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Editorial

Cinquenta anos passaram. Em 25 de Março de 1957, foram 
seis os países que subscreveram o Tratado de Roma. Ao 
longo deste meio século de existência, a comunidade europeia 
actualizou o sonho de Jean Monnet, consolidou o projecto de 
paz, de liberdade e de progresso e alargou as suas fronteiras. 
Em 25 de Março de 2007, foram vinte e sete os Estados-
Membros (E-M) que aprovaram a declaração de Berlim. Há 
cinquenta anos e mais recentemente, alguns destes países 
viviam em ditadura. 
Mais paz, mais democracia, mais riqueza, livre circulação de 
trabalhadores e de mercadorias, uma moeda única adoptada 
já por treze países, é um legado inestimável. Estes cinquenta 
anos contam uma história de sucesso. Os europeus têm 
razões objectivas para se orgulharem deste legado e pelo 
facto de terem desenvolvido um singular projecto a que mui-
tos outros países desejam aderir. O que confirma o valor do 
projecto e reforça a nossa responsabilidade colectiva de lhe 
dar continuidade e um novo sentido. Nestas cinco décadas, a 
Europa mudou, mas o mundo também e as necessidades dos 
europeus ainda mais. A globalização, as alterações climáticas, 
os problemas energéticos, o envelhecimento da população, 
as migrações e o terrorismo são desafios actuais a reclamar 
resposta. É nossa obrigação encontrar soluções para os 
problemas do presente e corresponder às expectativas dos 
cidadãos. Será a melhor forma de defender a estabilidade 
social e de contribuir para o equilíbrio mundial.  
De pouco servirão a paz, a estabilidade e o progresso em ter-
ritório europeu se a União não se fizer ouvir e respeitar a nível 
mundial e não for capaz de contribuir para a resolução dos 
conflitos externos, como a guerra no Iraque, a crise do Médio 
Oriente ou os graves problemas do continente africano. 
A Declaração de Berlim relança, e bem, o debate sobre o 
Tratado Constitucional e remete para os vinte e sete E-M o 
compromisso de dotarem a União "de uma base comum e 
renovada" antes das eleições europeias de 2009. Significa isto 
que o actual texto - ratificado já por dezoito Estados-Membros 
e rejeitado pela França e pela Holanda  - está definitivamente 
posto de lado, embora tenha de ser (é inevitável) a base co-
mum do futuro Tratado, seja qual for a nova designação. Ange-
la Merkel comprometeu-se a apresentar ao Conselho Europeu 
de Junho um "roteiro" que conduza ao desejável consenso. 
Competirá à Presidência Portuguesa dar-lhe seguimento, para 
que se possa cumprir o apertado prazo, ou seja, para que em 
Junho de 2009 o processo esteja concluído. 
Haverá obstáculos, sem dúvida, mas será uma excelente 
oportunidade para os E-M mostrarem ao mundo que aquilo 
que os une é mais importante do que aquilo que os separa. 
De contrário, perderão a confiança dos cidadãos e não terão 
legitimidade para exigir aos outros o que eles não fazem.
A Europa já enfrentou outras crises e, tal como conseguiu nos 
outros casos superar as dificuldades, também agora o vai 
fazer. Há boas razões para estarmos confiantes. 
Pelo passado, mas também pelo presente e pelo futuro, 
parabéns, Europa!

PARABÉNS, 
EUROPA

LÍDERES EUROPEUS APROVARÃO
NOVO TRATADO ATÉ 2009

PARLAMENTO QUER DAR PRIORIDADE
À INTEGRAÇÃO EURO-MEDITERRÂNICA
O processo de integração euro-mediterrânico tem de voltar a 
ser uma prioridade na agenda da União Europeia, defendeu o 
Parlamento Europeu num relatório aprovado na última sessão 
plenária de Estrasburgo.
As relações euro-mediterrânicas, que será um dos temas 
importantes da presidência portuguesa da União Europeia, 
foram o objecto de um relatório crítico por parte do Parlamento 
Europeu e também de Jamila Madeira, vice-presidente da 
Comissão dos Assuntos Económicos da Assembleia Parla-
mentar Euro-Mediterrânica. Ao fazer a análise de dez anos de 
cooperação no âmbito do processo de Barcelona, o relatório 
considera que não existe visão estratégica de longo prazo 
para o desenvolvimento e a estabilização da região.
Os deputados, “deploram” que ainda estejam longe de ser 
alcançados os objectivos principais de Barcelona, designa-
damente a definição de um espaço comum de paz e de esta-

bilidade, a criação de uma zona de prosperidade partilhada 
mediante uma parceria económica e a criação de uma zona 
de comércio livre e cooperação nos domínios social, cultural e 
humano, a fim de favorecer o diálogo de culturas na região.
Ao intervir no plenário, Jamila Madeira anunciou que iria propor, 
na Conferência de Tunis da Assembleia Parlamentar, a criação 
de um plano específico de reestruturação administrativa, social 
e económica que permita uma luta eficaz contra a pobreza, 
seja ela absoluta ou relativa. “A cooperação euro-mediterrânica 
deve sempre contribuir para a concretização dos Objectivos do 
Milénio como um todo na sua abordagem”, afirma.
Segundo Jamila Madeira, “2010 pode trazer-nos uma zona 
de prosperidade partilhada de cerca de 750 milhões de cida-
dãos aqui mesmo à nossa porta e cuja estabilidade política 
é crucial, não só para a União Europeia, mas também para 
o mundo”.

Os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia 
comprometeram-se em Berlim, a propósito do 50º aniver-
sário da fundação da actual União Europeia, a adoptar um 
novo Tratado até 2009, que poderá ser, eventualmente, re-
digido durante a próxima presidência portuguesa da União 
Europeia, que decorrerá no segundo semestre de 2007.
O primeiro-ministro, José Sócrates, congratulou-se com 
a decisão dos líderes europeus, considerando tratar-se 
de “um sinal claro e forte do empenhamento da Europa 
na resolução do problema institucional”. Neste contexto, 
José Sócrates admitiu que a presidência portuguesa terá 
um papel muito importante na negociação de um novo 
Tratado para a União, que substituirá o actual Tratado 
de Nice, já insuficiente para responder aos desafios 
institucionais e políticos de uma Europa com 27 Estados-
membros e já com mais três candidatos à porta.
Porém, as dificuldades que a União Europeia enfrenta, 
no que respeita à adopção de um novo tratado, são 
grandes, dadas as divergências de opinião entre vários 
Estados-membros quanto ao formato final que o futuro 
texto terá.
Por isso mesmo, o primeiro-ministro português recusou-
se a adiantar se as negociações do novo tratado europeu 
serão encerradas durante a presidência portuguesa, e 
assim permitir que a sua ratificação possa estar concluída 
antes das eleições para o Parlamento Europeu, em 2009. 
“É cedo para fixarmos um calendário muito preciso”, disse 
José Sócrates, acrescentando que se deve esperar pelo 
Conselho Europeu de Junho, quando termina a presidên-
cia alemã. No entanto, também referiu que “já tivemos 
muito tempo para reflexão. O tempo agora é de acção”.
O compromisso relativamente à adopção de uma “base 
comum e renovada” para a União Europeia surge na parte 
final da “Declaração de Berlim”, cuja proclamação foi o 
ponto alto das celebrações dos 50 anos da integração 

europeia e, designadamente, da Cimeira informal de 
chefes de Estado e de Governo da União.
A chanceler alemã, Angela Merkel, precisou que o objec-
tivo é traçar um roteiro claro, até Junho, para a resolução 
da questão e indicou que, se tudo correr bem, caberá à 
presidência portuguesa da União organizar uma confe-
rência para redigir o novo Tratado.
Sobre a próxima presidência da União, José Sócrates 
afirmou que Portugal quer estar à altura dos desafios e 
das suas responsabilidades, mas também quer fortale-
cer a Europa e contribuir para que ela seja mais unida 
e para que os europeus olhem para o futuro com mais 
optimismo.
“Partimos com a confiança de um país que já fez duas 
presidências que reconhecidamente contribuíram para a 
afirmação do projecto europeu”, sublinhou.

Na «Declaração de Berlim» os líderes europeus 
comprometeram-se a tirar a União do actual impasse institucional
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PRECISA DE MEDIDAS URGENTES

PARLAMENTO PEDE 
AUXÍLIOS ESTATAIS PARA 
REGIÕES INSULARES

O Parlamento Europeu pediu à Comissão Europeia para 
estudar a possibilidade de autorizar a concessão de auxí-
lios estatais às regiões insulares, nas quais os custos dos 
combustíveis e da energia comprometem a competitividade 
das comunidades locais. O apelo é feito num relatório do 
Parlamento Europeu, aprovado na última sessão plenária de 
Estrasburgo, e no qual intervieram os deputados Emanuel 
Jardim Fernandes e Paulo Casaca.
Segundo o relatório, para resolver de forma mais satisfatória a 
desvantagem permanente das regiões insulares e periféricas, 
deve existir “maior flexibilidade” na execução das políticas 
actuais e futuras em matéria de auxílios estatais. Neste sen-
tido, o Parlamento solicita à Comissão que tenha em maior 
consideração a necessidade de as regiões insulares terem 
acesso ao mercado único em condições de igualdade com 
as regiões do continente.
Neste contexto, a melhoria das ligações de transporte deve 
constituir uma prioridade, especialmente no caso dos portos 
e aeroportos. Os deputados salientam, além disso, que flutu-
ações importantes do preço dos combustíveis podem tornar 
o transporte entre as regiões insulares e a Europa continental 
bastante mais oneroso.
Ao intervir em plenário, Emanuel Jardim Fernandes considerou 
que, para que a União possa prosseguir os seus objectivos de 
coesão, terá de prestar a sua solidariedade, de forma a reduzir 
e eliminar os obstáculos que afectam o seu desenvolvimento. 
“Daí a necessidade de promover a adequação das políticas da 
União, designadamente em termos de transporte, de energia, 
nos contratos de prestação de serviços públicos, nas ajudas da 
Estado, por forma a assegurar o pleno emprego, crescimento 
económico e integração no mercado interno”, disse.
Por sua vez, Paulo Casaca destacou a proposta relativa 
à guarda costeira europeia, “fundamental para a defesa 
do ambiente marinho, para o controlo das pescas e apoio 
à navegação, nomeadamente, para controlo das normas 
internacionais de segurança e de Direito do Trabalho”. Para 
o deputado, trata-se de ter uma visão da política marítima 
europeia, “imprescindível para todas as regiões insulares e 
ultraperiféricas”.

APROVADO RELATÓRIO 
SOBRE ESTATÍSTICAS 
DAS EMPRESAS NA UNIÃO

O relatório sobre o novo regulamento relativo às estatísticas 
estruturais das empresas da União Europeia, da deputada 
Elisa Ferreira, foi aprovado na última sessão plenária do 
Parlamento Europeu, em Bruxelas. O documento, que regula 
a recolha e transmissão de estatísticas sobre a estrutura, 
actividade e competitividade das empresas europeias, é um 
instrumento relevante para a avaliação da evolução económi-
ca no espaço comunitário pelas entidades públicas, agentes 
económicos ou outras entidades.
A Comissão Europeia considera que o regulamento actual-
mente em vigor para esta área já não dá resposta à necessi-
dade de monitorização dos objectivos de aprofundamento do 
Mercado Interno e de realização da Estratégia de Lisboa. Por 
isso, é proposta a sua revisão, de forma a colmatar o défice de 
informação existente nas áreas da demografia das empresas 
e dos serviços que lhes são prestados. 
Elisa Ferreira, membro da Comissão dos Assuntos Eco-
nómicos e Monetários, considera positiva a tentativa da 
Comissão de identificar domínios em que a recolha de dados 
"é realmente relevante" e de "simplificar ou reduzir a carga 
administrativa imposta às empresas", tendo acordado com 
o Conselho a introdução de certas limitações ao reporte 
de dados, nomeadamente no caso de empresas de muito 
pequena dimensão. 
A deputada defende também que se deve "promover a uti-
lização de outras fontes administrativas já existentes nesta 
área", tendo igualmente proposto ao Conselho a introdução 
da obrigação de recolha de informação sobre os encargos que 
derivam do cumprimento da legislação ambiental comunitária, 
designadamente daquela que decorre do Protocolo de Quioto 
e do futuro regulamento sobre os Produtos Químicos (REA-
CH). Esta proposta, aprovada por unanimidade na Comissão 
de Assuntos Económicos e Monetários de 28 de Fevereiro, foi 
objecto de um longo processo de co-decisão, iniciado ainda 
durante a presidência austríaca da União, tendo Elisa Ferreira 
apresentado um total de cerca de 170 emendas à proposta 
original. A aprovação pelo plenário do PE deverá viabilizar 
um acordo que permita a entrada em vigor do Regulamento 
revisto já em 2008

Para evitar o agravamento dos problemas 
económicos, para garantir a sustentabili-
dade das prestações sociais do Estado 
e evitar as tensões das sociedades no 
futuro, a União Europeia precisa de adop-
tar rapidamente uma estratégia de longo 
prazo capaz de dar uma resposta ade-
quada ao problema do envelhecimento 
das populações. Esta resposta pode ser 
dada em cinco pontos: uma Europa que 
favorece a renovação demográfica, que 
valoriza o trabalho e proporciona uma 
vida activa mais longa e com mais quali-
dade, que produz com base em melhores 
desempenhos, que tem capacidade para 
receber e integrar os imigrantes e que 
tem finanças públicas viáveis, capazes de 
garantir uma protecção social adequada 
e de equidade entre gerações.
Estas orientações para a Europa conse-
guir dar resposta ao problema do envelhe-
cimento demográfico são defendidas pela 
deputada Edite Estrela, que no âmbito da 
Comissão do Ambiente e Saúde Pública 
irá acompanhar como relatora-sombra o 
relatório do Parlamento Europeu sobre as 
alterações demográficas.
De acordo com o Livro Verde da Co-
missão Europeia sobre as alterações 
demográficas, publicado em 2005, o 
contínuo prolongamento da esperança de 

vida e a quebra persistente da natalidade 
provocarão profundas transformações 
nas nossas sociedades, que importa 
prevenir através de políticas activas e, 
designadamente, através do cumprimen-
to das metas estabelecidas na Agenda 
de Lisboa.
“Graças à execução determinada da 
Agenda de Lisboa no âmbito da moder-
nização dos regimes de protecção social, 
aumento das taxas de emprego das mu-
lheres e dos trabalhadores mais velhos, 
bem como de medidas inovadoras de 
apoio à natalidade e a um recurso con-
trolado à imigração, a Europa pode gerar 
novas oportunidades de investimento, 

consumo e criação de riqueza”, afirma-se 
no Livro Verde.
É neste sentido que Edite Estrela refere 
que “o desafio das alterações demográ-
ficas se pode tornar uma oportunidade”. 
Na sua opinião, é esta a resposta que a 
Europa deve dar aos problemas demográ-
ficos que se colocam a todos os Estados-
membros, através da criação de condições 
para apoiar devidamente as pessoas que 
querem ter mais filhos e para ajudar a tirar 
o melhor partido das novas oportunidades 
decorrentes das vidas mais longas, mais 
produtivas e com melhor saúde.
Com efeito, a taxa de fecundidade é em 
quase todos os Estados-membros inferior 
ao limiar de renovação das gerações (2,1 
crianças por mulher), sendo em vários 
países do Sul e da Europa de Leste inferior 
a 1,3 crianças por mulher. 
O documento refere também que “poderão 
ser cada vez mais necessários fluxos 
migratórios maiores para dar resposta aos 
requisitos de mão-de-obra e assegurar a 
prosperidade da Europa”. Acrescenta-se 
ainda que este facto pressupõe que “se 
assegure uma gestão eficaz e trans-
parente da admissão de cidadãos de 
países terceiros e se apliquem políticas 
pro-activas de inserção e de igualdade de 
oportunidades”.

Edite Estrela apresentou um conjunto de 
sugestões para a Europa melhor enfrentar 
as alterações demográficas

A EUROPA E A SUA 
ULTRAPERIFERIA 
INSULAR E 
ATLÂNTICA
Quando, em 1953, nasci na cos-
mopolita cidade da Horta, na ilha 
do Faial, o arquipélago dos Açores 
era conjuntamente com o da Ma-
deira, salazaristicamente designado por “ilhas adjacentes”, 
estando estas, desde os tempos de António José d’Ávila 
(“o plebeu que chegou a duque”), administrativamente 
organizadas em distritos, os quais, mais tarde, conheceram 
a hipócrita formulação de distritos “autónomos”.
Só depois da instauração do regime democrático em 
Portugal é que foi possível em 1976 alterar esta realidade, 
designadamente com a sábia institucionalização do regime 
constitucional da autonomia nos Açores e na Madeira, 
o que, só por si, constitui um avanço extraordinário na 
conquista e na consolidação de valores tão nobres como 
a paz, a liberdade, a democracia, o progresso e o Estado 
de Direito.
Mas foi só na década seguinte, mais concretamente em 
1986, na sequência da visão estratégica e da saudável 
teimosia de Mário Soares, que selou a adesão de Por-
tugal à Comunidade Económica Europeia, que a Região 
Autónoma dos Açores conheceu efectivamente o seu 
ponto de viragem, uma vez que foi da combinação de 
uma nova experiência governativa – a autonomia político-
administrativa - e do significativo fluxo de meios financeiros 
a que, desde então,  passou a ter direito, que foi possível 
fazer face a décadas de atraso no seu desenvolvimento 
económico, na qualidade de vida das suas populações e 
na justiça social, e poder finalmente rumar ao futuro e ao 
desenvolvimento.
Que lugar tem a Região Autónoma dos Açores nesta Euro-
pa alargada? Que papel poderá desempenhar uma região 
insular e ultraperiférica com cerca de 240 mil habitantes  
num universo de quase 500 milhões e 2.350 km quadrados 
numa área de mais de 4 milhões de km quadrados?
Os Açores são, antes de mais, uma marca bem visível da 
dimensão marítima e atlântica da Europa e, nesse sentido, 
não deve nunca ser esquecida a sua posição geo-estra-
tégica, absolutamente fundamental para a Europa, como 
plataforma de ligação com a América, no âmbito da política 
externa comum da União Europeia.
Por outro lado, os Açores, quer no âmbito do sistema 
constitucional português quer no da arquitectura institucional 
e jurídica da União, beneficiam de um estatuto que lhes 
permite, através da sua capacidade política e legislativa, 
traçar um rumo autónomo na senda do progresso e do 
desenvolvimento. Isto porque têm o privilégio de pertencer 
a um reduzido grupo de regiões na União Europeia, per-
tencentes apenas a 8 Estados-membros, que tem órgãos 
de governo próprio e um parlamento eleito por sufrágio 
directo, o que é, sem dúvida, uma outra mais-valia que os 
Açores trazem à União Europeia, porquanto o indiscutível 
sucesso da sua experiência autonómica pode muito bem 
constituir um modelo a seguir no âmbito dos processos 
de descentralização que agora se verificam nos novos 
Estados-membros.
Por outro lado, o estatuto da ultraperiferia, de que os Açores 
gozam, por via do artº 299º nº2 do Tratado CE, deve ser 
exaustivamente aproveitado e aperfeiçoado não só na 
perspectiva de um tratamento mais favorável por parte da 
União, mas também no âmbito da sua relação bilateral, 
designadamente no contributo “para o enriquecimento 
cultural da Europa, para a sua biodiversividade e sustenta-
bilidade ambiental, para o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras e para o seu posicionamento no mundo”, como 
muito bem referiu recentemente Carlos César, presidente 
do governo autónomo dos Açores.
É, por isso, que acho que é preciso aproveitar este mo-
mento privilegiado de celebração dos 50 anos do Tratado 
de Roma para continuar a construir a Europa nos Açores 
como um espaço de valores, como um projecto de união de 
povos, mas também com o reconhecimento e a valorização 
da nossa idiossincrasia e dos nossos interesses.

Renato Leal
Deputado. Coordenador 
na Comissão dos 
Negócios Estrangeiros
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DESENVOLVIMENTO RURAL VAI TER 
MAIS 50 MILHÕES DE EUROS POR ANO

PARLAMENTO APELA CONTRA
PROLIFERAÇÃO NUCLEAR

O Parlamento Europeu exorta, numa resolução aprovada no plenário 
de Estrasburgo, a todos os países cujas actividades violam o regime 
de não proliferação, a porem termo ao seu “comportamento impru-
dente e irresponsável e a respeitarem integralmente as obrigações 
que lhes incumbem nos termos do Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares (TPN)”. A resolução, de que é co-autora a deputada 
Ana Gomes, reitera também o apelo para que todos os Estados que 
não são partes no TPN o cumpram voluntariamente e a ele adiram.
No debate sobre a resolução, Ana Gomes considerou que é altura 
da União Europeia liderar no que respeita ao combate à proliferação 
de armas nucleares e deve começar já a fazê-lo na próxima reunião 
de Viena, que decorrerá na primeira semana de Maio, onde se vai 
discutir a revisão do TPN.
“A posição europeia na Comissão preparatória deve ser balizada 
por duas ideias fundamentais: fortalecer a Agência Internacional 
de Energia Atómica e reacender pressões para o cumprimento do 
Artigo 6º (referente ao desarmamento nuclear) do TPN pelas actuais 
potências nucleares”, afirma.
A resolução apela à Presidência do Conselho da União Europeia 
para que promova, no âmbito da reunião de Viena, uma série de 
iniciativas em matéria de desarmamento baseadas na “Declaração 
de Princípios e Objectivos”, acordada em 1995, e nas “13 Medidas 
Práticas” aprovadas por unanimidade em 2000, que devem ser 
melhoradas e aplicadas para se poder progredir e evitar regredir ou 
manter o impasse.
Ana Gomes insurgiu-se ainda contra a consideração unilateral da 
Polónia, República Checa e Reino Unido da participação no sistema 
de defesa anti-míssil dos Estados Unidos da América.

BEI DEVIA DAR 
MAIS APOIO ÀS PME

O Banco Europeu de Investimentos deve reforçar o apoio ao 
sector produtivo mais frágil, que é constituído pelos milhares 
de pequenas e médias empresas que operam no mercado 
europeu e que são criadoras de uma fatia substancial dos 
empregos, afirmou o deputado Manuel dos Santos no ple-
nário de Estrasburgo, a propósito do debate sobre o balanço 
anual das actividades do BEI.
O deputado, que falava em nome do Grupo Socialista, de-
fendeu que a actividade financeira do BEI deve continuar a 
orientar-se pelo apoio a projectos que têm como objectivo a 
promoção da eficiência energética e o desenvolvimento das 
energias renováveis, atingindo níveis de compromisso ainda 
mais elevados. Desta forma, manteria o seu compromisso 
com os objectivos da Estratégia de Lisboa, e poderia assim 
assumir mais cabalmente “as responsabilidades concretas 
daí decorrentes”. 
Além disso, considerou ainda que o BEI pode ter um papel 
decisivo e fundamental no fomento da inclusão económica 
e social, dado tratar-se de uma das missões nucleares da 
União Europeia.
Para Manuel dos Santos, é também necessário “aumentar 
significativamente” o apoio a actividades económicas e 
sociais no exterior da União Europeia, nomeadamente 
em África, na América Latina e nos países associados do 
Mediterrâneo.
Quanto ao balanço anual das actividades do BEI, o deputado 
considerou a actuação do Banco “globalmente positiva”, bem 
como o seu modelo de governação.

O Parlamento Europeu e a Presidência ale-
mã da União Europeia chegaram finalmente 
a um acordo que vai permitir a transferência 
anual de cerca de 50 milhões de euros de 
ajudas directas dos agricultores para as 
políticas de desenvolvimento rural.
Esta decisão é um primeiro passo para 
resolver questões como a aplicação da 
modulação voluntária ou a possibilidade 
de serem transferidos para o desenvolvi-
mento rural um montante até 20 por cento 
dos pagamentos directos do primeiro pilar 
da PAC, que por decisão do Parlamento 
Europeu estavam bloqueadas e contra a 
qual o deputado Capoulas Santos, membro 
da Comissão de Agricultura, se insurgiu 
veementemente.
Ao intervir num debate sobre aquela matéria 
na sessão plenária de Março em Estrasbur-
go, Capoulas Santos considerou injusta a 
actual repartição de verbas no primeiro pilar 
da PAC, defendendo que a solução mais 
equilibrada e respeitadora dos interesses 
dos agricultores seria a possibilidade dos Es-

tados-membros reduzirem voluntariamente, 
até 20 por cento, os pagamentos directos 
do primeiro pilar da PAC, utilizando esses 
montantes para reforçar o financiamento de 
programas nacionais de desenvolvimento 
rural, que no caso português poderão ir até 
aos 50 milhões de euros.
Para Capoulas Santos, uma das formas de 
corrigir as assimetrias na actual distribuição 
de verbas da PAC seria, precisamente, a apli-
cação de mecanismos de modulação. Daí 

que, na sua opinião, o Parlamento Europeu 
tenha tomado uma posição profundamente 
incorrecta ao limitar ou impedir a utilização 
daquele instrumento para promover a justiça 
relativamente a muitos agricultores que não 
têm a possibilidade de receber um único 
cêntimo no primeiro pilar da PAC.
De acordo com a decisão agora tomada, 
os 50 milhões de euros, que representam 
5,6 por cento das ajudas públicas que os 
agricultores recebem ao seu rendimento, 
serão investidas prioritariamente em obras 
de infra-estruturas e no reforço das medi-
das ambientais nas regiões onde há mais 
agricultores prejudicados.
As políticas da União Europeia têm vindo a 
atribuir ao desenvolvimento rural uma im-
portância crescente, dados os potenciais 
contributos que pode dar para o cresci-
mento e o emprego, que até agora não 
eram devidamente considerados. Basta 
referir que as zonas rurais representam 
cerca de 90 por cento do território da União 
Europeia.

50 ANOS DO 
TRATADO DE ROMA
Na celebração dos 50 anos do Tra-
tado de Roma a mensagem é clara: 
conquistar a confiança dos cidadãos. 
Na UE de hoje, com quase 500 
milhões de cidadãos, a palavra de 
ordem é comunicar, é interagir com o 
objectivo de encontrar soluções con-
vincentes para um futuro comum.

De União de valores em torno da Paz e da busca de pros-
peridade, a União Europeia transformou-se num gigante 
económico que precisa agora de recentrar os seus valores, 
reforçá-los, dar-lhes cidadania e verdadeira dimensão 
democrática.
Assim a UE é um modelo de competitividade económica, 
com importantes responsabilidades sociais que todos que-
rem seguir. É também o mercado mais apetecível do mundo 
e, por isso mesmo, por todos assediado e invejado.
Temos que mostrar a todos, em particular às novas gerações, 
a todos aqueles para quem estes 50 anos sempre foram um 
facto consumado, que esta celebração não é só história e 
que um futuro profícuo da Europa é importante para eles, 
porque é muito importante para o mundo.
Neste momento especial em que estamos nesta encruzilha-
da, o desafio cabe muito especialmente a Portugal que este 
ano assume a presidência da UE pela terceira vez.
Portugal tem que contribuir para ajudar a resolver os desafios 
institucionais e políticos, assim como assumir parte destes 
desafios, nomeadamente toda a dimensão social e o apelo de 
conseguir cumprir os objectivos da Estratégia de Lisboa e de 
Gutemburgo, além dos cruciais desafios demográficos e am-
bientais. Cabe-nos a honrosa tarefa de ser parte da solução, 
como aliás, e particularmente bem, fomos no ano 2000.
Hoje o desafio é interno e externo. Interno, pois temos que, 
em conjunto com a UE, descobrir a nossa vocação como 
País. Temos que desenhar a nossa estratégia para o futuro. 
A estratégia europeia para os oceanos, baseada no debate 
em curso do Livro Verde sobre a Política Marítima Europeia, 
é talvez um dos mais ambiciosos processos de envolvimento 
absolutamente transversal de todas as áreas que se relacio-
nam com o mar. Para Portugal esta é uma área chave. Esta 
estratégia deverá ser desenhada pela nossa mão e deve 
desenhar o futuro.
Também a questão energética deve fazer parte dos nossos 
objectivos internos. Depois do Livro Verde sobre a Estratégia 
Energética, as alterações climáticas e as pressões energéti-
cas de diferente ordem exigem que trabalhemos depressa, 
bem e de maneira consequente. Também a inovação e o 
investimento nas novas alternativas sustentáveis, seguras e 
limpas, associadas às energias renováveis deverão ter a nos-
sa marca como país de mar, rios, vento e muito, muito sol.
Associar a estas políticas internas mais e melhores empre-
gos, levar-nos-á ao caminho desejado da busca da economia 
mais competitiva do mundo, tendo sempre presentes os 
valores sociais.
Quanto aos desafios externos a resposta é clara. O mundo 
suplica por um reequilíbrio geo-estratégico, pede que a 
UE, de uma vez por todas, assuma o seu papel. A UE é o 
referencial da dimensão multicultural do mundo moderno 
e da universalidade dos valores de respeito pela paz e da 
dignidade do Homem. 
Portugal é um país que sempre teve relações privilegiadas 
com os EUA, África, Mediterrâneo e América Latina, cujas afi-
nidades estão ancestralmente demonstradas, mas também 
com potências emergentes com a China ou a Índia. Daí que 
o nosso potencial contributo ganhe particular importância e 
possa verdadeiramente fazer a diferença, promovendo um 
relacionamento internacional mais distendido e onde a UE 
se afirme como referência de valores, de tolerância e de 
firmeza. 
Portugal pode, assim, surgir, uma vez mais em 2007, como 
o mais eficaz porta-bandeira deste grande projecto da UE.  
 

Jamila Madeira
Membro da Comissão de 
Desenvolvimento Regional

Capoulas Santos defende uma correcção 
das assimetrias na actual distribuição das 
verbas da PAC
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FÓRUM DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Está agendado para 17 de Setembro de 2007, em Lis-
boa, a realização do «Fórum das Organizações Sociais 
Europeias», que terá a participação de representantes 
do Parlamento, da Comissão e do Conselho. A realiza-
ção do fórum é uma iniciativa do deputado Joel Hasse 
Ferreira, em virtude de ser o responsável pelo relatório, 
já aprovado no Parlamento Europeu, sobre os Serviços 
Sociais de Interesse Geral.

UNIÃO PRECISA DE MAIS CRECHES
“É urgente que os Estados-membros criem redes de 
estruturas de guarda de crianças de qualidade, a pre-
ços acessíveis e com horários compatíveis”, defendeu 
a deputada Edite Estrela no plenário de Estrasburgo. 
Na sua opinião “não haverá uma verdadeira igualdade 
entre géneros enquanto não houver conciliação entre 
vida familiar e profissional, tanto para as mulheres 
como para os homens”. Para a deputada, a União 
Europeia ainda está longe de atingir as metas de Bar-
celona fixadas para 2007, Ano Europeu de Igualdade 
de Oportunidades para Todos. Edite Estrela manifestou-
se esperançada que o documento que a Comissão irá 
lançar em 2008 sobre este tema dê resposta àquelas 
questões.

COIMBRA DISCUTE EUROPA
“Europa, Tratado Constitucional e União Europeia”, 
foi o tema do debate em que participou, em Coimbra, 
o deputado Fausto Correia. O deputado interveio na 
sessão de abertura do debate e moderou um painel 
sobre a Europa e o Tratado, no qual estiveram mais 
de 200 participantes. Usaram também da palavra 
Gomes Canotilho, Manuel Porto e Rui Moura Ramos. 
Esteve também presente o secretário de Estado dos 
Assuntos Europeus, Manuel Lobo Antunes. O debate foi 
organizado pelo Governo Civil de Coimbra, Secretaria 
de Estado dos Assuntos Europeus e pela Fundação 
Bissaya Barreto.

NORMALIZAR PREÇOS DO CORREIO
Criar um envelope pré-pago com uma tarifa única, 
sustentável e normalizada em toda a União Europeia, 
vendido no maior número possível de estabelecimen-
tos, é a proposta apresentada pela deputada Jamila 
Madeira, de forma a eliminar a variação de custos que 
os europeus pagam em correio quando se dirigem às 
instituições comunitárias. Numa conferência de impren-
sa em Estrasburgo, a deputada apelou aos membros 
do Parlamento Europeu para aderirem à iniciativa, para 
que seja possível recolher um número mínimo de 393 
assinaturas para que a proposta seja discutida e votada 
em plenário. 

RETOMAR NEGOCIAÇÕES DE DOHA
“A União Europeia deve ter como primeira prioridade 
retomar as negociações da Ronda de Doha, mantendo 
os objectivos de desenvolvimento no centro da discus-
são”, afirmou a deputada Elisa Ferreira no âmbito das 
propostas de alteração que apresentou, como relatora 
sombra, ao relatório sobre a “Nova Estratégia Europeia 
de Comércio Internacional”. A deputada considera que 
os eventuais acordos de livre comércio celebrados 
pelos parceiros comerciais ou pelas companhias euro-
peias que “deslocalizaram a sua actividade produtiva 
devem incluir provisões sobre a implementação global 
das normas sociais e ambientais.

DESAFIOS DA ZONA EURO
“Desafios globais – Desafios para a Área do euro”, foi o 
tema de um jantar-debate a que presidiu o vice-presiden-
te do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos, e no qual 
participaram o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos 
e o professor de Economia da Universidade de Columbia, 
Joseph Stiglitz. A iniciativa inseriu-se no debate de dois 
dias com os parlamentos nacionais, organizado pela 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do 
Parlamento Europeu, que tinha como tema geral “Área 
do Euro – convergência ou divergência”.

PORTUGAL PODE TER PAPEL CENTRAL
NA POLÍTICA MARÍTIMA EUROPEIA

EUROPA SOCIAL GANHA COM APROVAÇÃO
DE RELATÓRIO SOBRE SERVIÇOS SOCIAIS

Tornar Portugal um país central na definição 
e na afirmação da política marítima europeia 
e, ao mesmo tempo, aprofundar a sua espe-
cialização neste domínio, foram as principais 
conclusões de uma conferência organizada 
pelos deputados Jamila Madeira e Joel Has-
se Ferreira, que juntou em Setúbal mais de 
uma dezena de especialistas nacionais.
A discussão dos temas do mar e dos oceanos 
devolve ao país uma dimensão que de uma 
maneira geral tem sido negligenciada. É que 
Portugal é um dos dez maiores países oceâ-
nicos do mundo. “Queixamo-nos de sermos 
pequenos e periféricos em relação a Bruxe-
las, mas estamos na encruzilhada de três 
continentes, Europa, África e América”, afir-
mou o represente do comissário responsável 
pelos assuntos do Mar Tiago Pitta e Cunha, 
para dar a dimensão das potencialidades de 
Portugal em relação a este tema, ainda com 
muito por explorar.
Com efeito, a Europa tem sobretudo estado virada para as suas 
políticas de natureza continental, de que a PAC ou a política 
de coesão são bons exemplos. A elaboração de uma política 
marítima europeia representa uma nova dimensão das políticas 
comunitárias e terá grandes repercussões no desenvolvimento 
regional. Portugal, tem, portanto, todas as condições para se 
afirmar em termos europeus e aprofundar estas dimensões. 
“Portugal tem um papel decisivo na definição das políticas para 
o mar e os oceanos”, reforçou Hasse Ferreira.
Como referiu o secretário de Estado da Defesa Nacional e dos 
Assuntos do Mar, João Mira Godinho, o Conselho de Ministros 
adoptou no passado mês de Fevereiro a “Estratégia Nacional 
para o Mar”, onde se afirma que esta dimensão poderá tornar-se 
um dos principais factores de desenvolvimento para o país.
Tendo como base de discussão o Livro Verde da Comissão Eu-
ropeia “Para uma futura política marítima da União: uma visão 
europeia para os oceanos e os mares”, estará em discussão 
pública em toda a União até ao final do ano. Os deputados 
portugueses têm previsto outras reuniões idênticas na Figueira 
da Foz, Matosinhos e Madeira, tendo já sido realizada uma 
destas iniciativas em Faro.
“Portugal pode ser o centro do mundo no que respeita aos 
oceanos. Além disso, temos tido uma vantagem que é o facto 

de no nosso país, nos últimos anos, termos vindo a desen-
volver conceitos muito progressistas no domínio dos mares 
e dos oceanos”, afirmou Mário Ruivo, presidente do Comité 
Oceanográfico da UNESCO, acrescentando que Portugal já 
marcou com as suas propostas a formatação do Livro Verde 
da Comissão Europeia e faz parte do núcleo central europeu 
no que respeita à discussão sobre as políticas para o mar e 
os oceanos.
“Esta é a nossa área de intervenção por excelência”, afirmou a 
deputada Jamila Madeira, afirmando que, se a Europa quer ser 
uma potência marítima, terá de delinear uma política integrada 
para o mar e os oceanos, aproveitando todas as potencialida-
des das actividades que lhe estão associadas.
“Até agora, as nossas políticas em matéria de transporte ma-
rítimo, indústria marítima, regiões costeiras, energia offshore, 
pescas, meio marinho e outras áreas de relevo foram desen-
volvidas separadamente. Chegou a hora de reunir todos estes 
elementos e forjar uma nova visão para a gestão da nossa 
relação com os oceanos”, afirma-se no Livro Verde.
Entre os intervenientes, destaque para Mário Soares, na 
qualidade de patrono do International Ocean Institute, do 
secretário de Estado do Ambiente, Humberto Rosa e do ad-
ministrador dos Portos de Setúbal e Sesimbra, Carlos Lopes, 
entre vários outros.

Os Serviços Sociais de Interesse Geral referem-se a uma 
multiplicidade de aspectos importantes, dos quais devem ser 
destacados o reforço da dimensão social da Estratégia de 
Lisboa, o contributo para que sejam atingidos os objectivos da 
Agenda Social. Permitem também abordar desafios como a 
globalização, as mutações industriais, o progresso tecnológico, 
as mudanças demográficas, as migrações ou a mudança de 
modelos sociais e de trabalho, dando assim um importante 
contributo para o aprofundamento da Europa social, afirmou 
o deputado Joel Hasse Ferreira no plenário de Estrasburgo a 
propósito da discussão do seu relatório, que foi aprovado por 
larga maioria.
No relatório, o Parlamento Europeu solicita à Comissão e 
aos Estados-membros que respeitem a diversidade das mo-
dalidades de organização e de gestão dos serviços sociais 
de interesse geral, assim como os recursos e os métodos 
de financiamento desses serviços. Além disso, o Parlamento 
Europeu regista que, em alguns Estados-membros, a des-
centralização de poderes em prol das autoridades regionais 
ou locais para a prestação de serviços sociais de interesse 
geral não foi acompanhada de recursos orçamentais eficientes 
que permitam um nível quantitativo e qualitativo óptimo de 
prestação de serviços, falha que deveria ser colmatada pelos 
Estados-membros.
O sector daqueles serviços emprega um número crescente de 

pessoas e regista um aumento de emprego superior à média 
de outros sectores económicos. Além disso, trata-se de um 
sector com uma grande participação de mulheres e no qual se 
encontram “modelos interessantes de flexibilidade profissio-
nal”, como o trabalho a tempo parcial, o horário flexível ou o 
voluntariado, que devem ser promovidos e beneficiar de uma 
protecção adequada no âmbito do direito do Trabalho, afirma 
o relatório do deputado, que também refere a preocupação da 
precariedade “profissional, que deve ser evitada”.
No seu relatório, Joel Hasse Ferreira apela à Comissão e aos 
Estados-membros para que “protejam e promovam modalida-
des de emprego recorrentes no sector dos serviços sociais de 
interesse geral, como o trabalho das mulheres, a flexibilidade da 
organização do tempo de trabalho, o trabalho a tempo parcial 
e o recurso ao voluntariado”, evitando ao mesmo tempo situa-
ções de fraude e de precariedade e sem que tal provoque uma 
deterioração das condições dos trabalhadores do sector ou o 
recurso a pessoal não qualificado ou pouco qualificado”.
O Parlamento Europeu considera também urgente e impres-
cindível a clarificação dos conceitos em jogo e do quadro 
jurídico no âmbito do qual operam os Serviços Sociais de In-
teresse Geral. Por outro lado, defendem a convocação de um 
“fórum europeu”, a realizar sob os auspícios do Parlamento 
Europeu que reúna organizações sociais dos Estados-mem-
bros e representantes da Comissão e do Conselho.

Os deputados Jamila Madeira e Joel Hasse Ferreira promoveram em Setúbal uma 
audição sobre a política marítima e a estratégia para os oceanos.


