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A PRESIDÊNCIA 
PORTUGUESA

No passado dia 11, em Estrasburgo, o sonho tornou-se realida-
de. Pela primeira vez, no Parlamento Europeu, os Presidentes 
das três instituições europeias comunicaram entre si e com os 
deputados dos vinte e sete Estados-membros em português. 
Aconteceu na apresentação do programa da Presidência 
Portuguesa e vai ficar na história da União Europeia (UE): um 
português na Presidência do Conselho, José Sócrates, e outro 
na Presidência da Comissão, Durão Barroso! 
Na minha intervenção, aproveitei para realçar o facto e sublinhar 
que, nos séculos XV e XVI, a língua portuguesa deu a volta ao 
mundo, tendo sido a primeira língua europeia a estabelecer o 
diálogo entre o Ocidente e o Oriente e que é, actualmente, fala-
da por mais de 220 milhões de pessoas espalhadas pelos cinco 
continentes. Cheia de orgulho, citei António Ferreira:" Floresça, 
fale, cante, ouça-se e viva a Portuguesa Língua”. 
A Presidência Portuguesa ainda agora começou e já deixou 
uma marca indelével. A primeira cimeira União Europeia/Brasil 
foi um êxito. Não era, aliás, aceitável que nas parcerias estraté-
gicas da UE com os países BRIC (Brasil, Rússia, Índia, China) 
faltasse o B de Brasil. Há agora melhores condições para a 
Europa dar um novo impulso às relações com o Mercosul e às 
negociações de Doha e combater as alterações climáticas.  
A presidência portuguesa começou, portanto, da melhor manei-
ra. Espero que o mesmo se passe com as outras prioridades: 
lançar um novo ciclo da Estratégia de Lisboa, aprovar o Tratado 
Reformador e realizar a segunda cimeira com África. 
Em relação ao Tratado, o mandato do Conselho foi "preciso e 
claro". Não está tudo em discussão. Não se pode reabrir o debate 
sobre matérias que estão encerradas. A substância está acor-
dada, falta a formulação concreta. É preciso evitar acidentes de 
percurso, para que a Europa não fique paralisada porque alguém 
tropeçou numa vírgula ou colidiu com uma palavra. É urgente 
encontrar uma solução que permita à Europa sair do impasse. No 
último Conselho foi dado o pontapé de saída, agora é necessário 
concluir o trabalho. A Europa tem de dar sinais positivos aos 
cidadãos europeus e ao mundo. Nós, europeus, precisamos de 
uma Europa forte e unida, capaz de responder aos desafios da 
globalização. E o Mundo precisa de uma Europa mais presente 
e influente na resolução dos problemas mundiais. 
A Presidência da UE é uma oportunidade única para Portugal 
granjear prestígio e se afirmar internacionalmente. Durante seis 
meses, os senhores do mundo vão olhar-nos de outro modo, 
uma vez que as grandes decisões de política externa passam 
obrigatoriamente por Lisboa. Cimeiras de Chefes de Estado 
e de Governo, reuniões de alto nível, conferências, visitas e 
encontros de todo o tipo vão suceder-se e até sobrepor-se. Por-
tugal vai estar no centro das atenções. Nos fora internacionais, 
a opinião do governo português contará mais do que nunca e 
a sua voz terá a força e a importância de toda a Europa. Se a 
Presidência Portuguesa for um êxito – como se espera e deseja 
– daí resultarão claros benefícios para a Europa e mais ainda 
para Portugal. Os portugueses têm de perceber que o sucesso 
da política externa portuguesa se reflecte na política interna e 
que, cada vez mais, as decisões de Bruxelas condicionam as 
políticas nacionais. Esta é uma oportunidade (provavelmente 
a última) que não podemos desbaratar. A responsabilidade 
não é só do governo, é de todos os portugueses. Se cada um 
contribuir, o êxito está garantido.   

UMA PRESIDÊNCIA PARA AFIRMAR 
PORTUGAL E A EUROPA
“Tenho confiança que este semestre marcará a saída dos impas-
ses e bloqueios que persistem há demasiado tempo no projecto 
europeu”, afirmou, referindo-se particularmente ao novo Tratado 
Reformador, o primeiro-ministro José Sócrates no Parlamento 
Europeu, em Estrasburgo, onde apresentou aos deputados o 
programa da Presidência Portuguesa. Será um semestre para 
afirmar Portugal na Europa e a Europa no mundo.
O primeiro-ministro sublinhou que a Presidência Portuguesa 
“parte com confiança” para o cumprimento do seu programa, 
sobretudo devido ao “mandato claro e preciso, como sempre 
Portugal considerou necessário”, acordado no Conselho 
Europeu de 21 e 22 de Junho.
“Sei bem que o que temos pela frente é um trabalho de ne-
gociação e de concertação difícil e exigente. Estou preparado 
para os problemas que sempre surgem, em especial na fase 
final dos processos negociais. Mas uma coisa para mim é 
clara. O nosso mandato não é para alterar o mandato, mas 
sim para transformar o mandato em Tratado”, disse.
Já depois da sua apresentação no hemiciclo, numa conferên-
cia de Imprensa conjunta com os presidentes do Parlamento 
Europeu e da Comissão Europeia, Hans-Gert Pöttering e 
Durão Barroso, José Sócrates exprimiu o seu desejo de ver 
o texto que vai substituir a Constituição Europeia chamar-se 
“Tratado de Lisboa”.
Entre as prioridades da Presidência Portuguesa, a Agenda de 
Lisboa estará também no centro das preocupações, na me-
dida em que a estratégia que foi definida em 2000 com vista 
a reforçar a competitividade com coesão social, a aposta no 
conhecimento e na inovação, permanecem o caminho certo e 
mantém o apoio das principais forças políticas europeias”.
“Prepararemos o novo ciclo da Agenda de Lisboa mantendo 
o equilíbrio entre as suas três componentes: a económica, a 
social e a ambiental”, disse.
O reforço do papel da Europa no mundo é outra das grandes 
vertentes da Presidência Portuguesa, merecendo uma refe-
rência particular as Cimeiras UE/Brasil, que se realizou com 
enorme sucesso nos dias 5 e 6 de Julho, e UE/África e as 
reuniões ministeriais com os países da orla mediterrânica.
Sobre a Cimeira com África, José Sócrates afirmou que 
“nada pode justificar que ao longo de sete anos não tenha 
tido lugar este tipo de encontros ao mais alto nível”. Segundo 

afirmou, Portugal está particularmente bem posicionado para 
assumir esta responsabilidade e conta assim conseguir um 
relançamento do diálogo e da cooperação nos temas de maior 
interesse comum.
“As reuniões EUROMED, por seu turno, inserem-se num 
quadro de cooperação no âmbito do denominado processo de 
Barcelona e da Nova Política de Vizinhança, mas sublinham o 
valor que atribuímos ao relançamento de um debate político 
de fundo com os nossos parceiros da orla sul do Mediterrâ-
neo”, disse o primeiro-ministro.
Também a luta contra o terrorismo e as questões da imigração, 
são outros assuntos que merecerão uma atenção particular da 
Presidência Portuguesa.
 
MOMENTO HISTÓRICO

A Presidência Portuguesa da União Europeia viveu um momento 
histórico invulgar, ao ter nas três instituições três portugueses a 
liderar um acto público europeu. Além de José Sócrates, que 
preside ao Conselho Europeu e de Durão Barroso, que é o 
presidente da Comissão Europeia, a sessão em Estrasburgo em 
que foi apresentado o programa da presidência foi presidida por 
Manuel dos Santos, vice-presidente do Parlamento Europeu.
Ao intervir, a presidente da delegação socialista portuguesa no 
Parlamento Europeu, Edite Estrela, sublinhou o momento histó-
rico de “pela primeira vez o diálogo europeu ao mais alto nível 
se fazer em português” e disse que a Presidência Portuguesa já 
tinha deixado uma marca indelével. “A primeira Cimeira União 
Europeia-Brasil foi um êxito”, afirmou.
Quanto à aprovação do novo Tratado, chamou a atenção para o 
facto de “não estar tudo em discussão, referindo-se à tentação ma-
nifestada por alguns Estados-membros de reabrir as negociações. 
“A substância está acordada. Falta a formulação concreta”, disse.
“Que não haja acidentes de percurso, são os meus votos, para 
que a Europa não fique paralisada porque tropeçou numa vírgula 
ou colidiu com uma palavra. Seria um péssimo sinal para os 
cidadãos e para o mundo”, concluiu.
Por sua vez, Manuel dos Santos considerou que a apresentação 
do programa da presidência “não podia ter sido melhor. A pri-
meira boa impressão foi sedimentada e o Parlamento Europeu 
tornou-se num aliado determinado da Presidência Portuguesa”, 
disse. Manuel dos Santos sublinhou que o Parlamento Europeu 
“se colocou sem margem para dúvidas ao lado do primeiro-mi-
nistro português e depositou nele todas as expectativas para 
que seja ultrapassada a crise institucional”.

José Sócrates apresentou o programa da Presidência 
Portuguesa da UE no Parlamento Europeu, em Estrasburgo

A Delegação do PS no Parlamento Europeu, presidida por Edite 
Estrela, assinalou o semestre da Presidência Portuguesa da 
União Europeia com uma recepção, em Bruxelas.
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EUROPA: 
O DESAFIO 
DA SOCIAL-
DEMOCRACIA
O esforço da social-democracia 
europeia para preservar o modelo 
social europeu pode vir a revelar-
se inglório se a União Europeia não repensar a sua 
arquitectura económica. Renovar o quadro das políticas 
macroeconómicas europeias é, talvez, um dos maiores 
desafios dos socialistas europeus.
A Europa, no seu conjunto, tem sido fustigada pelo 
desemprego, marcada por um crescimento económico 
anémico e incapaz de inverter o progressivo aumento 
das desigualdades ou de diminuir a pressão sobre os 
seus Estados-Sociais.
A arquitectura económica, de inspiração liberal e 
monetarista, que governa a Europa e que poucos 
sociais-democratas questionam é uma das principais 
razões para a difícil situação que a Europa atravessa 
há já vinte anos.
Todos os sociais-democratas europeus, quando no 
poder nos seus países, têm feito as reformas possíveis 
para no actual contexto procurarem garantir a sustenta-
bilidade a longo prazo dos respectivos Estados-Sociais. 
A verdade é que sem crescimento económico na Europa 
será impossível garantir a sobrevivência da maior reali-
zação da esquerda europeia: o Estado Bem-Estar.
A desregulamentação do mercado de trabalho e a 
privatização de alguns serviços públicos têm sido 
apresentadas como soluções para o fraco crescimento 
económico. A verdade é que as receitas liberais têm sido 
implementadas na Europa de forma progressiva nos 
últimos 20 anos sem apresentarem resultados, antes 
agravando a situação económica e social.
Temos uma política monetária de âmbito europeu con-
duzida por um Banco Central independente de qualquer 
poder democrático e subjugada a um só objectivo: a 
estabilidade de preços. A política monetária restritiva 
seguida pelo Banco Central Europeu (BCE) tem pena-
lizado fortemente o investimento privado e o consumo 
das famílias.
A acrescentar às dificuldades criadas pelo actual estatuto 
do BCE está a absoluta falta de coordenação da política 
monetária, de base europeia, com as políticas orçamen-
tais e fiscais, que são da exclusiva responsabilidade dos 
governos nacionais. Como se não bastasse, as políticas 
orçamentais nacionais estão ainda condicionadas pelo 
Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) que os 
portugueses conhecem bem e que tem asfixiado as 
economias nacionais e servido como o mais eficaz 
instrumento ao serviço da retirada forçada dos estados 
nacionais das suas funções sociais.
Como se ainda não fosse possível construir um am-
biente ainda mais desfavorável ao crescimento eco-
nómico e à preservação do modelo social europeu, a 
União Europeia, que foi capaz de impor regras comuns 
no que toca à política orçamental por exemplo, não as 
consegue impor no que diz respeito ao regime fiscal, 
legislação laboral ou política social. Temos portanto 
aquilo a que se chama de “regulação assimétrica”. A 
ausência de harmonização nestes domínios tem con-
duzido a uma competição entre os Estados-membros 
que têm pressionado para baixo os seus padrões 
sociais. A competição fiscal, permitida pela ausência 
de harmonização sobre a fiscalidade das empresas, 
tem corroído a base fiscal dos estados nacionais 
impedindo-os de financiarem os seus estados sociais 
ou forçando-os a substituírem os impostos sobre o 
capital por mais impostos sobre o factor trabalho ou 
sobre o consumo.
Se não formos capazes de defender e construir uma 
alternativa social-democrata à arquitectura económica 
neoliberal que governa a Europa pode não nos restar 
outro papel que não seja o de coveiros do modelo social 
europeu. 

Pedro Nuno Santos
Deputado; Líder da JS

PARLAMENTO APROVA MEDIDAS 
PARA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA
O Parlamento Europeu adoptou por larga maioria o relatório do 
socialista alemão Willy Pieck sobre uma política marítima euro-
peia integrada, que contém mais de 80 medidas a nível ambien-
tal, económico, turístico e pesqueiro. O relatório teve uma vasta 
contribuição dos deputados socialistas portugueses, que além de 
terem realizado diversas sessões públicas em várias cidades do 
país para discutir o Livro Verde da Comissão, intervieram também 
na sessão plenária de Estrasburgo. Paulo Casaca, Emanuel Jar-
dim Fernandes e Jamila Madeira defenderam soluções para uma 
política integrada para os mares que permita o aproveitamento 
de todo o enorme potencial que este sector possui.
Tendo como base o Livro Verde da Comissão Europeia “Para 
uma futura política marítima da União: Uma visão europeia para 
os oceanos e os mares”, o Parlamento Europeu exprimiu o seu 
inteiro apoio a uma abordagem integrada da política marítima 
que, pela primeira vez, descreve e identifica a interdependência 
entre áreas como o transporte marítimo, os estaleiros, a seguran-
ça dos navios, o turismo, a pesca, a política portuária, o ambiente 
marinho, a investigação, a indústria e o ordenamento espacial.
Para o Parlamento Europeu, uma política marítima europeia 
orientada para o futuro consiste numa combinação sensata da 
protecção do ambiente marinho com uma exploração inovadora 
e inteligente dos mares, providenciando, ao mesmo tempo, que a 
sustentabilidade continue a ser o elemento fundamental da política 
marítima.
Ao intervir no plenário, o deputado Paulo Casaca exprimiu seis 
preocupações fundamentais que devem ser levadas em consi-
deração na elaboração de uma política europeia para os mares 
e os oceanos: fazer com que a legislação existente e a criar seja 
integrada num quadro único; que a gestão seja também integrada 
no contexto de um planeamento marítimo que tenha em conta os 
vários interesses; que seja integrado o mar na legislação ambien-
tal existente; que se ponha em prática uma gestão baseada nos 
ecosistemas marinhos; que se promova o desenvolvimento das 
comunidades piscatórias com a mesma aproximação desenvolvida 
com sucesso no domínio rural; que se crie um quadro integrado 
para o controlo e aplicação dessa legislação nos mares.
No mesmo sentido foi a intervenção de Emanuel Jardim Fernan-
des, que considerou essenciais para uma política marítima euro-
peia que sejam levados em atenção aspectos como a melhoria 

da gestão e exploração sustentável dos recursos marinhos, a 
valorização das zonas costeiras através da adopção de medidas 
específicas, o apoio aos transportes marítimos respeitadores do 
ambiente, o apoio à investigação marinha, sobretudo em áreas 
como a medicina e energia e a formação da vida profissional no 
sector marítimo, tanto no mar como em terra, e a garantia de que 
o turismo, enquanto uma das principais actividades económicas 
ligadas aos oceanos, é devidamente tida em conta.
Por sua vez, Jamila Madeira, considerou que “as políticas secto-
riais e isoladas que actualmente existem não correspondem aos 
desafios que o novo século implica ao nível dos mares”, pelo que 
a União Europeia precisa de uma visão integrada.
“As alterações climáticas, a poluição, a pressão urbanística nas 
zonas costeiras, a falta de tratamento de águas que desaguam 
nos nossos mares, são tudo matérias que devem receber a nossa 
particular atenção, estudo e preocupação comum. É essencial 
aliar estas preocupações à inovação e aos novos recursos 
energéticos, que podemos retirar dos mares com uma energia 
proveniente das ondas, e à criação de centros de excelência que 
se dediquem ao estudo dos oceanos”, afirmou a deputada.
Referência ainda para o facto de Joel Hasse Ferreira ter apre-
sentado à Comissão Europeia o relatório integral da conferência 
organizada conjuntamente com Jamila Madeira sobre a “Estraté-
gia Oceânica”, que se realizou em Março, em Setúbal.

REFORÇAR OBJECTIVOS
DO MILÉNIO

A deputada Ana Gomes lamentou que nas prioridades 
indicadas em vários documentos de estratégia nacional 
não exista um maior investimento nos objectivos de de-
senvolvimento do Milénio. 
Ao intervir no debate sobre a fiscalização democrática 
no âmbito do Instrumento de Cooperação para o Desen-
volvimento, Ana Gomes sublinhou que os objectivos de 
desenvolvimento do Milénio visam sobretudo combater 
a pobreza, tendo vários dos documentos da estratégia 
nacional incluído actividades ligadas ao comércio, ao 
ensino superior, à aviação civil e até à promoção da 
União Europeia.
“O Parlamento compreende a importância de algumas 
destas acções. No entanto, a nossa prioridade, a prio-
ridade da Comissão, devem ser as actividades que 
estão relacionadas directamente com a concretização 
dos objectivos de desenvolvimento do Milénio, que têm 
um impacto muito mais directo no combate à pobreza”, 
afirmou.
Por outro lado, Ana Gomes esteve na China entre 21 e 31 
de Julho para encontros em Hong-Kong, Macau e Xangai 
com autoridades parlamentares, académicos e repre-
sentantes de ONG. Entre os objectivos desta visita está 
a recolha de elementos para o relatório do Parlamento 
Europeu sobre o “O papel das políticas energéticas da 
China nos países em vias de desenvolvimento”, que será 
elaborado para a Comissão de Desenvolvimento. 
Referência ainda para o facto de Ana Gomes ter liderado 
a Missão de Observação Eleitoral do Parlamento Europeu 
às eleições legislativas de Timor-Leste, que se realizaram 
em 30 de Junho.

RELAÇÕES ASSIMÉTRICAS
NO COMÉRCIO COM A CHINA

As relações comerciais entre a União Europeia e a China “são ex-
tremamente assimétricas”, considerou o deputado Francisco Assis 
no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no âmbito 
de uma pergunta oral ao comissário responsável pelo Comércio 
Externo, Peter Mendelson.
O deputado afirmou que as relações com a China devem basear-se 
numa dialéctica entre os esforço de cooperação com uma grande 
potência emergente cujo mercado está em crescimento, e “uma 
postura de grande exigência em relação a questões que são fun-
damentais e que se prendem com alguns princípios nucleares do 
nosso modelo de organização económica, social e política.
Na sua opinião, a Comissão Europeia tem feito o esforço de adop-
tar os instrumentos de defesa comercial que estão à disposição da 
União Europeia sempre que se verifica que há o perigo real das 
exportações chinesas colocarem em causa alguns sectores indus-
triais como o calçado, o vestuário e os têxteis. Mas isto não invalida 
“a adopção de uma postura de equilíbrio e de grande exigência no 
relacionamento que deve ser mantido com a China”.
A assimetria referida pelo deputado Francisco Assis foi sublinhada 
pelo Comissário Peter Mendelson ao afirmar que “não foi ainda 
alcançado” o equilíbrio nas relações entre a União Europeia e a 
China que se traduzam num benefício mútuo. “O défice comercial 
com a China está a aumentar”, disse o Comissário, que acrescen-
tou que tal não se fica apenas a dever às forças de mercado, mas 
também ao facto do potencial exportador estar a ser prejudicado 
pelas barreiras existentes no mercado chinês.
“Um estudo recente apresentou um número para os custos nas 
barreiras comerciais chinesas, que implicam perdas nas exporta-
ções que rondam os 20 mil milhões de euros anuais”, afirmou Peter 
Mendelson, acrescentando que “a China tem de adoptar medidas 
práticas para resolver este problema”.

Os deputados Paulo Casaca, Jamila Madeira, Hasse Ferreira 
e Emanuel Jardim Fernandes participaram activamente na 
discussão da política marítima europeia



O Parlamento Europeu aprovou por larga maioria a liberaliza-
ção dos serviços postais na União Europeia, mas para entrar 
em vigor em 1 de Janeiro de 2011 e não dois anos antes como 
defendia a proposta de Directiva da Comissão Europeia. Cabe 
agora ao Conselho, no entanto, confirmar ou não a proposta 
aprovada no Parlamento.
Na discussão da proposta de Directiva da Comissão Europeia, 
na qual interveio o deputado Emanuel Jardim Fernandes, o 
Parlamento Europeu quer que o financiamento do serviço 
universal seja garantido a título provisório num mercado intei-
ramente liberalizado e que haja um sistema de reembolso aos 
consumidores em caso de furto, roubo, perda ou deterioração 
de envios postais.
A liberalização dos serviços postais implicará o desapareci-
mento do monopólio (área reservada) detido pelos operadores 
postais públicos da área que abrange a correspondência 
com um peso inferior a 50 gramas. De referir que a Directiva 
dos Serviços Postais de 1997 limitou de forma progressiva 
o âmbito da área reservada inicialmente à correspondência 
com peso inferior a 350 gramas, passando em 2002 para a de 
100 gramas e, finalmente, para a correspondência com peso 
inferior a 50 gramas, a partir de 2006.
Ao intervir em plenário, Emanuel Jardim Fernandes conside-
rou que a última fase da liberalização dos serviços postais 
estava longe de conseguir um mercado competitivo em que 
os maiores ganhadores fossem os consumidores, os traba-
lhadores e as empresas.
“O caminho adoptado pela Comissão na sua proposta não 
garantia suficientemente a universalidade dos serviços, nem 

clarificava a forma do 
seu financiamento”, 
afirmou o deputado, 
que defende que a li-
beralização do sector 
só deve ocorrer a partir 
de 2011.
Para fundamentar esta 
posição, o deputado 
defendeu a necessi-
dade de apresentação 
de estudos prévios por 
parte da Comissão 
sobre os custos das 
obrigações de serviço 
público a serem re-
alizados nos planos 
nacionais, nas regras 

de financiamento do serviço universal adaptadas às diferentes 
características dos Estados e das suas regiões, inclusiva-
mente as ultraperiféricas, onde os custos de provisão destes 
serviços são normalmente mais elevados.
O relatório do Parlamento Europeu refere que os preços 
devem ser acessíveis a todos os utilizadores e que quando 
um Estado-membro determinar que as obrigações do serviço 
universal impliquem um custo líquido e representem um en-
cargo financeiro não razoável para os prestadores de serviços 
podem ser accionados os mecanismos para compensar as 
empresas em causa através de fundos públicos.
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Visto de Bruxelas

A FRENTE 
AGRÍCOLA DA 
PRESIDÊNCIA 
PORTUGUESA
Entre os dias 11 e 17 de Julho, em 
Estrasburgo e Bruxelas, a quase 
totalidade dos membros do Governo 
português prestaram provas perante 

os deputados europeus.
A muito boa impressão causada pelo primeiro-ministro no plená-
rio foi bem secundada pelos ministros e secretários de Estado 
que compareceram perante as Comissões Parlamentares. Pude 
confirmá-lo através de troca de impressões com vários colegas 
de diferentes partidos e Estados-membros e, pessoalmente, nas 
audições em que participei nas Comissões relacionadas com a 
Saúde Pública, a Agricultura e as Pescas, onde participaram os 
ministros Correia de Campos e Jaime Silva.
No caso da agricultura, o segundo semestre de 2007 reveste-se 
de particular importância uma vez que, na prática, se encerra 
o ciclo da regulamentação da Reforma de 2003 e se abre a 
discussão sobre a definição do modelo de agricultura europeia 
para lá de 2013.
A PAC conheceu a sua última reforma de fundo em 2003. O 
alargamento da União Europeia e a nova ronda de negociações 
no âmbito da Organização Mundial de Comércio que então se 
perspectivavam tornaram inevitável a adopção do actual modelo 
de Política Agrícola Comum. A sua implementação está agora 
em vias de generalização a todas as Organizações Comuns de 
Mercado, com a reforma da OCM do Vinho, que Portugal tem 
condições para deixar praticamente fechada.
É desejável que assim seja a fim de que o debate político se di-
reccione em pleno para o "health check" da PAC cujo documento 
de orientação será apresentado já em Outubro pela Comissão.
O Presidente do Conselho Agrícola esteve à altura do que lhe era 
exigido e revelou conhecer bem e ter bastante sensibilidade para 
os temas em fase de discussão, com destaque para o “Vinho”. 
Por outro lado, a consonância de posições sobre o futuro da PAC 
entre o actual e o anterior governo do PS augura, também neste 
aspecto, uma boa expectativa quanto à possibilidade de Portugal 
poder ajudar a influenciar no bom sentido as necessárias e inevi-
táveis mudanças na política agrícola e rural da União Europeia. 
É bom lembrar que, em 2001, as arrojadas posições defendidas 
por Portugal foram muito contestadas pelo então líder da oposi-
ção, que o destino veio a colocar sucessivamente na chefia do 
Governo de Portugal e na presidência da Comissão Europeia. 
Certamente para seu próprio espanto algumas dessas propostas 
foram posteriormente retomadas pela Comissão no seu docu-
mento inicial para a reforma de 2003. 
Pena que o compromisso final no Conselho, nesse ano, que 
contou com o entusiasmado apoio do Governo de então, tivesse 
ficado muito aquém do inicialmente proposto pela Comissão e 
não tivesse ido mais longe no reforço do apoio ao desenvolvi-
mento rural e na conciliação da orientação da agricultura europeia 
para o mercado com a introdução de critérios de maior justiça e 
equidade nos critérios para aplicação do regime de pagamento 
único (RPU). Estes acabaram por ficar reduzidos a períodos 
históricos de referência que, em vez de atenuarem, perpetuaram 
as injustiças entre agricultores, entre regiões e entre Estados-
membros, penalizando sobremaneira o nosso país.
Espera-se assim que Portugal possa dar o pontapé de saída 
neste debate, rompendo com as teses dominantes que neste 
momento oscilam entre a defesa da manutenção do "status 
quo" e a "renacionalização da PAC", ambas as soluções com 
péssimas consequências para Portugal.
Não sendo viável manter o “status quo” numa Europa a 27 ou 
mais Estados-membros, a política agrícola e rural do futuro com 
a qual Portugal terá de se comprometer, terá de ser bastante 
mais justa e bem mais amiga do ambiente e dos consumidores, 
se quiser resistir às investidas renacionalizadoras, manter o seu 
cariz comunitário e ser aceite pelos contribuintes europeus.

Capoulas Santos
Deputado Europeu

APROVADA LIBERALIZAÇÃO PARA �011
DOS SERVIÇOS POSTAIS EUROPEUS

TRANSIÇÃO PARA O EMPREGO 
CENTRAL NO DIREITO DO TRABALHO
“O direito do trabalho, para responder aos desafios do século 
XXI, deve sobretudo centrar-se, não propriamente na protec-
ção de empregos específicos, mas na segurança do emprego 
ao longo da vida do trabalhador, de forma a facilitar tanto a 
entrada e a permanência no mercado de trabalho, como as 
transições entre desemprego e emprego e de um emprego 
para outro”, afirma o relatório sobre a modernização do 
direito do trabalho aprovado por larga maioria no Parlamento 
Europeu e em cujo debate interveio o deputado Joel Hasse 
Ferreira.
O relatório aborda particularmente questões como os contra-
tos e horários de trabalho, a “flexisegurança” e a simplificação 
de procedimentos administrativos. Considera, por exemplo, 
que para combater o emprego precário e atípico poderia 
estabelecer-se um sistema de aumento progressivo das con-
tribuições para a segurança social de acordo com o princípio 
de que quanto mais baixa for a categoria de emprego (curto 
período, fracas perspectivas e riscos elevados), mais elevadas 
serão as contribuições para a segurança social.
Ao intervir em plenário, o deputado Joel Hasse Ferreira consi-
derou que a “flexisegurança” só pode ser atingida através de 
um direito do trabalho eficiente e moderno e que a negociação 

colectiva e a existência 
de parceiros sociais são 
parte importante para a 
sua abordagem.
O deputado considerou 
muito relevante o facto 
do relatório aprovado 
convidar os Estados-
membros para reve-
rem e adoptarem os 
sistemas de segurança 
social, de forma a com-
plementarem as políti-
cas activas do mercado 
de trabalho, nomeada-
mente a formação e a 
aprendizagem ao longo 
da vida.

Hasse Ferreira destacou também as emendas que apresen-
tou ao relatório sobre a importância das PME, que consti-
tuem “um motor fundamental para a criação e o aumento de 
emprego na Europa”.

Jardim Fernandes interveio na 
discussão sobre a proposta de 
Directiva dos Serviços Postais

Hasse Ferreira interveio na 
discussão do relatório sobre a 
modernização do Direito de Trabalho
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EUROSÍNTESE
LULA DA SILVA NO PARLAMENTO EUROPEU
O deputado Sérgio Sousa Pinto, presidente da delegação 
do PE para as Relações com o Mercosul e o vice-pre-
sidente do PE, Manuel dos Santos, participaram numa 
reunião com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, em que 
estiverem presentes os presidentes dos grupos políticos 
do Parlamento Europeu. Sousa Pinto participou também 
no Fórum UE/Brasil, subordinado ao tema “Brasil e Euro-
pa: fronteiras do futuro”. O deputado lamentou o actual 
estado de bloqueio das negociações UE-Mercosul para o 
estabelecimento de um acordo de comércio livre. Segundo 
afirma, os países do Mercosul constituem o bloco regional 
mais próximo da Europa no que se refere à defesa de uma 
ordem internacional bipolar e assente no respeito pelo 
direito internacional. 
 
APOIO A REFUGIADOS IRAQUIANOS
O Parlamento Europeu aprovou uma resolução proposta 
pelo deputado Paulo Casaca sobre a situação humani-
tária dos refugiados iraquianos. A Resolução faz eco dos 
“urgentes apelos lançados pelo Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados, em 7 de Fevereiro de 
2007, no sentido de um incremento do apoio internacional 
para os países que acolhem refugiados em fuga do Iraque”. 
Evoca também a Conferência Internacional sobre o Iraque 
de 17 e 18 de Abril de 2007, em Genebra, “tendo em vista 
uma maior consciencialização do nível das necessidades 
humanitárias no Iraque e na região e o apelo lançado pelo 
ACNUR para que todas as fronteiras permaneçam abertas 
a pessoas que necessitam de protecção”.
 
CONFERÊNCIA PARA O MÉDIO ORIENTE
A deputada Jamila Madeira apelou à realização de uma con-
ferência internacional de base regional, com o envolvimento 
das países da região, sob a égide das Nações Unidas ou do 
Quarteto Para a Paz, para se encontrar uma solução polí-
tica para o conflito no Médio Oriente. A deputada interveio 
num dos painéis da conferência organizada pelo Grupo do 
PSE sobre a situação no Médio Oriente, que contou com a 
participação do Alto Representante da União Europeia para 
a Política Externa, Javier Solana e com o coordenador da 
presidência da União Europeia para o Processo de Paz no 
Médio Oriente, Almeida Sampaio, entre outros. A deputada 
considera que o papel da iniciativa árabe é de particular 
importância e que a União Europeia deve ter “o papel de 
promover o diálogo entre as partes, criando pontes”.

DISCRIMINAÇÃO POSITIVA INDISPENSÁVEL
“As acções de descriminação positiva são indispensáveis 
e urgentes”, considerou a deputada Edite Estrela numa 
conferência organizada pelo Grupo do PSE, ao intervir no 
painel sobre “A acção da UE contra as discriminações”. A 
deputada, autora do relatório sobre “A Estratégia de Lisboa 
na perspectiva de género”, defendeu concretamente a 
adopção de medidas destinadas a proteger tanto a mater-
nidade como a paternidade através, por exemplo, do reforço 
das licenças de maternidade/paternidade sem perda de 
direitos profissionais ou de medidas fiscais que favoreçam 
a igualdade. Segundo sublinhou, a União Europeia tudo 
deve fazer para que seja criada uma sociedade baseada 
na inclusão, única forma de serem alcançados os objectivos 
da Estratégia de Lisboa.

OCM DO VINHO EM DISCUSSÃO
O deputado Capoulas Santos reclamou perante a co-
missária europeia Mariann Fisher Böel, responsável pela 
Agricultura, melhorias no futuro quadro regulamentador 
da Organização Comum do Mercado do Vinho. Capoulas 
Santos saudou, no entanto, o acolhimento de algumas das 
mais importantes recomendações do Parlamento Europeu, 
como a redução da área de vinha elegível para arranque de 
400.000 para 200.000 hectares, e a intervenção dos gover-
nos nacionais na decisão final sobre as áreas a arrancar. 
Por outro lado, na apresentação do programa agrícola da 
presidência portuguesa, na Comissão de Agricultura do 
Parlamento Europeu, Capoulas Santos interpelou o ministro 
Jaime Silva quanto à reforma do sector do vinho e sobre o 
início da discussão relativa ao futuro da PAC após 2013.

TRATADO REFORMADOR FUNDAMENTAL 
PARA FAZER AVANÇAR EUROPA SOCIAL

MINISTROS PORTUGUESES APRESENTAM PRESIDÊNCIA
Os ministros do Governo português apre-
sentaram nas comissões parlamentares 
do Parlamento Europeu, entre os dias 11 
e 17 de Julho, o programa da Presidên-
cia Portuguesa da União Europeia para 
as respectivas áreas sectoriais. 
Os membros das comissões parlamen-
tares deram um bom acolhimento e 
manifestaram apoio aos programas sec-
toriais da actual Presidência da União. 
Os ministros da Presidência, Pedro Silva 
Pereira, Saúde, Correia de Campos, 

Economia e Inovação, Manuel Pinho, 
Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Mariano Gago, Cultura, Isabel Pires de 
Lima, Obras Públicas e Transportes, 
Mário Lino, apresentaram as prioridades 
políticas nas respectivas Comissões 
parlamentares. 
Dia 17 de Julho, foi a vez dos ministros 
dos Negócios Estrangeiros, Luís Ama-
do, Agricultura e Pescas, Jaime Silva, 
Ambiente e Ordenamento do Território, 

Nunes Correia, Justiça, Alberto Costa 
e Administração Interna, Rui Pereira, 
bem como os secretários de Estado 
dos Assuntos Europeus, Manuel Lobo 
Antunes, dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, João Cravinho, e do Co-
mércio, Fernando Serrasqueiro. 
Na Comissão dos Assuntos Económicos 
do Parlamento Europeu, o ministro das 
Finanças Teixeira dos Santos teve igual-
mente um bom acolhimento por parte 
dos deputados.

A superação do impasse institucional é um elemento 
fundamental para dar estabilidade e dinamismo ao pro-
jecto europeu e também à sua dimensão social, afirmou 
o ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira 
da Silva, numa audição promovida pela deputada Jamila 
Madeira, sobre o tema “Um Tratado de Dimensão Social” 
e que teve também a participação, entre outros, de Gui-
lherme de Oliveira Martins e do Secretário-Geral da UGT, 
João Proença.
Vieira da Silva identificou três grandes problemas estru-
turais que constituem desafios sérios aos quais o novo 
Tratado Reformador deve dar resposta. Os problemas 
são o desafio demográfico e a necessidade de promover o 
envelhecimento activo, o bloqueio em matéria de emprego 
que é urgente ultrapassar através da aprovação de dispo-
sições legislativas que aproximem os Estados-membros, e 
a emergência da nova pobreza, que atinge particularmente 
as famílias monoparentais e as crianças, que precisa de 
uma abordagem europeia mais forte.
Para o ministro da Solidariedade, uma evolução institucio-
nal positiva seria determinante para que estes problemas fossem 
encarados de forma mais eficaz e para que a Europa social fosse 
aprofundada. Para isso, o ministro destacou entre os desafios 
a necessidade das estruturas administrativas e governativas 
europeias inscreverem como uma das suas preocupações 
aproveitarem todo o seu potencial para serem promotoras de 
desenvolvimento.
Por outro lado, importa interiorizar a preocupação com a coesão 
social e particularmente a territorial, porque não pode haver um 
grande espaço unido monetariamente por uma moeda única 
sem uma política redistributiva a nível territorial. Outro factor de-
terminante é fazer do novo Tratado Reformador um instrumento 
que dinamiza a produção legislativa europeia, o que se pode 
parcialmente conseguir através do aumento dos domínios em 
que se aplica a maioria qualificada no processo de decisão e da 
co-decisão com o Parlamento Europeu.
O ministro Vieira da Silva considerou ainda como desafios a 
vencer na sequência da aprovação do novo Tratado a construção 
de uma mensagem política europeia no domínio da Europa social 
e conseguir uma efectiva coordenação estratégica das políticas 

económicas e do reforço da dimensão social da Estratégia de 
Lisboa.
É neste contexto que se insere a perspectiva da deputada Jamila 
Madeira, que ao apresentar o tema da audição sublinhou que 
se vive um momento particularmente oportuno para envolver 
os portugueses nas questões do Tratado sobretudo no aprofun-
damento da sua dimensão social, tanto na vertente de natureza 
mais legislativa, como de resposta directa às necessidades das 
pessoas.
O secretário-geral da UGT, João Proença, pôs em evidência 
algumas das dificuldades do actual debate sobre as questões 
sociais na Europa, sublinhando que não existe qualquer contra-
dição entre coesão social e competitividade, antes pelo contrário, 
podem ambas constituir factor de reforço mútuo. “É fundamental 
que haja na Europa um avanço maior a nível social”, disse, 
afirmando que em termos de Directivas comunitárias pouco ou 
nada se tem evoluído nos últimos anos.
Sobre o Tratado Reformador, considerou que ele representa um 
progresso em relação a Nice, mas fica aquém do projecto de 
Tratado Constitucional rejeitado em França e na Holanda.
Guilherme de Oliveira Martins, que foi um dos representantes 
de Portugal na Convenção Europeia, considerou que sem uma 
articulação das políticas económicas não pode haver uma con-
sistente dimensão social e que os direitos sociais são reforçados 
como mensagem política no novo Tratado.
Por outro lado, considerou que falar da Estratégia de Lisboa é 
falar da necessidade de, através da governação económica, se 
poder articular objectivos concretos na inovação, competitivida-
de e justiça social e assim conseguir-se crescimento, coesão e 
justiça redistributiva.
Destaque também para as intervenções da deputada Maria de 
Belém, que encerrou a audição, para os professores Bacelar 
Gouveia, Medeiros Ferreira e Luís Marinho, para Diamantino 
Durão, Reitor da Universidade Lusíada, onde se realizou o even-
to, e para o embaixador da República Checa Ladislav Skerik. O 
assistente estagiário para a realização da audição foi Bernardo 
Gomes da Silva e o moderador foi o jornalista Pedro Vieira.

O ministro Vieira da Silva identificou desafios e prioridades na área 
social decorrentes do novo Tratado Reformador

A deputada Maria de Belém encerrou a audição promovida por 
Jamila Madeira


