
O Grupo do PSE vai assumir a liderança do debate 
europeu sobre a futura reforma da Política Agrícola 
Comum, sob a orientação do deputado Capoulas 
Santos, recentemente eleito por unanimidade 
coordenador do Grupo do PSE para os assuntos 
agrícolas. Os socialistas europeus vão assim ante-
cipar o debate da chamada “health check” da PAC, 
isto é, o balanço da reforma da PAC introduzida em 
2003 com vista a uma nova política para o sector 
após 2013.
Neste sentido, o Grupo do PSE iniciou a discussão 
do documento de orientação sobre o assunto que 
foi aprovado por unanimidade pelos deputados so-
cialistas na Comissão de Agricultura e no Grupo de 
Trabalho Horizontal que integra as Comissões de 
Agricultura, Ambiente, Pescas, Desenvolvimento 
Regional e Orçamento, e foi objecto de uma pri-
meira apreciação positiva por parte dos socialistas 
europeus. Com esta iniciativa, Capoulas Santos pretende esta-
belecer uma posição consensual no PSE sobre o futuro da PAC, 
matéria em que é tradicionalmente difícil harmonizar posições, 
e colocar os socialistas europeus a liderar o debate na Europa 
sobre o mais importante dossiê agrícola da actual legislatura do 
Parlamento Europeu.
Os socialistas pretendem assim confrontar a Comissão Europeia 
e apresentar aos cidadãos e ao sector propostas avançadas 
e inovadoras visando a criação de um novo modelo de PARC 
(Política Agro-Rural Comum).
Capoulas Santos será o relator do Parlamento Europeu sobre a 
proposta legislativa da Comissão Europeia que deverá ser apre-
sentada durante o primeiro semestre de 2008 e que constituirá, 

como já foi anunciado pelo Presidente Nicolas Sarkozy, uma das 
primeiras prioridades da presidência francesa da União Europeia, 
que decorrerá no segundo semestre de 2008.
As discussões sobre este tema serão lançadas durante a presidên-
cia portuguesa da União, que vai decorrer até ao final do ano.
Referência, por outro lado, para o facto de Capoulas Santos ter 
participado, em meados de Setembro, numa audição promovida 
pelo Parlamento Europeu sobre a reforma da OCM do vinho. 
O deputado defendeu com intransigência a manutenção das 
Denominações de Origem Protegida e recusa as propostas para 
rotulagem dos vinhos de mesa, que considera demagógicas e 
impraticáveis e, por isso, susceptíveis de desqualificar a actual 
credibilidade das DOP.
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SOCIALISTAS EUROPEUS ASSUMEM LIDERANÇA
NA DISCUSSÃO SOBRE REFORMA DA PAC

DEPUTADOS QUERAM ACÇÕES CONCRETAS
NA PREVENÇÃO DE CATÁSTROFES NATURAIS
Os deputados Edite Estrela e Paulo Casaca manifestaram a sua 
solidariedade com as vítimas dos incêndios e catástrofes naturais 
ocorridas durante o Verão em vários países europeus. Numa 
intervenção no plenário de Estrasburgo, Edite Estrela alertou para 
a necessidade de se passar “das palavras aos actos” para que 
aquelas situações não se repitam todos os anos.
A deputada apontou algumas medidas para combater aquele tipo 
de problemas que passam por “melhorar” a eficácia do mecanismo 
de protecção civil a nível europeu. “É necessário reforçar a coorde-
nação a nível europeu, mas também melhorar os mecanismos a 
nível nacional”, disse a deputada, recordando que, em 2003 e 2005, 
Portugal teve de enfrentar incêndios devastadores, mas que, em 
2007, foi possível ajudar a Grécia destacando meios aéreos.
Edite Estrela defendeu também sanções, como, por exemplo, o im-
pedimento de construir durante 10 ou 15 anos nas áreas ardidas.
Por sua vez, Paulo Casaca defendeu o reforço da coordenação 
europeia naquela área. Na sua opinião, a dimensão dos desafios 
colocados pelos desastres naturais está muito para além das 
capacidades de cada Estado-membro considerado individual-
mente. Para o deputado, a Comissão Europeia devia formalizar 
as medidas apresentadas pelo ex-comissário europeu Michel 
Barnier no sentido de apetrechar a Europa de um mecanismo 
que consiga dar as respostas de que carece, por exemplo, como 
a criação de um Corpo Europeu de Protecção Civil formado por 

destacamentos 
de Estados-mem-
bros.
Por outro lado, 
na Comissão do 
Ambiente do Par-
lamento Europeu, 
onde o ministro da 
Agricultura, Jaime 
Silva, apresentou 
as prioridades da 

Presidência Portuguesa, Edite Estrela defendeu que “a seca, os 
incêndios florestais e o combate à desertificação devem ser prio-
ridades da política europeia de desenvolvimento rural, ambiental 
e regional”.
Edite Estrela apoiou o compromisso expresso por Jaime Silva de 
avançar rapidamente com a discussão do novo regulamento sobre 
o Fundo de Solidariedade.
A deputada reiterou a necessidade de adequar aquele fundo, de 
modo a dar resposta em tempo útil aos danos provocados pelas 
catástrofes naturais, designadamente às necessidades de repo-
sição florestal e de áreas da Rede Natura 2000 afectadas pelos 
incêndios, tal como foi aprovado pelo Parlamento Europeu no 
relatório sobre catástrofes naturais, de que foi relatora.

A Presidência Portuguesa da União Europeia está a meio do 
mandato e verifica-se um grande consenso na avaliação muito 
positiva do seu desempenho. De facto, os diferentes observadores 
europeus - que, no começo, haviam afirmado estarmos perante 
"uma presidência muito bem planeada", com um programa claro 
e com "ambições realistas" -  reconhecem, agora, que o programa 
está ser cumprido e com assinalável êxito. 
Portugal está, portanto, a corresponder às elevadas expectativas 
e a revelar uma grande capacidade de liderança política e de 
intervenção no palco mundial. A realização da primeira Cimeira 
União Europeia/Brasil marcou indelevelmente o arranque e veio 
colmatar uma inexplicável lacuna: O Brasil era o único país BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia, China) com o qual a Europa não tinha uma 
parceria estratégica. Recorde-se que também foi por iniciativa de 
Portugal que, em 2000, se realizou a primeira Cimeira UE/Índia. 
Com este novo relacionamento da UE com o Brasil completa-se 
o ciclo dos BRIC e alarga-se o debate sobre energias renováveis, 
alterações climáticas, comércio internacional, etc.
A Cimeira UE/Ucrânia também correu bem. A diplomacia tem fun-
cionado bem na promoção do diálogo internacional para prevenir e 
resolver conflitos. O processo de negociação do estatuto do Kosovo 
tem sido tratado com a atenção e o cuidado requeridos. Este sen-
sível dossiê não pode dividir a Europa nem agravar tensões entre 
os Estados Unidos e a Rússia. A visita do Ministro Luís Amado a 
Israel e à Palestina, no passado dia 11 de Setembro (antecedida da 
reunião do "Quarteto" para o Médio Oriente, realizada em Julho em 
Lisboa), não tem apenas uma leitura simbólica, é também um sinal 
(para a Palestina e Israel, para a Europa e os Estados Unidos) de 
que é necessário e urgente resolver este conflito cujas consequên-
cias têm afectado, directa ou indirectamente, todo o mundo.
As diligências para dotar a União de um Tratado Reformador vão 
prosseguindo a bom ritmo, ainda que com alguns obstáculos no 
percurso. A Presidência do Conselho tem feito o que lhe compete, 
no cumprimento do mandato que os vinte e sete lhe conferiram. A 
Conferência Intergovernamental reuniu-se ainda no mês de Julho e 
já foi apresentado um projecto de texto que está a ser trabalhado e 
que, se tudo correr bem, será aprovado pelo Conselho informal de 
Outubro, ficando a designar-se “Tratado de Lisboa”. Os cidadãos 
europeus aguardam com natural expectativa a resolução deste 
impasse. E para os observadores internacionais será um sinal da 
capacidade de a União se (des)entender.  
Portugal tem sido palco de reuniões de Comissários e Ministros 
de todos os Estados-Membros e de encontros com governantes 
de todos os cantos do globo. Por todo o país têm sido realizadas 
Conferências Internacionais sobre temas de grande actualidade 
e importância: política marítima europeia; conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal; ciência e tecnologia – concretizar 
as metas de Lisboa; diálogo político UE/África; escassez de água 
e seca; flexigurança; imigração legal, etc.
O diálogo com o Parlamento Europeu, designadamente, os deba-
tes em plenário, tem sido assegurado pelo Secretário de Estado 
Manuel Lobo Antunes que tem estado em grande forma.
José Sócrates está, pois, de parabéns. Mesmo os seus adversá-
rios políticos reconhecem que tem desempenhado bem a função 
de Presidente do Conselho, sem descurar o governo do país. 
Desta vez ninguém pode acusar o Primeiro-Ministro português de 
ausência ou falta de atenção aos assuntos internos por causa da 
Presidência da União Europeia.

AVALIAÇÃO 
POSITIVA

Capoulas Santos foi nomeado por unanimidade coordenador do Grupo do PSE 
para os assuntos agrícolas

Os deputados querem que a UE passe das
palavras aos actos na prevenção de catástrofes



Visto de Portugal

Nº 33 | Setembro 2007 | �

ENVELhECIMENTO 
ACTIVO: 
NOVAS 
OPORTUNIDADES
Vladimir Spidla, Comissário para 
o Emprego, Assuntos Sociais 
e Igualdade de Oportunidades, 
defende que “ os trabalhadores 
mais idosos podem continuar a 
contribuir para a economia, para a sociedade como 
um todo, mas igualmente para a sua dignidade e 
bem-estar pessoais”.
A Europa confronta-se hoje com o envelhecimento 
da força de trabalho, razão pela qual se tem vindo a 
construir um conjunto de respostas políticas variadas, 
da responsabilidade dos governos e dos parceiros 
sociais.
A presença crescente dos trabalhadores mais velhos 
no mercado de trabalho é uma condição, hoje tida 
como necessária, para a sustentabilidade do desen-
volvimento económico e social na U.E.
É neste sentido que se defende um conjunto de inicia-
tivas políticas que visam carreiras profissionais mais 
longas e uma entrada mais tardia na reforma.
As realidades demográficas no contexto da U.E., por 
outro lado, impõem um desafio no sentido do desen-
volvimento das competências e da empregabilidade 
dos trabalhadores mais velhos.
A Fundação Europeia para a melhoria das condições 
de Vida e de Trabalho (Eurofound) tem procurado 
investigar os obstáculos e as oportunidades no campo 
da gestão da idade nas empresas europeias.
Apesar da realidade em investigação ser variável de 
país para país, as taxas de emprego são baixas e 
a idade média de saída do mercado de trabalho, é 
semelhante entre os Estados-membros.
Reconhece-se, que as boas práticas no domínio 
da gestão da idade, implicam medidas específicas 
para combater as barreiras etárias, ou promover a 
diversidade etária, podendo coexistir com outras 
medidas restritivas das oportunidades de emprego 
para trabalhadores mais velhos.
As vantagens para as empresas, revelam-se a nível 
económico, produtivo e de oferta de mão-de-obra. 
Muitas empresas identificaram as competências 
específicas e as qualificações ou experiências dos 
trabalhadores mais velhos como um recurso.
Para os trabalhadores, as vantagens verificam-se na 
melhoria do bem-estar, atitudes profissionais mais 
positivas e um aumento da sua empregabilidade. Os 
trabalhadores mais velhos, apresentam ainda dispo-
nibilidade e interesse em novas aprendizagens.
O futuro destes trabalhadores na Europa, está a ser 
reforçado através de legislação anti-discriminatória, 
contrariando os estereótipos negativos sobre os 
trabalhadores mais velhos e nas políticas públicas 
que vão no sentido de reforçar os desafios e as 
oportunidades de uma força de trabalho em enve-
lhecimento.      
As políticas públicas em Portugal iniciaram já o seu 
caminho, nomeadamente na reforma da segurança 
social, criando as condições para que trabalhadores e 
entidades patronais se disponibilizem para este novo 
desafio. A sociedade portuguesa no seu conjunto tem 
pela frente um novo paradigma relativo: as questões 
da produtividade, do desenvolvimento e do cresci-
mento económico são tarefa de todos e de todas em 
contexto de inclusão.

Maria José Gambôa 
Coordenadora do PS na 
Comissão do Trabalho e 
Segurança Social da A.R.

COMBATE AO TERRORISMO EXIGE
RESPOSTA GLOBAL E CONCERTADA
A Presidência Portuguesa da União Europeia, 
comprometeu-se, na sessão plenária de Estras-
burgo de Setembro, a acelerar o debate sobre 
o combate ao terrorismo na Europa e contribuir 
para, “na altura própria, anunciar um novo co-
ordenar da luta contra o terrorismo”. Falando 
em nome do Conselho, o secretário de Estado 
dos Assuntos Europeus, Manuel Lobo Antunes, 
sublinhou que o terrorismo exige uma resposta 
global e concertada, que passa pelo aumento 
do fluxo e troca de informações, pela coordena-
ção interna de posições e de parcerias com os 
Estados terceiros, pela implementação de uma 
estratégia mundial de combate ao terrorismo 
e pela cooperação estreita com uma série de 
organizações regionais e internacionais.
Ao intervir neste debate, a deputada Ana Gomes, 
membro da Comissão dos Negócios Estrangei-
ros do Parlamento Europeu, considerou “incompreensível a 
relutância” que o Conselho tem demonstrado em dar músculo 
institucional, legal e financeiro à Europol, ao Eurojust, ao Coor-
denador Anti-Terrorismo e ao SITCEN. Segundo a deputada, 
estes organismos “poderiam transformar a articulação ad hoc 
em verdadeira cooperação estratégica contra o terrorismo”. 
“Vários Estados-membros nem sequer ainda ratificaram as 
principais convenções internacionais na matéria”, sublinhou.
“A Al-Qaeda e a ETA não respeitam fronteiras e soberanias 
nacionais, mas as nossas polícias e serviços secretos con-
tinuam tolhidos por barreiras inadequadas. E não é só mais 
eficácia que se exige à Europa, é também mais escrúpulos”, 
afirmou.
Por sua vez, o deputado Paulo Casaca considerou o dia 12 de 
Dezembro de 2006 uma data histórica: “O Tribunal Europeu 
deu toda a razão ao argumento que eu, anos a fio, defendi 
contra o Conselho e contra a Comissão, quanto ao direito de 
ser informado de qual é a acusação de terrorismo”. Porém, 
“não haverá, no entanto, justiça nem uma verdadeira luta con-
tra o terrorismo enquanto vítimas inocentes permanecerem 

nessa lista, como a organização dos Mujahedin do Povo do 
Irão e enquanto a principal organização terrorista que existe 
no mundo, que são os Guardas Revolucionários Iranianos e 
todas as suas organizações-satélite no Iraque, Líbano, Golfo 
e por todo o mundo continuarem, impunemente, sem serem 
beliscadas pelo medo das instituições europeias de enfrentar 
a besta terrorista”, disse.
Ao intervir em nome da Comissão Europeia, o comissário 
Franco Frattini afirmou que a ameaça de novos ataques 
terroristas continua elevada, exemplificando com os que re-
centemente foram frustrados na Dinamarca e na Alemanha, 
o que, por outro lado, também considerou como “uma eficácia 
das medidas de prevenção”.
O Comissário afirmou ainda que a Comissão está a preparar 
um pacote de medidas de luta contra o terrorismo, como 
um plano de acção europeu sobre a segurança dos explo-
sivos, legislação que pune o uso da Internet para preparar 
atentados terroristas ou difundir propaganda terrorista e 
também legislação para um sistema europeu de dados dos 
passageiros.

EURODEPUTADOS QUEREM MAIS RESTRIÇÕES 
NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
O Parlamento Europeu aprovou, na sessão plenária de Es-
trasburgo, um relatório que convida os Estados-membros a 
adoptarem a nível europeu “uma taxa de alcoolémia o mais 
próximo possível do zero” para os novos condutores e apela 
ao reforço das sanções aplicáveis à condução em estado de 
embriaguez, prolongando o período de privação da carta de 
condução. 
Falando em nome do Grupo do PSE e tendo também apre-
sentado algumas propostas de alteração, a deputada Edite 
Estrela, membro da Comissão do Ambiente, Saúde Pública e 
Segurança Alimentar e presidente da Delegação Portuguesa, 
saudou o relatório e defendeu a necessidade de serem pro-
movidos a nível europeu padrões de consumo responsáveis 
e de prevenir o abuso de bebidas alcoólicas em geral, mas 
particularmente por parte de menores de idade, grávidas e 
condutores de automóveis.
Neste sentido, os socialistas europeus apresentaram propos-
tas que vão precisamente no sentido daquilo que foi aprovado 
no relatório, particularmente o lançamento de campanhas de 
educação sobre os riscos inerentes ao consumo nocivo de 
bebidas alcoólicas, limitação do acesso dos jovens às bebidas 
alcoólicas, redução deste tipo de ofertas e elaboração de di-
rectrizes a nível nacional que estabeleçam um limite de idade 
para a compra, venda e fornecimento de bebidas alcoólicas, 
entre outras medidas.
“Estamos preocupados – disse Edite Estrela – com o aumento 
do consumo de álcool entre os jovens, com o facto de come-
çarem a beber cada vez mais cedo e por misturarem álcool 
e droga e conduzirem sob a influência do álcool”. A deputada 
sublinhou ainda que os socialistas europeus concordam 
com a generalidade das medidas propostas para fazer face 

aos riscos inerentes ao consumo excessivo de álcool pelos 
jovens, bem como no que diz respeito à necessidade de 
medidas para combater as consequências sociais nefastas 
do abuso do álcool, designadamente no que se refere à 
violência doméstica.
Edite Estrela considerou, no entanto, ser necessário distin-
guir abuso do álcool do consumo moderado e responsável, 
exemplificando com a cultura existente nos países do Sul da 
Europa. “Na Europa do Sul existe uma cultura de consumo 
moderado de bebidas com uma taxa alcoólica relativamente 
baixa, como o vinho e a cerveja. Estas categorias de bebidas 
fazem parte da cultura de algumas regiões europeias e dão 
contribuições importantes para as respectivas economias. Por 
isso, achamos que não faz sentido colocar indiscriminadamen-
te rótulos nas garrafas de vinho, por exemplo, iguais àqueles 
que existem para o tabaco”, sublinhou.

Ana Gomes e Paulo Casaca intervieram, em Estrasburgo, no debate sobre o 
combate ao terrorismo na Europa

Edite Estrela defendeu a prevenção do abuso de consumo de 
álcool, particularmente em grávidas, menores e condutores
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Visto de Bruxelas

QUANDO O REI 
VAI NU…
Um dos maiores riscos que uma 
sociedade pode correr é deixar-se 
"levar pela onda", desvalorizando 
todos quantos ousem questionar 
o pensamento dominante.
Um exemplo recente respeita à 
lógica liberal que a política euro-
peia (dominantemente de centro-
direita) tem trazido à economia. 

Refiro-me, em particular, ao mandato do Banco Central 
Europeu (BCE) que tem como objectivo central a con-
tenção da inflação através da manipulação da taxa de 
juro; refiro-me também à ideia de que, nos mercados 
financeiros, qualquer tipo de regulação – mesmo a que 
basicamente se destine a aumentar a transparência 
das operações – constitui uma interferência no óptimo 
funcionamento das "leis de mercado".
Nas recentes semanas, tal como era esperado, a 
quebra de confiança nos empréstimos de alto risco no 
mercado imobiliário americano rapidamente contagiou 
a Europa. E afinal, para evitar a hecatombe, lá andou o 
BCE a emprestar dinheiro aos bancos; bancos esses 
que, apesar de deverem saber mais e melhor, não 
resistiram à tentação da especulação desenfreada. O 
Partido dos Socialistas Europeus (PSE) tinha vindo, 
persistentemente, a propor medidas de regulação dos 
mercados financeiros especulativos e, muitos dos seus 
membros, defenderam uma reavaliação do mandato 
do BCE de modo a incluir na sua intervenção outros 
objectivos para além da inflação (como o crescimento 
económico e o emprego), sem que com isso se pu-
sesse em causa a sua independência.
Esforços vãos! A sobranceria e o desprezo foram 
a resposta típica. Agora que, apesar das interven-
ções de urgência do BCE, a crise dos mercados 
especulativos já obrigou a baixar as estimativas do 
crescimento europeu, o euro atinge um valor recorde 
face ao dólar e as famílias e empresas são esma-
gados pelo encarecimento e restrições no crédito, 
fica clara a constatação de que, afinal, o rei sempre 
ia nu! Quando, no passado dia 11, juntamente com 
uma série de colegas da ala esquerda do Parlamento 
Europeu confrontei com a situação o Presidente do 
BCE, Jean-Claude Trichet, aí estava, pela primeira 
vez, uma lista de medidas de regulação, aumento de 
transparência e melhoria do funcionamento dos produ-
tos de alto risco nos mercados financeiros. E, quanto 
às funções do BCE, nada melhor do que ter a França 
incapaz de crescer sustentadamente e os Airbus a 
verem-se preteridos em favor dos Boeing para ouvir 
Sarkozy afirmar, à revelia de tudo o que o seu grupo 
político ideologicamente proclama: " (...) o pensamento 
único explica-nos que uma moeda forte é boa para 
a economia e que de qualquer modo é o mercado 
que decide o curso da moeda. Bem, não é verdade. 
Uma moeda demasiado forte, demasiado cara, ou, se 
quisermos, sobreavaliada, é um inconveniente e não 
uma vantagem porque ela mina as exportações para 
fora da zona euro."
Um socialista preocupado com o crescimento e o 
emprego não o teria expressado melhor. Interessava 
era que atitudes destas não ocorressem só quando 
– depois de se persistir no erro e no autismo em 
relação a quem pensa diferente ou de nos deixarmos 
ficar reféns de interesses localizados – o desastre nos 
bate à porta!

APROVADO RELATÓRIO QUE PROMOVE
PESCA SUSTENTÁVEL E EQUILIBRADA
O Parlamento Europeu aprovou o relatório do deputado Paulo 
Casaca sobre os esforços dos Estados-membros para obterem 
um equilíbrio sustentável entre as capacidades e as possibilidades 
de pesca, e que é particularmente importante para o arquipélago 
dos Açores.
O relatório incide sobre o estado da frota de pesca e a sua adap-
tação aos recursos disponíveis com a especificação dos dados 
referentes à frota continental e à das regiões ultraperiféricas, bem 
como sobre os conteúdos dos relatórios transmitidos pelas admi-
nistrações nacionais dos Estados-membros sobre as entradas e 
saídas de barcos.
Segundo Paulo Casaca, o relatório reflecte uma preocupação 
de levar a que a capacidade de pesca europeia seja reduzida e 
adaptada ao potencial sustentável de pesca europeu. O deputado 
considera que se deve levar em atenção que o sector de pesca das 
regiões insulares e ultraperiféricas da União “tem uma problemática 
específica, caracterizada por habitats marinhos cuja natureza me-
rece um regime de especial protecção, a existência de uma frota 
costeira artesanal que opera em condições difíceis decorrentes da 
morfologia da plataforma continental, bem como a localização dos 
recursos em zonas de mar aberto que exigem condições especiais 
para garantir a segurança”.
Entre outras coisas, o Parlamento Europeu defende a necessidade 
de uma abordagem mais abrangente das medidas de protecção do 
meio marinho e da recuperação dos recursos haliêuticos, nome-
adamente considerando e estudando determinados factores com 
profundos impactos no meio marinho e no estado dos recursos, 
como a poluição costeira e no alto mar, os efluentes industriais 

e agrícolas, a dragagem de 
fundos ou o transporte marí-
timo, como complemento dos 
métodos actuais de gestão. O 
Parlamento Europeu conside-
ra “prioritária” que se elabore 
uma iniciativa comunitária 
neste domínio.
Paulo Casaca sublinha par-
ticularmente os vários as-
pectos que no relatório se 
revestem de um interesse 
particular para os Açores. 
Entre eles, destaque para a 

obrigação de se permitir em tempo real ao Estado do pavilhão e 
ao Estado costeiro onde estejam a operar os navios conhecer a 
todo o momento a localização do navio e as operações de pesca 
que realizam. Por outro lado, o relatório solicita à Comissão que 
apresente propostas para melhorar a segurança dos navios da 
pequena pesca costeira e da pesca artesanal da União Euro-
peia, destinada a ampliar o volume e a potência dos motores e 
a renovar as embarcações a fim de melhorar as condições de 
higiene e segurança”.
Outro ponto essencial, é o que solicita à Comissão a adopção 
rápida das “iniciativas necessárias para a possível substituição de 
um regime de gestão de frotas baseado na limitação da tonelagem 
e potência dos navios por outro que permita controlar o esforço de 
captura mediante a gestão por áreas geográficas de pesca”.

POLÍTICAS EUROPEIAS MELhOR ADAPTADAS
PARA REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS
As políticas europeias dirigidas às regiões ultraperiféricas preci-
sam ser muito melhor adaptadas às suas reais necessidades em 
diversos domínios, que vão da distribuição de fundos comunitá-
rios às políticas de vizinhança, defendeu o deputado Emanuel 
Jardim Fernandes na Comissão de Desenvolvimento Regional, 
em nome do PSE, perante a Comissária para os Assuntos Re-
gionais, Danuta Hübner.
O deputado pronunciou-se a propósito da apresentação por 
parte da Comissão Europeia da sua “Comunicação sobre a 
implementação da estratégia e parceria europeia com as regiões 
ultraperiféricas”, sublinhando, desde logo, que as regras para a 
distribuição dos fundos europeus deveriam ser independentes 
do PIB regional e que fosse desenvolvida uma política marítima 
europeia que levasse plenamente em consideração a sua situa-
ção geográfica excepcional, de forma a melhor contribuir para o 
seu desenvolvimento.
Jardim Fernandes defendeu também uma política europeia 
para as taxas aeroportuárias, de importância fundamental para 
a Madeira enquanto ilha dependente do transporte aéreo, mas 
também para as emissões de carbono, factor determinante no 
preço final dos bilhetes cobrados pelas várias transportadoras. 
O deputado considerou igualmente fundamental uma política 
europeia aplicável ao espaço de vizinhança e sua posterior imple-
mentação, nomeadamente no que se refere a Cabo Verde.

Em resposta, a comissária 
Danuta Hübner salientou 
a importância da Comis-
são Europeia continuar a 
adaptar as suas várias pro-
postas legislativas às espe-
cificidades destas regiões e 
encorajou uma maior com-
petitividade para as regiões 
ultraperiféricas, bem como 
um maior relacionamento 
com os países vizinhos, 
incluindo Cabo Verde, país 

com o qual se discute um novo acordo de parceira.
Por outro lado, na qualidade de relator para o orçamento euro-
peu das pescas, Jardim Fernandes defendeu na Comissão do 
Orçamento um aumento das verbas para vários domínios. Assim, 
propôs que a dotação da Política Marítima Europeia passasse de 
4,5 milhões de euros para 8,5 milhões de euros, que o Programa 
de Pescas das Regiões Ultraperiféricas passasse de 15 milhões 
de euros para 17 milhões de euros e ainda um reforço de 8 mi-
lhões de euros para actividades relacionadas com inspecção e 
vigilância, e a manutenção das verbas dedicadas à futura Agência 
Comunitária de Controlo das Pescas.

Paulo Casaca considera o 
relatório aprovado muito 
importante para os Açores

Jardim Fernandes defende que as 
regras de distribuição dos fundos 
europeus deviam ser alteradas

Elisa Ferreira
Deputada Europeia;
Membro da Comissão dos 
Assuntos Económicos e 
Monetários
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EUROSÍNTESE CONFIANÇA NA ECONOMIA EUROPEIA
MANTÉM-SE APESAR DA CRISE FINANCEIRA

UNIÃO EMPENhADA EM CLARIFICAR ACÇÃO
DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE INTERESSE GERAL
O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia estão em-
penhados na clarificação jurídica dos Serviços Sociais de 
Interesse Geral. Esta é uma das principais conclusões do 
1º Fórum Europeu sobre os Serviços Sociais de Interesse 
Geral, que se realizou em Lisboa e no qual participaram 
o ministro do Trabalho e Solidariedade, Vieira da Silva, 
o Comissário Vladimir Spidla e a ex-ministra Maria João 
Rodrigues, entre muitas outras individualidades ligadas ao 
sector. A iniciativa, a cargo da Presidência Portuguesa da 
União, decorreu na sequência da recomendação do relatório 
sobre o tema do deputado Joel Hasse Ferreira, aprovado em 
Março passado pelo Parlamento Europeu. 
Os Serviços Sociais de Interesse Geral constituem um dos 
pilares do modelo social europeu, no âmbito do qual se 
encontram serviços que podem desenvolver-se como os 
relacionados com a habitação, guarda de crianças, apoio às 
famílias e pessoas necessitadas e outro tipo de serviços com 
dimensão social que podem ser desempenhadas por IPSS, 
mutualidades e empresas privadas, desde que enquadradas 
pelos valores de solidariedade, qualidade e universalidade 
de acesso.
Uma das intervenções marcantes do encontro foi a do minis-
tro Vieira da Silva, que defendeu que a clarificação jurídica 
dos Serviços Sociais de Interesse Geral é bastante impor-
tante, principalmente no que toca às relações dos poderes 
públicos com as organizações sociais que habitualmente 
garantem o fornecimento daqueles serviços.
Por sua vez, o comissário Vladimir Spidla, garantiu que 

os resultados do 
Fórum seriam inse-
ridos nos trabalhos 
da Comissão, de 
forma a conseguir-
se uma clarificação 
jurídica e de uma 
maior transparência 
no sector, tendo em 
vista a maior satis-
fação por parte dos 
utentes.
Para Joel Hasse 
Ferreira, a reali-
zação do Fórum 
revelou-se funda-
mental para se po-
der acompanhar, 
debater e participar 
na pilotagem de um 

processo muito relevante para a aplicação da Estratégia de 
Lisboa na sua vertente social, para o reforço da inclusão 
social e para a própria concretização do modelo social 
europeu.
O resultado das discussões dos diferentes grupos de traba-
lho bem como o balanço final do Fórum serão objecto de um 
documento que servirá como base de trabalho para o futuro 
dos Serviços Sociais de Interesse Geral.

“Apesar  da instabilidade ter afectado a 
situação financeira em geral, existem fortes 
motivos para ter confiança na economia eu-
ropeia”, disse o comissário para os Assuntos 
Financeiros, Joaquim Almunía, numa reunião 
com a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários do Parlamento Europeu, onde 
esteve também o presidente do Banco Cen-
tral Europeu, Jean-Claude Trichet. 
No mesmo sentido, foi a intervenção de Jean-
Claude Trichet quanto às previsões para o 
crescimento económico na zona euro, que 
considerou “positivas”, não obstante a ins-
tabilidade financeira. Quanto à possibilidade 
do BCE passar a estar mais envolvido no 
controlo dos mercados financeiros, Trichet 
referiu que “a supervisão do sistema bancário 
da União Europeia é descentralizado, embora 
seja necessária uma maior cooperação entre os bancos 
centrais nacionais.
O presidente do BCE apelou à prudência e ao realismo 
e acrescentou ser necessário “restabelecer a confiança 
dos consumidores, designadamente através da transpa-
rência”, de que é exemplo, segundo disse, o próprio BCE, 
que explica em tempo real como e por que motivo reage 
e como reage.
Ao intervir neste debate, a deputada Elisa Ferreira questio-
nou o presidente do BCE a propósito das consequências 
da crise no mercado hipotecário norte-americano sobre a 
economia europeia.
Para Elisa Ferreira, a actual situação de turbulência nos 
mercados financeiros tem consequências sérias na econo-
mia real, confirmadas pela Comissão Europeia, que reviu em 
baixa as previsões económicas para 2007-2008.
Embora saudando a intervenção pontual do BCE para 
assegurar a liquidez no mercado, a deputada enfatizou que 
esta medida não é “suficiente” e que a elevada incerteza que 
caracteriza o momento actual, nas palavras do presidente 
do BCE, coloca uma necessidade clara de reflectir sobre a 
questão estrutural do alargamento do mandato do Banco 
Central.

Sistema financeiro português aguenta-se

Também o deputado Manuel dos Santos, num debate 
televisivo, sustentou que o sistema financeiro e bancário 
português se encontra estabilizado e defendido pelas 
medidas que habitualmente aplica, não correndo riscos 
na sequência da recente crise financeira que teve ori-
gem nos Estados Unidos. O deputado considera que os 
fundamentos da economia europeia se mantêm fortes, 
“o que garante que o nível de crescimento projectado 
não venha a ser muito afectado”, embora tal não sig-
nifique que não possam vir a ocorrer consequências 
negativas.
“A instabilidade financeira actual terá obviamente conse-
quências negativas sobre a economia americana e por 
essa via pode propagar-se, num quadro de acentuada 
globalização, a outras economias mundiais”. 
Manuel dos Santos refere ainda que, embora a situação 
não seja propriamente para optimismos, também “não 
pode de forma alguma traduzir-se em alarmismo, até 
porque, entretanto, foram tomadas medidas de natureza 
monetária adequadas com a injecção de liquidez por 
parte do BCE”.

“REDE LISBOA” DO PSE NA SEDE DO PS 
Reforçar a dimensão social e ambiental da Estratégia de Lisboa 
e melhorar a coordenação nas diversas áreas de incidência, são 
algumas das tarefas que a Presidência Portuguesa da União se 
propõe no âmbito da revisão prevista para o fim do ciclo 2005-
2008, iniciado com a revisão de meio termo que definiu as 24 li-
nhas de orientação integradas. Estes propósitos foram enunciados 
por Maria João Rodrigues, assessora do Primeiro-Ministro para 
a Presidência Portuguesa da União Europeia, numa reunião da 
“Rede Lisboa” do PSE que se realizou na sede do PS, no Largo 
do Rato, na qual participaram cerca de 40 representantes de 
partidos socialistas de toda a União Europeia. Na reunião parti-
ciparam os deputados europeus Joel Hasse Ferreira, que falou 
sobre os serviços sociais de Interesse Geral, e Elisa Ferreira, que 
abordou a relação entre a Estratégia de Lisboa e a recente crise 
nos mercados financeiros e o seu impacto na economia. Partici-
param também os deputados da Assembleia da República Vítor 
Ramalho, Armando França e Maria José Gambôa.

PREOCUPAÇÃO COM REFUGIADOS IRAQUIANOS
A deputada Jamila Madeira integrou a delegação do Parla-
mento Europeu que esteve presente, na Síria, no IX encontro 
Inter-Parlamentar PE/Síria, no âmbito do qual se realizaram 
diversos encontros ao mais alto nível, incluindo com o Presi-
dente Bachar Al-Assad. No encontro foi abordada a situação 
interna do país e da região ao nível económico, social e 
da salvaguarda dos Direitos Humanos. Situações como os 
refugiados iraquianos, o processo de paz no Médio Oriente 
foram também questões abordadas durante os debates e os 
encontros com responsáveis sírios. Jamila Madeira alertou 
particularmente para a situação dos refugiados iraquianos na 
Síria, que considerou”muito preocupante”.

CONFERÊNCIAS SOBRE ÁFRICA EM BRUXELAS
A deputada Ana Gomes participou em duas conferências, em 
Bruxelas, sobre a relação Europa-África, intervindo num painel 
sobre os desafios estratégicos para o continente africano. O 
encontro insere-se numa iniciativa promovida pelo “Africa 
Bound”, organizada pelo centro de reflexão “Friends of Europe, 
que foi aberto pelo presidente da Comissão Europeia, Durão 
Barroso e contou com a presença do Secretário de Estado 
da Cooperação, João Gomes Cravinho. Num seminário or-
ganizado pelo Grupo Socialista no Parlamento Europeu, Ana 
Gomes moderou um debate sobre prevenção de conflitos e 
cooperação para o desenvolvimento, que teve como convidada 
especial a presidente do Parlamento Pan-Africano.

JARDIM FERNANDES AUTOR DE DOIS RELATÓRIOS
O deputado Emanuel Jardim Fernandes foi nomeado rela-
tor para a preparação da posição da Comissão de Pescas 
e Assuntos Marítimos para  o relatório sobre o “Acordo 
UE–Moçambique”, que concede possibilidades de pesca 
aos pescadores comunitários naquele país. Este acordo de 
parceria, actualmente em discussão, será celebrado por um 
período de cinco anos e vai substituir o anterior acordo, em 
vigor desde 2004. O deputado foi também nomeado relator 
pela Comissão dos Transportes e Turismo para a proposta de 
Directiva “Obrigações dos Estados de bandeira”, considerado 
vital para garantir o cumprimento das obrigações impostas 
pela Organização Marítima Internacional quanto à segurança 
marítima e registo de navios.

MACAU NO PARLAMENTO EUROPEU
O Parlamento Europeu acolheu, entre 17 e 20 de Setembro, 
em Bruxelas, uma Exposição Fotográfica sobre Macau – Pa-
trimónio Mundial. O Centro Histórico de Macau”, patrocinada 
pelo deputado Fausto Correia com a colaboração da Delega-
ção Económica e Comercial de Macau junto das Comunidades 
Europeias. A exposição teve como objectivo dar a conhecer 
e promover o valor universal do Centro Histórico de Macau, 
inserido na prestigiada lista do Património Mundial da Unesco. 
“Esta exposição constitui um símbolo de intercâmbio e pluralis-
mo cultural e de coabitação histórica entre Ocidente e Oriente”, 
afirmou fausto Correia. 

PORTUGAL RURAL EM BRUXELAS
Centenas de pessoas visitaram uma mostra/degustação de 
produtos tradicionais de qualidade realizada no Parlamento 
Europeu, que teve o patrocínio do vice-presidente do PE 
Manuel dos Santos. A exposição, intitulada “Portugal Rural no 
Parlamento Europeu”, realizou-se de 11 a 13 de Setembro e 
entre os muitos visitantes, destaque para os ministros, Jaime 
Silva e Vieira da Silva e também do Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural, Rui Gonçalves. Realizou-se igualmen-
te uma conferência subordinada ao tema “Governação local 
nos territórios rurais: opção estratégica ou utopia?”

Elisa Ferreira e Manuel dos Santos apresentaram as suas posições sobre a 
recente crise financeira internacional

Realizou-se em Lisboa o I Fórum 
Europeu sobre os serviços sociais de 
interesse geral, por proposta de Hasse 
Ferreira


