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Editorial

Tem-se falado muito da anorexia e pouco da obesidade. É verdade 
que tiveram de morrer algumas jovens modelos e diversas figuras 
públicas reconhecerem que sofriam de distúrbios alimentares para o 
problema da anorexia saltar para a actualidade. O assunto foi debati-
do, analisaram-se causas e consequências e até houve governantes 
que tomaram medidas, sobretudo em relação ao mundo da moda, 
onde a incidência da doença é maior e com efeitos multiplicadores, 
porque as adolescentes tendem a imitar os seus ídolos, na magreza 
e no resto. 
Com as atenções voltadas para a anorexia, a obesidade tardou a ser 
olhada como um problema dos nossos tempos. O excesso de peso 
e a obesidade assumiram dimensões de verdadeira epidemia a nível 
mundial. Os números da Organização Mundial de Saúde (OMS) são 
alarmantes: mais de mil milhões de pessoas sofrem de excesso de 
peso e mais de 300 milhões de obesidade. Na Europa, a dimensão 
do fenómeno não é menos preocupante: mais de 50% dos europeus 
têm excesso de peso e cerca de 6% das despesas de saúde dos 
Estados-membros estão relacionadas com a obesidade. A obesidade 
infantil continua a crescer: 22 milhões de crianças europeias sofrem 
de excesso de peso.
É preciso fazer soar o alarme: a obesidade constitui uma das 
principais causas de morte e estão-lhe associadas muitas doenças 
crónicas como a diabetes, hipertensão, perturbações cardiovascu-
lares, enfarte, problemas ósseos e articulares, doenças respiratórias 
e cancro.
É preciso agir e depressa. A solução é conhecida: exercício físico 
e cuidado com a alimentação. Precisamente o contrário do que a 
maior parte das pessoas faz. O rissol e o croquete, a sandes e o re-
frigerante, os doces e salgadinhos não devem ser consumidos todos 
os dias. E a vida sedentária não faz nada bem à saúde. O exercício 
físico pode ser andar pelo menos uma meia hora por dia. Não exige 
grande esforço nem custa dinheiro. Mas resulta. Importante para os 
adultos e fundamental para as crianças.
Muitos pais nem sequer têm consciência do mal que fazem aos 
filhos, deixando que passem o seu tempo livre em frente da televisão 
ou do computador, comendo o que não devem, sem qualquer tipo 
de acompanhamento ou controlo. 
Preocupada com o problema, a Comissão Europeia apresentou ao 
Parlamento o “Livro Branco sobre uma estratégia para a Europa em 
matéria de problemas de saúde ligados à nutrição, ao excesso de 
peso e à obesidade”.
 Antes que seja tarde, é preciso unir esforços para combater a obesida-
de, actuando a todos os níveis (mundial, europeu, nacional, regional e 
local). As intervenções devem ser concertadas e envolver as escolas, 
as famílias e os operadores do sector produtivo, sanitário e social. A 
cada um a sua responsabilidade. O papel da família na alteração de 
maus hábitos é decisivo. Compete à escola cuidar do controlo qualitati-
vo e nutricional das refeições escolares, proibindo a venda de produtos 
gordos, demasiado salgados ou com excessivo teor de açúcar nos 
bares e máquinas de venda automática e, ao mesmo tempo, devem 
facilitar e promover a actividade física dos alunos. 
Aqueles que pensavam que a redução do IVA nos ginásios era “um 
luxo” incompreensível, já perceberam que são decisões de Bruxelas 
e que fazem sentido perante “a epidemia” da obesidade.  
Mais vale gastar no ginásio e numa alimentação saudável do que 
na farmácia. É melhor para o próprio e o Serviço Nacional de Saúde 
agradece. Ambos poupam dinheiro e eliminam problemas.

ATENÇÃO À 
OBESIDADE

DEPUTADOS APOIAM RATIFICAÇÃO 
PARLAMENTAR DO NOVO TRATADO 
A decisão do Governo de aprovar o 
Tratado de Lisboa por via parlamentar, 
considerada “tão legítima e democrática 
como a ratificação referendária”, foi 
apoiada pelos deputados do PS no Par-
lamento Europeu, que consideram que, 
após o êxito alcançado pela Presidência 
portuguesa da União Europeia, não 
deveria ser o nosso país “a criar uma 
situação de risco a nível europeu”. Entre-
tanto, o Conselho de Ministros aprovou 
a ratificação do Tratado de Lisboa na 
Assembleia da República e prometeu 
um amplo debate para esclarecimento 
na sociedade portuguesa.
Os deputados do PS no Parlamento Eu-
ropeu afirmam que além dos argumentos 
da legitimidade democrática, deve ainda 
ser levado em consideração que, ao 
tomar esta decisão, o Governo está a re-
forçar a sua solidariedade e cooperação 
com os restantes parceiros europeus, 
que, com a excepção da Irlanda, que 
tem de aprovar o Tratado por referendo 
por obrigação constitucional, vão todos 
proceder a uma ratificação parlamentar.
De referir que, mesmo países como a 
França e a Holanda, que rejeitaram em 
referendo o Tratado, mas também outros 
onde eventualmente por razões internas 
a sua aprovação poderia ser mais difícil, 
como a Grã-Bretanha, decidiram que 
fariam a ratificação do Tratado de Lisboa 
através dos seus parlamentos nacionais.
Os deputados referem que, além de 
existir uma ampla maioria nacional 

a favor do projecto europeu, o único 
compromisso eleitoral que o PS tinha 
era com o Tratado Constitucional, que 
não tem características federalistas nem 
constitui um acto refundador de todos os 
anteriores tratados.
Os socialistas portugueses no Parla-
mento Europeu lembram ainda que 
em determinados Estados-membros os 
referendos sobre questões europeias 
favorecem muitas vezes a utilização de 
argumentos demagógicos e populistas 
por parte de algumas forças políticas, 
relegando para segundo plano o debate 
sobre as questões europeias. 
Entretanto, o Conselho de Ministros 
aprovou em 17 de Janeiro a proposta de 

resolução que visa 
a provação pela As-
sembleia da Repú-
blica do Tratado de 
Lisboa. O Conselho 
de Ministros refere 
que o novo Trata-
do “assinala uma 
fase no processo 
de integração eu-
ropeia imposta pela 
necessidade de ba-
ses sólidas para o 
funcionamento de 
uma Europa alar-
gada e para o seu 
posicionamento na 
cena internacional” 
e refere algumas 

das alterações introduzidas.
O ministro da Presidência do Conselho 
de Ministros, Pedro Silva Pereira, disse 
esperar que o processo de ratificação do 
Tratado “seja tão célere quanto possível 
e ajustado àquilo que foi a responsabili-
dade do país na sua conclusão”.
Segundo afirmou, entre outras coisas, 
o Ministério da Educação tem um pro-
grama de distribuição de elementos de 
explicação sobre o Tratado de Lisboa 
nas escolas e o Centro Jacques Delors 
delineou um programa de investimento 
superior a 200 mil euros para a promo-
ção de mais de uma centena de debates, 
conferências e publicações alusivas ao 
Tratado.

SOCIALISTAS EXPLICAM ORIENTAÇÕES 
SOBRE POLÍTICA AGRÍCOLA DO FUTURO
As orientações para a futura política 
agrícola europeia foram o tema central 
de uma reunião conduzida pelo deputado 
Capoulas Santos perante uma delegação 
de deputados e senadores franceses de 
diferentes partidos que se deslocaram ao 
Parlamento Europeu, a Bruxelas. 
O deputado, que é o coordenador do 
PSE para os assuntos agrícolas e futuro 
relator do PE para o chamado health 
check da PAC, foi convidado a fazer esta 
apresentação no âmbito da preparação 
da Presidência Francesa da União Euro-
peia, que ocorrerá no segundo semestre 
de 2008 e durante o qual a revisão 
intercalar da PAC assumirá particular 
relevância.
Capoulas Santos, expôs as orientações 

centrais do PSE nesta matéria, esclare-
cendo as propostas e ideias dos socia-
listas europeus para a agricultura e o 
mundo rural, em particular as que estão 
relacionadas com o modelo agro-rural 

europeu após 2013. O PSE defende 
uma agricultura mais "verde" e ao servi-
ço da qualidade alimentar, num quadro 
de um novo modelo agro-rural capaz de 
competir num mercado global que deve 
ser regulamentado por regras claras e 
reciprocamente aplicáveis aos demais 
parceiros comerciais da União Euro-
peia. A necessidade de introduzir maior 
justiça na repartição das ajudas através 
de novos critérios e instrumentos de 
política, assim como a solidariedade 
devida aos países em desenvolvimento 
e a sempre controversa questão do 
financiamento da PAC, foram os outros 
temas debatidos.
Refira-se que a França é o principal be-
neficiário da Política Agrícola Comum.

Capoulas Santos explicou a deputados 
franceses a reforma da PAC

Os deputados do PS no Parlamenteo Europeu defendem que 
Portugal não deve criar nenhuma situação de risco para a 
aprovação do Tratado de Lisboa
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O IMPULSO 
EUROPEU
A Presidência Portuguesa da União, 
liderada pelo Primeiro-ministro José 
Sócrates, voltou a deixar uma marca 
profunda no processo de construção 
europeia. Na linha da ambição da 
presidência de 2000, em que um 
Governo Socialista concebeu a Es-
tratégia de Lisboa, também agora fica 
uma marca indelével com a assina-
tura do Tratado de Lisboa, além de outros acontecimentos 
marcantes, como as cimeiras que permitiram o reatamento 
do sempre adiado diálogo com África e a construção de 
uma ponte de cooperação sólida com o Brasil.
A assinatura do Tratado de Lisboa constitui o compromisso 
suficiente para devolver o optimismo à Europa e arrancá-la 
ao impasse político e institucional em que estava mergu-
lhada desde a recusa do projecto de Constituição europeia 
pela França e pela Holanda. Para trás fica o espectro da 
crise e da paralisia. Falta agora a ratificação do Tratado 
pelos Estados-membros, que ocorrerá nos parlamentos 
nacionais, com excepção da Irlanda, que, por imperativos 
constitucionais, tem de fazer um referendo. 
Uma nova derrapagem significaria um retrocesso dramá-
tico para a Europa e um péssimo sinal para o mundo, que 
vê na União Europeia um farol orientador. Um falhanço no 
aprofundamento do modelo social europeu ou nos objecti-
vos de defesa do ambiente teriam consequências terríveis 
nos direitos sociais a nível global ou na implementação de 
políticas activas para combater as alterações climáticas 
ou na capacidade para competir num mundo aberto e 
altamente concorrencial.
Mas resolvidos os problemas mais bicudos, a União Eu-
ropeia precisa agora de uma ideia mobilizadora, algo que 
constitua um poderoso catalizador dos europeus, como 
no seu tempo foi a criação do mercado único e do euro. 
Até porque agora a União ficou também mais apta para ter 
aquilo que sempre lhe faltou e lhe permite desempenhar 
mais eficazmente o seu papel de actor global: uma política 
externa mais coerente, coesa e afirmativa para enfrentar 
a multiplicidade de desafios, em que a vertente de segu-
rança se coloca com uma acuidade muito particular. Com 
efeito, a União Europeia tem agora melhores condições 
para funcionar de forma mais eficaz e transparente e para 
ser uma voz mais audível no mundo, como aconteceu na 
recente Cimeira de Bali sobre as alterações climáticas.
A Europa está virada para o futuro e para enfrentar os 
seus desafios, como o comprovam as políticas de de-
senvolvimento centradas na inovação e nas capacidades 
individuais das pessoas. É preciso reconhecer que o 
período industrial ficou para trás. Estamos hoje na era do 
conhecimento e da comunicação, com tudo o que isso 
implica de transformações rápidas e imprevisíveis nas 
economias, no trabalho e nas sociedades.
O Tratado de Lisboa constitui um bom ponto de partida 
para se passar para um patamar superior, por garantir, 
finalmente, condições para pensar o futuro, ao encontro 
de uma ideia mobilizadora para uma nova Europa. Faz, 
todo o sentido, por isso, a decisão de criar um grupo de 
sábios para pensar o futuro da Europa, liderado por uma 
personalidade como Felipe González e integrando, entre 
outros, a ex-presidente da Letónia e o anterior Presidente 
da Nokia. Pensar o futuro da Europa implica consolidar 
os seus valores matriciais, como o seu modelo social, a 
defesa do ambiente e o progresso económico contidos 
no conceito de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo 
tempo, aumentar o seu grau de eficácia no mundo.
A responsabilidade do grupo de sábios encarregue de pen-
sar o futuro da Europa é grande. Não se trata apenas de 
valorizar o espaço de paz, prosperidade e progresso social 
e económico. É preciso também convencer os europeus 
que precisam de aderir ao grande projecto civilizacional 
que constitui a construção europeia e envolvê-los como 
actores da transformação e do aprofundamento deste 
projecto colectivo que nasceu do caos e da desordem 
criadas com a Segunda Guerra Mundial, dando lugar ao 
espaço de liberdade e democracia mais criativo, generoso 
e aberto do planeta e da história da humanidade.

DEPUTADOS QUEREM ALARGAR MICROCRÉDITO
AOS PAÍSES DA ORLA MEDITERRÂNICA
 
Jamila Madeira, membro da Delegação à 
Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrâ-
nica, é a primeira subscritora de uma de-
claração que defende o reconhecimento 
da importância do micro-crédito e apela 
a que seja dado mais apoio aos projectos 
de micro financiamento, reforçando par-
ticularmente os programas neste âmbito 
que se destinam às mulheres.
A declaração, que contou também en-
tre os subscritores com Ana Gomes e 
deputados de outros países como Anna 
Záborská, Luísa Morgantini e Miguel 
Martinez, foi entregue na última sessão 
plenária no Parlamento Europeu e 
pretende alargar este tipo de apoio aos 
países da Bacia do Mediterrâneo. 
Esta proposta tem como base uma 
recente comunicação da Comissão Eu-
ropeia intitulada “Uma iniciativa europeia 
para o desenvolvimento do micro-crédito 
em prol do crescimento e emprego” que, 
embora seja particularmente dirigida 
para o espaço europeu, os deputados 
pretendem que os seus pressupostos e 
objectivos sejam aplicados na região do 
Mediterrâneo e aos países em vias de 
desenvolvimento e sejam integrados no 
Processo de Barcelona e nas políticas 
de vizinhança da União Europeia.
De acordo com o documento da Co-

missão, a disponibilização do micro-
crédito constitui um importante meio 
de fomento da actividade empresarial 
através do trabalho independente ou 
de microempresas, em especial para 
as mulheres e as minorias étnicas”, 
favorecendo não só a competitividade 
e o espírito empresarial, mas também 
a inclusão social.

A concessão de micro-crédi-
to tem principalmente como 
objectivo o financiamento 
de actividades que gerem 
rendimentos e criem empre-
gos próprios, particularmente 
de pessoas socialmente 
excluídas e sem acesso 
aos meios de financiamento 
tradicionais.
A declaração dos deputados 
afirma que o micro-crédi-
to, que é um instrumento 
essencial da luta contra a 
pobreza e para a concre-
tização dos Objectivos do 
Milénio, permitiu com gran-
de sucesso desenvolver 
projectos autónomos de 
emprego, tornando possí-
vel melhorar as condições 
de vida e constitui um im-

portante vector de emancipação das 
mulheres.
Defende, por isso, que a Comissão 
Europeia e o Conselho concedem mais 
apoios e incentivos para o micro-crédito 
e sugerem a criação de uma Associação 
Conjunta do Micro-crédito, que seja 
responsável pela certificação da credi-
bilidade dos projectos a financiar.

EVOLUIR NO DIÁLOGO 
ENTRE A EUROPA E CUBA

Uma delegação liderado pelo 
presidente do Grupo Socialis-
ta no Parlamento Europeu, 
Martin Schultz, prepara-se 
para efectuar uma visita a 
Cuba, com o desejo de ex-
plorar as condições para um 
possível levantamento das 
sanções impostas desde 
2005 contra a ilha, decidi-
das após a detenção de 75 
dissidentes, na chamada 
“Primavera Negra”.
A possibilidade de um levantamento das sanções foi também 
defendida pelo deputado Manuel dos Santos, vice-presidente da 
Assembleia Parlamentar Euro-América-Latina, não sem afirmar a 
necessidade de haver progressos na situação interna de Cuba. 
“Devemos encarar a possibilidade de um levantamento das 
sanções da União Europeia a Cuba, após negociação que tenha 
em conta a normalização democrática da sociedade cubana e 
o respeito progressivo pelos direitos da oposição”, defendeu o 
deputado numa reunião do Bureau do Grupo Socialista no Par-
lamento Europeu no âmbito da preparação da visita.
Nos diversos contactos preparatórios para a deslocação, o 
deputado teve conversações com o embaixador de Cuba em 
Bruxelas no sentido de serem feitas algumas diligências junto 
do Governo português que, aquando da presidência da União 
Europeia, promoveu uma iniciativa para explorar a possibilidade 
de uma normalização das relações com Cuba.
Nesta iniciativa, a União renovou a oferta de diálogo com Cuba 
tanto com a sociedade civil como com o Governo, sobretudo no 
contexto da delegação de poderes de Fidel Castro e das eleições 
que se realizaram em Janeiro passado. A linha adoptada pela 
União Europeia era a de manter um diálogo numa dupla via: 
com a sociedade civil, por um lado, dando-lhe apoio prático com 
o objectivo de facilitar uma transição pacífica, e com o Governo, 
por outro, numa base recíproca e não discriminatória. 
No entanto, os pressupostos para esta abertura dependem de 
uma evolução positiva no âmbito das liberdades e dos Direitos 
Humanos e da libertação dos presos de consciência, defendida 
pela União Europeia.

IRAQUE DESEJA
PRESENÇA EUROPEIA

“A presença euro-
peia é muito dese-
jada no Iraque, em 
especial em coope-
ração e assistência 
para a capacitação 
em todos os domí-
nios. Há zonas do 
país onde as condi-
ções de segurança 
já permitem traba-
lhar. Este é também 
o tempo para as 
empresas europeias reatarem contactos no Iraque”, afirmou a 
deputada Ana Gomes, no âmbito de uma deslocação ao Iraque 
para preparar o relatório do Parlamento Europeu sobre o futuro 
envolvimento da União Europeia naquele país.
A deputada, que esteve no Iraque na primeira quinzena de 
Janeiro e teve contactos institucionais com diversas personali-
dades, entre elas com o Presidente Talabani, disse ser palpável 
o progresso que tem sido feito pelas autoridades iraquianas no 
sentido de estabilizar o país política e economicamente, o que 
também passa pelo campo da segurança.
Perante esta situação, Ana Gomes afirma que “esta é a altura 
certa para um envolvimento ambicioso da Europa, a fim de 
contribuir para a consolidação da democracia e do Estado de 
Direito no Iraque”.
A visita de Ana Gomes incluiu encontros em Bagdade com o 
Presidente da República e com o Primeiro-Ministro e com vários 
ministros e líderes políticos. No Parlamento iraquiano, a depu-
tada encontrou-se com membros da Comissão das Mulheres 
e Crianças e falou ao plenário, onde assistiu também à votação 
da chamada lei sobre a “desbathificação”. Encontrou-se ainda 
com representantes de ONG activas nas áreas da educação e 
da desminagem.
Ana Gomes esteve também em Nassíria, no sul do país, onde 
teve encontros com o Governador da província de Dhi Qhar e 
com representantes da legislatura local, visitou escolas e clínicas 
e contactou com chefes tribais.
A visita incluiu igualmente encontros com altas patentes militares 
norte-americanas.

José Lello
Deputado. Secretário 
Internacional do PS

Jamila Madeira, Ana Gomes e outros deputados 
subscreveram uma petição para que a UE apoie a 
concessão de microcrédito aos países do Mediterrâneo

Manuel do Santos defende 
a possibilidade de serem 
levantadas as sanções a Cuba

Ana Gomes prepara um relatório sobre 
as relações entre a UE e o Iraque. 
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Visto de Bruxelas

A EUROPA 
E O FUTURO
Nos últimos sete anos a União Europeia 
viveu imersa numa angustiante crise 
institucional, que, se não conduziu à 
sua paralisação, não deixou de debilitar 
a sua capacidade de resposta face a 
desafios de uma premência indiscu-
tível. A resolução desta crise, graças 
à assinatura do Tratado de Lisboa e 

previsível sucesso do processo de ratificação em curso nos 
vários Estados-Membros, liberta a U.E para a abordagem das 
grandes questões da actualidade.
A reconfiguração da cena geo-política mundial, a crescente 
afirmação dos países emergentes no plano económico 
– comercial, as graves perturbações que afectam o sistema 
financeiro e as tensões culturais que se manifestam nas 
relações entre várias regiões do mundo e no próprio interior 
de muitas delas, tornam mais necessária a intervenção atem-
pada e clara da União Europeia. As modificações operadas 
nos Tratados, ao facilitarem o processo decisório sem prejuízo 
do aprofundamento do controlo democrático conseguido por 
via do alargamento das competências do Parlamento Euro-
peu e da revalorização do papel dos Parlamentos Nacionais, 
proporcionam uma significativa melhoria dos meios funcionais 
necessários para a prossecução de uma acção política mais 
consequente. Por outro lado, a Carta dos Direitos Fundamen-
tais adquire um estatuto de marca genética da UE, passando 
a constituir um elemento fundamental da sua identidade, quer 
perante os cidadãos europeus, quer diante do mundo em 
geral. Para além do caracter vinculativo que passará a deter 
em relação a todos os assuntos situados na esfera das com-
petências comunitárias, comportará um valor proclamatório 
que não poderá deixar de se reflectir em toda a actuação 
europeia. E esse é um aspecto da maior importância.
Nos próximos anos um dos maiores desafios que se vai 
colocar à UE será o de reagir ao fenómeno da globalização 
dos mercados e da intensificação da concorrência comercial. 
Basta, aliás, seguir o debate político a decorrer nos EUA 
para compreender como esta é, hoje, uma questão central 
em todo o lado. Perante a crescente liberalização das trocas 
comerciais e a alteração do sistema de repartição mundial 
do trabalho, voltam a emergir discursos proteccionistas, poli-
ticamente assentes na utilização do medo, que se tem vindo 
a apoderar de largos sectores das sociedades. Esse medo 
existe e tem fundamento. Não podemos vê-lo como uma 
espécie de arcaísmo destinado a ser engolido pelo grande 
magma modernizador. É um medo concreto, com a espessura 
de profundas angústias individuais.
Ora, a União Europeia tem de se preparar para salvaguardar 
os legítimos interesses dos seus cidadãos, sem se encerrar 
numa fortaleza egoísta, alheia e insensível aos destinos da hu-
manidade.Estaremos perante uma contradição insolúvel? Uma 
verdadeira quadratura do círculo? Não necessariamente, se os 
europeus conseguirem projectar nas instâncias internacionais o 
modelo do Estado de Bem-estar e o transformarem num padrão 
de referência para outros espaços políticos e culturais. Sejamos 
claros, sem uma política comercial exigente, a União Europeia 
não poderá conciliar a competitividade e a justiça social. Sem 
um patamar de fiscalidade elevado não é possível manter o 
Estado de Bem-estar, nem promover importantes investimentos 
públicos em sectores estratégicos para o desenvolvimento. 
Os elevados padrões sociais e ambientais que temos não são 
baratos. Mas à luz dos nossos princípios são imprescindíveis. A 
decência tem um preço. Estaremos dispostos a pagá-lo? 
A Carta dos Direitos Fundamentais pode ser usada como 
um texto de referência da posição da União Europeia no 
plano civilizacional. Os direitos que aí são afirmados devem 
constituir o alicerce último das posições a adoptar pela União 
Europeia e seus Estados-membros em todas as instâncias 
internacionais. Não será tarefa fácil, nem no plano externo, 
nem tão pouco internamente. Mas vai decidir-se aí grande 
parte do futuro da Europa.

Francisco Assis
Deputado Europeu

MAIOR IGUALDADE PARA AS MULHERES
QUE TRABALHAM NA INDÚSTRIA
Encorajar o respeito pela igualdade 
nos salários, condições de trabalho, 
oportunidades de carreira, formação 
profissional e maternidade e paternida-
de, são os principais objectivos de um 
relatório aprovado por larga maioria na 
última sessão plenária do Parlamento 
Europeu.
O relatório, no qual interveio a deputada 
Edite Estrela, vice-presidente da Co-
missão dos Direitos da Mulher e Igual-
dade de Género, faz um diagnóstico da 
situação das mulheres a trabalhar na 
indústria, que rondam os 14 por cento 
em média (20 por cento em Portugal), 
e apresenta várias recomendações aos 
Estados-membros no sentido de serem 
criadas condições mais equitativas 
entre homens e mulheres.
Neste sentido, o relatório “solicita aos 
Estados-membros que adoptem todas 
as medidas necessárias para combater 
eficazmente a exploração das mulheres 
no trabalho, que se verifica sobretudo 
em certos sectores como o dos têxteis, 
a fim de que os direitos fundamentais 
dos trabalhadores, particularmente das 
mulheres, sejam respeitados e o dum-
ping social impedido”.
O relatório sublinha também a impor-
tância “da negociação e da contratação 

colectiva no combate à discriminação 
das mulheres, nomeadamente em ma-
téria de acesso ao emprego, salários, 
condições de trabalho, progressão na 
carreira e formação profissional”.
Ao intervir, Edite Estrela chamou particu-
larmente a atenção para a necessidade 
das sociedades europeias promoverem 
mais medidas que facilitem a conciliação 
entre a vida profissional e a vida familiar 
e pessoal, como forma de ultrapassar 

algumas situações de desvantagem que 
afectam as mulheres.
Assim, tendo em consideração que 59 
por cento do total dos licenciados são 
mulheres, “não se compreende que a 
maioria dos novos empregos que ocu-
pam sejam a tempo parcial, por vezes 
inseguros e precários, mal remunerados 
e com poucas perspectivas de progres-
são na carreira”, disse.
Por outro lado, defendeu também a 
necessidade de se promover o empre-
endedorismo das mulheres, sobretudo 
porque os dados disponíveis revelam 
que 61 por cento das mulheres têm 
em consideração as circunstâncias 
familiares quando ponderam montar um 
negócio, em comparação com 49 por 
cento relativamente aos homens.
Edite Estrela alertou ainda para a 
consequência dos longos períodos de 
trabalho, pedindo à Comissão Europeia 
que promova um estudo sobre estas 
situações. Neste âmbito, defendeu que 
os Estados-membros exerçam uma 
maior fiscalização sobre as empresas 
que obrigam os trabalhadores a perma-
necer no local de trabalho para além do 
horário estabelecido na lei, defendendo 
que nesses casos se apliquem penas 
pesadas.

MELHORAR SEGURANÇA SOCIAL NA UNIÃO
SOBRE MOBILIDADE DE TRABALHADORES
Actualizar, tornar mais claro e coordenar 
melhor os sistemas e segurança social 
relativos aos trabalhadores assalaria-
dos, não assalariados e aos membros 
da sua família que se deslocam na 
União Europeia, é o principal objectivo 
da revisão do Regulamento 1408/71, 
aprovado na sessão plenária de Es-
trasburgo.
As alterações aprovadas pelo Parlamen-
to Europeu, em cujo debate interveio o 
deputado Joel Hasse Ferreira, visam 
também tornar o texto mais claro e 
transparente e contribuir para o reforço 
da protecção jurídica dos cidadãos e a 
eliminação dos obstáculos que continu-
am a causar dificuldades à mobilidade 
dos trabalhadores na União Europeia.
Ao intervir, Hasse Ferreira considerou 
a adequação do referido regulamento 
fundamental para uma eficaz aplicação 
do princípio da mobilidade no interior 

da União Europeia. Com efeito, este 
regulamento desempenha um papel 
importante na implementação de uma 
das quatro liberdades fundamentais, 
designadamente a livre circulação de 
cidadãos. A possibilidade de viver, tra-
balhar e circular livremente no espaço 
comunitário, graças à eliminação dos 
entraves económicos e administrativos, 
constitui uma vantagem tangível que 
a União Europeia oferece aos seus 
cidadãos.
“Sem essa mobilidade no trabalho e 
sem uma adequada coordenação dos 
sistemas de segurança social, os tra-
balhadores europeus estarão limitados 
nas suas possibilidades de circulação e 
nos mercados de trabalho”, afirmou Joel 
Hasse Ferreira.
O deputado referiu que as questões 
ligadas à segurança social ultrapassam 
em muito os problemas que se preten-

dem resolver com o relatório discutido 
e aprovado no Parlamento Europeu, 
tendo particularmente sublinhado a im-
portância de que se reveste a coordena-
ção efectiva dos sistemas de segurança 
social em vigor na Europa.
O relatório do Parlamento Europeu con-
sidera também importante a revisão do 
regulamento por conter uma definição 
dos termos “trabalhadores assalaria-
dos”, “trabalhadores não assalariados” 
e “membros de família”, particularmente 
importante nos casos em que as legisla-
ções nacionais são omissas.
O relatório chama a atenção para a 
necessidade de se facilitar a aplicação 
do princípio da mobilidade, “que foi 
confirmado na Cimeira de Lisboa como 
instrumento de fomento do emprego e 
intensamente promovido ao longo de 
2006, que foi o Ano Europeu da Mobili-
dade dos Trabalhadores.”

Edite Estrela defende que se promovam 
medidas que conciliem a vida pessoal e 
profissional das mulheres
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RECURSOS ELECTRÓNICOS NA JUSTIÇA
A União Europeia deve socorrer-se de todos os recursos 
electrónicos hoje disponíveis, nomeadamente da Internet, de 
forma a facilitar o acesso à justiça de cidadãos e empresas, 
afirmou o deputado Armando França durante a apresentação 
do programa da Presidência da Eslovénia para o semestre. 
"Desta forma, os cidadãos e as empresas têm a possibilidade 
de recorrer em tempo à justiça, com rapidez, com eficácia e 
sem grandes custos”. O deputado lembrou que a “justiça 
electrónica” foi considerada pela anterior Presidência Portu-
guesa da UE uma prioridade. Armando França questionou 
a Presidência Eslovena sobre a actual situação do protótipo 
de portal denominado E-Justice Europeu que a Presidência 
Portuguesa iniciou, o qual vai permitir aos cidadãos e às em-
presas acederem, por via electrónica, à justiça, aos serviços 
de valor acrescentado e também aos sistemas de justiça 
electrónica nacionais. O deputado desafiou a Presidência a 
assumir o compromisso de concluir o projecto de E-Justice 
Europeu durante o 1º semestre de 2008.

REPENSAR MODELO ECONÓMICO EUROPEU
O deputado Francisco Assis alertou na Comissão do 
Comércio Internacional do Parlamento Europeu para 
a necessidade da União Europeia repensar o modelo 
de crescimento e desenvolvimento económico devido à 
nova situação nos mercados internacionais de matérias 
primas. "O aumento brutal da procura de matérias-primas 
que actualmente se verifica, provocada pela intensifica-
ção do comércio Sul-Sul e pela rápida industrialização 
de vários países emergentes, não gerará uma situação 
de penúria estrutural, com todas as consequências daí 
advenientes?", questionou numa audição organizada 
naquela Comissão parlamentar. O deputado referiu que 
se, até agora, os mercados de matérias-primas evoluíam 
de forma cíclica, transitando entre fases sucessivas de 
penúria e superprodução, estamos na actualidade “pe-
rante uma situação nova que conduz a um aumento dos 
preços das matérias-primas e à sua sobre-exploração. 
Responsável pelo seguimento deste dossiê no âmbito 
do Grupo do PSE,  Francisco Assis considera que esta 
situação, tal como acontece com o sector energético, 
"obrigará a repensar o nosso modelo de crescimento e 
desenvolvimento económico".

DIRECTIVA SOBRE “TIMESHARE” VAI SER REVISTA
O deputado Emanuel Jardim Fernandes manifestou-se 
favorável à revisão da Directiva sobre a compra e venda 
em “Timeshare” na Europa, embora sendo contra uma 
desregulamentação da actual lei como forma de resolver 
os problemas. Na sua qualidade de relator do Parlamento 
Europeu para esta matéria, o deputado afirma que o domínio 
em que a Directiva vai incidir “é de fundamental importância 
para o sector do turismo europeu e mais especificamente, 
para os operadores e para os consumidores europeus, já 
que são estes quem normalmente menos conhece os direi-
tos e obrigações que lhe assistem e incumbem”. No sentido 
de dar resposta “aos sérios problemas” encontrados pelos 
consumidores no exercício dos seus direitos resultantes da 
inexistência de um quadro jurídico comunitário claro, o depu-
tado apresentou já um conjunto de propostas de alteração, 
que actualmente estão em discussão em várias comissões 
parlamentares. Uma das referências para esta discussão é o 
Livro Verde que a Comissão Europeia lançou em 2007 sobre 
a “Revisão do acervo relativo à defesa do consumidor”.

ANTÓNIO REIS NA CASA DA HISTÓRIA EUROPEIA
O dirigente socialista e Grão-Mestre do Grande Oriente 
Lusitano, António Reis, é um dos membros que vai integrar 
o comité de especialistas que foi escolhido pelo Parla-
mento Europeu para orientar a criação da futura Casa da 
História Europeia, e que para já vai iniciar os trabalhos de 
definição do seu conteúdo e da sua forma de organização. 
O projecto tem como objectivo reunir numa casa comum 
todos os aspectos da história do continente europeu que, 
da Segunda Guerra Mundial aos nossos dias, estiveram 
na origem da instituição das Comunidades Europeias e da 
União. A proposta do historiador socialista português, antigo 
deputado na Assembleia da República e um dos membros 
da Assembleia Constituinte, partiu do vice-presidente do 
Parlamento Europeu, Manuel dos Santos.

PARLAMENTO QUER MAIS HARMONIZAÇÃO
NAS REGRAS FISCAIS NA EUROPA
Estabelecer um nível mínimo de harmoni-
zação nas regras fiscais para a activida-
de das empresas, particularmente as que 
têm um âmbito de actuação transfrontei-
riça, é o objectivo de uma resolução do 
Parlamento Europeu aprovada na última 
sessão plenária de Estrasburgo.
Tendo como base uma comunicação da 
Comissão Europeia sobre o tratamento 
fiscal dos prejuízos num contexto trans-
fronteiras, a resolução, em cujo debate 
interveio a deputada Elisa Ferreira 
em nome do PSE, faz um conjunto de 
recomendações para o Conselho, de 
forma a melhorar o funcionamento do 
mercado interno da União Europeia, 
eliminando os aspectos que distorcem 
as condições de concorrência. 
“A existência de 27 sistemas fiscais 
diferentes na União Europeia constitui 
um entrave ao bom funcionamento 
do mercado interno, provoca custos 
adicionais significativos para o comér-
cio transfronteiriço e às empresas em 
termos de administração e de conforma-
ção normativa, entrava a reestruturação 
de empresas e conduz a casos de dupla 
tributação”, afirma a resolução.
Assim, e tendo por base o artigo 43º do 
Tratado CE que considera que a supres-
são dos entraves à liberdade de esta-
belecimento devem ser eliminados com 
base em intervenções específicas, como 
deve ocorrer em matéria de dedução 
fiscal dos prejuízos transfronteiras, os 
deputados pedem aos Estados-membros 
que se coordenem de forma adequada 
no que diz respeito ao calendário e às 
soluções para resolver os problemas 
decorrentes dos entraves existentes.
A resolução afirma que “quaisquer medi-
das específicas destinadas a introduzir 
a dedução de prejuízos transfronteiras 

deverão ser definidas e aplicadas com 
base numa abordagem multilateral e 
comum e numa intervenção coorde-
nada dos Estados-membros, afim de 
assegurar a coerência da evolução do 
mercado interno”.
Ao intervir, Elisa Ferreira salientou a 
importância de garantir que as dife-
rentes práticas fiscais sejam realmente 
compatíveis com um efectivo funciona-
mento do mercado interno e lembrou 
o contributo dos socialistas europeus 
para melhorar a proposta que foi ini-
cialmente apresentada, que continha 
alguns aspectos “que poderiam impedir 
a convergência fiscal”.
“Em concreto, aos olhos do Grupo So-
cialista, este processo não é compatível 
com a defesa aberta de práticas de con-
corrência fiscal. Tais práticas estimulam 
movimentos artificiais de empresas, 
capitais e pessoas, mas deixam fre-
quentemente rastos de desagregação 

social, ambiental e do tecido produtivo”, 
afirmou a deputada.
Elisa Ferreira considerou ainda que a 
concorrência fiscal gera, em algumas 
economias, graves problemas de equi-
líbrio macroeconómico com consequên-
cias diversas, nomeadamente ao nível 
da qualidade e quantidade dos bens 
públicos disponibilizados por esses 
países aos seus cidadãos.
Entre outras coisas, a resolução refere 
também que a realização dos objecti-
vos da Estratégia de Lisboa exige um 
aumento da coordenação das políticas 
fiscais dos Estados-membros.
Quem também defendeu uma maior 
harmonização fiscal, foi o deputado 
Manuel dos Santos, que, mais do que 
a concorrência fiscal, considerou mais 
importante para a competitividade fac-
tores como a melhoria da qualidade da 
Administração Pública ou o reforço da 
eficácia dos sistemas de justiça.

POLÍTICA COMUM DE PESCAS TERÁ AMPLO DEBATE
A Política Comum de Pescas da União 
Europeia vai ser objecto de um amplo 
debate que irá começar com uma 
conferência de Ministros a realizar já 
no próximo dia 18 de Fevereiro, tendo 
por base as fortes críticas constantes 
do relatório do Tribunal de Contas, que 
irá ser profundamente analisado, para 
se encontrarem as melhores formas de 
executar as suas recomendações.
A garantia foi dada pelo ministro da 
Agricultura e Pescas da Eslovénia, Iztok 
Jarc, em representação do Conselho, 
após uma interpelação do deputado 
Paulo Casaca na Comissão de Pescas 
do Parlamento Europeu, que confrontou 
o actual responsável por esta pasta com 
“o fracasso” de que fala o Tribunal de 
Contas no seu relatório sobre a política 
Comum de Pescas da União Europeia.
O relatório do Tribunal de Contas, de que 
Paulo Casaca é relator na Comissão do 
Controlo Orçamental, foi apresentado no 
passado dia 4 de Dezembro e confirma 
as conclusões do estudo promovido 
pela Comissão Europeia extremamente 
crítico do modelo de gestão centralizada 
das pescas e que foi tornado público por 
iniciativa do deputado.
A Comissão Europeia informou também 

a Comissão de Pescas de que iria 
aplicar as recomendações do Tribunal, 
estando neste momento a preparar 
uma comunicação e uma proposta 
de regulamento sobre o controlo da 
Política Comum das Pescas com esse 
objectivo.
A Comissão de Pescas tem ainda vários 
outros pontos de grande importância na 
sua agenda de trabalhos, como a discus-
são da proposta de regulamento “relativo 
à protecção dos ecosistemas marinhos 
vulneráveis do alto mar contra os efeitos 
nefastos de pesca de fundo”.

Esta proposta de Regulamento do Con-
selho transpõe para o direito comunitá-
rio algumas das decisões da resolução 
61/105 das Nações Unidas, que man-
data os Estados que têm actividades 
relacionadas com os fundos marinhos a 
se empenharem na protecção dos ecos-
sistemas vulneráveis, nomeadamente 
recifes e corais de profundidade, atra-
vés da eliminação de técnicas de pesca 
destrutivas e consagra princípios há 
muito defendidos pelas autoridades re-
gionais e pelas comunidades científicas 
e piscatórias dos Açores, necessários à 
defesa da biodiversidade marinha. 
Estas normas já se encontravam em 
vigor na Região Autónoma dos Açores 
antes da abertura parcial das suas 
águas às pescas comunitárias e que 
foram então postas em causa pelo regu-
lamento das Águas Ocidentais contes-
tado em Tribunal Europeu pela Região 
Autónoma dos Açores. A Comissão 
Europeia, posteriormente à liberalização 
do arrasto de fundo nos Açores acabou 
por aceitar os argumentos da Região 
neste domínio específico propondo a 
reposição da proibição do arrasto de 
fundo na ZEE dos Açores pelo regula-
mento n.º 1568/2005 do Conselho. 

Elisa Ferreira, falando em nome do Grupo Socialista, defendeu a harmonização fiscal 
em deterimento da concorrência fiscal

Paulo Casaca tem sido um grande crítico 
da Política Comum de Pescas


