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Em 2006, terminei o editorial de Dezembro formulando dois 
votos especiais para um ano excepcional. O primeiro era sobre a 
Presidência Portuguesa da União Europeia (UE) que fosse coro-
ada de êxito e ficasse para a história da União como um marco 
inesquecível da construção europeia. O segundo, como não podia 
deixar de ser, tinha como mote o Ano Europeu da Igualdade de 
Oportunidades para Todos. Claro que queremos sempre mais e 
melhor. Mas é justo reconhecer que os votos foram cumpridos. 
Basta recordar a aprovação de duas leis emblemáticas no domínio 
da igualdade de género para se perceber que valeu a pena a lei da 
Interrupção Voluntária da Gravidez, que acabou com a ignominia 
do aborto clandestino e retirou Portugal da cauda da Europa, e a 
Lei da Paridade, que vai contribuir para reduzir a persistente subre-
presentação feminina na tomada de decisão política. As mulheres 
não podem ficar gerações atrás de gerações à espera da mudança 
de mentalidades e da proclamada auto-regulação do sistema.
A Presidência Portuguesa foi um caso exemplar. Bem preparada 
e bem executada, conseguiu ultrapassar as expectativas, desde 
o início muito elevadas. Ainda estava na memória de todos a 
herança das duas anteriores presidências, sobretudo a de 2000 
com a Estratégia de Lisboa. 
O programa era ambicioso, arriscado mesmo, a agenda era 
exigente e o tempo limitado (com as férias de Verão e as festas 
de Natal…).
 O certo é que a Presidência Portuguesa da União Europeia 
cumpriu todos os objectivos que se tinha proposto e não apenas 
os três principais: Cimeira UE/Brasil; Tratado de Lisboa; Cimeira 
UE/África.
E quem não se recorda do que muitos disseram e escreveram, 
pondo em causa a sua realização? Tratado de Lisboa? Logo em 
Outubro? Haja realismo! Como, pois se nem a Alemanha conse-
guiu vergar os polacos?! E sobre a Cimeira com África? Correram 
rios de tinta sempre com a mesma conclusão: impossível!
Afinal não só foi possível como foi um êxito. De tal modo que 
alguns dos que eram contra acabaram por elogiar a correcção da 
forma como decorreu, mas sobretudo o conteúdo, os resultados, 
portanto. Fez mais esta cimeira pelos Direitos Humanos em África 
do que as bem-intencionadas declarações dos seus opositores.
Houve quem duvidasse da nossa capacidade, mas houve, 
felizmente, quem acreditasse e tivesse trabalhado para que os 
resultados correspondessem aos desejos. É destes e destas que 
rezará a História.
Por isso, no passado dia 18, em Bruxelas, deputados de diferentes 
grupos políticos e nacionalidades reconheceram os excelentes 
resultados da Presidência Portuguesa e não regatearam elogios ao 
Primeiro-ministro José Sócrates, que, naturalmente, os partilhou, 
e bem, agradecendo ao ministro Luís Amado e ao Secretário de 
Estado Manuel Lobo Antunes, à diplomacia portuguesa e a todos 
quantos, muitos, na sombra, fizeram um “trabalho excepcional” e 
transmitiram uma “imagem de organização, competência”, pres-
tigiando o seu país. É justo que partilhemos a alegria do dever 
cumprido. Cumpriu-se a missão e o lema. Trabalhámos para uma 
Europa mais forte, para um mundo melhor. Que o mesmo é dizer 
para um Portugal mais forte e melhor.
Em nome dos deputados socialistas no PE, desejo-lhe, caro leitor, 
umas Boas Festas e que 2008 corresponda às suas expectativas.

MERECIDOS 
ELOGIOS

PORTUGAL LEGA UMA EUROPA MAIS FORTE
O Tratado de Lisboa em primeiro lugar e 
acima de tudo, mas também as cimeiras 
com África e o Brasil, o acordo sobre 
flexisegurança ou a aprovação dos 
financiamentos para o projecto Galileo e 
para o Instituto Europeu de Tecnologia, 
que estavam encalhados, foram alguns 
dos temas abordados pelo Primeiro-
Ministro José Sócrates no Parlamento 
Europeu, para dar conta do semestre 
português da Presidência. “Todos os 
objectivos estão cumpridos”, disse.
Foi com “um sentimento de dever cum-
prido” e a convicção de que a Presidên-
cia portuguesa deixa uma “Europa mais 
confiante e mais forte perante o mundo, 
que o Primeiro-Ministro enunciou uma 
boa parte dos progressos realizados ao 
longo destes seis meses, destacando 
particularmente a assinatura do Tratado 
de Lisboa e as cimeiras com África e o 
Brasil.
“Nenhum sinal de confiança era mais 
importante para o projecto europeu, para 
os cidadãos e para a economia europeia 
do que ultrapassar esse impasse e essa 
crise”, disse José Sócrates. Além disso, o 
Tratado de Lisboa “não é apenas para os 
europeus e para a economia europeia, 
pois dá também um sinal claro ao mundo 
que a Europa está de regresso”, afirmou. 
Neste contexto, José Sócrates fez uma 
menção especial à Carta dos Direitos 
Fundamentais, que passa a ter valor 
jurídico no novo Tratado.
No âmbito da política externa, afirmou 
que a União foi capaz de “ultrapassar 
preconceitos, tendo por isso ficado mais 
forte na sua capacidade de afirmação 
no mundo, designadamente com a 
realização das Cimeiras com o Brasil, 

no início da Presidência, e com África, 
no final.
Mas o Primeiro-ministro fez questão de 
referir um conjunto de outros domínios, 
que não tiveram a mesma visibilidade, 
como o acordo com sindicatos e parcei-
ros sociais europeus para os princípios 
comuns sobre flexisegurança, a política 
de migrações, o alargamento do espaço 
Schengen a nove Estados-membros ou 
a instituição do Dia Europeu Contra a 
Pena de Morte.
No que se refere à agenda económica, 
Jose Sócrates destacou especialmente 
a aprovação do projecto Galileo (siste-
ma de rádio-navegação por satélite), 
“que há muitos anos estava a arras-
tar-se”, e o contributo para a política 
marítima europeia.
Manifestando orgulho com os resultados 
alcançados ao longo deste semestre, 
José Sócrates considerou a Presidência 
Portuguesa “a de um país europeísta 
e comprometido com os ideais euro-

peus”.
“ A P r e s i d ê n c i a 
Portuguesa foi um 
sucesso”, afirmou 
o alemão Martin 
Schulz, líder dos 
socialistas euro-
peus, que também 
a caracterizou fa-
zendo alusão ao 
livro “O Esplendor 
de Portugal”, de An-
tónio Lobo Antunes. 
No mesmo sentido 
se pronunciou o 
PPE, tendo Joseph 
Daul considerado 

que o Tratado de Lisboa “consagra os 
nossos objectivos partilhados, dos quais 
a Europa retira a sua força”.
Por sua vez, o vice-presidente do 
Parlamento Europeu, Manuel dos 
Santos, considerou “muito estimulante 
e responsabilizante” a Presidência Por-
tuguesa, e que, “dos feitos notáveis” 
alcançados durante este semestre, 
deverão agora resultar as políticas 
correspondentes, de forma “a serem 
alcançados os objectivos indispensá-
veis para tornar a Europa mais forte, 
coesa e solidária”.
Também a presidente da Delegação 
Portuguesa no Parlamento Europeu, 
Edite Estrela, interveio no debate para 
saudar a Presidência e os seus resul-
tados. “Como foi possível fazer tanto 
em tão pouco tempo?”, interrogou-se, 
acrescentando que “esta pergunta 
sintetiza bem a opinião generalizada 
sobre a Presidência Portuguesa da 
União. Um êxito”.

ASSINADA CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
“A partir de hoje, e talvez para incómodo 
de alguns, os direitos fundamentais pas-
sam formalmente e de forma irreversível 
a fazer parte do património comum da 
União Europeia. Um património ético, 
de cidadania e do melhor que há na 
civilização europeia”, afirmou o Primei-
ro-ministro José Sócrates no dia 12 de 
Dezembro, aquando da assinatura da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, que integra o Tratado 
de Lisboa e tem carácter vinculativo, 
numa cerimónia no Parlamento Eu-
ropeu com o seu presidente e com 
o presidente da Comissão Europeia, 
respectivamente Hans-Gert Pöttering e 
Durão Barroso. 
“O combate pelos direitos fundamentais 
é uma tarefa quotidiana, uma tarefa 
sem fim, dos Estados, das sociedades 

civis, das empresas, dos sindicatos, 
dos cidadãos. A sua defesa é o reco-
nhecimento de um valor essencial à 
identidade europeia, faz parte do nosso 
código genético e esta é a Europa a 
que eu quero pertencer”, disse José 

Sócrates, que considerou a cerimónia 
de proclamação da Carta dos Direitos 
Fundamentais a “mais importante da 
sua carreira política”.
O Primeiro-ministro disse ainda ser uma 
honra para Portugal ficar associado a 
uma importante etapa da cidadania eu-
ropeia, já que foi durante a Presidência 
Portuguesa em 2000 que se iniciou a 
Convenção que deu origem à Carta e 
foi durante a actual Presidência que foi 
proclamada.
“Com a proclamação da Carta, temos a 
obrigação e a oportunidade de dar aos 
500 milhões de cidadãos a ideia de uma 
Europa unida. Somos essencialmente 
uma comunidade de valores. São estes 
valores comuns que constituem o funda-
mento da União Europeia, declarou, por 
sua vez, Hans-Gert Pöttering.

A assinatura do Tratado de Lisboa foi um dos pontos mais altos 
da Presidência Portuguesa da União Europeia

“O combate pelos direitos fundamentais é 
uma tarefa quotidiana” afirmou José Sócrates 
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UMA EUROPA 
A FUNCIONAR 
MELHOR
A União Europeia precisa do 
Tratado de Lisboa ratificado para 
poder funcionar de forma mais 
transparente e eficaz, para assim 
enfrentar os desafios que o mun-
do de hoje coloca aos Estados-
membros considerados individu-
almente e como parte integrante do projecto europeu. 
Isso mesmo está reflectido no programa legislativo e 
de trabalho da Comissão Europeia para 2008.
Tendo como base as suas prioridades definidas no 
início de 2007, designadamente a prosperidade, 
solidariedade, segurança e liberdade e reforço da 
sua acção no mundo, a Comissão Europeia precisava 
do impulso positivo que a assinatura do Tratado de 
Lisboa veio proporcionar, devolvendo o optimismo à 
Europa, sobretudo numa fase em que essa necessi-
dade se fazia mais sentir. 
Com efeito, a Europa e o mundo atravessam uma 
fase de profunda transformação e de adaptação a 
novos paradigmas de desenvolvimento e de relacio-
namento global. Neste aspecto, os contributos da 
Presidência Portuguesa da União Europeia foram 
determinantes.
As cimeiras com o Brasil e com África fazem parte de 
dois dos grandes sucessos alcançados durante este 
semestre e são a evidência do esforço feito para criar 
laços mais fortes com espaços geográficos com os 
quais sempre mantivemos afinidades particulares. 
Neste sentido, o esforço português foi amplamente 
reconhecido, tanto no Brasil como em África, com 
tudo o que isso implica de prestígio e capacidade 
acrescida de intermediação do nosso país.
Embora sem tanto impacto, não podem, no entanto, 
ser menosprezados os resultados e os esforços que 
foram feitos para reforçar as ligações com países 
como a Índia, China ou Rússia, todos eles decisivos 
no contexto da economia mundial e com um impacto 
directo sobre ela, seja por via da liberalização do 
comércio, seja por via das questões energéticas.
Para 2008 a Comissão Europeia considerou um 
conjunto de iniciativas estratégicas de forma a cum-
prir o seu programa de trabalho. Questões como as 
alterações climáticas, a reforma da Política Agrícola 
Comum, a energia, as migrações e o direito de asilo 
ou as relações com África, fazem parte das grandes 
prioridades que a Comissão Europeia quer aprofundar 
no ano que agora se inicia. Todas estas preocupações 
foram abordadas ao longo da Presidência Portuguesa, 
que soube aplanar o caminho para que este trabalho 
pudesse ser realizado e aprofundado a nível das inú-
meras reuniões e encontros que se realizaram.
A partir de 2008 a União Europeia terá pela frente um 
conjunto de desafios internos que terão um impacto 
directo na estrutura das suas políticas de desenvolvi-
mento no futuro, após 2013, quando termina o actual 
período de programação financeira. Desde logo, a 
discussão sobre a reforma do orçamento da União 
Europeia e dos seus instrumentos financeiros. Mas 
também a reforma da PAC, que precisa de estar 
mais em sintonia com as preocupações do desen-
volvimento rural, numa perspectiva da diversificação 
das actividades económicas e defesa dos valores 
ambientais.
Daí que tenha sido da maior importância que alguns 
dos problemas mais difíceis do processo europeu 
tenham ficado resolvidos ou que se tenha apontado 
o caminho para a sua resolução.
O pior que pode acontecer à União Europeia é cair 
em impasses ou crises. Sobretudo se forem prolon-
gados ou repetidas. Daí que seja agora, por isso, da 
maior importância que todos os Estados-membros 
ratifiquem o Tratado de Lisboa. Para que não se 
volte para trás.

Ana Catarina Mendes
Deputada na AR;
Coordenadora dos 
Assuntos Europeus

ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS EXIGEM
MAIORES APOIOS DA UNIÃO EUROPEIA
Os instrumentos e as medidas que 
permitam à União Europeia apoiar a 
renovação demográfica deviam ser 
reforçados, já que estamos perante 
“um dos mais importantes desafios que 
temos de enfrentar nos próximos anos”, 
afirmou o deputado Joel Hasse Ferreira 
a propósito do relatório sobre “O futuro 
demográfico da União Europeia”, ac-
tualmente em discussão na Comissão 
do Emprego e dos Assuntos Sociais do 
Parlamento Europeu.
Na sua opinião, o envelhecimento das 
populações europeias é a consequên-
cia inevitável de um progresso que é 
positivo: o aumento da esperança de 
vida, muitas vezes com boa saúde, 
uma decisão facilitada de e quando 
ter filhos assumida pelas mulheres 
com acesso mais fácil ao mercado de 
trabalho, entre outros factores.
Porém, como explica o deputado, as 
profundas mudanças demográficas e 
sócio-económicas que estão a afectar 
a Europa obrigam a reformar as insti-
tuições e os instrumentos por motivos 
de sustentabilidade económica e de 
equidade social
Segundo Hasse Ferreira, que apresen-
tou várias propostas ao relatório, "a 

promoção do 
acesso ge-
neralizado a 
serviços so-
ciais de qua-
lidade é uma 
e s t r a t é g i a 
fundamental 
do ponto de 
vista do de-
s e m p e n h o 
do emprego, 
da qualidade 
da vida fami-
liar e da pos-
sibilidade de 
conci l iação 

efectiva entre as duas esferas e de 
promoção da igualdade entre homens 
e mulheres". O deputado socialista 
considera "imprescindível realizar um 
trabalho de forte aprofundamento e 
aperfeiçoamento ao nível dos indicado-
res, de modo a permitir a existência de 
informação de qualidade, actualizada 
e comparável, para monitorizar os pro-
gressos nacionais neste domínio". 
Segundo defende, "é necessário serem 
criados instrumentos europeus, na 
mesma lógica, para serviços sociais 

vocacionados para idosos e depen-
dentes". A promoção de serviços de 
creche acessíveis a todos os pais que 
necessitem, e outros serviços com o 
intuito de maior harmonização entre 
a vida familiar e profissional a nível 
europeu, são defendidos nas propostas 
de Hasse Ferreira, que também chama 
a atenção dos serviços sociais com 
maior orientação para idosos e outros 
dependentes, com o objectivo global 
de apoiar a renovação demográfica 
sustentável da Europa para os próxi-
mos anos.
Entre outros aspectos, o relatório 
considera que “as transformações 
demográficas exigirão uma infra-
estrutura educativa e social nova e 
reforçada, quer para os jovens, quer 
para os idosos, incluindo um aumento 
dos estabelecimentos de aprendiza-
gem ao longo da vida, estruturas de 
acolhimento de crianças, estruturas de 
prestação de cuidados de enfermagem 
e de cuidados aos idosos, salientando 
ainda a necessidade de infra-estrutu-
ras sociais reforçadas, destinadas a 
promover a vitalidade dos idosos e a 
reintegrá-los mais activamente na vida 
da sociedade.

TORNAR CARROS 
MAIS EFICIENTES

A necessidade de 
adoptar valores-
limite ambiciosos 
e vinculativos para 
as emissões de 
CO2 dos automó-
veis, tornando-os 
mais eficientes em 
termos de consu-
mo de combustível 
e mais acessíveis 
a todos os utiliza-
dores, foi defendi-
da pela deputada 
Edite Estrela no seu parecer sobre uma política europeia de trans-
portes sustentáveis, aprovado por unanimidade na Comissão do 
Ambiente e de Saúde Pública do Parlamento Europeu.
Para a deputada, é fundamental que a União Europeia preste 
apoio financeiro à aplicação de projectos prioritários no quadro 
das redes trans-europeias, incluindo o Sistema Europeu de Ges-
tão do Tráfego Ferroviário, e estabeleça orientações adequadas 
para as ajudas estatais ao sector ferroviário.
Edite Estrela sublinha que, para respeitar os seus compromissos 
e cumprir os objectivos da União Europeia no âmbito do Protocolo 
de Quioto, é vital modernizar as vias ferroviárias e melhorar o de-
sempenho dos seus serviços, tornando este modo de transporte 
mais atractivo para os utilizadores.
O parecer dá conta das preocupações dos deputados da Comis-
são do Ambiente com o aumento das emissões de gases com 
efeito de estufa no sector dos transportes que, durante o período 
de 1990-2005, registaram uma subida de 32,1 por cento, enquan-
to as emissões nos outros sectores diminuíram 9,5 por cento.
Edite Estrela sublinha ainda que “apenas uma combinação de 
medidas poderá assegurar um sistema de transportes sustentável 
para as gerações futuras, como uma melhor logística e incentivos 
fiscais aos transportes e combustíveis ecológicos”.
A deputada salientou também a necessidade de encorajar “a 
produção cuidadosa e sustentável de combustíveis alternativos 
a partir da biomassa”. 
As propostas constantes do parecer deverão ser aprovadas na 
sessão plenária de Janeiro.

APROVADO ORÇAMENTO 
PARA �008

O Parlamento Eu-
ropeu aprovou o 
orçamento para 
2008 e consagrou 
vários aumentos 
dirigidos à polí-
tica marítima e 
de pescas, o que 
deixou particular-
mente satisfeito 
Emanuel Jardim 
Fernandes, o re-
lator dos socia-
listas europeus 
para este domínio. O montante total das dotações para paga-
mentos é de 120.346.758.612 euros, o que representa 0,96 
por cento do Rendimento Nacional Bruto da União Europeia e 
um aumento de 5,7 por cento relativamente a 2007.
“Mais 2 milhões de euros para a Política Marítima Europeia, 
mais 2 milhões de euros para as regiões ultraperiféricas, mais 
8 milhões de euros para o controlo das pescas, mais 3 milhões 
de euros para a gestão de recursos da pesca e um aumento 
de mais de 1 milhão de euros para a Agência de Controlo das 
Pescas. Não é o melhor orçamento, mas é um bom orçamen-
to”, afirmou o deputado Emanuel Jardim Fernandes.
Ao intervir em nome da Presidência do Conselho, o Secretário 
de Estado do Orçamento, Emanuel Santos, “registou com 
agrado” o acordo alcançado pelo Conselho e pelo Parlamento 
Europeu, que visava, essencialmente, dois objectivos distintos: 
definir o quadro para estabelecer o orçamento para 2008, de 
modo a permitir o bom funcionamento da União Europeia e a 
correcta implementação das suas políticas e, por outro lado, 
assegurar o financiamento do projecto GALILEO ao nível 
político, industrial e financeiro. O orçamento para 2008 atribui 
ao GALILEO, o sistema europeu de rádio-navegação por saté-
lite, 300 milhões de euros em dotações de pagamentos. Este 
projecto foi considerado por Emanuel Santos “um dos mais 
importantes da União Europeia nos últimos anos”.
O Secretário de Estado felicitou os deputados também pelo 
acordo alcançado para o orçamento destinado à Política Ex-
terna e de Segurança.

As alterações 
demográficas são um 
dos maiores desafios 
da UE, disse Hasse 
Ferreira

Edite Estrela é autora de um parecer sobre 
transportes sustentáveis

Jardim Fernandes saudou orçamento 
para a política marítima e de pescas
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Visto de Bruxelas

UMA 
PRESIDêNCIA 
qUE DEIXOU 
UMA MARCA
Portugal assumiu a Presidência da 
União Europeia num contexto de grave 
crise em que se conjugavam a paralisia 
do processo de reforma institucional, 

consequência da rejeição da Constituição europeia, e a sen-
sação crescente de que a Europa enfrentava desarmada o 
fenómeno da globalização.
De forma prudente e realista a presidência portuguesa conse-
guiu, através da assinatura do tratado reformador em Lisboa, 
evitar a maior crise da história da Europa, relançando assim o 
processo de integração europeia.
Só a Europa integrada pode responder ao problema real da 
erosão crescente das soberanias nacionais, preservando a 
nossa capacidade de exercer o maior controlo possível sobre 
o nosso destino colectivo
O novo Tratado reforça consideravelmente a capacidade de 
acção da UE aumentando a eficácia das suas instituições e 
dos mecanismos de tomada de decisão. Criará condições para 
que a União possa fazer face aos enormes desafios que se lhe 
colocam: emprego, competitividade dos diferentes sectores da 
economia, manutenção do modelo social europeu, alterações 
climáticas, segurança energética, criminalidade internacional, 
asilo e imigração. 
O Tratado de Lisboa melhora substancialmente o carácter de-
mocrático da União, reforçando as competências do Parlamento 
Europeu, consolidando a Carta dos Direitos Fundamentais e 
reforçando o Estado de Direito. 
A segunda prioridade da Presidência portuguesa era a redefi-
nição e redinamização do papel da UE no mundo. 
Ao promover a realização da primeira cimeira UE-Brasil, a presi-
dência portuguesa reconheceu formalmente a presença política 
incontornável do Brasil. Potência continental, líder da América 
do Sul, com os seus 190 milhões de habitantes e com uma 
economia que representa 75% do PIB do Mercosul, o Brasil era o 
único BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) com o qual a UE nunca 
tinha realizado uma cimeira de alto nível. O acordo de associação 
entre a UE e o Brasil constitui, incontestavelmente, um marco na 
história das relações externas da Europa.
O sucesso das relações com a América Latina - de que o Brasil 
é a alma e o motor - é fundamental para a União Europeia. 
Porque existe uma afinidade cultural e de valores entre a Eu-
ropa e a América Latina, hoje um grande espaço democrático 
empenhado no desenvolvimento e no progresso social. 
É evidente o interesse estratégico vital para a UE de que o 
Mercosul se constitua num actor de primeira grandeza no palco 
internacional, dando à América Latina uma voz independente 
e influente nas grandes questões globais - da segurança, do 
ambiente e da energia. 
Em relação à cimeira UE-África, relembremos que há 7 anos 
- já na altura por iniciativa portuguesa - que os dois continentes 
não se reuniam ao mais alto nível. Numa altura em que novas 
potências emergentes, como a China, investem massivamente 
em África, era fulcral para a UE passar das palavras aos actos, 
aprovando uma estratégia e um plano de acção entre os dois 
continentes, mas também criando um novo espírito de coope-
ração, lealdade e de igualdade entre os Estados. Esta cimeira 
foi a primeira cimeira não dominada pelos temas e pela retórica 
do contencioso do colonialismo, caracterizando-se antes pela 
maturidade das relações entre os dois continentes. 
Uma nota final sobre o alargamento do espaço Schengen. A 
concretização da extensão a 9 dos novos Estados-membros da 
livre circulação de pessoas foi desde o início uma prioridade da 
Presidência portuguesa. Trata-se de um sucesso que se fica a 
dever à determinação política de Portugal - responsável pela 
criação do projecto Sisone4All - de fazer beneficiar os novos 
cidadãos europeus de um direito fundamental da cidadania 
europeia.
Na passagem de testemunho à presidência eslovena, Portugal 
honra-se de deixar atrás de si a casa arrumada e mais uma 
Presidência de excepção.

Sérgio Sousa Pinto
Deputado Europeu

ACÇÃO EXTERNA DA UNIÃO E PESCAS
CRITICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

UNIÃO EUROPEIA REFORÇA COOPERAÇÃO 
EM CRISES PROVOCADAS POR ATENTADOS
A União Europeia quer estabelecer um 
quadro geral mínimo de possibilidades de 
cooperação entre Estados-membros para 
casos de crises provocadas por situações 
particulares como ataques terroristas, 
desvios de aviões e outras ameaças que 
ponham em causa a integridade física de 
pessoas, bens, infra-estruturas e institui-
ções no espaço da União Europeia.
O relatório, que está a cargo do deputado 
Armando França e que já foi aprovado na 
Comissão das Liberdades Cívicas do Parla-
mento Europeu, tem como fim estabelecer 
as regras gerais em matéria de responsabi-
lidade, entre elas a civil e a penal, de forma a 
definir um quadro jurídico para as circunstân-
cias em que os Estados-membros decidam 
solicitar e prestar assistência no caso de 
crise. Preconiza também a cooperação em 
matéria de formação, preparação e acção 
das unidades especiais de intervenção entre 
Estados-membros que o desejem.
Para Armando França, “a eficácia e pronti-
dão das intervenções dependerão sempre 
do grau de preparação, de coordenação, 
de articulação e da existência de métodos 

uniformes na forma de operar das unidades 
de intervenção”. Neste sentido, o deputado 
propõe que se realize formação e exercí-
cios conjuntos financiados pelo orçamento 
da União Europeia.
O deputado considera que a cooperação 
entre os vinte e sete Estados-membros da 
União é muito importante, na medida em 
que “constitui uma solução comum para 
enfrentar problemas e ameaças comuns a 
que todos estão sujeitos”. Na sua opinião, 
trata-se de uma solução que valoriza a 
indispensável cooperação na preparação 

e na reacção às crises provocadas por 
mão humana, conforme defendeu no 
debate sobre o relatório na Comissão das 
Liberdades Cívicas.
De referir que, na sequência dos atentados 
de 11 de Setembro de 2001, as unidades 
especiais de intervenção de todas as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei dos Estados-membros já iniciaram 
actividades de cooperação sob a égide do 
Grupo Operacional dos Chefes de Polícias. 
Desde 2001, essa rede, designada “Atlas”, 
organizou diversos seminários, estudos e 
exercícios conjuntos.
No início da sua intervenção, Armando 
França fez uma sentida referência ao an-
terior titular do relatório, o falecido Fausto 
Correia.
“Fausto Correia, que partiu para a viagem 
eterna e que a todos nos deixou um sabor 
amargo de saudade, temperado embora 
pela sua personalidade amiga, fraterna e 
de uma solidariedade sem limites. Subs-
titui o Deputado Fausto Correia na lista de 
deputados eleitos, mas não o camarada e 
amigo Fausto”, disse.

A falta de controlo sobre os recursos 
financeiros da União Europeia afectados 
a acções externas e a sobreexploração 
dos recursos pesqueiros, divulgados pelos 
relatórios anual e especial do Tribunal de 
Contas, estiveram na sessão plenária 
de Bruxelas e na Comissão do Controlo 
Orçamental sob intensas críticas do depu-
tado Paulo Casaca, que é o porta-voz do 
Grupo Socialista no Parlamento Europeu 
para estas matérias.
Por ocasião da apresentação do Rela-
tório Anual do Tribunal de Contas sobre 
a execução do Orçamento Geral da 
União Europeia em 2006, Paulo Casaca 
manifestou a sua preocupação por aquilo 
que considera ser “uma incapacidade ou 
falta de vontade” da Comissão Europeia 
em revelar as instituições que financia e 
como controla os fundos que administra 
no âmbito das ajudas às acções externas 
da União Europeia.
O deputado salientou o facto de, em 
2006, um quinto dos 5,2 biliões de euros 
afectados pela União Europeia a acções 
externas ter sido gasto através de fundos 
multinacionais e deu o exemplo das 

operações de 
reconstrução 
l e v a d a s  a 
cabo no Ira-
que. Segun-
do afirmou, 
a União Eu-
ropeia é um 
dos maiores 
contribuintes 
em termos 
financeiros, 
sem que o 
destino desse 

dinheiro seja visível para a Comissão do 
Controlo Orçamental “e menos ainda para 
os iraquianos”. É o que acontece com a 
reconstrução de dez hospitais no Iraque, 
nos quais se tem verificado “um genocídio 
de pessoas com confissões religiosas con-
trárias às dos responsáveis pelo Ministério 
da Saúde”, perante o desconhecimento 
da Comissão Europeia, e não obstante 
o assunto ter sido amplamente noticiado 
pela imprensa internacional.
O deputado lembrou mais uma vez a 
importância da Agência Europeia de 

Reconstrução, que pode ter um papel fun-
damental nestes domínios e que, apesar 
disso, a Comissão já anunciou a intenção 
de extinguir.
Por outro lado, foi divulgado o Relatório 
Especial do Tribunal de Contas sobre a 
Política Comum de Pescas (PCP) que tece 
um conjunto de considerações muito críticas 
e que vêm reforçar os argumentos apresen-
tados por Paulo Casaca e pelas autoridades 
regionais dos Açores sobre o esforço de pes-
ca e a necessidade de defender os recursos 
pesqueiros das suas águas.
O relatório sobre este tema, de que Paulo 
Casaca será o relator, constata falhas 
generalizadas no domínio do controlo, 
inspecção e sanções da Política Comum 
de Pescas ao afirmar, por exemplo, que “o 
baixo nível de capturas e a sobreexplora-
ção dos recursos pesqueiros têm vindo a 
ser observados desde há muitos anos”.
O Tribunal de Contas refere também que 
um dos principais problemas da PCP está 
relacionado com o facto das informações 
de capturas fornecidas pelos Estados-
membros serem incompletas e estarem 
longe de ser fiáveis.

Paulo Casaca pôs em 
destaque as críticas do 
Tribunal de Contas 

Armando França é autor de um relatório 
sobre crises provocadas por atentados
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ELISA FERREIRA EM BALI
A deputada Elisa Ferreira integrou a Delegação do Parlamen-
to Europeu que participou em Bali, Indonésia, na Conferência 
de Alto Nível sobre as Alterações Climáticas, que contou 
com a presença de mais de 180 países. Na sessão plenária 
de Novembro a deputada afirmou a necessidade da Europa 
reforçar a coerência das suas diversas políticas em torno do 
objectivo de liderar internacionalmente o combate contra o 
agravamento das alterações climáticas. Advertiu também 
para a necessidade urgente da União encontrar “um equi-
líbrio entre ambiente e comércio que garanta um esforço 
colectivo, proporcional e equitativo, mas que não dispense 
ninguém e muito menos os grandes parceiros comerciais 
mundiais”. Para a deputada é fundamental encontrar rapi-
damente um novo equilíbrio entre o desenvolvimento de 
imensas zonas empobrecidas do globo e a sobrevivência do 
planeta através do diálogo, respeito mútuo e determinação 
face a objectivos convergentes.

MAIS ENTENDIMENTO 
NAS POLÍTICIAS SOCIAIS
A relativa insuficiência das actuais políticas sociais na Europa 
só será superada quando os Estados-membros se enten-
derem e se comprometerem com objectivos mínimos para 
as políticas sociais de nova geração e definirem esquemas 
comuns de financiamento adequados, afirmou o deputado 
Manuel dos Santos, no Porto, no terceiro debate sobre a 
Europa, em que participou o ministro do Trabalho, Vieira 
da Silva, e o eurodeputado socialista espanhol Alejandro 
Cercas. Reconhecendo a actual dificuldade de um entendi-
mento nesta área entre os Estados-membros, considerou ser 
necessário clarificar situações e avançar, à semelhança dos 
processos que permitiram criar o euro ou o espaço Schen-
gen. Para Manuel dos Santos, “o modelo social europeu é 
hoje um quadro de valores comuns” e que, “se é certo, que 
esta plataforma minimalista de valores tem sido capaz de 
resolver a maioria dos problemas, é inquestionável que, sem 
evolução, se torna insuficiente para resolver os problemas 
do futuro”.

ERASMUS MUNDOS REFORÇA 
IMAGEM DA EUROPA
O Programa Erasmus Mundus “permite aos europeus 
conhecer melhor o mundo e reforça a imagem da Europa 
como centro de excelência”, afirmou a deputada Jamila 
Madeira numa audição que promoveu em Lisboa sobre este 
programa, que permite à União receber estudantes de países 
terceiros e promover o ensino superior europeu no mundo. 
A deputada, que foi nomeada relatora do parecer da Co-
missão de Emprego do PE sobre o novo Erasmus Mundus, 
sublinha a importância do programa se desenvolver com 
base em parcerias entre universidades, empresas e Estado, 
sobretudo agora que nesta segunda fase o projecto é mais 
ambicioso e duplica os montantes financeiros disponíveis. 
Esta conferência teve como objectivo promover o debate 
entre protagonistas do sector e contou com a presença 
de Marçal Grilo, membro do Selection Board do Erasmus 
Mundus, de António José Seguro, presidente da Comissão 
de Educação da Assembleia da República e de vários outros 
especialistas.

TRATADO DE LISBOA DISCUTIDO NA AR
O Tratado de Lisboa, o processo de ratificação e o novo 
quadro institucional da União Europeia, foram os temas que 
juntaram deputados europeus e nacionais, numa iniciativa 
conjunta da Assembleia da República e do Parlamento Euro-
peu, co-presidido, respectivamente, por Jaime Gama e Hans-
Gert Pöttering e que contou também com a participação do 
Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Manuel Lobo 
Antunes. Participaram os eurodeputados socialistas Manuel 
dos Santos, Sérgio Sousa Pinto, Armando França, Jardim 
Fernandes e Capoulas Santos, bem como Vitalino Canas, 
presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. O reforço 
do papel dos parlamentos nacionais e do PE e a importância 
da vertente parlamentar na construção da União Europeia, 
foram alguns dos aspectos realçados. Destaque também 
para a audição parlamentar sobre o Programa Legislativo 
e de Trabalho da Comissão Europeia para 2008, em que 
participaram Paulo Casaca e Armando França.

APROVADA REFORMA DO SECTOR DO VINHO
O Parlamento Europeu aprovou por lar-
ga maioria a reforma da Organização 
Comum do Mercado vitivinícola, tendo 
insistido para que a questão do aban-
dono definitivo não constituísse o seu 
ponto central, mas apenas um dos pa-
râmetros das intervenções estruturais 
“que visam renovar o potencial vitícola 
e conseguir a adaptação progressiva 
do sector do vinho às necessidades 
do mercado”.
Questões como o arranque, a renova-
ção da vinha, a destilação, o enrique-
cimento, a rotulagem e a comercializa-
ção dos vinhos no estrangeiro, foram 
os pontos essenciais das discussões, 
em que interveio, como porta-voz do 
Grupo Socialista Europeu, o deputado 
Capoulas Santos, que considerou a 
reforma “equilibrada”.
Embora reconhecendo a existência 
de um consenso generalizado sobre 
a necessidade da reforma, Capoulas 
Santos não deixou de sublinhar a exis-
tência de diferenças acentuadas entre 
o Parlamento e a Comissão quanto ao 
calendário, à intensidade e à forma de 
aplicação das principais medidas.
“É certamente necessário arrancar 
vinhas de má qualidade, mas não se 
pode deixar de começar pelas vinhas 
ilegais, nem tão pouco conceber que 
a decisão final no arranque não seja 
atribuída aos Estados-membros”, 
disse.
O deputado defendeu a necessidade 
de ser pôr fim à destilação subsidiada, 
embora sem deixar de salvaguardar o 

apoio à destilação do álcool para boca 
de que carecem os vinhos generosos, 
que constituem um fatia tão importante 
das exportações europeias. Tal como 
– disse – não é conciliável defender a 
genuinidade e a tipicidade dos vinhos 
europeus e, ao mesmo tempo, a livre 
entrada de mostos concentrados de 
países terceiros.
Segundo o relatório aprovado, a ini-
ciativa de abandono das vinhas deve 
caber ao produtor, tendo por base 
uma decisão dos Estados-membros e 
a consideração de critérios ambientais 
e sociais nacionais.
Por outro lado, os deputados consideram 
conveniente suprimir a armazenagem 
pública de álcool, mas rejeitam a su-

pressão imediata 
do mecanismo de 
desti lação e de 
outras medidas de 
apoio ao mercado. 
Durante o período 
transitório deverão 
ser gradualmente 
reduzidos os mon-
tantes atribuídos às 
medidas de inter-
venção no mercado 
e, paralelamente, 
intensificadas as 
medidas que visam 
a melhoria da quali-
dade e a promoção 
da comercialização 
dos vinhos euro-
peus.

Sobre a reatribuição progressiva dos 
direitos de plantação, o Parlamento 
Europeu pede cautela e transparência, 
para que não venha a verificar-se um 
aumento descontrolado do potencial 
vitícola da União, com consequências 
negativas no mercado.
Quanto ao enriquecimento, defende-
se que ele seja permitido em todas as 
regiões de viticultura onde se utilizava 
tradicionalmente e onde não existirem 
excedentes estruturais.
O Parlamento Europeu defende ainda 
alguns critérios para a rotulagem do 
vinho, de forma a defender os vinhos 
europeus da concorrência desleal e, 
por outro lado, para facilitar a sua co-
mercialização em mercados externos.

DIREITOS HUMANOS PARTE INTEGRANTE 
NAS RELAÇÕES ENTRE A EUROPA E ÁFRICA 
Os casos de pessoas que vivem ou 
viveram na pele atentados aos direi-
tos humanos e liberdades cívicas na 
Etiópia, Zimbabué, Angola, Sudão e 
noutros países foram relatados numa 
conferência promovida pela deputada 
Ana Gomes e apoiada pela Amnistia 
Internacional de Portugal, que se reali-
zou em Lisboa, um dia antes da Cimeira 
UE/África.
Realizada no contexto da Cimeira União 
Europeia/África, os participantes, que 
genericamente louvaram a iniciativa e 
os esforços da Presidência Portuguesa 
para a realizar, foram unânimes em 
defender que temas como os Direitos 
Humanos em África ou a situação no 
Darfur não poderiam ser tabu e que 
os seus responsáveis deveriam ser 
confrontados com elas. “Os Direitos 
Humanos não devem ser encarados 
como um instrumento ou parte dos va-
lores ocidentais, mas sim como valores 
universais”, afirmou Ana Gomes na 
abertura dos trabalhos.
João Fernandes, responsável pela OI-
KOS, relembrou os números dramáticos 
sobre a situação em África, mesmo que 
haja também indicadores que revelam 
uma evolução positiva, como na redu-
ção do números de conflitos, aumento 
das práticas de boa governação e 
alguns progressos económicos, na 
educação e na saúde.
Não obstante estes resultados encora-
jadores, conforme referiu, existem ainda 

em África mais de um milhão de pesso-
as em pobreza extrema, 14 milhões de 
crianças que não vão à escola, mais de 
1,5 milhões de pessoas sem acesso a 
água potável e um número dramático 
de mortes por HIV/SIDA, que vitimou, 
só em 2007, 2,5 milhões de pessoas. 
Isto sem contar com as situações de 
impunidade, corrupção e tirania em 
diversos Estados africanos.
Entre as mensagens que a Amnistia 
Internacional quis transmitir aos líderes 
europeus e africanos presentes na 
Cimeira, destaque para a necessidade 
da estratégia aprovada conter os instru-
mentos que permitam, a longo termo, 
melhorias estruturais nos mecanismos 
de protecção dos direitos humanos.
Berhanu Nega, eleito presidente em Adis 

Abeba que nunca 
chegou a exercer, 
Primrose Matamba-
nadou, da Associa-
ção dos Médicos do 
Zimbabué para os 
Direitos Humanos e 
Luís Araújo, da SOS 
Habitat, de Angola, 
foram alguns dos 
oradores que re-
lataram casos nos 
seus países de vio-
lação dos Direitos 
Humanos. Marielle 
Hart, responsável 
na União Europeia 

do organismo “Stop Aids Alliance”, rela-
tou a existência de uma fraca participa-
ção da sociedade civil, a falta de direitos 
das mulheres, discriminação sexual e de 
grupos de risco e a fragilidade das insti-
tuições públicas e administrativas como 
alguns dos factores que contribuem para 
a propagação da Sida e a violação dos 
Direitos Humanos.
A crise no Darfur foi debatida num painel 
específico, moderado pelo eurodeputa-
do Ribeiro e Castro, em que intervieram 
Salid Osman, o advogado sudanês 
vencedor do Prémio Sakharov em 2007, 
Fernando Nobre, presidente da AMI, o 
padre Leonel Claro, da Plataforma para 
o Darfur e Mohamed Shakur, refugiado 
do Darfur, jornalista e defensor dos 
Direitos Humanos.

Ana Gomes promoveu uma conferência sobre os Direitos 
Humanos em África

Capoulas Santos considerou “equilibrada” a reforma aprovada 
para o sector do vinho


