 
passar a integrar, por exemplo, os critérios de 
atribuição de concursos públicos e ser inserida 
nos processos de selecção dos apoios geridos 
pelos Fundos Estruturais.

Capoulas Santos apresentou propostas para a 
reforma da OCM do vinho
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ProliferAçÃo de ArmAs liGeirAs 
destrÓi esforço de desenVolVimento
O esforço de desenvolvimento feito por diversos países, quer 
os que ajudam quer os que recebem a ajuda, é muitas vezes 
profundamente prejudicado pela proliferação de armas ligeiras 
e de pequeno calibre, cujo uso ilícito, sobretudo em África, tem 
graves consequências de natureza social, humana e económi-
ca. Esta é uma das conclusões da audição pública promovida 
pela deputada Ana Gomes, em lisboa, sobre “A exportação de 
armas ligeiras e política europeia para o desenvolvimento”, que 
contou com a participação de Daniela Andreoni, da Comissão 
Europeia e dos embaixadores luís Fonseca, secretário Exe-
cutivo da CPlP e Carlos Santos, de Moçambique, membro do 
Grupo de trabalho das Nações Unidas sobre o tema, e Fernan-
do Rosa de Oliveira, da Comissão Nacional Justiça e Paz.
Segundo revelam alguns estudos, existe uma ligação evidente 
entre o uso ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre e os 
níveis de desenvolvimento sócio-económico, considerou a 
perita da Comissão Europeia Daniela Andreoni. “Hoje já não é 
possível negar os efeitos derivados da excessiva acumulação 
e da disseminação ilegal de armas ligeiras e de pequeno cali-
bre. O seu impacto vai de consequências microeconómicas a 
macroeconómicas. Afecta o comércio e diminui os gastos dos 
países com prestações sociais, destrói laços sociais e é gerador 
de rupturas familiares, restringe a mobilidade e gera refugiados, 
espalha uma cultura de violência”, afirmou.
Ana Gomes, que é relatora sombra para o oitavo relatório 
do Parlamento Europeu sobre o controlo da exportação de 
armamento e viu recentemente aprovado um relatório seu na 
Assembleia Parlamentar UE/ACP sobre o impacto do comércio 
de armas no desenvolvimento, considerou que são as armas 
de pequeno calibre que se constituem verdadeiramente como 
armas de destruição maciça, porque além dos milhares de 
vítimas que provoca, leva a que o dinheiro canalizado para as 
estratégias de desenvolvimento acabe por ficar comprometido 
pelo comércio de armas que alimenta conflitos em muitos 
Estados. De sublinhar que se calcula em cerca de meio milhão 
por ano o número de vítimas civis provocado pelo uso de armas 
ligeiras e de pequeno calibre.
O embaixador luís Fonseca afirmou que os esforços desen-
volvidos pela União Europeia poderão dar um contributo efec-

tivo para ajudar o problema decorrente do uso indiscriminado 
daquele tipo de armas, designadamente para promover o 
desenvolvimento e a estabilidade dos países.
“A CPlP integra países que sofrem ainda as consequências 
trágicas dos conflitos armados, alimentados pelo tráfico e 
proliferação de armas ligeiras e que necessitam de apoio insti-
tucional para garantirem a segurança interna e implementarem 
programas sustentados de desarmamento, desmobilização e 
reintegração de ex-combatentes”, afirmou o secretário executivo 
da CPlP.
O embaixador Carlos Santos referiu-se aos esforços que têm 
vindo a ser desenvolvidos pelas Nações Unidas para controlar 
o tráfico de armas ligeiras, tendo também sublinhado que o 
continente africano é o mais afectado pelo comércio ilícito de 
armas ligeiras. Não obstante o longo caminho que há ainda a 
fazer, o embaixador referiu que o programa adoptado pelas 
Nações Unidas para prevenção, combate e erradicação de 
armas ligeiras ”representa uma grande conquista na história 
do desarmamento, pois todos os Estados se comprometeram 
a implementar um conjunto de medidas e instrumentos a nível 
internacional, nacional e regional para limitar a disseminação 
daquele tipo de armas.”

Por um irAQue com futuro JuntA 
ÉtniAs PelA PAZ e o entendimento
“Por um Iraque com futuro”, é uma plataforma de diálogo 
que foi lançada por iniciativa do deputado Paulo Casca e 
que juntou, em Bruxelas, altos dignitários iraquianos suni-
tas, xiitas e curdos, além de representantes do Parlamento 
Europeu e de outras instituições europeias.
Entre os objectivos desta iniciativa, o deputado referiu a ne-
cessidade de serem criadas condições para um entendimento 
construtivo entre as diversas sensibilidades políticas e étnicas 
existentes no Iraque e demonstrar, igualmente, “o importante 
papel que a Europa tem a desempenhar na promoção da paz 
e do necessário entendimento entre iraquianos”.
Em declarações recentes sobre os objectivos da plataforma, 
Paulo Casaca afirmou que se pretende, através do diálogo, 
“ultrapassar divergências e interpretações diferentes sobre a 
realidade iraquiana que marcaram o passado, tanto no Oci-
dente como no Iraque”, procurando assim criar as condições 
de que o país precisa para encontrar a paz, a democracia e 
o desenvolvimento.
Na sua opinião, o Iraque “é apenas uma peça do puzzle do 
Grande Médio Oriente, onde existe uma situação dominada 
por autocracias tradicionais de ideologias e legitimidade diver-
sas, que está a ser questionada, por um lado pelo jihadismo 
(revolução islâmica) e, por outro, por movimentos de liberali-
zação. Segundo afirmou, se do conflito iraquiano resultar um 
novo avanço do fanatismo islâmico, certamente que isso se 
fará sentir na generalidade dos países e regiões.
No âmbito desta iniciativa, Paulo Casaca conta com o aco-
lhimento favorável do presidente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, do Parlamento Europeu e do Alto Comissário 
das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres. 
Também o National Democratic Institut, ligado ao Partido 

Democrático dos Estados Unidos, tem colaborado nas 
iniciativas relacionadas com o Iraque.
“Consegui – disse o deputado -, trazer ao Parlamento vários 
líderes políticos iraquianos, juntando árabes e curdos volun-
tariamente na mesma sala e pela primeira vez, talvez em 
décadas de continuado conflito que se arrasta desde antes 
do advento do regime de Saddam Hussein”.
“A situação no Iraque está nos limites do desespero, com 
um regime de terror a impor-se em quase todo o país, com 
os EUA incapazes de se desembaraçar da contraditória 
situação em que se colocaram, com os iraquianos virados 
uns contra os outros e os europeus ausentes, sem capa-
cidade de intervenção. (…) É impossível ficar indiferente”, 
afirmou.

estrAtÉGiA de lisboA: 
iii encontro interPArlAmentAr 
Nos dias 5 e 6 de Fevereiro do 
corrente ano, teve lugar, em 
Bruxelas, o III Encontro Inter-
parlamentar sobre a Estratégia 
de lisboa, como vem sendo 
tradição de há dois anos a esta 
parte, antes do Conselho anual 
da Primavera, para reforçar o 
diálogo, partilhar experiências 
entre os Estados-membros e con-
certar metodologias de actuação, 
neste caso específico, com vista à 
consecução eficaz dos objectivos 
definidos para o horizonte temporal 2005-2008, objecti-
vos esses focalizados no Crescimento e no Emprego, 
pela promoção da competitividade, da coesão, da 
sustentabilidade, num processo de construção de uma 
União Europeia proactiva à escala global.
O evento, co-organizado e co-presidido pelo Parla-
mento Europeu e pelo Parlamento Alemão, revestiu-se 
de extrema importância para os Estados-membros, 
porquanto foi amplamente enfatizado o papel decisivo 
que os parlamentos nacionais  têm a desempenhar 
no âmbito da Estratégia de lisboa, em face, desig-
nadamente, da plataforma de interesses e objectivos 
partilhados com o Parlamento Europeu. 
Em virtude da presidência tripartida da União Europeia, 
durante o ano de 2007 e o primeiro semestre de 2008, 
respectivamente pela Alemanha, por Portugal e pela 
Eslovénia, a delegação parlamentar portuguesa foi 
convidada a co-presidir e a ser relatora do Grupo de 
Trabalho subordinado ao tema «Capital humano: Edu-
cação, criação de emprego e aspectos sociais». 
O tema deste Grupo de Trabalho está no cerne da 
Estratégia de lisboa – lançada, relançada e redefinida 
por governos do Partido Socialista, em Portugal, res-
pectivamente em 2000 e 2005 - pois o Capital Humano, 
a sua Educação,  valorização e qualificação, são o bem 
mais precioso de uma sociedade. 
É, hoje, ponto assente e incontroverso que a Educação 
é o sustentáculo do desenvolvimento das sociedades 
modernas e, por conseguinte, o princípio de todas 
as “coisas”, no que respeita à formação integral do 
indivíduo, potenciando a sua autonomia, a sua capa-
cidade de iniciativa, a sua criatividade, gerando  aquele 
indivíduo que, como diz Ferdinand Perrenoud, é capaz 
de colocar o seu saber em uso, tornando-se elemento 
catalisador de Progresso. 
Esta crença no indivíduo, homem ou mulher, jovem 
ou idoso, sem discriminação no acesso e inserção no 
mercado de trabalho, foi tanto mais assumida, quando 
todas as delegações parlamentares intervenientes en-
fatizaram a necessidade de potenciar a aprendizagem 
ao longo da vida, não só como forma de rentabilização 
dos recursos humanos, mas sobretudo como factor de 
coesão social, este sim, determinante para o desenvol-
vimento económico das sociedades.
Pese embora as dificuldades que, conscientemente, 
foram assumidas pelos Estados-membros, nomeada-
mente no que respeita a uma abordagem equilibrada 
da flexigurança, na busca de soluções concertadas 
para minimizar a generalização do trabalho precário e 
dos seus nefastos efeitos sociais, em face dos desafios 
colocados pelo mercado global, e as limitações na 
compatibilização dos objectivos de lisboa com outras 
políticas europeias, como sendo o Pacto de Estabili-
dade e Crescimento e o respectivo cumprimento de 
critérios de convergência na zona euro.
Foi consensual a assumpção da importância do 
cumprimento dos objectivos da Estratégia de lisboa, 
num método aberto de coordenação entre todos os 
Estados-membros, em prol do bem comum da “família 
europeia”, da sua credibilidade e da sua inequívoca 
afirmação à escala mundial.
Foi, portanto, um encontro deveras participado e muito 
profícuo, com muito boas práticas apresentadas e que 
ajudarão, certamente, os novos Estados, nesta Europa, 
agora, a 27.

Ana Gomes promoveu uma audição sobre a exportação de armas 
ligeiras e a política europeia para o desenvolvimento

Paulo Casaca lançou uma iniciativa para o diálogo entre os 
sunitas, xiitas e curdos



de pessoas colectivas.
Por outro lado, Elisa Ferreira considera no seu parecer que 
os mecanismos de compensação e de reembolso dos Esta-
dos-membros são também insustentáveis e que devem ser 
gradualmente extintos do orçamento comunitário, no respeito 
pelos princípios da solidariedade, equidade e transparência. 
Inserem-se neste âmbito as despesas da PAC e o chamado 
“cheque britânico”.
A proposta da deputada Elisa Ferreira constitui um contributo 
para o processo de revisão do quadro de financiamento euro-
peu, cujos resultados deverão ser apresentados entre o próximo 
ano e 2009.

Visto de bruxelas
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recursos PrÓPrios dA uniÃo PrecisAm
de ser mAis Justos e trAnsPArentes
O sistema de recursos próprios da União Europeia, através 
do qual são canalizadas as verbas para as diversas políticas 
comunitárias, precisa de ser revisto no sentido de se tornar mais 
transparente, justo e compreensível para os cidadãos europeus 
e compatível com os princípios da solidariedade e da equidade, 
afirma a deputada Elisa Ferreira no seu relatório de parecer 
para a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do 
Parlamento Europeu.
Os recursos próprios da União Europeia são as receitas obtidas no 
âmbito das políticas comunitárias e são provenientes dos direitos 
aduaneiros, dos direitos agrícolas, das quotizações do açúcar, de 
uma taxa aplicada à base harmonizada do IVA e de uma taxa apli-
cada ao Rendimento Nacional Bruto de cada Estado-membro.
Para Elisa Ferreira, o princípio da soberania dos Estados-membros 
em matéria de fiscalidade deve ser articulado com a necessidade 
de um orçamento comum sólido, capaz de apoiar as políticas que 
estão mais eficazmente desenvolvidas a nível da União, bem como 
reforçar a solidariedade interna e a competitividade externa.
O debate sobre a revisão dos recursos próprios tem vindo a ser 
feito principalmente desde 2004, quando a Comissão Europeia 
apresentou as primeiras propostas para que o Conselho da União 
Europeia pudesse reflectir, tendo também sido efectuadas algumas 
discussões com as Comissões dos Orçamentos dos Parlamentos 
Nacionais, entre as quais a da Assembleia da República.
A Comissão Europeia propôs então três hipóteses principais 
como eventuais futuros recursos próprios fiscais. São eles uma 
parte da taxa do imposto sobre o consumo de energia, limitada 
à matéria colectável relativa ao combustível utilizado para o 
transporte rodoviário, uma parte da taxa do IVA nacional, o que 
tornaria o financiamento da União mais compreensível para os 
cidadãos, e uma parte da taxa do imposto sobre o rendimento 

PreocuPAçÃo com PortuGueses Por cAusA dA GriPe dAs AVes

e, no entAnto, moVe-se
As vozes que até a pouco se faziam 
ouvir proclamando insistentemente a 
morte da Constituição europeia, afinal 
não tinham razão. Essa condenação 
prematura era mais “wishfull thinking” 
do que genuíno pessimismo.
Muita gente continua persuadida que o 
projecto de Constituição é uma espécie 
de tara federalista e não a resposta 
necessária e urgente da União, no plano 
institucional, ao recente alargamento 
e às múltiplas mudanças ocorridas no 
mundo nos últimos anos.
A presidência alemã repôs a resolução 

do imbróglio constitucional no topo da agenda. Da agenda 
dela e, queiramos ou não, da nossa também, uma vez que 
renderemos os alemães na presidência da união no segundo 
semestre de 2007.
A Alemanha trabalha com um objectivo claro e ambicioso: obter 
uma afirmação política clara do empenhamento dos Estados-
membros no processo de integração política, já na declaração 
produzida por ocasião do 50º aniversário do Tratado de Roma; 
alcançar um compromisso negocial sobre o tratado constitu-
cional no Conselho Europeu de Junho (depois das eleições 
francesas); por último, criar condições para uma conferência 
inter-governamental a realizar durante a presidência portuguesa 
que adopte a “nova” Constituição. No segundo semestre de 
2007, até às eleições para o Parlamento Europeu de 2009, 
decorreriam os processos de ratificação, por via referendária ou 
parlamentar. As eleições para o Parlamento Europeu poderiam 
elas próprias funcionar como um instrumento de legitimação 
democrática directa da constituição
Os Franceses parecem estar já convencidos da inviabilidade da 
ideia sugerida por Sarkozy de um mini-tratado. Essa via afasta-
se demasiado do difícil consenso obtido em torno do actual 
texto constitucional e foi já, de algum modo, repudiada pelos 18 
estados que já ratificaram a constituição.
Os Ingleses, em princípio, apoiarão as propostas que a senhora 
Merkel prepara para Junho. Tony Blair quer retocar a sua folha 
de serviços europeia antes de ceder a batata quente ao seu 
sucessor. 
Os Holandeses verão satisfeitas no domínio das políticas 
da União algumas das suas exigências. A garantia de que a 
Comissão não poderá pôr em causa princípios que inspiram o 
modelo social holandês terá que funcionar como compensação 
suficiente para o governo de Balkenende. As suas outras exi-
gências no plano institucional não têm pés para andar, pois são 
radicalmente contrárias aos objectivos da Constituição, que o 
próprio governo holandês subscreveu em 2004.
Os Polacos constituem um problema mais bicudo. De tal modo 
que é pertinente a dúvida sobre se a adesão polaca não terá resul-
tado de um equívoco. As suas principais reivindicações consistem 
em reacender o debate em torno da referência à cristandade no 
preâmbulo da constituição e em retomar a trapalhada criada pelo 
tratado de Nice em matéria de formação das maiorias qualificadas, 
que favorece o peso da Polónia no processo de decisão.
O caminho que a Alemanha tem diante de si é, portanto, 
estreito. O seu principal aliado é a evidência de que a situação 
presente é insustentável. A União está virtualmente paralisada 
na sua capacidade de decisão e a sua impotência para dar 
resposta aos problemas concretos das pessoas contrasta com 
o impacto bem real das decisões não escrutinadas do Banco 
Central Europeu e dos grandes decisores mundiais - países e 
grupos económicos. 
O tempo corre contra a Europa. O défice de visão, coragem e 
liderança política, custará muito caro aos cidadãos europeus. A 
emergência em ritmo acelerado de novos e poderosos actores 
globais reduz todos os dias a margem de manobra da Europa 
para imprimir na globalização a marca do seu legado de civiliza-
ção: os Direitos do Homem, nomeadamente económicos, sociais 
e culturais, bem como a protecção do ambiente.
Só o aprofundamento da integração política poderá travar, no 
médio e longo prazo, o declínio económico, o retrocesso social 
e a irrelevância política do Velho Continente.

sérgio sousa Pinto
Membro da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais 
do PE
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Alertar para a situação dos portugueses a trabalhar na exploração 
de perus em londres, onde foi detectado o vírus da gripe das 
aves, e levar a Comissão Europeia a accionar os mecanismos 
capazes de proteger os trabalhadores, foi um dos objectivos 
principais das perguntas dirigidas às instituições europeias pelo 
deputado Joel Hasse Ferreira.
O deputado pretendeu saber se a Comissão Europeia estaria a 
fazer “todos os esforços” para garantir que os meios legais previs-
tos na área do direito social e do trabalho seriam aplicados numa 
situação como a que viveram os trabalhadores portugueses.
Dadas as circunstâncias de falta de informação e  da necessária 
vacinação perante a detecção de casos de gripe das aves, Hasse 
Ferreira considerou que os portugueses “foram tratados como 
cidadãos de segunda, situação lamentável e que infelizmente 
tem vindo a repetir-se na Europa com outros cidadãos originários 
de países do Sul”.
Segundo afirmou, nem sempre as regras de livre circulação no 

espaço comunitário são cumpridas, pelo que se torna necessário 
“garantir, nos diversos países, que as coisas funcionem efectiva-
mente e não como sucedeu na exploração de londres”.
Numa outra pergunta, mas desta vez dirigida ao Conselho de 
Ministros da União, Hasse Ferreira referiu ainda o caso das 
condições precárias de habitação verificadas em Vilvoorde, na 
Bélgica, bem como noutras situações de desrespeito dos direitos 
laborais, como as registadas em Arendonk com trabalhadores 
portugueses, onde “há entidades intermédias que procuram 
controlar à exaustão a vida dos trabalhadores, com manifesto 
desrespeito pelos seus direitos”.

Elisa Ferreira apresentou um parecer sobre o sistema de 
recursos próprios da UE
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uniÃo PrecisA de reduZir mAis
imPActo AmbientAl dos resÍduos
“A União Europeia necessita de tomar medidas que contribuam 
para a redução dos impactos ambientais e sócio-económicos 
resultantes da gestão dos resíduos”, afirmou de deputada Edite 
Estrela no plenário de Fevereiro, realizado em Estrasburgo, 
durante o debate sobre a produção de resíduos na União 
Europeia.
Actualmente, 49 por cento do lixo produzido nas cidades 
europeias é deposto em aterros, com 18 por cento desse vo-
lume a ser incinerado e apenas 33 por cento a ser submetido 
a processos de reciclagem. Além disso, a Agência Europeia 
do Ambiente prevê que os resíduos de papel, vidro e plástico 
aumentem na Europa mais de 40 por cento até 2020, dados 
que revelam a urgência de uma acção para que os impactos 
ambientais da existência de resíduos possa diminuir, designa-
damente na saúde humana, tendo em consideração aspectos 
como o ciclo de vida dos materiais.
Neste contexto, Edite Estrela defende que a Comissão Euro-
peia lidere a elaboração de um verdadeiro plano de acção que 
possa servir de fonte de informação para os programas de pre-
venção a elaborar pelos Estados-membros. No entanto, afirma 
que também os Estados-membros deverão tomar, desde já, 
medidas para estabilizar a sua produção de resíduos até 2012, 
o que terá de passar, por exemplo, “pelo aumento da respon-
sabilidade de produtores e importadores de resíduos gerados 
na sequência da colocação no mercado dos seus produtos, na 
observância do princípio do poluidor-pagador”.
Para a deputada, a prevenção, redução, reutilização e recicla-
gem devem ser as verdadeiras prioridades nesta área, sem-
pre com a preocupação de garantir que a recolha, produção, 
armazenamento e tratamento de resíduos “sejam realizados 
nas melhores condições de segurança e de protecção do 
ambiente e da saúde humana.
Ainda no âmbito das questões ambientais, Edite Estrela 
interveio na sessão plenária de Janeiro no debate sobre as 
alterações climáticas. Segundo afirmou, “não só os Governos 
têm de tomar medidas urgentes e eficazes para combater 
este flagelo, mas também os cidadãos têm de alterar os seus 
hábitos e estilos de vida para ajudar a proteger o ambiente.
A deputada sublinhou que as alterações climáticas constituem 
uma prioridade fundamental quer da actual presidência alemã 
da União Europeia quer da portuguesa que se lhe seguirá. 
“Espero que as duas presidências possam, em conjunto, dar 
um impulso considerável a este combate, e que a próxima 
conferência da ONU sobre esta questão, a realizar em Bali 
durante a presidência portuguesa, seja uma oportunidade 
aproveitada pela União Europeia para liderar as negociações 
que conduzirão a um novo regime climático”, disse.

PArlAmento Quer cArtA 
euroPeiA dA hAbitAçÃo
A deputada Jamila Madeira saudou a proposta do Parlamento 
Europeu de adoptar uma Carta Europeia da Habitação, que 
define a habitação como um bem de primeira necessidade, um 
direito social fundamental na base do modelo social europeu e 
um elemento da dignidade humana.
A discussão sobre o respectivo relatório decorreu na Comissão 
de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu e tem 
como principal objectivo aplicar “uma política socialmente 
responsável na Europa para o sector da habitação, de modo 
a tornar este bem acessível a todos”, salvaguardando que ape-
nas os Estados-membros são competentes nesta matéria.
Chamando a atenção para o facto de um grande número de 
políticas comunitárias terem, directa ou indirectamente implica-
ções nas condições de habitação, Jamila Madeira sublinhou, 
não obstante,  a necessidade de se solucionarem alguns pro-
blemas de segregação espacial e de se lutar contra a formação 
de guetos, colocando a habitação numa perspectiva mais vasta 
de desenvolvimento sustentável das cidades.
Falando em nome do grupo do PSE, a deputada concluiu 
afirmando que “será a ocuparmo-nos de problemas bem 
concretos que têm um impacto directo na qualidade de vida 
das pessoas, tais como o emprego e o acesso a um aloja-
mento decente, que conseguiremos reconciliar os cidadãos 
com a Europa”.

serViços sociAis reforçAm
estrAtÉGiA de lisboA

sociAlistAs euroPeus sAÚdAm VitÓriA 
do sim À desPenAliZAçÃo do Aborto
Os principais líderes socialistas no Parlamento Europeu 
saudaram a expressiva vitória do SIM no referendo sobre a 
Interrupção Voluntária da Gravidez. Poul Rasmussen, pre-
sidente do PSE, Zita Gurmai, líder das Mulheres Socialistas 
europeias e Martin Schulz, presidente do Grupo Parlamentar 
Socialista, saudaram os portugueses pela sua decisão de 
querer mudar uma lei “anacrónica”, mas elogiaram também 
o secretário-geral do PS, José Sócrates, pelos resultados 
alcançados. Também interveio a presidente da Delegação 
Socialista Portuguesa, Edite Estrela, referindo que, com a 
decisão tomada pelos portugueses “o país poderá agora 
aproximar a sua legislação sobre o aborto ao que de melhor 
existe nos países mais desenvolvidos da União”.
O presidente do Grupo Parlamentar dos Socialistas no Par-
lamento Europeu, Martin Schulz considerou, em conferência 
de imprensa, os resultados do referendo como “uma vitória 
das forças progressistas em Portugal”. Segundo afirmou, a 
“boa decisão” tomada no referendo abre as portas ao Go-
verno de José Sócrates para “operar a desejada modificação 
de uma lei que era anacrónica”.
Por sua vez, o líder do PSE, Poul Rasmussen, declarou num 
comunicado oficial que “os portugueses votaram claramente 
a favor da alteração da lei. 
”José Sócrates tomou a decisão certa ao querer apresentar 
uma nova lei perante o Parlamento nacional”, declarou o 
líder do Partido dos Socialistas Europeus.

Também a líder das Mulheres Socialistas europeias, Zita 
Gurmai, se associou às manifestações de regozijo com 
a vitória do sim, declarando que “finalmente as mulheres 
portuguesas irão ter os mesmos direitos que a maioria das 
outras mulheres da União Europeia”. Na sua opinião, a 
decisão de abortar “é profundamente pessoal e privada e 
o Estado não deve impor uma moral”, acrescentando que 
“estão agora criadas as condições para acabar com os 
perigos associados ao aborto clandestino”.
Ao intervir em plenário, Edite Estrela sublinhou a importância 
do resultado do referendo, dando-se assim “cumprimento 
em Portugal às principais recomendações do Parlamento 
Europeu em matéria de IVG, no sentido do aborto ser legal 
e seguro em todos os Estados-membros”. A concluir a sua 
intervenção, a deputada citou o Primeiro-Ministro José 
Sócrates afirmando que, “com a decisão tomada pelos por-
tugueses, Portugal dá mais um passo firme na construção de 
uma sociedade mais aberta, mais justa e mais tolerante”.
Num outro contexto, também o deputado Joel Hasse Ferrei-
ra, a propósito de um debate sobre a situação das mulheres 
na Turquia, fez referência ao resultado do referendo. “Em 
toda a Europa pode haver progressos em relação à situação 
das mulheres. Ontem mesmo, com o voto dos portugueses, 
foi aprovado em referendo popular a descriminalização da 
interrupção voluntária da gravidez. Um dia grande para Por-
tugal; um óptimo dia para os direitos das mulheres”, disse.

O reforço da qualidade, facilidade e universalidade no acesso 
aos Serviços Sociais de Interesse Geral (SSIG) constituem 
um instrumento fundamental para aprofundar a dimensão 
social da Estratégia de lisboa, afirmou o deputado Joel Hasse 
Ferreira num encontro para apresentação e discussão do seu 
relatório, que se realizou na Galeria Municipal do Montijo, 
com a presença de Maria Amélia Antunes, presidente da 
Câmara, de Maria de Belém, deputada do PS, de Maria José 
Constâncio, presidente do Centro Europeu de Empresas de 
Relevância Social e de Miguel Neves, docente universitário, 
do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais.
Os SSIG representam um elemento de grande importância 
em termos de crescimento económico, prosperidade e co-
esão social, permitindo dar uma resposta aos desafios da 
globalização, das mutações industriais, progresso tecnológico 
e mudanças demográficas, disse Joel Hasse Ferreira ao 
apresentar o relatório, depois de já ter reunido com múltiplos 
organismos europeus e nacionais para o preparar. 
“Os SSIG são um dos pilares do modelo social europeu”, 
disse, acrescentado o seu contributo para a criação de 
emprego de âmbito social, que é muito superior à média de 
outros sectores de actividade. Neste sentido, é absolutamente 
fundamental, e esse é um dos objectivos centrais do relatório, 
que seja definido um quadro conceptual e legal próprio para 
aqueles serviços.
Trata-se, além disso, de um sector em que existe uma grande 
participação de mulheres e onde se encontram “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”.
O deputado considerou também que estes serviços, que po-
derão desenvolver-se, por exemplo, no âmbito da habitação, 
guarda de crianças, apoio às famílias e pessoas necessitadas 
e outros com dimensão social, podem ser prestados livre-
mente por mutualidades, IPSS, empresas privadas ou outras, 
desde que os Estados-membros assim entendam, mas sal-
vaguardando sempre os valores inerentes de solidariedade, 
qualidade e universalidade de acesso.
Com efeito, a deputada Maria de Belém focou precisamente o 
facto do mercado dos serviços sociais ser bastante relevante e 

que, por isso, se torna fundamental a definição de um instru-
mento jurídico que enquadre a sua prestação por organismos 
de outra natureza, como as mutualidades ou as IPSS, cujas 
actividades não têm fins lucrativos.
Daí que, na sua opinião, este relatório seja fundamental para 
que muitas das características do modelo social europeu 
possam ser consolidadas e exportadas.
Maria José Constâncio apontou como principais característi-
cas dos SSIG o facto deles funcionarem na base do princípio 
da solidariedade, não serem lucrativos e incluírem a partici-
pação de voluntários.
Por sua vez, o professor Miguel Neves considerou que os 
SSIG têm uma integração directa na Estratégia de lisboa 
através da preocupação com os mais desfavorecidos e, por 
outro lado, pelo seu importante contributo para a criação de 
emprego. Neste sentido, considerou que o relatório é tanto 
mais importante quanto maiores forem as desigualdades 
sociais no país em que se aplique. 
O debate foi moderado pela jornalista Helena Garrido.

Hasse Ferreira discutiu no Montijo o seu relatório sobre os 
Serviços Sociais de Interesse Geral


