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Editorial

Interrogo-me muitas vezes se os cidadãos europeus fazem 
ideia da diversidade de assuntos de que os deputados 
europeus se ocupam. Sinceramente, acho que não. Tenho 
participado em debates sobre a União Europeia, em Portugal 
e noutros Estados-Membros, e posso retirar dessa amostra 
que a generalidade dos europeus está bastante afastada da 
realidade. Reconhecem as diferentes instituições, agradecem 
os fundos estruturais, candidatam-se aos diferentes programas, 
promovem clubes europeus nas escolas, gostam de visitar o 
Parlamento Europeu (PE), mas muito raramente acompanham 
a agenda política ou identificam os temas em debate. Não 
quero dizer que a culpa é deles. É certamente de todos, mas 
não é disso que quero falar. Limito-me a constatar e a lamentar 
esse divórcio. 
Acho que as pessoas deviam saber até que ponto as decisões 
de Bruxelas se repercutem no seu quotidiano. Até no que ves-
tem e no que comem. Quantos portugueses sabem que há já 
largos meses que o PE e o Conselho Europeu tentam chegar a 
acordo sobre os “teores máximos de determinadas substâncias” 
presentes em aromatizantes e em ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes?! Traduzido em linguagem comum, 
quer isto dizer que pode haver restrições, por exemplo, ao uso da 
salsa e da canela. O que levado ao extremo (sabemos bem que 
também neste domínio há fundamentalistas) poderia significar 
que os pastéis de Belém levariam apenas um cheirinho de canela 
(por causa da cumarina) e que os pezinhos de coentrada teriam 
muitos pezinhos mas poucos coentros. Ora, neste como noutros 
domínios, o que é preciso é bom-senso. Curiosamente, ao con-
trário do que é habitual, a posição do Conselho é mais restritiva 
que a do PE. Ou seja, o PE procura defender os consumidores 
sem restrições excessivas. Com moderação, portanto.
Perante tanta preocupação, pergunto: Quantos cozinheiros 
amadores ou profissionais, dentro ou fora da Europa, terão 
pensado que o uso excessivo de aromatizantes pode ser preju-
dicial à saúde? Muito poucos, certamente. Quantos de nós, que 
apreciamos o sabor da salsa ou do cravinho, podíamos imaginar 
que, nalguns casos, aromatizar a comida poderia ser perigoso? 
Provavelmente ninguém. E, no entanto, dizem os especialistas 
que sim, que pode haver intoxicações alimentares e alergias se o 
uso de aromatizantes não obedecer a normas de consumo. Mas 
ninguém come quilos de especiarias ou de ervas aromáticas! 
Servem para dar mais aroma e sabor aos alimentos, pelo que 
são, regra geral, consumidos com peso e medida. 
Defender a saúde pública, informar e proteger os consumidores 
são objectivos que devem nortear todas as políticas europeias e 
nacionais. A tal proposta de regulamento é positiva, uma vez que 
visa actualizar as normas relativas ao uso dos aromas, tendo em 
conta os recentes pareceres científicos da Agência Europeia da 
Segurança Alimentar. Mas sem exageros, claro! É necessário 
informar e proteger os consumidores, tendo também em consi-
deração os legítimos interesses da indústria. Os consumidores 
sabem que o consumo de ingredientes químicos não é a mesma 
coisa que a ingestão de produtos naturais e também se sabe, por 
experiência, que os produtos sintéticos, químicos e industriais 
estão, regra geral, mais acessíveis que os naturais. Em suma, 
devemos preferir os produtos naturais e usar de moderação 
no seu consumo. Este é um dos casos em que na moderação 
parece residir a virtude. 
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SOCIALISTAS QUERIAM IR MAIS LONGE
NAS ORIENTAÇÕES PARA REFORMAR A PAC

COMISSÃO PROMETE REVOLUÇÃO NAS PESCAS

O Parlamento Europeu aprovou o relatório 
de iniciativa sobre o chamado “exame de 
saúde” da Política Agrícola Comum, que 
foi considerado pelo deputado Capoulas 
Santos, coordenador do Grupo Socialista 
para a Agricultura e relator para a proposta 
legislativa que em Maio a Comissão Euro-
peia irá apresentar, como o “compromisso 
possível depois de um enorme esforço 
de consensualização das propostas”, sa-
lientando que os socialistas gostariam 
de ter um relatório “menos recuado e 
conservador”.
O relatório agora aprovado, que tem por 
base uma proposta apresentada pela Co-
missão Europeia em Novembro de 2007, 
defende uma modulação progressiva, rejei-
ta a proposta da degressividade “dado não 
haver uma relação clara entre a dimensão 
e a prosperidade de uma exploração”, e 
afirma que terão de ser disponibilizadas 
verbas suficientes para a manutenção 
da produção leiteira em regiões como os 
Açores.
Quanto aos pagamentos directos, o Parla-
mento Europeu congratula-se com a pro-
posta de conceder aos Estados-membros, 
numa base voluntária, mais flexibilidade 
rumo a uma dissociação dos pagamentos 
directos em relação aos valores históricos 
de referência, bem como a um sistema 
mais fixo.
Os deputados também mostraram a sua 
satisfação pela anunciada reformulação do 
artigo 69º do Regulamento CE 1782/2003, 
que permite aos Estados-membros reter 
até 10 por cento das ajudas directas, con-

siderando que as verbas aplicadas neste 
âmbito deverão sê-lo prioritariamente em 
“medidas em prol da coerência territorial e 
de reforço de sectores específicos”. 
Entre estas medidas, destaque para as 
que pretendem impedir que a produção 
agrícola e, principalmente a animal, sejam 
suspensas em regiões onde tal possa dar 
origem a consideráveis prejuízos para a 
natureza, a paisagem ou o desenvolvi-
mento rural; medidas de reestruturação e 
reforço de sectores chave agrícola, como 
o sector do leite, do bovino leiteiro ou da 
criação de ovinos; e medidas ambientais 
em função das superfícies (agricultura 
biológica), bem como a gestão de riscos.
Quanto à modulação degressiva, o 
Parlamento rejeita a proposta da Co-
missão, afirmando que ela colocaria “as 
explorações ou associações de grande 

dimensão em desvantagem e 
ocasionaria uma redução da 
mão-de-obra e a desarticula-
ção de estruturas formadas e 
competitivas”.
Finalmente, refira-se que o 
Parlamento Europeu consi-
dera que “terão de ser dispo-
nibilizadas verbas suficientes 
para a manutenção da pro-
dução leiteira, em especial 
em regiões montanhosas ou 
ultraperiféricas, como os Aço-
res e em outras regiões com 
dificuldades idênticas.
Ao intervir, Capoulas Santos 
salientou a dificuldade em 
obter consensos que sempre 

existe em matéria de agricultura europeia 
e como os socialistas gostariam de ter 
ido mais longe. “Não era este o relatório 
que faríamos”, disse, considerando-o 
“bastante recuado e conservador face 
às expectativas da sociedade e dos 
agricultores”. Reconheceu, porém, que a 
orientação geral do relatório não fecha as 
portas ao aprofundamento do debate no 
quadro da discussão da futura proposta 
legislativa, designadamente no que se 
refere a questões mais sensíveis como 
“o sentido e o ritmo do desligamento das 
ajudas, um mecanismo de redistribuição 
dos apoios, a abordagem responsável 
para o futuro do sector do leite, o papel 
da agricultura no combate às alterações 
climáticas e à produção de agrocarburan-
tes, entre outras coisas”.

O Comissário para as Pescas e os Assuntos Marítimos, Joe Borg, 
prometeu uma revolução para o sector, numa reunião que teve com 
os deputados na Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, e na 
qual manifestou o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo 
deputado Paulo Casaca na contestação ao modelo de gestão centrali-
zado das pescas e à sobreexploração dos recursos pesqueiros.
O comissário sublinhou que o futuro das regiões costeiras e dos 
mais de 120.000 postos de trabalho inerentes ao sector das pescas 
depende de uma exploração sustentável dos recursos. Segundo 
afirma, embora exista regulamentação comunitária a esse nível, ela 
apenas poderá produzir efeitos se for acompanhada de um sistema 
de verdadeiro controlo.
Neste contexto, a Comissão Europeia pretende reforçar os mecanis-
mos de controlo ao nível dos Estados-membros, designadamente 
no que diz respeito à melhoria da fiabilidade dos dados de pesca 
recolhidos, desde o início do processo de captura até às descargas 
efectuadas nos portos, leilões, mercados e importações.
A revolução prometida para o sector visa ainda a uniformização de 
centenas de imposições comunitárias, que neste momento se encon-
tram dispersas por duas dezenas de regulamentos, no âmbito de um 
processo de simplificação e racionalização de recursos, permitindo 
reduzir custos administrativos.
O comissário comprometeu-se igualmente a reforçar os mecanismos 

de prevenção em áreas em que 
sejam contabilizados factores de 
risco ao nível da sustentabilida-
de do sector.
De referir, por outro lado, que o 
comissário Joe Borg manifestou 
publicamente o seu reconheci-
mento pessoal pelo empenho 
evidenciado pelo deputado 
Paulo Casaca enquanto rela-
tor, na Comissão do Controlo 
Orçamental, de um relatório 
especial do Tribunal de Contas 

que confirma as conclusões de um estudo promovido pela Comissão 
Europeia, extremamente crítico do modelo de gestão centralizado 
das pescas. 
O referido relatório constata falhas generalizadas no domínio do con-
trolo, inspecção e sanções no âmbito da Política Comum de Pescas 
(PCP), particularmente por estarem associadas à sobreexploração 
dos recursos pesqueiros. Afirma também que um dos principais 
problemas da PCP está relacionado com o facto das informações 
de capturas fornecidas pelos Estados-membros serem incompletas 
e pouco fiáveis.

Paulo Casaca tem sido muito crítico 
da Política Comum de Pescas

Capoulas Santos é coordenador do Grupo Socialista 
para a Agricultura
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RATIFICAÇÃO 
DO TRATADO DE 
LISBOA
O Tratado de Roma, celebrado 
em 1951, encetou um ciclo de 
paz e desenvolvimento económi-
co e social na Europa que ficará 
na História da Humanidade como 
um caso civilizacional de suces-
so. A União Europeia começou com seis países ade-
rentes e já conta com vinte e sete, que se juntaram 
a este espaço de cooperação e partilha. 
A construção da União está marcada pela crescente 
força vinculativa dos sucessivos tratados assinados 
pelos Estados-Membros (EM) e que têm gerado 
muita controvérsia nas forças políticas internas dos 
diversos Estados. A ideia de perda de soberania, 
associada às fortes crenças populares, é facilmente 
explorada pelos eurocépticos ou pelos nacionalistas 
exacerbados que alimentam um clima de medos 
infundados, muitas vezes para atingir objectivos 
meramente partidários. Foi neste clima que surgiu 
o “Tratado Constitucional” e, apesar de já ter me-
recido a concordância da maioria dos EM, sofreu 
um duro revés com o “não” francês e holandês que 
mergulhou a Europa num processo de reflexão e de 
incerteza em relação ao futuro. 
A necessidade modernizar e agilizar as instituições 
europeias, de responder aos desafios do alarga-
mento e da globalização, aliás, já apontadas no 
Tratado de Nice (2000), “forçou” os líderes europeus 
a tomarem uma decisão e, sob a presidência alemã, 
foi elaborado um relatório tendo em vista o Tratado 
Reformador, para tirar a Europa do impasse e para 
dar um novo impulso à União.
Devido à eficácia da presidência portuguesa e à 
determinação do Presidente do Conselho, José 
Sócrates, foi possível, restituir a esperança à União. 
O novo Tratado, assinado a 13 de Dezembro de 
2007, nos Jerónimos, e conhecido por Tratado de 
Lisboa, ficará na história da União, como o Tratado 
que menos tempo levou a ser elaborado e assinado 
por todos os membros.
O Tratado de Lisboa é juridicamente complexo e, 
ao contrário do famigerado “Tratado Constitucio-
nal”, não revoga os tratados anteriores, adapta-os 
e introduz um conjunto de políticas novas que vão 
dar uma resposta às necessidades da União e aos 
anseios dos europeus. 
O clima que se vive em torno deste novo projecto 
para a Europa é positivo. Estou confiante que a 
etapa da ratificação, por parte dos 27 Estados-Mem-
bros, por via do referendo ou por via parlamentar, 
será ultrapassada com êxito e o Tratado de Lisboa 
entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2009. 
O processo de ratificação, em Portugal, será por 
via parlamentar, a decisão já foi tomada e agen-
dada para 23 de Abril. Neste âmbito, a polémica 
questão do referendo, tem provocado muitas posi-
ções difusas que nem sempre vêm para um cabal 
esclarecimento da opinião pública. São profusas as 
motivações de muitos dos defensores do referendo 
ou dos que dizem que os tratados não são refe-
rendáveis. Independentemente dos prós e contras, 
existem sérias dúvidas sobre a eficácia e o alcance 
de um referendo em torno do Tratado. Resumir um 
texto, política e juridicamente muito abrangente e 
complexo, como o Tratado, numa frase é impossível 
e a suposta campanha de esclarecimento, na pro-
ximidade dos ciclos eleitorais, não iria, certamente, 
servir os objectivos do Referendo.
A ratificação por via parlamentar é democrática e 
não impede, antes pelo contrário, que a essência 
do Tratado seja escalpelizada com uma participação 
do poder cívico de modo a envolver, num espírito 
crítico, os cerca de 500 milhões de cidadãos eu-
ropeus.                                                           

Jacinto Serrão
Deputado na AR

EUROPA PRECISA DE  MERCADO 
EFICIENTE PARA ELECTRICIDADE E GÁS

UNIÃO EUROPEIA VAI TOMAR MEDIDAS 
PARA REDUZIR O “TURISMO DE COMBUSTÍVEL”
 

A inexistência de um mercado operacio-
nal da electricidade e do gás na União 
Europeia irá provocar uma dificuldade 
cada vez maior em termos da segu-
rança no aprovisionamento, na susten-
tabilidade de um mercado da energia 
pobre em carbono e na competitividade 
global, afirma o relatório do Parlamento 
Europeu sobre o mercado interno da 
electricidade.
Esta mesma posição foi assumida pelo 
deputado Manuel dos Santos, que é o 
relator do Grupo do PSE na Comissão 
de Economia, ao afirmar a necessidade 
de ser assegurada tanto a competiti-
vidade global da economia europeia, 
como a protecção dos consumidores 
e um acesso mais fácil das PME à 
energia.
Para o deputado, a protecção dos 
consumidores, particularmente dos 
mais vulneráveis, deve ser assegurada 
através de políticas que são da compe-
tência dos Estados-membros enquanto 
que, ao mesmo tempo, se deve reduzir 
a nível europeu a concentração do po-
der das grandes empresas, de forma a 
facilitar o acesso das PME ao mercado 
de energia.
De acordo com o relatório do Parlamento 
Europeu, a criação de um mercado único 
para o gás e a electricidade permitiria aos 
consumidores “terem acesso aos produ-
tos a preços mais justos, para assegurar 
a igualdade das condições de concor-
rência entre produtores e consumidores 
e melhores condições de investimento, 

capazes de garantir a segurança do 
aprovisionamento e um melhor acesso 
às energias renováveis”.
Para Manuel dos Santos, deve haver 
separação clara entre as redes de 
distribuição e a produção de energia, 
como, de resto, já se verifica em Portu-
gal, de forma a facilitar o investimento 
que o sector necessita e a assegurar 
de forma mais clara o acesso dos dife-
rentes agentes produtores à geração de 
energias renováveis.
Com efeito, o relatório do Parlamento 
Europeu refere também que “o modelo 
de separação da propriedade assegu-
rará um melhor acesso às redes da 
energia renovável”, mas defende que 
se deveria ir mais longe e assegurar 

que a energia reno-
vável e a micropro-
dução tenham um 
acesso prioritário às 
redes.

Hasse Ferreira 
defende entidade 
reguladora

No mesmo sentido foi 
a intervenção de Joel 
Hasse Ferreira, que 
interveio na Comissão 
do Mercado Interno e 
Protecção dos Con-
sumidores. O depu-
tado, que apresentou 
algumas alterações 

à proposta, defendeu a criação de uma 
entidade reguladora num mercado 
interno da electricidade concorrencial, 
seguro e ecologicamente sustentável, 
com a abertura efectiva desse mercado 
a todos os consumidores e fornecedores, 
nas melhores condições de qualidade, 
preço e segurança no abastecimento. 
Defendeu também medidas concretas 
para a criação de regras para a geração 
de condições de acesso a redes trans-
fronteiriças de electricidade.
O deputado, que é relator do Grupo do 
PSE para esta matéria, defendeu ainda 
um planeamento dos investimentos 
neste sector, a uma década, com uma 
visão estratégica a mais longo prazo, no 
âmbito de um cenário de duas décadas.

A União Europeia está apostada em 
tomar medidas que permitam reduzir o 
chamado “turismo de combustível”, que 
consiste em abastecer os automóveis 
no outro lado de fronteira quando os 
preços são mais competitivos.
Com base numa proposta apresentada 
pela Comissão Europeia, o Parlamento 
aprovou, na sessão plenária de Março, 
um relatório, em cujo debate interveio a 
deputada Elisa Ferreira, que pretende 
aproximar os impostos praticados pelos 
Estados-membros, de forma a evitar os 
prejuízos para o ambiente e também, de 
alguma forma, as distorções da compe-
titividade no mercado interno.
“Embora o combustível represente uma 
grande percentagem das despesas de 
funcionamento das empresas de trans-
porte rodoviário, verificam-se amplas 
divergências no nível de tributação 
aplicado ao gasóleo pelos Estados-
Membros. Essas divergências podem 
causar o “turismo do combustível” e 
o falseamento da concorrência nas 
regiões fronteiriças. Uma aproximação 
crescente, a nível comunitário, do nível 
de tributação aplicável ao gasóleo 
comercial daria “uma resposta eficiente 
à questão da concorrência desleal e 
contribuiria para um melhor funciona-
mento do mercado interno e para uma 
atenuação dos danos ambientais”, 
refere o relatório aprovado.

Ao intervir no debate que decorreu no 
plenário de Estrasburgo, Elisa Ferreira, 
coordenadora no Grupo do PSE para os 
assuntos económicos, disse tratar-se de 
um domínio que tem uma consequência 
directa nos preços dos bens transac-
cionados e que, por isso, diferenças 
excessivas têm também um impacto di-
recto no são funcionamento do mercado 
interno. Além disso, afirmou, estes mo-
vimentos transfronteirços têm também 
um impacto no ambiente, em virtude 
do consumo extra de combustível nos 
percursos para abastecimento a preços 
mais reduzidos.
O relatório considera que deve ser 
alargada a possibilidade de os Estados-
Membros estabelecerem para o gasóleo 
destinado a fins comerciais uma taxa 
inferior, quando adoptarem ou aplica-

rem sistemas de taxas de utilização 
das rodovias que resultem em a carga 
fiscal global permanecer sensivelmente 
equivalente. “Deve também ser permiti-
do aos Estados-Membros promoverem 
a utilização de carburantes não-fósseis 
e com baixo teor de carbono, tanto 
através de incentivos fiscais como de 
sistemas destinados a garantir um certo 
nível de consumo desses carburantes”, 
afirma-se.
A concluir a sua intervenção, Elisa 
Ferreira saudou o compromisso alcan-
çado, referindo, no entanto, a posição 
de alguns deputados “que gostariam 
que o limiar mínimo reflectisse mais 
claramente as preocupações ambientais 
que nos movem”.
“Pessoalmente duvido, no entanto, 
que com o actual nível do preço do 
petróleo seja necessário um reforço 
pela via fiscal deste tipo de mensagem. 
Optou-se então por uma aproximação 
entre os limiares mínimos e máximos 
de imposto que, sacrificando em parte 
estes objectivos ambientais segundo 
alguns, privilegia a redução das dis-
torções fiscais de concorrência. Foi 
um grande esforço e esperamos que 
ele tenha o merecido reconhecimento 
por parte da Comissão e do Conselho 
e que permita mais progressos ao ní-
vel da fiscalidade no quadro da União 
Europeia”, afirmou. 

Manuel dos Santos defende mercados energéticos mais 
concorrenciais

Elisa Ferreira saudou o compromisso 
obtido na fiscalidade nos combustíveis
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Visto de Bruxelas

“HOJE É O DIA 
DE CERRAR 
FILEIRAS”
Esta foi uma das expressões que 
Jorge Coelho utilizou no Pavilhão do 
Académico, no Porto, durante a sua 
intervenção no comício do PS, no 
passado dia 15.
Pavilhão completamente cheio de 

gente, rua de acesso também cheia e muito entusiasmo, 
força e militância por parte dos dirigentes, dos militantes e 
dos simpatizantes do Partido Socialista. Um PS igual a si 
próprio e à sua melhor tradição foi aquilo que tivemos no 
Porto, num comício que evidenciou a forte corrente de apoio 
e solidariedade dos socialistas a José Sócrates e ao Governo 
e num momento em que algumas das mais importantes e 
imprescindíveis reformas políticas estão a ser implementadas 
pelo Governo do Partido Socialista.
Daí que a expressão “Hoje é dia de cerrar fileiras” tenha sido 
de grande actualidade e pertinência, para chamar a atenção 
dos socialistas para a necessidade de haver uma união cer-
rada em torno do Governo e do programa do PS que está a 
ser executado. E mesmo que, entre os socialistas, haja vozes 
discordantes sobre a metodologia ou até sobre o conteúdo 
de algumas políticas reformistas do Governo, isso não nos 
deve desviar daquilo que é essencial. E o que é essencial é 
a execução do vasto e difícil programa de reformas com que 
os socialistas se apresentaram ao País em 2005.
O programa eleitoral do Partido Socialista e a sua execução 
pelo nosso Governo e pelo nosso Grupo Parlamentar são a 
senha e a contra-senha para a credibilidade do PS, para a 
confiança no PS e para a renovação da maioria em 2009. 
Por isso, devemos cerrar fileiras e não nos atemorizarmos 
nem esmorecermos perante as dificuldades que ainda temos 
de enfrentar. 
O Partido Socialista tem uma visão e uma estratégia para 
Portugal, isso é óbvio e incomoda muita gente, desde a direita 
delirante, sem objectivos e desorientada, até à esquerda 
passadista, imobilista e trauliteira. As reformas do PS encai-
xam-se (e num ou noutro aspecto antecipam-se até, como p. 
ex., na segurança social) no modelo da nova Europa social 
que o Tratado de Lisboa assegura, no que respeita, nomeada-
mente, à prioridade ao pleno emprego e ao progresso social, 
à protecção social e à erradicação da pobreza.
Aliás, convém não esquecer que o Tratado inclui uma cláusula 
social de salvaguarda exigindo que todas as políticas da UE 
tenham em conta o seu impacto social, justamente para ga-
rantir mais justiça social, melhor educação e distribuição da 
riqueza, mais igualdade e oportunidades, mais solidariedade 
local, regional, nacional e europeia.
No próximo ano, temos de travar três importantes combates 
eleitorais: as eleições para o Parlamento Europeu, as elei-
ções para a Assembleia da República e as eleições para 
as Autarquias Locais. Todas e cada uma delas têm muita 
importância política.
Ora, a meu ver, não há que fazer distinções entre elas 
no que respeita ao empenhamento dos socialistas e à 
orientação programática de fundo. Em primeiro lugar, pela 
simples razão de que cada uma delas influencia a outra. 
Em segundo lugar, porque o projecto do PS é bom para 
Portugal e para os portugueses. Finalmente, porque, sob 
o ponto de vista político, o Partido Socialista, sendo um 
partido conceituado e respeitado no Grupo Socialista e na 
social democracia europeia, contraiu, por mérito próprio, 
obrigações no combate político europeu, em especial no 
que tange a uma nova visão social da Europa em que se 
combine “dinamismo económico e espírito de iniciativa para 
uma sociedade mais justa, inclusiva e equitativa” (no dizer 
do ilustre socialista e europeísta Poul Rasmussen).
Por tudo isto, o nosso camarada Jorge Coelho tem toda 
a razão: “Hoje é o dia de cerrar fileiras”. Vamos a isso, 
camaradas.

Armando França
Deputado Europeu

PARLAMENTO APELA A ESTADOS-MEMBROS
PARA APOIAREM RECONSTRUÇÃO DO IRAQUE

ESTRATÉGIA PARA ULTRAPERIFERIAS
DISCUTIDA NA MADEIRA 

Os Estados que apoiaram a intervenção 
militar no Iraque têm a obrigação moral 
de apoiar o povo iraquiano, e a União 
Europeia deve assumir as suas respon-
sabilidades e mobilizar de forma rápida 
e criativa todos os instrumentos ao seu 
dispor para fazer o que lhe compete, 
afirma o relatório da deputada Ana Go-
mes sobre o papel da União Europeia 
no Iraque, aprovado por larga maioria 
no plenário de Estrasburgo.
O relatório faz um conjunto de reco-
mendações ao Conselho sobre a par-
ticipação da União Europeia no Iraque, 
apelando a uma nova estratégia des-
tinada a intensificar o apoio da União 
aos esforços da ONU para construir um 
Iraque seguro, estável, unificado, prós-
pero, federal e democrático, capaz de 
defender os direitos humanos, proteger 
as suas minorias, promover a tolerância 
interétnica e abrir caminho à estabilida-
de e à segurança na região.
O relatório afirma a necessidade de se 
proceder a uma reorientação da ajuda 
da União Europeia ao Iraque para a 
assistência técnica relevante e a criação 
de capacidade nos domínios do Estado 
de Direito, justiça e dos direitos huma-
nos, da boa governança, da gestão 
financeira e orçamental, igualdade de 

género, educação e saúde, entre outros 
domínios.
Entre as recomendações consta tam-
bém a necessidade de encorajar as 
empresas europeias a investirem na 
reconstrução do Iraque, no âmbito de 
concursos financiados pelos Estados-
membros e pelo Iraque e o encoraja-
mento ao governo iraquiano a utilizar as 
receitas obtidas pela venda de petróleo 
de uma forma que garanta o seu rein-
vestimento no país e a sua gestão por 
entidades públicas nacionais.
Ajudar a pôr fim ao fluxo ilegal de 
armas ligeiras, aumentar o apoio aos 
refugiados iraquianos na Jordânia e na 
Síria e apelar à Turquia para respeitar 
a integridade territorial do Iraque, são 

algumas das outras recomendações do 
relatório de Ana Gomes. 
“Este relatório não se limita a incentivar 
o maior envolvimento da UE no Iraque. 
Exigimos também que a presença 
da União no Iraque se paute pela 
transparência, pela visibilidade e pela 
eficácia, e o Parlamento observa com 
agrado a crescente preocupação da 
Comissão em aperfeiçoar a utilização 
dos fundos europeus no Iraque num 
contexto tremendamente difícil. Nesse 
sentido, achamos que a Comissão e 
os Estados-Membros podem e devem 
estar mais presentes no terreno, com 
pessoal e projectos, especialmente na-
quelas áreas do país onde a situação de 
segurança o permite, como é o caso da 
região curda. ” afirma Ana Gomes.
Também o deputado Paulo Casaca in-
terveio neste debate para pedir à Comis-
são Europeia que dê mais atenção ao 
drama dos refugiados e dos deslocados, 
que assume “uma dimensão colossal”. 
“É um drama de colossais dimensões. 
De pouco adianta o petróleo que estará 
no Iraque. São pessoas que não têm 
acesso a esse petróleo. Agradecia, 
Senhora Comissária, que olhasse para 
esse assunto com mais força. É urgente 
olhar para esse problema", disse.

“O Futuro da Estratégia Europeia para as Regiões Ultraperifé-
ricas – Expectativas e Perspectivas da Madeira”, foi o tema de 
uma audição, promovida em colaboração com a Universidade 
da Madeira, pelo deputado Emanuel Jardim Fernandes, que 
é o relator do Grupo do PSE para as Regiões Ultraperiféricas 
(RUP).
Utilizando como base o documento da Comissão Europeia 
para a estratégias para as RUP, segundo o qual “a futura 
estratégia deverá apontar para uma reflexão à volta de 
quatro pontos, nomeadamente as alterações climáticas, os 
fluxos migratórios e alteração demográfica, a agricultura e as 
matérias relativas à política marítima”, o deputado considera 
que se deve ir ainda mais longe e incluir outros domínios. 
Entre eles, destaque para a consolidação da estratégia e das 
medidas para as RUP e a implementação da Estratégia de 
Lisboa, como vector fundamental para assegurar um adequa-
do desenvolvimento daquelas regiões.
O deputado lamentou a ausência do Governo Regional e 
da Associação de Municípios, visto esta audição servir de 
base de discussão e preparação de um contributo regional, 
que deverá abranger todos, designadamente os organismos 
regionais e autárquicos, no sentido da discussão do futuro 

das RUP. Segundo afirmou, o Governo Regional terá dito que 
apresentaria uma resposta, “mas a Comissão espera algo 
mais abrangente e integrado, com o necessário envolvimento 
das autoridades locais e regionais, os parceiros económicos 
e sindicatos, o mundo académico e em geral, a sociedade 
civil destas regiões”. 
De referir, por outro lado, que Emanuel Jardim Fernandes, no 
âmbito da preparação do processo orçamental para 2009, se 
encontrou com os restantes relatores sectoriais e geral para 
trocar as primeiras impressões e definir orientações gerais.
Neste contexto, o deputado defendeu a vontade de: a) 
manter ou, eventualmente, reforçar as dotações orçamentais 
para a Política Comum de Pescas e para a Política Marítima 
Europeia; b) garantir financeiramente a eficácia da Politica 
Marítima Europeia; c) reconhecer financeiramente a espe-
cificidade e constrangimentos das Regiões Ultraperiféricas, 
designadamente Açores e Madeira; d) melhorar a organização 
das linhas orçamentais dedicadas às Pescas e Assuntos Ma-
rítimos, de forma a garantir uma eficaz utilização de todos os 
recursos disponíveis; e) analisar a possibilidade de apresentar 
um novo projecto-piloto no domínio da reconversão do sector 
laboral das pescas.

Ana Gomes é autora de um relatório 
sobre o papel da UE no Iraque
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DIREITOS HUMANOS NA CHINA PREOCUPAM UE
A Comissão Europeia encara com preocupação aquilo que 
considera ser “uma tendência para um aumento da repressão 
dos defensores dos Direitos Humanos na China”, na qual se 
inclui a detenção do activista Hu Jia. A resposta da comissária 
Ferrero Waldener foi dada a uma pergunta escrita da deputada 
Edite Estrela, que quis saber “que medidas concretas tomou 
e tenciona tomar a Comissão no sentido de promover e exigir 
o respeito pelos Direitos Humanos na China e pôr termo 
à perseguição” daqueles que os defendem. A pergunta da 
deputada surgiu na sequência da detenção de Hu Jia, um dos 
mais destacados activistas dos Direitos Humanos na China, 
nomeado em 2007 para o Prémio Sakaharov do Parlamento 
Europeu. Hu Jia foi preso depois de denunciar o escândalo de 
tráfico de sangue infectado ocorrido na província de Henan, 
onde milhares de pessoas contraíram o vírus da SIDA através 
de transfusões de sangue. Edite Estrela recorda que Pequim 
recebe este ano os Jogos Olímpicos e que a Carta Olímpica 
obriga a reconhecer os Direitos Humanos.

DEPUTADOS DESLOCAM-SE À ARGENTINA 
A Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com 
o Mercosul, presidida por Sérgio Sousa Pinto, desloca-se à 
Argentina no início do mês de Abril, tendo como principal ob-
jectivo o restabelecimento das relações interparlamentares que 
anteriormente incluíam encontros anuais. Esta primeira visita 
desde as eleições presidenciais argentinas, que decorreram 
em Outubro, permitirá relançar a cooperação institucional 
com as autoridades do país. A agenda da visita deverá incluir 
também questões comerciais e agrícolas. Na última reunião da 
Delegação, que decorreu em Estrasburgo, Sérgio Sousa Pinto 
informou que uma delegação parlamentar do Mercosul visitará 
Bruxelas no próximo mês de Maio. O levantamento parcial do 
embargo à carne brasileira foi outro dos assuntos abordados 
na reunião da Delegação.

INDÚSTRIA PRECISA DE SE ADAPTAR
"A indústria europeia tem que superar o défice de adaptação às 
mudanças do mercado e à inovação no progresso tecnológico 
que a penalizam relativamente à indústria americana", afirmou 
o deputado Manuel dos Santos na Comissão de Indústria do 
Parlamento Europeu, no quadro da discussão de um Relatório 
sobre a avaliação intercalar da política industrial e para o qual 
foi nomeado relator do parecer em nome do Grupo do PSE. O 
investimento industrial, a inovação e a criação de emprego, a 
eliminação de entraves administrativos que dificultam o acesso 
ao mercado, são algumas das áreas para as quais o deputado 
sugere especial atenção, sobretudo no que diz respeito às 
PME. "É certo que a indústria europeia é, em geral, saudável 
e dinâmica, mas é também verdade que enfrenta importantes 
desafios estruturais, de concorrência, competitividade, ambien-
tais e de avanço tecnológico que tem de ultrapassar e integrar 
numa estratégia de crescimento e progresso", afirma.

LIVRO BRANCO DO DESPORTO
O deputado Armando França foi designado pelo Grupo do PSE 
para acompanhar o Projecto de Opinião que a Comissão das 
Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu deverá aprovar 
sobre o Livro Branco do Desporto, recentemente publicado 
pela Comissão Europeia, com o objectivo de apresentar 
soluções para os desafios que actualmente se colocam nas 
actividades desportivas. O deputado propõe-se apresentar 
propostas que "melhorem e reformem a necessidade do 
respeito pelos direitos fundamentais, agora com natureza 
juridicamente vinculativa no Tratado de Lisboa, o papel da 
educação, da formação na área do desporto, assim como a 
cooperação policial e judicial”. O documento vai pronunciar-se 
sobre o Projecto de Relatório da Comissão da Cultura e da 
Educação do PE relativamente àquele assunto. 

JAMILA MADEIRA NO PRÉMIO CARLOS MAGNO
Jamila Madeira foi designada membro do júri que irá seleccionar 
o melhor dos cinco trabalhos portugueses ao concurso europeu 
"Carlos Magno". Este concurso é promovido pelo Parlamento 
Europeu e pela Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno 
(de Aachen) que convidam jovens dos 27 Estados-Membros a 
participar num concurso sobre os temas do desenvolvimento 
e da integração da União Europeia e questões relacionadas 
com a identidade europeia. O Prémio é atribuído a projectos 
que promovam o entendimento a nível europeu e internacional, 
fomentem o desenvolvimento de um sentido partilhado da 
identidade e da integração europeias e sirvam de modelo aos 
jovens que vivem na Europa.

PARLAMENTO PROPÕE MEDIDAS 
PARA COMBATER DECLÍNEO DEMOGRÁFICO

APROVADOS PARECERES SOBRE
FUNDAÇÃO PARA O TRABALHO

APOIAR 
TRABALHADORES DA 
GENERAL MOTORS

O Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização devia disponibilizar verbas 
para os trabalhadores da General Mo-
tors da Azambuja, de forma a minorar 
as consequências negativas decorren-
tes do encerramento da fábrica, defen-
deu o deputado Joel Hasse Ferreira, em 
Estrasburgo.
O deputado interveio a favor da atri-
buição de uma verba de 4 milhões e 
oitocentos mil euros, sendo a contribui-
ção deste Fundo de cerca de metade, 
destinando-se nomeadamente para 
formação profissional, reconhecimento 
e certificação de competências, com-
pensações salariais e apoio a novos 
empresários. 
Estas verbas, parcialmente oriundas do 
Fundo Europeu de Ajustamento à Glo-
balização, foram discutidas na reunião 
conjunta das comissões de Orçamentos 
e Emprego e Assuntos Sociais do Parla-
mento Europeu. Destinam-se a intervir 
no caso do encerramento da General 
Motors da Azambuja e de várias em-
presas suas fornecedoras. Cerca de 
50 por cento serão de co-financiamento 
nacional.  

O Parlamento Europeu aprovou um 
relatório sobre o futuro demográfico da 
Europa que preconiza a adopção pelos 
Estados-membros de um conjunto de 
medidas no âmbito do envelhecimento 
activo, incentivos à natalidade e à imi-
gração integrada. Neste debate, que 
decorreu no plenário de Estrasburgo, 
intervieram os deputados socialistas 
portugueses Edite Estrela e Joel Hasse 
Ferreira, que apresentaram alguns 
contributos para o relatório.
Os dados demográficos relativos à Eu-
ropa prevêem, em virtude do constante 
aumento da esperança de vida e da 
quebra da natalidade, que em meados 
deste século estaremos confrontados 
com um envelhecimento global da po-
pulação, com o que isso representa em 
termos de redução de activos no merca-
do de trabalho e de aumento dos níveis 
de dependência de pessoas idosas.
Para combater estas tendências, o rela-
tório do Parlamento Europeu preconiza 
medidas como a redução do recurso às 
reformas antecipadas, o incentivo ao 
voluntariado de idosos e incentivos à 
natalidade de diversa natureza, como 
benefícios fiscais para a criação de cre-
ches nas empresas e o aprofundamento 
das circunstâncias em que são vividas 
as licenças de paternidade, bem como 
medidas que facilitem a integração de 
imigrantes.
A deputada Edite Estrela vai mais longe 
e insta inclusivamente a União Europeia 
a adoptar como exemplo algumas das 
medidas que foram implementadas em 
Portugal pelo Governo liderado por José 
Sócrates. Segundo a deputada, para 
evitar as consequências negativas do 
envelhecimento populacional na econo-

mia, nos sistemas de segurança social 
e na própria composição da sociedade, 
os Estados-membros deveriam imple-
mentar medidas como as que foram 
adoptadas recentemente em Portugal. 
Entre elas está o reforço do investimen-
to nas redes de creches e jardins de 
infância, atribuição do abono pré-natal 
às mulheres grávidas a partir do terceiro 
mês, abono de família para os filhos de 
emigrantes, aumento em 20 por cento 
do abono de família para as famílias 
monoparentais, benefícios fiscais para 
as empresas que instalem ou subsidiem 
creches para os funcionários e criação 
de subsídio social de maternidade.
Por sua vez, Joel Hasse Ferreira con-
siderou que a renovação demográfica 
implica que seja reforçada a importância 
atribuída aos serviços de acolhimento 
de crianças, permitindo assim também 
que os pais se integrem melhor no 
mercado de trabalho e contribuam para 

combater a pobreza, designadamente 
nas famílias monoparentais.
“É importante que os Estados-membros 
ponderem a possibilidade de promo-
verem medidas fiscais efectivas para 
incentivar o aumento da natalidade, 
para que se reduzam os constrangi-
mentos financeiros na opção por ter 
mais filhos.
Relativamente à imigração, o relatório 
salienta que esta constitui um dos im-
portantes factores no saldo demográfico 
da Europa e pode dar um contributo 
muito positivo em termos económicos, 
sociais e culturais. Neste sentido, o Par-
lamento Europeu apela aos Estados-
membros, à Comissão Europeia e aos 
parceiros sociais para desenvolverem 
“abordagens serenas e racionais da 
imigração susceptível de se oporem às 
opiniões e atitudes xenófobas e racistas 
e promover a integração plena e efecti-
va dos migrantes na sociedade”.

A Comissão de Emprego e dos Assuntos 
Sociais do Parlamento Europeu acolheu 
favoravelmente, com 35 votos a favor e 
um contra, cinco Pareceres da deputada 
Jamila Madeira relativos à Quitação do 
Orçamento de 2006 da União Europeia, 
que reconhecem o papel preponderante 
da Fundação Europeia para a Melhoria 
das Condições de Vida e de Trabalho 
na difusão de estudos independentes 
e comparativos com vista ao aumento 
da qualidade de vida e de trabalho na 
União. 
A deputada felicita a Fundação pela re-
cente criação do Observatório Europeu da 
Mudança, que tem por objectivo a análise 
e antecipação das mudanças laborais e 
empresariais, com vista a apoiar o pro-
gresso socioeconómico e em matéria de 
avaliação de candidaturas ao abrigo do 
Fundo Europeu de Ajustamento à Globa-
lização, para o qual considera necessário 
prever um reforço orçamental. 
Reconhece-se ainda a importância da 
Agência para a Formação no desenvol-
vimento e cooperação com os países 
parceiros da União Europeia em matéria 
de melhoria dos sistemas de educação e 
formação profissional e o papel fundamen-

tal da Agência Europeia para a Segurança 
e a Saúde no Trabalho. 
Nos documentos aprovados, Jamila 
Madeira refere, entre outras coisas, que 
apesar do orçamento reduzido, o Ano Eu-
ropeu da Mobilidade dos Trabalhadores, 
celebrado em 2006, permitiu trazer a lume 
algumas das disparidades e obstáculos à 
livre circulação e enaltece o investimento 
feito na nova plataforma EURES, lançada 
no mesmo ano, que revelou já o seu valor 
acrescentado para a real mobilidade e 
livre circulação no mercado de trabalho 
europeu. 

Edite Estrela e Hasse Ferreira apresentaram algumas propostas para que na Europa se 
possa combater a tendência de envelhecimento populacional

Jamila Madeira enalteceu a importância da 
Fundação Europeia para o Trabalho


