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Mais um ano de trabalho que chega ao seu termo. Com Portugal 
à frente dos destinos da União Europeia (UE), este final de ano foi 
excepcional para os deputados portugueses, em especial, para os 
socialistas. Com a Presidência Portuguesa da UE, houve mais reu-
niões, conferências, deslocações, seminários, entrevistas, pedidos 
de audiências, solicitações de vária ordem, em suma, mais trabalho. 
Mas valeu a pena. A Presidência Portuguesa foi um êxito e essa é a 
melhor recompensa que poderíamos ambicionar. Pelo menos duran-
te esta metade do ano, andámos na crista da onda, sem tempo para 
descansar, mas com razões de orgulho por sermos portugueses. 
Este também foi o ano da grande afirmação parlamentar da 
delegação socialista portuguesa. Granjeámos prestígio entre 
os colegas. Obtivemos maior reconhecimento no seio do nosso 
grupo político. Consolidámos a nossa posição em diferentes fren-
tes, inclusive ao nível institucional. Temos, neste momento, uma 
Vice-Presidência do Parlamento, a Presidência da Delegação de 
Relações com o Mercosul, uma Vice-Presidência de Comissão e 
outra de Delegação, quatro coordenações de Comissões, vários 
relatores em matérias de grande importância e actualidade. Enfim, 
viramos a página de 2007 com o sentimento do dever cumprido e 
prontos para enfrentar os desafios de 2008 com a muita energia 
e redobrado entusiasmo.  
Aprendemos com a variedade de experiências, mais positivas e grati-
ficantes umas do que outras, o que é natural, mas de todas retiramos 
ensinamentos que nos ajudarão a melhor prepararmos o futuro. 
A Presidência Portuguesa foi de excepcional qualidade. A opinião 
é unânime. Bem preparada, bem executada e com excelentes 
resultados. E deixa, uma vez mais, o nome de Lisboa indelevel-
mente associado a um marco histórico da construção europeia. Em 
2000, a Presidência Portuguesa, liderada pelo Primeiro-Ministro 
António Guterres, legou à UE a Estratégia de Lisboa, que traça o 
rumo para uma Europa mais competitiva e solidária e apresenta 
respostas para os problemas globais. Sete anos depois, a Presi-
dência Portuguesa, liderada pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, 
dotou a Europa de um novo Tratado, que vai ser assinado, no 
dia 13 de Dezembro, pelos vinte e sete Estados-Membros. E vai 
ser assinado em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, ou seja, no 
mesmo local em que, há vinte e dois anos, foi assinado o Tratado 
de Adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. 
O Tratado de Lisboa não só representa a saída da crise em que 
a Europa mergulhou depois do “não” de franceses e holandeses 
ao Tratado Constitucional, mas significa também que a Europa 
dispõe, agora, de um instrumento essencial de organização interna 
e de projecção externa. O novo Tratado representa, sem dúvida, 
um progresso em relação ao Tratado de Nice: mais cidadania e 
mais democracia, por um lado, mais capacidade de decisão e de 
afirmação internacional, por outro. 
A Europa tem de assumir as suas responsabilidades e olhar o futuro 
com confiança. Parafraseando Bill Clinton, não há nenhuma coisa 
errada na Europa que não possa ser corrigida com o que está certo 
na Europa. O que significa que podemos e devemos encarar o futuro 
da Europa com confiança, porque o projecto de um grande espaço 
de progresso, de estabilidade e de paz continua válido e vivo.
Independentemente de todos os cepticismos, a ideia fundadora 
de Jean Monet e dos que o acompanharam, na década de 40, 
mantém actualidade e é indispensável à estabilidade mundial e 
ao bem-estar da Humanidade.

OLHAR 
O FUTURO

EUROPA QUER OBJECTIVOS VINCULATIVOS
PARA A CIMEIRA DE BALI SOBRE AMBIENTE
O Parlamento Europeu considera que 
a estratégia da União Europeia para a 
Conferência de Bali sobre as alterações 
climáticas deverá fixar objectivos vincu-
lativos para todos os países industrializa-
dos com uma redução de, pelo menos, 
50 por cento das emissões mundiais dos 
gases com efeito de estufa até 2050, 
relativamente a 1990, e uma maior par-
ticipação nos esforços de redução por 
parte das economias emergentes.
Esta posição foi tomada durante a ses-
são plenária de Estrasburgo, em que 
interveio a deputada Elisa Ferreira em 
nome do Grupo do PSE, e na qual se 
inclui também a defesa que as emissões 
da aviação e dos transportes marítimos 
sejam incluídas nos compromissos de 
redução pós-2012.
Segundo o Parlamento Europeu, os cus-
tos sociais, económicos e sanitários da 
inacção situam-se entre 5 por cento e 20 
por cento do PIB anual mundial, enquan-
to que o custo de uma política climática 
coerente apenas reduziria o crescimento 
anual mundial do PIB de 0,12 por cento 
a 0,19 por cento, o que “representa uma 
pequena percentagem do crescimento 
previsto, sem contar com os benefícios 
ambientais e sanitários acessórios nem 
com as melhorias introduzidas a nível da 
segurança energética”.

Entre outras coisas, o Parlamento Eu-
ropeu defende também que se criem 
incentivos eficazes para evitar emissões 
relacionadas com a desflorestação e a 
utilização dos solos e que sejam criados 
instrumentos financeiros e outros para 
um desenvolvimento limpo, e a transfe-
rência e aplicação de tecnologias. De-
fendem também que a energia nuclear 
deve continuar excluída do “Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo”.
Ao intervir, Elisa Ferreira considerou 
necessário compatibilizar compromissos 
ambientais com o processo de desenvol-
vimento a que os países e regiões mais 
pobres têm direito, incluindo o acesso a 
níveis normais de bem estar e conforto, 

quer por parte dos países menos desen-
volvidos, quer da vasta população das 
economias emergentes. 
“O pioneirismo europeu em matéria 
ambiental é um dever, mas também 
deve ser visto como uma oportunidade 
para adquirir vantagens comparativas 
tecnológicas e de inovação associadas 
ao ambiente”, afirma a deputada. No en-
tanto, afirma que essa vantagem apenas 
se materializa ”se as precauções e com-
promissos ambientais se transformarem 
progressivamente na regra de funciona-
mento da economia mundial. “Se tal não 
acontecer, as boas práticas da União 
transformar-se-ão antes numa fonte de 
distorção de concorrência e de desen-
canto por parte dos seus cidadãos”.
“Neste contexto, o Parlamento avança 
concretamente com a sugestão de, para 
além dos compromissos nacionais, serem 
explorados compromissos sectoriais mun-
diais criando referências, benchmarks e 
boas práticas internacionalmente aceites 
para todos os sectores da indústria e 
serviços envolvidos na concorrência in-
ternacional. Esta é uma agenda altamente 
ambiciosa, mas cabe à União Europeia a 
responsabilidade correspondente ao papel 
de liderança positiva, importantíssimo para 
a sobrevivência do globo que estamos a 
assumir nesta matéria”, sublinha.

ALARME COM A SUBIDA DOS PREÇOS
DEVIDO À PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
 O Parlamento Europeu aprovou, no 
plenário de Estrasburgo, uma resolu-
ção sobre o aumento dos preços dos 
alimentos para animais e dos géneros 
alimentícios em que apela à Comissão 
Europeia e ao Conselho para que 
tomem mais iniciativas para promover 
o uso e a produção de bioenergia de 
segunda geração, o que implica a trans-
formação de estrume e de resíduos 
de origem agrícola e não de produtos 
agrícolas primários. Com esta resolu-
ção, os deputados pretendem, entre 
outras coisas, alertar para o aumento 
dos preços dos produtos alimentares 
em virtude do seu uso para a produção 
de biocombustíveis, bem como para o 
esgotamento dos solos.
Ao intervir perante a comissária respon-
sável pela Agricultura, Marion Fischer-
Böel, o deputado Capoulas Santos, fa-
lando em nome do PSE, chamou desde 
logo a atenção para a “enorme pressão 

da procura” e das consequências que 
antes se julgavam impensáveis que se 
têm verificado relativamente a alguns 
produtos agrícolas.
O deputado alertou para “a grande per-
turbação” no sector de produção animal 
e para as consequências previsíveis no 
aumento dos preços aos consumidores, 
lembrando o recente alerta feito pela 
FAO sobre o impacto que daí pode advir 
para a alimentação em muitas zonas 
do mundo.
“Basta lembrar que, se a Europa gasta 
10 a 20 por cento dos rendimentos fa-
miliares na alimentação, há sociedades 
onde a alocação é de 90 por cento e 
mais. Imagine-se então o que significa 
um acréscimo dos preços para estas 
vastas populações já tão carenciadas”, 
afirmou Capoulas Santos.
Em virtude desta situação, o Parlamento 
Europeu apela à Comissão para que 
realize uma avaliação de impacto sobre 

o ambiente e a segurança alimentar que 
tenha em consideração a actual luta 
pela terra e pelos recursos travada entre 
produtores de géneros alimentícios e 
produtores de combustíveis produzi-
dos a partir de plantas, que aborde o 
impacto das alterações climáticas e as 
medidas capazes de evitar um maior 
esgotamento dos recursos da produção 
alimentar.
A resolução sublinha que a diminuição 
das existências mundiais de géneros 
alimentícios surte um impacto grave e 
específico nos países em desenvolvi-
mento com rendimentos baixos e em 
que se regista um défice alimentar, cuja 
factura total de importação de cereais se 
prevê venha a aumentar consideravel-
mente para atingir, em 2007/2008, um 
nível recorde sem precedentes de 28 mil 
milhões de dólares, o equivalente a cerca 
de 14 por cento mais do que o nível do 
ano anterior, que já era elevado.

Elisa Ferreira interveio em nome do PSE 
na discussão sobre a estratégia da UE 
para a Cimeira de Bali
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@RROJO E 
DETERMINAÇÃO
Dizem as boas regras da negociação 
que quando há um impasse, quando 
as partes não conseguem avançar e 
parece que não pode haver desenvol-
vimentos, a estratégia inteligente pode 
ser abrir novas frentes de discussão. O 
facto de haver mais perspectivas em 
jogo abre novas possibilidade de sair 
de um aparente beco sem saída.
É uma lição prática deste princípio 
que o empreendedorismo das empresas portuguesas 
está a dar nos tempos que correm. Vejamos: Em 2005 
as exportações portuguesas cresceram a 1,2% e o PIB 
não superou os 0,5%. Agora, esperamos que em 2008 o 
crescimento económico supere finalmente os 2% (2,2%) 
as exportações aumentem 6,7% e o investimento possa 
crescer a 3,9%. Ou seja, o que os economistas sempre 
defenderam como um crescimento saudável e robusto 
está a conseguir-se, com uma economia impulsionada 
pela competitividade dos nossos bens e serviços no 
exterior e pelos novos movimentos de reforço do capital 
produtivo. As exportações estão a crescer claramente 
acima do PIB, revelando competitividade externa da 
economia e recuperação quotas de mercado.
E se a tese é boa, a realidade é que esta dinâmica não se 
consegue com manuais académicos e, muito menos, por 
decreto. A verdade é que os números positivos que começam 
a transparecer das estatísticas apenas indiciam a profunda 
mudança que está a decorrer na economia portuguesa.
Com a globalização, nomeadamente com a forte pre-
sença da China e da Índia no comércio internacional, a 
estrutura produtiva nacional sofreu um choque que não foi 
suficientemente aliviado por anos de pré-aviso nem pela 
existência de medidas de apoio à evolução
Nos últimos anos tem havido uma reacção: abriram-se 
novas frentes. As empresas que saíram de Portugal neste 
início de milénio têm sido substituídas por organizações 
que buscam no nosso país: um país moderno, europeu, 
seguro, com uma boa infra-estrutura de transportes, com 
uma política de plataformas logísticas integrada, com banda 
larga a cobrir todo o território nacional, com instituições 
universitárias activas e abertas ao mundo empresarial. A 
tudo isto acrescentamos o esforço nacional para aumentar 
as qualificações (inglês nas escolas, duplicação do número 
de cursos profissionais, reconhecimento de competências 
pelas Novas Oportunidades, elevação do orçamento da 
Ciência a 1% do PIB) e a simplificação administrativa.
Alguns resultados estão à vista: as exportações de servi-
ços a empresas ultrapassam este ano as exportações de 
sectores tradicionais como o calçado e o têxtil e a balança 
tecnológica portuguesa tornou-se persistentemente positi-
va desde Novembro de 2006. Quer dizer, Portugal passou 
a integrar o conjunto de países que exportam mais bens e 
serviços tecnológicos do que aqueles que importam. De 
forma sintética, a taxa de cobertura da balança tecnológi-
ca, que em 2005 era de 61,8%, está este ano nos 111,9%, 
o que a torna superavitária de forma inédita. 
O que alguns apontam é para uma dinâmica nova nas 
exportações portuguesas, com as vendas a crescer 43% 
para Angola, 44% para a Rússia, 26% para Marrocos, 
etc. Ou seja, estamos a vender mais e a diversificar os 
nossos mercados.
Esta evolução merece ainda um ponto adicional. É que 
se a economia europeia, e também a portuguesa, não 
tem sofrido inteiramente o impacto da espiral do preço do 
petróleo até cerca de 100 dólares por barril, a outra face 
da moeda é que a valorização do euro tem penalizado 
as exportações. Um dólar desvalorizado para mínimo 
históricos a rondar os 1,5 dólares por cada euro torna 
mais caras as exportações portuguesas para mercados 
que habitualmente transaccionam na moeda americana. 
Ainda assim, as exportações portuguesas crescem este 
ano quase 7% em termos reais.
Por mais voltas que se dêem, o motor da economia está 
em marcha e o movimento já é perceptível. Há algumas 
dificuldades no processo de ajustamento – o crescimento 
tem as suas dores – mas são uma condição necessária 
para assumir uma postura correcta. Assim, conseguire-
mos reduzir o desemprego e alcançar os níveis de vida 
a que aspiramos.

Afonso Candal
Deputado na AR; 
Coordenador na Comissão 
de Orçamento

EUROPA DEVE MOLDAR GLOBALIZAÇÃO
DE ACORDO COM OS SEUS VALORES
A Europa tem o dever de liderar e 
moldar a globalização de acordo com 
os seus princípios e valores, disse, em 
nome do Conselho da União Europeia, 
o secretário de Estado dos Assuntos 
Europeus, Manuel Lobo Antunes, no 
plenário de Estrasburgo, acrescentando 
que “enfrentar e regular a globalização 
é uma questão decisiva para as nossas 
democracias”, e ainda que “a Estratégia 
de Lisboa revista tem fornecido o enqua-
dramento da resposta que a Europa tem 
de dar a este desafio”.
O debate “O interesse europeu: ter 
êxito na era da Globalização”, no qual 
participou a deputada Edite Estrela, 
presidente da Delegação Portuguesa 
no PE, assume particular importância, 
na medida em que constitui uma pre-
paração para a declaração da União 
Europeia sobre aquele tema, que será 
adoptada na Cimeira de Dezembro, nos 
dias 13 e 14 e que encerrará a Presidên-
cia Portuguesa.
Muitos deputados europeus insistiram 
na necessidade de reforçar a política 
social para lutar contra as desigualda-
des e o emprego precário, propondo 
mais investimentos na inovação, nas 
PME e nas energias renováveis. Com 
efeito, Manuel Lobo Antunes chamou 
a atenção para as diversas dimensões 
da globalização: “Trata-se de pessoas 
que perdem os empregos, de regiões 
em crise, de sectores económicos que 
desaparecem, mas também de novas 
oportunidades de emprego, de novos 
sectores de produção e de preços 

mais baixos para um vasto número de 
produtos”.
O Secretário de Estado sublinhou que 
a Estratégia de Lisboa, juntamente 
com o novo Tratado Reformador, são a 
resposta da Europa para uma sociedade 
que se quer justa e sustentável, mas 
também competitiva.
Na mesma linha de pensamento inter-
veio a deputada Edite Estrela, consi-
derando que, para se ter êxito na era 
da globalização, é necessário conciliar 
competitividade com coesão social, e 
que tal apenas se conseguirá com uma 
adequada regulação. 
“A Estratégia de Lisboa contém a res-
posta, e o Tratado de Lisboa vai facilitar 
a tomada de decisão”, embora o seu 
êxito dependa sobretudo da Europa 
encarar a globalização mais como uma 
oportunidade do que como uma amea-
ça”, afirmou. “É preciso perceber o que 

se passa com a China e a 
Índia. A China superou a 
Grã-Bretanha, a França e 
a Itália no ranking das na-
ções mais industrializadas, 
ultrapassou os Estados 
Unidos como o primeiro 
país exportador de produ-
tos tecnológicos, acumulou 
enormes reservas mo-
netárias. Quanto à Índia, 
poucos conhecem o nome 
TATA. No entanto, a filial 
da TATA que se dedica ao 
fabrico de automóveis valia 
na bolsa, em 2006, mais do 

que a General Motors, e ninguém ouvira 
falar no Grupo MITTAL até ao momento 
em que lançou uma OPA hostil sobre a 
ARCELOR, provocando o pânico em 
Paris, Bruxelas e Luxemburgo”, afirmou 
Edite Estrela. 
A deputada considerou ainda que será 
na Ásia que se vai perder ou «ganhar o 
desafio do aquecimento global e que, 
em matéria de comércio internacional, 
a Europa deve ser firme, exigir reci-
procidade, mas não adoptar políticas 
proteccionistas, como sistema”. 
“É verdade que a concorrência chinesa é 
desleal por causa dos baixos salários, da 
ausência de direitos políticos e sindicais, 
da contrafacção ou da moeda subvalo-
rizada. Mas também é verdade que há 
800 milhões de chineses e 700 milhões 
de indianos ávidos por aceder a um ren-
dimento mínimo digno da sua condição 
humana e a exigir mais justiça social”.

CONTESTADA DIRECTIVA 
SOBRE COMÉRCIO
DE EMISSÕES

O Grupo Socialista Europeu no PE, numa reunião realizada em 
Madrid, aprovou um texto apoiado pela Delegação Socialista 
Portuguesa que pede a suspensão da aplicação da Directiva 
sobre comércio de emissões nas regiões ultraperiféricas até 
que seja realizado um estudo que permita avaliar o seu impacto 
nessas regiões. 
A iniciativa dos socialistas portugueses permitiu alcançar uma 
posição comum entre os membros do Grupo do PSE, após 
vários contactos mantidos junto de deputados de outros paí-
ses, da Comissão, da actual Presidência da União Europeia 
e da ministra do Ambiente espanhola. O apoio do PSE surge 
na sequência da decisão unânime do grupo de deputados das 
regiões ultraperiféricas, entre os quais Emanuel Jardim Fer-
nandes e Paulo Casaca, de defender a alteração à posição da 
Comissão do Ambiente do PE relativa à Directiva comunitária 
que prevê a inclusão da aviação civil no comércio de licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa. 
A proposta do PSE, negociada por Jardim Fernandes e redigida 
por Paulo Casaca com o apoio da Presidente da Delegação 
portuguesa, Edite Estrela e restantes deputados socialistas 
portugueses, pretende a inclusão de emendas para votação em 
sessão plenária e pedem a suspensão da aplicação da Directiva 
nas regiões ultraperiféricas. 
O objectivo é garantir a sustentabilidade ambiental e económica 
das regiões ultraperiféricas, não penalizando ainda mais cida-
dãos e empresas que vêem a sua vida dificultada por perma-
nentes constrangimentos, como o grande distanciamento face 
ao continente europeu e dependência económica em relação 
a um pequeno grupo de produtos, que afectam estas regiões 
europeias para as quais a aviação representa um meio de 
mobilidade e transporte fundamental.

DEPUTADOS QUEREM 
AVALIAÇÃO DE RISCOS 
CAUSADOS POR SISMOS

O Parlamento Europeu quer que a Comissão Europeia ela-
bora sem demoras uma comunicação sobre a avaliação dos 
riscos inerentes à actividade sísmica, tendo em consideração 
as questões da prevenção, da gestão e das medidas de res-
postas e de reparação dos danos causados por sismos.
Esta exigência foi feita na última sessão plenária do Parla-
mento Europeu que aprovou um relatório sobre esta temática 
e que o deputado Paulo Casaca saudou em virtude da sua 
importância e por ter surgido na sequência de uma audição 
por ele promovida na Comissão dos Orçamentos sobre os 
aspectos orçamentais das catástrofes naturais.
Os deputados lembram que entre 2002 e 2007 os sismos 
constituíram a quarta catástrofe natural mais comum nos 
Estados-membros e países candidatos e, não obstante, “são 
tratados como totalmente secundários quando comparados 
a outros fenómenos naturais que têm sido objecto de uma 
abordagem mais integrada”.
Com efeito, a Itália, Grécia, Roménia, Bulgária, Eslovénia e 
Chipre situam-se em zonas de maior actividades sísmica, 
embora também haja riscos significativos noutros Estados-
membros, como Portugal, Alemanha, Áustria, Malta ou 
Espanha.
Neste sentido, os Estados-membros são chamados a incluir 
a questão dos sismos nas estratégias regionais e nacionais 
de desenvolvimento sustentável, estabelecendo plataformas 
nacionais para debater a gestão do risco de sismos e a pro-
tecção civil, baseando-se em análises integradas de vulnera-
bilidade e envolvendo vários agentes institucionais.
Paulo Casaca apresentou também uma proposta de alteração 
orçamental, que foi aprovada, relativa à resposta rápida da 
União Europeia no domínio da protecção civil.

“A Estratégia de Lisboa contem a resposta da Europa para 
combater os efeitos da globalização”, disse Edite Estrela
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Visto de Bruxelas

O DESAFIO 
DA POLÍTICA 
MARÍTIMA
Com os primeiros passos da-
dos para uma Política Marítima 
Europeia (PME), a Comissão 
Europeia demonstrou algo que 
nem sempre aconteceu no pas-
sado: liderança sobre um território 
político totalmente inexplorado. 

Essa liderança sentiu-se sob diversos pontos de 
vista, designadamente na forma como abordou os 
vários temas ligados ao mundo de oportunidades que 
são os nossos oceanos e mares, a saber, de forma 
integrada ou, como manda a moda das palavras, de 
forma holística.
E se para a Comissão não foi fácil dar o pontapé de 
saída para esta grande oportunidade, o trabalho do 
Parlamento Europeu também não foi simples, com 
meses de discussões sobre que comissão parlamentar 
deveria recair a competência de tratar uma política que 
engloba áreas tão diferentes como o Direito laboral ou 
a competitividade do sector piscícola.
Sempre defendi um adequado reconhecimento das 
Regiões Ultraperiféricas (RUP), como a Madeira, na 
definição e implementação da PME, opinião aliás parti-
lhada pelo próprio Comissário europeu para as Pescas 
e Assuntos Marítimos que, quando por mim instado 
sobre esta matéria, reconheceu a importância e o 
lugar essencial das RUP. Também apresentei várias 
outras contribuições, algumas de carácter legislativo 
e muitas baseadas na audição pública pioneira que 
promovi na Madeira sobre esta temática, visando 
designadamente: 
- Uma melhor gestão e exploração sustentável dos 
recursos marinhos, 
- A valorização das zonas costeiras, através de uma 
cuidada organização da orla costeira e do desenvol-
vimento de medidas específicas para as populações 
aí residentes, devido às suas especiais necessidades, 
com vista ao eventual desenvolvimento de uma políti-
ca costeira integrada e alargada, 
- Maiores apoios a transportes marítimos, seguros 
e respeitadores do ambiente, inclusive através do 
desenvolvimento de uma estratégia portuária europeia 
eficaz e adaptada às características específicas das 
regiões europeias, 
- Apoio à investigação marinha, designadamente na 
área da medicina e da energia,
- A promoção dos direitos sociais, em concordância 
com requisitos internacionais pré-acordados, de forma 
a garantir a sustentabilidade laboral do sector, 
- A formação ao longo da vida e valorização profissio-
nal do sector marítimo, de forma a adaptar as suas 
trabalhadoras e trabalhadores às pressões de um 
mundo cada vez mais competitivo e globalizado,
- O desenvolvimento de acções europeias de apoio ao 
turismo sustentável, enquanto uma das principais acti-
vidades económicas ligadas aos oceanos e mares.
E porque acredito que a PME é uma política funda-
mental, enquanto membro da Comissão das Pescas e 
relator para o orçamento europeu das pescas, propus 
um aumento de 4 milhões de euros para esta política, 
para um total de 8 milhões de euros, posição apoiada 
por todo o Parlamento. Um passo importante para 
que possamos, devidamente, aproveitar esta grande 
oportunidade para a Madeira, para Portugal e para a 
Europa.

Emanuel Jardim 
Fernandes
Deputado Europeu

APROVADO QUADRO EUROPEU
PARA QUALIFICAÇÕES E FORMAÇÃO
O Parlamento Europeu aprovou, com 
base num acordo alcançado com o 
Conselho, uma proposta que institui 
um quadro europeu de qualificações 
para a aprendizagem ao longo da vida, 
recomendando aos Estados-membros 
que “correlacionem os seus sistemas 
nacionais de qualificações com o qua-
dro europeu de qualificações até 2010 
e que assegurem, até 2012, os novos 
certificados de qualificações, diplomas 
e documentos Europass em correlação 
explícita com o quadro europeu.
O objectivo da proposta aprovada, em 
cuja discussão interveio o deputado Joel 
Hasse Ferreira, membro da Comissão do 
Emprego, é facilitar a mobilidade transna-
cional dos trabalhadores e aprendentes e 
contribuir para satisfazer as necessida-
des da oferta e da procura no mercado 
de trabalho europeu.
Pretende-se também contribuir para a 
modernização dos sistemas de educação 
e formação, para a vínculo entre educa-
ção, a formação e o emprego e para “es-
tabelecer pontes” entre a aprendizagem 
formal, não formal e informal, conduzindo 
à validação dos resultados da aprendi-

zagem adqui-
ridos através 
dos resultados 
da experiên-
cia.
Os deputados 
defendem que 
se devem pro-
mover ligações 
estreitas entre 
o quadro eu-
ropeu de qua-
lificações e os 
sistemas euro-
peus (actuais 
e futuros) para 
a transferência 
e acumulação 

de créditos no ensino superior e na 
formação profissional, a fim de melhorar 
a mobilidade dos cidadãos e facilitar 
o reconhecimento dos resultados da 
aprendizagem.
Para Joel Hasse Ferreira, o Quadro 
Europeu de Qualificações para a aprendi-
zagem ao longo da vida é um documento 
decisivo para permitir a comparabilidade 
entre quadros de referência nacionais 

e sectoriais de qualificações, no plano 
europeu.
“A certificação das qualificações obtidas 
é decisiva para permitir integrar os pro-
gressos obtidos fora da educação formal, 
nomeadamente na vida profissional, com 
os avanços conseguidos nos sistemas 
formais”, afirmou.
O deputado considerou que, para asse-
gurar mais eficiência e para extrair mais 
benefícios da mobilidade profissional e 
académica no espaço da União Europeia, 
é necessário trabalhar ainda mais na 
implementação do Quadro Europeu de 
Qualificações e na sua articulação com 
o Sistema Europeu de Créditos para a 
Educação e a Formação.
O Quadro Europeu de Qualificações tem 
principalmente três funções: primeiro, 
criar uma relação entre os quadros de 
referência a nível nacional e sectorial, se-
guidamente assegurar o reconhecimento, 
a comparabilidade e a transferência de 
qualificações relativas à educação e à 
formação profissional e, por fim, aumen-
tar a transparência dos procedimentos, a 
permeabilidade dos sistemas nacionais e 
a mobilidade das pessoas.

PARLAMENTO QUER ZONA DE COMÉRCIO LIVRE
COM PAÍSES DA POLÍTICA DE VIZINHANÇA
O Parlamento Europeu defende o esta-
belecimento de uma zona de comércio 
livre que inclua todos os países da Política 
Europeia de Vizinhança, referente aos 
Estados com fronteiras externas terres-
tres ou marítimas com países da União 
Europeia, e o desenvolvimento de uma 
cooperação multilateral entre a União e os 
seus parceiros sobre temas sectoriais em 
domínios como o ambiente, a segurança 
energética, a cultura, os transportes, a 
gestão de fronteiras e as migrações.
Na sessão plenária de Estrasburgo, em 
que interveio a deputada Jamila Madeira, 
que tomou posição contra as propostas 
do presidente francês Nicolas Sarkozy 
para a união do Mediterrâneo, os depu-
tados defenderam a necessidade de a 
União Europeia definir os seus objectivos 
quanto à Política Europeia de Vizinhança 
(PEV), bem como os instrumentos multi-
laterais para a sua concretização.
Países como a Ucrânia, Moldávia, Bielo-
rússia, Turquia e Rússia, bem como os 
Estados do Mediterrâneo, estiveram na 

ordem do dia, com referências sobre a 
situação específica de cada um deles. 
Sobre a Rússia, por exemplo, o Par-
lamento Europeu foi bastante incisivo, 
pedindo para que as autoridades do país 
assumam as suas responsabilidades na 
restauração da integridade territorial dos 
países da PEV, que cumpram a obriga-
ção que lhes incumbe de proteger as mi-
norias em áreas nas quais está envolvida 
em operações de manutenção de paz e 
que não se oponham a um possível en-
volvimento europeu em operações civis 
e militares de manutenção da paz nas 
zonas de conflitos congelados.
Sobre a futura geração de acordos de 
largo alcance com os países meridionais 
da PEV, o Parlamento Europeu sublinha 
que não haverá grandes alterações. No 
entanto, os Estados-membros devem 
reflectir sobre a possibilidade de reforçar 
a cooperação, inclusive através de uma 
“maior flexibilidade, no futuro, na abertura 
dos mercados agrícolas e de trabalho”, 
de uma forma compatível com a protec-

ção social e a equidade.
Na sua intervenção, Jamila Madeira, 
membro da Delegação à Assembleia 
Parlamentar Euro-Mediterrânica e Vice-
Presidente da respectiva Comissão Eco-
nómica, considerou incontestável a pre-
sença dos direitos humanos universais e 
a garantia das liberdades fundamentais 
nas relações da União Europeia com o 
mundo como premissa para qualquer 
negociação com outros parceiros, “par-
ticularmente se nos referirmos à região 
mediterrânica”.
Quanto às propostas do presidente 
Sarkozy sobre a união do Mediterrâneo, 
considerou-as “completamente fora do 
contexto”. “Apesar de ser uma proposta 
útil pelo reavivar do debate em torno 
do Mediterrâneo, por um lado propõe o 
desmembramento da actual parceria e, 
por outro, desvincula-se das premissas 
fundamentais da União Europeia no que 
respeita concretamente à supremacia 
dos direitos humanos universais e das 
liberdades fundamentais”, afirmou.

O novo quadro 
europeu para as 
qualificações pretende 
facilitar a mobilidade 
transnacional, afirma 
Hasse Ferreira
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APROVADAS ORIENTAÇÕES PARA AGRICULTURA
Os socialistas europeus aprovaram, numa reunião em Madrid, 
um documento de orientação política sobre a agricultura, da 
responsabilidade do deputado Capoulas Santos, coordenador 
do PSE para os assuntos agrícolas. Desta forma, os socialistas 
europeus assumem a liderança no debate da chamada “health 
check” da PAC e, ao mesmo tempo, definem linhas de orienta-
ção política claras para o debate sobre o futuro da agricultura 
europeia para depois de 2013. Os socialistas regozijaram-se 
com a aprovação do Tratado de Lisboa por ter consagrado o 
reforço do Parlamento Europeu na definição da futura política 
agrícola, ao introduzir o processo de co-decisão para estas 
matérias, e defenderam uma agricultura mais verde, assente 
em novos modos de produção, sem perda do seu carácter 
competitivo, capaz de contribuir para combater as alterações 
climáticas. Para os socialistas europeus, a PAC deve evoluir 
no sentido de uma Política Agro-Rural Comum, advogando 
por isso uma progressiva transferência de meios financeiros 
do primeiro para o segundo pilar, isto é, das ajudas à produção 
e aos mercados para o desenvolvimento rural. 

MEDICAMENTOS PARA PAÍSES POBRES
 É preciso ir mais longe no que respeita a facilitar o acesso 
dos países pobres a medicamentos mais baratos, afirmou 
o deputado Francisco Assis, no plenário de Estrasburgo. 
“Foram dados já vários passos para flexibilizar o regime de 
protecção da propriedade intelectual de modo a promover 
o acesso universal aos medicamento, mas isso ainda não 
é suficiente”, disse. O deputado considera o problema “di-
lacerante” e sublinha que o Parlamento Europeu tem dado 
passos no sentido de facilitar o acesso a medicamentos nos 
países pobres. “A solução agora encontrada revela essa 
preocupação”, disse, saudando a presidência do Conselho 
“pelo esforço levado a cabo para alcançar uma posição que 
consegue projectar da Europa o melhor de si própria: o de 
uma comunidade política assente sempre em indeclináveis 
valores humanistas”.

EXCELÊNCIA EM PAINÉIS SOLARES
A criação de uma jovem geração de empreendedores 
capazes de perceberem e enfrentarem os desafios da glo-
balização económica é indispensável para a União Europeia 
e fundamental para o desenvolvimento de Portugal, disse 
o deputado Manuel dos Santos numa conferência sobre 
energias alternativas, realizada numa empresa portuguesa 
de excelência no domínio dos painéis solares de segunda ge-
ração. O deputado recordou os desafios da União Europeia 
em matéria de desenvolvimento de energias alternativas e 
na definição de políticas visando a eficiência e a poupança 
energéticas. Neste contexto, defendeu a generalização de 
auditorias energéticas aos grandes edifícios administrativos 
e organizações económicas de produção de bens e serviços 
que devem ser apoiados por fundos comunitários. Manuel 
dos Santos defendeu ainda que as boas práticas identifi-
cadas no sucesso daquela empresa deviam ser objecto de 
divulgação junto dos restantes Estados-membros.

AS MULHERES NA SEGURANÇA INTERNACIONAL
“As Mulheres na Segurança Internacional”, foi o tema de 
uma sessão pública promovida pela deputada Ana Gomes, 
com o objectivo de fazer um balanço sobre o que tem feito 
Portugal para cumprir a resolução 1325 do Conselho de 
Segurança da ONU, que recomenda o envolvimento de mais 
mulheres em todo o tipo de missões internacionais de paz 
e de resolução de conflitos. A audição serviu também para 
fazer o lançamento da WIIS-Portugal (Women in International 
Security), uma rede informal de mulheres empenhadas na 
Segurança e Defesa através da sua actividade na política, 
na administração pública, nas forças armadas e policiais, 
nas magistraturas, na indústria, no jornalismo, na academia 
e em outras áreas.

ELISA FERREIRA PORTA-VOZ PARA ASSUNTOS 
ECONÓMICOS
 A deputada Elisa Ferreira foi eleita em Estrasburgo porta-voz 
do Grupo Socialista no Parlamento Europeu para os assun-
tos económicos e monetários, passando a ter um papel de 
interlocutor nesta matéria com a Comissão e o Conselho de 
Ministros da União. A deputada, que já desempenhava fun-
ções nas comissões do Comércio Internacional e Alterações 
Climáticas do Parlamento Europeu, assumirá agora a respon-
sabilidade de coordenação de matérias como a política de 
concorrência, fiscalidade e política financeira.

PARLAMENTO QUER DAR MAIS FORÇA
À CIMEIRA UNIÃO EUROPEIA/ÁFRICA 
A Cimeira União Europeia-África, que 
se vai realizar em Lisboa a 8 de Dezem-
bro, deve ser considerada como “uma 
importante etapa num processo mais 
longo e aberto” e deveria aplicar uma 
abordagem “continente a continente” a 
nível do diálogo político e das negocia-
ções, afirma o relatório da Comissão 
de Desenvolvimento do Parlamento 
Europeu, que foi discutido na sessão 
plenária de final de Outubro, na qual 
interveio a deputada Ana Gomes.
O Parlamento Europeu manifestou 
o seu desejo que a Comissão e o 
Conselho tivessem mostrado maior 
determinação em tratar África como 
uma entidade única, facto que “constitui 
uma das principais exigências da parte 
africana, adoptando uma abordagem 
“continente a continente”.
Relativamente aos Acordos de Par-
ceria Económica, os deputados con-
sideram que devem ser concebidos e 
negociados como “acordos em favor do 
desenvolvimento”, devendo por isso ba-
sear-se “nos princípios da assimetria em 
favor das regiões ACP, do apoio à sua 
integração regional, da aplicação de um 
quadro sólido e fiável para a promoção 
do comércio e do investimento nessas 
regiões e consolidação dos mercados 
regionais antes de qualquer abertura 
do mercado à União”. 
Ao intervir, a deputada Ana Gomes 
saudou o relatório, sublinhando a sua im-
portância num momento em que a União 
Europeia redefine relações com África, 

em boa parte devido à emergência da 
China como actor naquele continente.
Considerando que a estratégia con-
junta do plano de acção que será 
aprovado na Cimeira UE/África é da 
maior importância, Ana Gomes pede à 
Presidência Portuguesa da União que 
oportunamente informe o Parlamento 
Europeu sobre o avanço da negociação 
daqueles documentos e dos seus con-
teúdos. “Isto pode ser útil para garantir 
que as medidas previstas na estratégia 
conjunta e no plano de acção possam, 
depois, ser tornadas realidade, com o 
apoio do Parlamento Europeu, no con-
trolo de vários instrumentos financeiros 
aplicáveis”, afirma.
Para a deputada, as relações entre a 
União Europeia e África só podem pro-

gredir se houver coe-
rência na abordagem 
do binómio desenvol-
vimento/segurança, 
em especial no que 
diz respeito a direitos 
humanos, democracia 
e boa governação.
No capítulo relativo à 
paz e à segurança, o 
relatório exorta a uma 
maior coerência das 
políticas da União Eu-
ropeia, designadamen-
te através da aplicação 
dos compromissos 
existentes de controlo 
do comércio de armas, 

e também da “transformação do Código 
de Conduta da União relativo à Exporta-
ção de Armas numa posição comum da 
PESC juridicamente vinculativa”.
Os deputados consideram ainda que 
a ajuda humanitária é um dos meios 
de que a comunidade internacional 
dispõe para contribuir para a protecção 
das populações e apelam a um debate 
político aprofundado sobre “o direito, 
ou mesmo o dever, de ingerência”, em 
caso de violação grave do Direito Hu-
manitário Internacional ou dos Direitos 
Humanos”.
Reforçar os sistemas de saúde em 
África, e definir estratégias conjuntas 
para atacar as causas profundas da 
imigração, foram alguns dos outros 
temas considerados no relatório.

Ana Gomes considera que as relações entre a UE e 
África só podem progredir se houver coerência entre 
desenvolvimento e segurança

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTAL DEVIA
REDUZIR ESFORÇO PEDIDO AOS EUROPEUS
Os elementos essenciais da consoli-
dação financeira na União Europeia já 
foram alcançados, estimando-se que o 
défice público para 2008 seja da ordem 
de, apenas, 0,6 por cento do PIB global, 
sendo por isso agora importante que não 
se peçam mais esforços aos europeus, 
afirmou no Porto o deputado Manuel 
dos Santos, num debate que organizou 
com a Delegação Socialista Portuguesa, 
intitulado “A Europa Económica”, que 
contou com a participação do Professor 
Alberto Castro, da Universidade Católica 
e do eurodeputado espanhol do PSOE, 
Sánchez Presedo.
Defensor de uma verdadeira integração 
política da economia europeia, Manuel 
dos Santos, vice-presidente do Parlamen-
to Europeu, considerou que ainda se veri-
ficam alguns desequilíbrios entre países e 
entre regiões. No entanto, numa economia 
integrada, o que acaba por ser relevante 
para calcular os níveis de desenvolvi-
mento é a estabilidade geral alcançada. 
Para corrigir esses desequilíbrios existe 
a política de coesão, cujos investimentos 
têm precisamente por objectivo reduzir as 
disparidades de desenvolvimento entre 
as regiões e, particularmente acelerar a 
recuperação das mais atrasadas.
Manuel dos Santos, referiu que a União 
Europeia deve caminhar no sentido de 
uma Europa de empreendedores e não 

de especuladores. Se não estivesse tão 
vulnerável aos especuladores, provavel-
mente as crises financeiras que recente-
mente lançaram o alarme na Europa, ou 
mesmo a subida dos preços do petróleo, 
não teriam um impacto tão significativo, 
não obstante o espaço europeu, por en-
quanto, ter conseguido assimilar bem os 
efeitos adversos destes problemas.
“A economia deve estar ao serviço das 
pessoas, e os instrumentos de política 
económica e financeira serão bons ou 
maus se tiverem um impacto positivo ou 
negativa para elas”, sublinhou Manuel 
dos Santos.
O deputado defendeu ainda, na actual fase 
do relançamento da economia europeia, 

a reformulação do Pacto de Estabilidade, 
introduzindo uma cláusula de excepção 
para a despesa pública essencial à concre-
tização das metas da Estratégia de Lisboa, 
validadas e controladas pelo Ecofin e pela 
Comissão Europeia, que é aquilo a que 
chama “a regra de ouro mitigada” para as 
finanças públicas europeias.
Entre outras coisas, o professor Alberto 
Castro considerou que os índices estrutu-
rais da economia europeia permanecem 
positivos e que, por isso, estão criadas 
as condições para que o papel nuclear 
da União Europeia no mundo se possa 
reforçar.
No mesmo sentido, interveio o eurodepu-
tado Sánchez Presedo, que sublinhou a 
importância da União Europeia no quadro 
da economia mundial e defendeu o reforço 
das relações com o resto do mundo numa 
base de competitividade e de abertura de 
mercados, com uma aposta determinada 
nas novas tecnologias como um dos fac-
tores fundamentais para responder aos 
desafios da globalização.
Este debate inseriu-se no ciclo de três de-
bates organizados pela Delegação Socia-
lista Portuguesa no Parlamento Europeu. 
“A Europa Política” e “A Europa Social”, fo-
ram os dois outros debates, que contaram 
com a participação de, respectivamente, 
Mário Soares e do ministro do Emprego e 
Solidariedade, Vieira da Silva.

“A Europa Económica” foi o segundo de 
três debates organizados pelo deputado 
Manuel dos Santos e pela Delegação 
Socialista Portuguesa no PE 


