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Editorial

A Assembleia da República, como lhe competia, ratificou o 
Tratado de Lisboa (TL) no passado dia 23 de Abril. A data 
não foi deixada ao acaso. Houve a intenção de simbolica-
mente associar o novo tratado aos valores da Revolução 
dos Cravos. O 25 de Abril devolveu-nos a liberdade e a 
democracia. A adesão à Europa trouxe-nos desenvolvimen-
to e alargou-nos os horizontes. Sem o desígnio europeu, 
também teria sido muito mais difícil manter a liberdade e 
a democracia. Por isso, não surpreendeu que o tratado 
tivesse sido aprovado com os votos do PS e do PSD, euro-
peístas de sempre, e do convertido CDS/PP. O PCP e o BE 
votaram contra, porque votaram e votarão contra qualquer 
tratado europeu. São contra o projecto europeu, mas não 
enjeitam as regalias que a Europa lhes proporciona. 
É interessante recordar que foi cinquenta anos depois do 
Tratado de Roma, o tratado fundador, aprovado por seis 
Estados-membros, que a Europa alargada a vinte e sete 
aprovou o novo tratado. O TL não representa um ponto de 
partida, antes confirma e aperfeiçoa o rumo anteriormente 
traçado, garantindo mais democracia, mais transparência, 
mais eficácia e mais afirmação internacional.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ser 
juridicamente vinculativa representa um reforço dos direitos 
dos cidadãos, designadamente, o direito à informação e à 
consulta dos trabalhadores nas empresas, à negociação 
de acordos colectivos, ao recurso a acções colectivas, à 
assistência social, à protecção contra o despedimento sem 
justa causa, entre outros.  Mais cidadania europeia, portan-
to, sendo certo que “a cidadania da União é complementar 
da cidadania nacional e não a substitui".
Ao contrário do que apregoam os seus detractores, o TL 
representa mais cidadania e mais democracia: democracia 
participativa e democracia representativa. Pela primeira 
vez, é reconhecido aos cidadãos o direito de petição. E 
são consagrados mais poderes para o Parlamento Europeu 
(PE) e para os Parlamentos Nacionais. Estes vão poder, em 
tempo útil, avaliar se a legislação europeia respeita o princí-
pio da subsidiariedade. O PE passa a ser co-legislador em 
pé de igualdade com o Conselho, relativamente a 95% da 
legislação referente à maior parte das políticas europeias. 
Com o TL, a Europa alargada ganha eficiência institucional 
e melhora o seu relacionamento com o mundo. Como afir-
mou Jean Monnet há meio século, "não podemos parar se 
o mundo à nossa volta continua em movimento". O TL teve, 
pois, o mérito de repor a Europa em movimento, no sentido 
de encontrar respostas para os problemas dos cidadãos. 
O TL não é perfeito (até porque não há tratados perfeitos), 
mas é um bom tratado. Melhor do que os anteriores.

UM BOM 
TRATADO
Edite Estrela *Edite Estrela *

HISTÓRIA DO PS CONFUNDE-SE 
COM A DA CONSTRUÇÃO EUROPEIA
“Se há em Portugal um partido que 
confunde a sua história com a história 
da construção europeia, ele é o Partido 
Socialista”, afirmou o secretário-geral do 
PS, José Sócrates, no Centro Cultural 
de Belém, durante um colóquio que 
teve por tema “O Tratado de Lisboa 
– Eficácia e Democracia” e no qual 
participaram deputados nacionais e ao 
Parlamento Europeu e ainda o coor-
denador do Fórum Novas Fronteiras, 
António Vitorino.
Este debate, organizado conjuntamente 
pela delegação portuguesa no Parlamen-
to Europeu e pelo PS, realizou-se cerca 
de duas semanas antes da ratificação 
do Tratado de Lisboa na Assembleia da 
República, no dia 23, e inseriu-se nas 
discussões que um pouco por todo o país 
se realizaram para explicar o documento 
que os chefes de Estado e de Governo 
da União Europeia assinaram no Mostei-
ro dos Jerónimos no dia 13 de Dezembro 
de 2007.
Segundo José Sócrates, que falou perante 
uma sala apinhada, o Tratado de Lisboa 
inaugura um novo ciclo, e a sua assinatura 
foi a demonstração de que a Europa “quer 
evoluir e que está de regresso”. “O Tratado 
de Lisboa significa uma vitória dos valores. 
O mundo precisa da visão da Europa as-
sente na democracia, no multilateralismo, 
nos valores e na justiça”, disse.
O secretário-geral do PS, que não 
escondeu o seu orgulho por o Tratado 
ter sido assinado durante a Presidên-
cia Portuguesa da União, considerou 
serem, de uma forma genérica, três 
os seus aspectos fundamentais, de-
signadamente o reforço do projecto 
de cidadania europeia, que é “uma 
das maiores conquistas do Tratado”, 
a modernização das instituições co-
munitárias e a capacidade para deci-
direm mais rapidamente e o reforço da 

capacidade da Europa para assumir o 
seu papel no mundo e afirmar os seus 
valores.
A concluir a sua intervenção, José Sócra-
tes descreveu a sua visão do projecto eu-
ropeu com uma imagem criada pelo filó-
sofo espanhol Ortega e Gasset: “Quando 
penso na Europa isto faz-me pensar em 
muitas abelhas num só voo. A Europa é 
isto. Sabermos voar. Não andarmos pelo 
solo, mas voar, ter aspiração, ter sonho 
e ter ambição”.
Todos os intervenientes no debate, que 
foi muito participado, procuraram des-
tacar a importância do Tratado para o 
projecto europeu, explicando os aspectos 
que consideram mais relevantes
Para o Secretário Internacional do PS, 
José Lello, que abriu os trabalhos, trata-
se de “um sinal de inteligência e lucidez 
que, à medida que a União se torna 
mais alargada, com maior diversidade 
de interesses e níveis de desenvolvi-
mento e, portanto, muito mais complexa, 

os seus mecanismos de funcionamento 
se tornem, por via deste Tratado, simul-
taneamente mais simples, mais demo-
cráticos e mais transparentes”.
Por sua vez, Edite Estrela, presidente 
da Delegação Portuguesa no PE, apre-
sentou sete vantagens do novo Tratado: 
põe termo a um impasse institucional; 
chama-se Tratado de Lisboa; torna 
vinculativa a Carta dos Direitos Funda-
mentais; reforça a cidadania; reforça os 
poderes do Parlamento Europeu e dos 
Parlamentos nacionais; torna-se mais 
célere nas tomadas de decisão; consagra 
novas políticas.
Igualmente muito relevantes foram as in-
tervenções de Vitalino Canas, presidente 
da Comissão dos Assuntos Europeus da 
Assembleia da República; Baron Crespo, 
líder da delegação socialista espanhola 
no Parlamento Europeu, António Vitorino, 
coordenador das Novas Fronteiras e Joel 
Hasse Ferreira, também deputado ao 
Parlamento Europeu.

O secretário-geral do PS, José Sócrates, fez o encerramento do debate sobre o Tratado 
de Lisboa, entretanto ratificado, no dia 23 de Abril, na Assembleia da República

Entre os oradores estiveram os deputados ao Parlamento Europeu, Edite Estrela e Hasse Ferreira, os deputados nacionais José Lello e 
Vitalino Canas e o coordenador do Fórum Novas Fronteiras, António Vitorino
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TRATADO 
DE LISBOA 
– O REgRESSO 
AO FUTURO
Sensivelmente desde meados do ano 
de 2005 que a União Europeia se 
encontrava mergulhada num verda-
deiro impasse. Por efeito da rejeição 
de franceses e holandeses, nos respectivos referendos 
nacionais, do Tratado Constitucional, os restantes Estados-
Membros viram-se forçados a reequacionar o processo de 
ratificação do Tratado e os seus próprios termos. Antes, um 
conjunto significativo de Estados-Membros já havia ratificado 
o Tratado Constitucional, contudo, opções diversas levaram os 
Estados em direcções diferentes, com alguns a suspenderem 
o processo de ratificação e outros a prosseguirem com os 
referendos.
Em Outubro de 2005, a Comissão apresentou um “Plano D” 
para a Democracia, o Diálogo e o Debate, tendo dado um 
novo impulso ao debate sobre o futuro da Europa, envolvendo 
a participação dos cidadãos. Iniciou-se assim um período de 
reflexão, cabendo aos Estados-Membros organizar o debate 
a nível nacional, regional e local sobre o futuro da União. Após 
um primeiro balanço global sobre este período de reflexão foi 
possível concluir que , não obstante as inquietações e preo-
cupações expressas pelos cidadãos ao longo dos debates 
públicos, os cidadãos europeus não desistiram e continuavam 
empenhados no projecto europeu.
Ainda durante o designado período de reflexão, a Presidência 
Alemã do conselho desempenhou um papel central no ca-
minho rumo à Conferência Intergovernamental (CIG) para a 
reforma dos tratados. Esta proposta de eleger a reforma dos 
tratados como prioridade na sua presidência rotativa – inserida 
num Trio de Presidências que contava ainda com Portugal e 
com a Eslovénia – mostrou a grande determinação em não 
permitir que a Europa mergulhasse num impasse institucional 
irreversível e continha em si o grau de ambição do próprio 
projecto Europeu no futuro, a sua capacidade em responder 
aos desafios do alargamento, às expectativas dos cidadãos, 
às ambições que foram sendo fixadas desde 1957 e ao papel 
que a União deve desempenhar no mundo.
Assim, a Declaração de Berlim, com a qual a Comissão, 
Conselho, Parlamento e Estados-Membros comemoraram 
o 50º aniversário da assinatura dos Tratados de Roma, 
acabaria por servir de catalisador da vontade política e abrir 
caminho a consultas bilaterais a nível técnico e político com 
vista à negociação do mandato para a CIG para a reforma 
dos tratados. Este mandato, preciso e claro saiu do Conselho 
Europeu de Junho de 2007, visando a elaboração de um 
“Tratado Reformador” destinado a alterar os tratados em vigor, 
visando reforçar a eficácia e a legitimidade democrática da 
União alargada, bem como a coerência da sua acção externa. 
Coube pois à Presidência Portuguesa a elaboração do projecto 
de tratado, em conformidade com o mandato.
O trabalho diplomático e a visão política culminaram na assi-
natura, por parte dos 27 Estados –Membros, do Tratado de 
Lisboa que teve desde logo a virtuosidade de pôr fim a uma 
crise para a qual poucos previram um final feliz. O Tratado 
de Lisboa não se constitui apenas como uma resposta ao 
impasse institucional, mas traça o caminho para um projecto 
de integração que é cada vez mais um projecto político, no 
sentido de uma Europa dos Cidadãos.
Das principais inovações do Tratado de Lisboa, algumas, pela 
sua importância, merecem especial relevo. Não só a enun-
ciação de forma clara dos valores fundamentais da dignidade 
humana, da liberdade, da democracia e do respeito pelos 
direitos humanos, mas também a valorização do princípio da 
igualdade entre os Estados-Membros, do reconhecimento da 
União como uma União de Estados e de cidadãos em plano de 
igualdade, mantendo-se o respeito pela identidade nacional, 
ou o reforço da coesão económica, social e territorial, ou a 
ampla reflexão que comporta do modelo social Europeu.
Cumpriu-se no dia 23 de Abril de 2008 o processo de rati-
ficação do Tratado de Lisboa em Portugal, no Parlamento 
Português. A aceitação dos princípios, inovações e premissas 
do Tratado de Lisboa, constituem um passo histórico na vida 
do nosso país, só comparável ao momento da adesão à 
então Comunidade Económica Europeia. É um passo reve-
lador da visão, da determinação e da coragem de um povo 
que sempre esteve na vanguarda do pensamento sobre o 
mundo, e congrega no seu seio grandes europeístas que 
têm contribuído para a afirmação de Portugal na Europa e da 
Europa no mundo.
Parabéns Portugal! 

Sónia Sanfona
Deputada na AR

TERRORISMO INSPIRADO NO FANATISMO RELIgIOSO
É MAIS PERIgOSO QUE O DE ORIgEM IDEOLÓgICA
O terrorismo inspirado no fanatismo 
religioso é mais perigoso do que aquele 
que tem por base uma origem ideológica, 
como existiu nas últimas décadas em 
alguns países da Europa, disse o ministro 
da Administração Interna, Rui Pereira, 
numa audição pública realizada em Lis-
boa intitulada “Terrorismo: Cooperação 
entre Estados-membros em situações de 
crise”, realizada por iniciativa do deputado 
Armando França, que actualmente está a 
preparar um relatório sobre este tema no 
Parlamento Europeu.
Para caracterizar esta forma de terro-
rismo que também já atingiu a Europa 
directamente, Rui Pereira sublinhou o 
facto de ele ter como base organizações 
descentralizadas com recrutamentos em 
unidades locais, de ter um elevadíssimo 
grau de imprevisibilidade quanto aos alvos 
humanos, aos lugares e ao momento es-
colhido e de procurarem sempre um efeito 
apocalíptico. Recorde-se a este propósito 
os dramáticos atentados nos comboios de 
Madrid e no metro e autocarros de Lon-
dres, além de terem sido evitados outros 
na Áustria, Dinamarca e Alemanha.
Para evitar os atentados no espaço 
europeu, o ministro considerou funda-
mental reforçar a capacidade de produzir 
informações sobre o terrorismo, reforçar 
o policiamento de proximidade, reforçar 
os níveis de cooperação entre as várias 
entidades do Estado e a nível internacio-
nal e aumentar os controlos de fronteiras, 
designadamente nas externas. Neste 

caso foi já lançado o embrião dos Servi-
ços de Estrangeiros e Fronteiras à escala 
europeia, através da Agência Europeia 
Frontex.
“O combate ao terrorismo é feito em nome 
de valores. Nós não queremos ser sujeitos 
à tirania. Os nossos valores são o império 
da lei, o regime democrático e os direitos 
fundamentais. Na luta contra o terrorismo, 
esses valores não podem ser postos em 
causa. Se o fizermos então teremos perdi-
do esta guerra”, afirmou o ministro.
Armando França, que é o autor do re-
latório do Parlamento Europeu sobre o 
reforço da cooperação entre as unidades 
especiais de intervenção dos Estados-
membros da União Europeia em situação 
de crise, apresenta três aspectos funda-
mentais que neste contexto terão de ser 
levados em consideração.

O primeiro é a 
consideração 
de que a se-
gurança tem 
uma função 
instrumental, 
na medida em 
que ela tem de 
ser encarada 
como estando 
“ao serviço da 
liberdade, que 
é um valor fun-
dador do pro-
jecto europeu”. 
O segundo, “é 

a necessidade da melhoria e do reforço da 
cooperação entre os Estados-membros”. 
O terceiro, é “a necessidade de reforçar 
o papel da prevenção, estimulando os 
Estados-membros a fazê-la, nomeada-
mente através de meios financeiros do 
orçamento da União na formação, troca 
de experiências e informação e exercícios 
conjuntos das unidades especiais de 
intervenção”.
Segundo afirma Armando França, a 
posição do Conselho vai no sentido de 
dar meios aos Estados-membros para 
desenvolverem acções de prevenção a 
montante dos actos terroristas, promo-
vendo assim também a indispensável 
cooperação entre eles.
Nesta sessão pública intervieram também 
o Intendente Paulo Pereira e Filipe Duarte, 
especialista na área do terrorismo.

REgULAR OS MERCADOS FINANCEIROS

EUROPA REFORÇA INTERVENÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO DO EURO
A União Europeia quer reforçar 
a sua capacidade de interven-
ção na luta contra a falsificação 
de notas e moedas na União 
Europeia. Neste sentido, está 
em discussão o relatório e 
parecer do deputado Manuel 
dos Santos sobre uma proposta 
de Regulamento que define 
medidas necessárias para a 
protecção do euro contra a 
falsificação.
Embora no âmbito do actual 
quadro jurídico exista já um ele-
vado nível de protecção contra 
a contrafacção e a falsificação, 
(Regulamento 1338/2001), a 
União Europeia quer ir mais 
longe, de forma a proteger os 

consumidores e a credibilidade 
da moeda europeia. 
No ano passado foram retiradas 
de circulação 561.000 notas 
falsas e 211.100 moedas o que, 
embora tratando-se de núme-
ros relativamente marginais 
em relação às notas e moedas 
verdadeiras em circulação, 
nem por isso deixam de ser 
motivo de preocupação. “A 
falsificação da moeda europeia 
é um negócio rentável e tem de 
ser combatido para não pôr em 
causa a credibilidade do euro”, 
afirma Manuel dos Santos.
A legislação comunitária em 
vigor permite à União Euro-
peia fazer o tratamento de 

informação técnica e estatística 
sobre notas e moedas falsas, 
designadamente os métodos e 
características do processo de 
fabrico, quantias apreendidas, 
a análise de dados operacionais 
e estratégicos, e a cooperação 
e assistência mútua entre os 
Estados-membros da União.
As propostas apresentadas no 
seu relatório vão no sentido 
flexibilizar o quadro legal de 
intervenção na luta contra a 
falsificação da moeda através 
da clarificação dos poderes que 
competem ao BCE e os que 
devem ser exercidos pela Co-
missão Europeia. O deputado 
defende também a aprovação 

de regras que visem colocar 
outros agentes económicos, 
no quadro da aplicabilidade da 
regulação e dos instrumentos 
de luta contra a falsificação.
Os Estados-Membros tomam 
as medidas necessárias para 
que os agentes económicos 
que não cumpram estas obriga-
ções fiquem sujeitos a sanções 
efectivas proporcionadas e 
dissuasoras. Segundo Manuel 
dos Santos, "o reforço da co-
operação e assistência mútua 
entre Estados-Membros da 
UE e organismos e instituições 
internacionais, como a Europol, 
é absolutamente indispensável 
para a luta contra este flagelo".

Os mercados financeiros pre-
cisam de maior regulação ou 
de “códigos de conduta”, que 
permitam maior resistência às 
crises como a que agora está 
a afectar a Europa, importada 
dos Estados Unidos devido ao 
“crash” provocado pelo crédito 
hipotecário, afirmou a deputa-
da Elisa Ferreira na Comissão 
dos Assuntos Económicos e 
Monetários durante um debate 
com o presidente do BCE, 
Jean-Claude Trichet.
O Governador do BCE disse 

que não prevê nenhuma des-
cida dos juros na zona euro 
nos próximos meses e que 
a instituição a que preside 
tem mantido uma postura de 
prudência, não obstante a 
economia europeia permane-
cer numa situação de relativo 
equilíbrio macroeconómico.
Trichet considerou que os 
níveis de exigência a que 
a auto-regulação a que os 
mercados financeiros deverão 
obedecer são muito elevados, 
nomeadamente em matéria 

de governação de conflitos 
de interesse, sobre pena de 
necessidade de intervenção 
regulatória.
Por iniciativa de Elisa Ferreira, 
realizou-se também, no âmbito 
do Grupo Socialista, uma con-
ferência dedicada aos Fundos 
de Investimento Soberano. A 
deputada, coordenadora para 
os assuntos económicos do 
Grupo Socialista, presidiu à 
audição que juntou um amplo 
painel de peritos que incluíram 
responsáveis do FMI, do Te-

souro dos Estados Unidos, do 
Ministério das Finança Alemão 
e académicos e representan-
tes de “think-thanks”.
Apesar de serem uma realida-
de antiga, com origem na ri-
queza do petróleo de algumas 
nações, a possível dimensão 
estratégica destes fundos 
em alguns países levou já a 
Comissão Europeia a assu-
mir, em Fevereiro passado, o 
compromisso de elaborar um 
código de conduta para estes 
investimentos.

“O combate ao terrorismo é feito em nome de valores”, disse o ministro 
Rui Pereira numa audição organizada por Armando França
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Visto de Bruxelas

OS SOCIALISTAS 
E A SOCIEDADE 
CIVIL 
Realizou-se, de 18 a 20 de Abril, o XIII 
Congresso do PS-Açores. Tratou-se do 
Congresso mais pacífico e consensual 
de que tenho memória, reflexo do con-
senso com que a sociedade açoriana 
avalia de forma extremamente positiva 

a governação dos Açores pela equipa socialista liderada por 
Carlos César. 
Ao fim de doze anos de governação socialista são de tal forma 
evidentes as transformações, o progresso nas infra-estrutu-
ras, na vida económica das empresas, na qualificação dos 
trabalhadores ou nas condições de vida da população que 
não é possível questionar com um mínimo de objectividade o 
balanço positivo. 
Eleito por uma esmagadora maioria dos militantes em eleições 
directas, Carlos César viu naturalmente o apoio sem reservas 
dos congressistas para disputar as eleições regionais de Ou-
tubro, numa decisão que todos sabiam ter o apoio inequívoco 
da sociedade açoriana. 
O tema que acabou por ser mais polémico foi exactamente o da 
relação do partido com os independentes, num congresso que 
convidou a tomar da palavra tanto um líder de uma organização 
empresarial como o líder de uma organização agrícola. 
A abertura dos partidos políticos à sociedade é um dos temas 
mais recorrentes do debate político há já várias décadas, tendo 
sido muito marcado pelas iniciativas socialistas do princípio 
dos anos noventa de realizações largamente participadas por 
actores da sociedade civil. 
A participação dos independentes como actores principais nas 
realizações partidárias é um passo qualitativamente diferente 
do anterior e corresponde a uma nova consciência da necessi-
dade de reforçar a relação entre as duas realidades. 
Curiosamente, o congresso do PS-Açores realizou-se pouco 
tempo depois do Congresso do PSD-Madeira, congresso em 
que o líder do PSD-Açores tomaria a palavra para explicar que 
era exactamente na prática política do PSD-Madeira que ele 
se inspira para formular as suas propostas de governação para 
os Açores a serem sujeitas à apreciação popular em Outubro. 
No Congresso do PSD-Madeira, como sabemos, não só não se 
assistiu a nenhuma abertura à sociedade civil como, pelo con-
trário, se assistiu a um encerramento, com a parte substantiva 
do Congresso a decorrer à porta fechada. 
As diferenças não se ficaram por aqui, porque foram também 
igualmente flagrantes na forma como foram tratadas as outras 
forças políticas. Enquanto no Congresso do PSD-Madeira im-
perou o insulto, no do PS-Açores nunca se passou a linha das 
regras de decoro nas referências a adversários políticos. 
Estou em crer que os congressos regionais dos dois partidos 
serviram para mostrar aos portugueses duas formas alternati-
vas de encarar a política, e dentro desta a relação dos partidos 
políticos com a sociedade civil. 
Do lado do PSD tivemos a lógica cada vez mais fechada sobre 
si mesma de um congresso partidário que serve apenas para 
o afiar de facas na disputa interna de cargos e em que não 
se respeita nada nem ninguém, nem as restantes forças ou 
actores políticos ou mesmo a sociedade civil. 
Do lado dos socialistas temos uma atitude de cada vez maior 
abertura à sociedade civil com quem se pretende manter um diá-
logo privilegiado, temos o respeito pelos outros, não confundindo 
divergências ou rivalidades com a licença para o insulto. 
De um lado temos um tempo que passou, e do outro um tempo 
que desponta. 
Estou em crer que a aposta dos socialistas numa maior abertu-
ra à sociedade civil em nada põe em causa o respeito que man-
têm pelos seus militantes e aderentes e que corresponde antes 
à acertada leitura da modernização da nossa sociedade. 
Por todas essas razões, penso que o Congresso do PS-Açores 
foi um congresso de grande relevância a nível nacional e cujo 
exemplo importa ter em conta. 

Paulo Casaca
Deputado Europeu

REgIÕES ULTRAPERIFÉRICAS PRECISAM
DO PACOTE DE SEgURANÇA MARÍTIMA
A União Europeia deve adoptar rapi-
damente as sete propostas legislativas 
pertencentes ao Pacote de Segurança 
Marítima, defendeu o deputado Emanuel 
Jardim Fernandes, na qualidade de relator 
para a Directiva sobre a responsabilidade 
do Estado de Bandeira, num encontro com 
os vários grupos políticos do Parlamento 
Europeu e no seguimento de discussões 
ao nível do Conselho de Ministros sobre a 
evolução do Pacote Marítimo ERIKA III. 
A Directiva sobre a responsabilidade do 
Estado de Bandeira pretende obrigar os 
Estados-Membros a garantirem o respeito 
das normas internacionais por parte dos 
navios inscritos nos registos nacionais. Se-
gundo Jardim Fernandes, aquela proposta 
é "o elo em falta na cadeia de instrumentos 
legislativos em matéria de segurança dos 
mares e oceanos". O deputado defendeu 
a importância da proposta e do Pacote 
Marítimo ERIKA III, devido a três razões 

fundamentais: vai permitir uma acção rá-
pida em caso de acidentes ou incidentes, 
clarificando o ónus da responsabilidade 
para a efectiva implementação das con-
venções marítimas internacionais ligadas 
aos Estados de Bandeira; garantirá mais 
e melhor segurança; é essencial ao nível 
global, já que com o aumento do volume 
do tráfego marítimo será necessário fazer 
o adequado enquadramento jurídico daí 
resultante. 

Por outro lado, referência para o facto 
da Comissão de Pescas do Parlamento 
Europeu ter aprovado o relatório sobre “A 
Estratégia para as Regiões Ultraperiféri-
cas: Balanço e Perspectivas”, para o qual 
o deputado apresentou várias propostas 
de alteração, na qualidade de relator do 
Grupo do PSE para este tema.
Entre as propostas apresentadas pelo 
deputado destaque para o reforço dos 
apoios comunitários aos sectores das 
pescas nas regiões ultraperiféricas, 
entre os quais para a pequena pesca 
costeira e artesanal; o reconhecimento 
das especificidades das ultraperiferias, 
particularmente no contexto da política 
marítima integrada; e o reforço do apoio 
aos pescadores, quer para a formação 
profissional e valorização da sua situação 
económica, quer para o apoio à transfor-
mação, comercialização e promoção dos 
produtos de pesca.

APROVADO RELATÓRIO SOBRE IMPACTO
DAS POLÍTICAS CHINESAS EM ÁFRICA
As questões relacionadas com a venda de 
armas, os direitos humanos e o comércio 
e as matérias-primas nas relações entre a 
China e África constituem o núcleo central 
do relatório do Parlamento Europeu, da 
autoria da deputada Ana Gomes, apro-
vado por larga maioria na última sessão 
plenária de Estrasburgo.
Ao intervir no plenário, Ana Gomes conside-
rou existirem no relatório duas mensagens 
políticas chave. “Primeiro, a União Europeia 
precisa de dar resposta coordenada aos 
desafios suscitados pela política chinesa, 
sem abdicar dos princípios europeus, 
especialmente no que diz respeito à condi-
cionalidade relativa aos direitos humanos. 
Segundo, a Europa deve envolver a China 
na discussão das respectivas políticas afri-
canas, com um apoio adequado ao papel 
a assumir por instituições como a União 
Africana, o NEPAD e outras, bem como por 
governos e parlamentos nacionais”.
No respeitante à questão das armas, o 
relatório insta a União Europeia e a China 
a suspenderem os negócios de armamento 
com os governos que sejam responsáveis 
por violações dos direitos humanos, este-
jam envolvidos em conflitos ou à beira de 
uma guerra, como os governos do Quénia, 
Zimbabué, Sudão, Chade, República 
Democrática do Congo, Etiópia, Eritreia 

e Somália e a “porem termo, impedirem 
e proibirem as transferências de arma-
mento para actores armados não estatais 
que ameacem os direitos humanos, a 
estabilidade política e o desenvolvimento 
sustentável no continente africano”.
Quanto aos direitos humanos, o relatório 
refere que, mau grado os progressos regis-
tados relativamente a determinados direitos 
e liberdades sociais e económicas, a China 
continua “a patentear falta de respeito pelos 
direitos humanos fundamentais", o que é 
"particularmente notório em relação aos 
Tibetanos". Tudo isto afecta a imagem e a 
acção da China no estrangeiro, designada-
mente em África, onde "o desenvolvimento 
e a boa governação não podem progredir 
sem responsabilidade democrática, respei-
to pelos direitos humanos e pelo primado 
do direito". 

A diversificação do comércio em geral 
é uma condição essencial para um 
crescimento económico viável em todos 
os Estados africanos. "As exportações 
de produtos chineses para a África não 
devem constituir um obstáculo ao de-
senvolvimento das indústrias africanas 
ou destruir a competitividade dessas 
indústrias", salienta o relatório. 
Os deputados exortam a UE e apelam à 
China para que propiciem à África uma 
forma de se libertar da "armadilha das 
matérias-primas" e para que se encoraje a 
sua transformação de região fornecedora 
de matérias-primas em região transforma-
dora de matérias-primas e fornecedora de 
serviços. 
Neste contexto, a relatora insta a UE 
a incentivar todos os intervenientes, 
nomeadamente os Estados-Membros e 
os doadores emergentes como a China, 
a diversificarem o comércio e os inves-
timentos, a transferirem tecnologia para 
os Africanos, a reforçarem as regras do 
comércio equitativo a nível internacional, 
entre outras coisas. 
Referência também para o facto de Ana 
Gomes ter promovido, em Lisboa e com 
a participação do Secretário de Estado da 
Cooperação, João Gomes Cravinho, uma 
audição pública sobre o tema do relatório.

O relatório de Ana Gomes foi aprovado 
por larga maioria

Jardim Fernandes quer a adopção rápida 
de Legislação sobre segurança marítima



Nº 40 | Abril 2008 | �

APROVADO RELATÓRIO SOBRE O ERASMUS
A Comissão de Emprego e Assuntos Sociais do PE aprovou, apenas 
com uma abstenção, o relatório da deputada Jamila Madeira sobre 
o Programa Erasmus Mundus para os anos 2009-2013. O Erasmus 
Mundus é actualmente um programa de cooperação e mobilidade 
no domínio do ensino superior, que tem como objectivo promover a 
União Europeia como centro de excelência à escala mundial. Dado o 
sucesso dos seus primeiros anos vai agora ser estendido até 2013 e 
alargado a doutoramentos. As propostas de alteração do regulamento 
apresentadas por Jamila Madeira foram aprovadas, nomeadamente 
em matéria de promoção do ensino de pelo menos duas das línguas 
da União aos estudantes de países terceiros e, sempre que possível, 
o ensino da língua do país de acolhimento de forma a facilitar a inte-
gração. Para Jamila Madeira é necessário assegurar a atractividade 
da Europa como centro de excelência a nível mundial de modo a 
cativar para dentro das nossas fronteiras "cérebros" estrangeiros e 
evitar a "fuga de cérebros" europeus. Nesse contexto, Jamila Madeira 
preconiza no Relatório aprovado a necessidade de se promover a 
excelência através das parcerias entre universidades e empresas 
assim como uma melhoria da estratégia de comunicação. 

CAPOULAS FAZ APROVAR “MARCA EUROPEIA”
No contexto do Relatório sobre o "exame de saúde" da PAC, 
Capoulas Santos viu aprovada a sua proposta de criação de 
uma "marca europeia" para a promoção dos produtos agrícolas 
europeus nos mercados internacionais na última sessão plenária 
do Parlamento Europeu. O deputado e coordenador do Grupo do 
PSE para os assuntos agrícolas, pede à Comissão Europeia que 
ponha em marcha esta iniciativa cujo objectivo é permitir destacar 
os produtos europeus através de uma clara identificação das suas 
características de qualidade e conformidade com os requisitos 
ambientais, de higiene e segurança alimentar. Esta é uma medida 
essencial para permitir uma escolha consciente aos consumidores 
e fazer jus aos métodos de produção agrícola e ao empenhamento 
dos agricultores europeus e que viria completar o apoio comu-
nitário já previsto para medidas de promoção e informação de 
produtos agrícolas nos mercados de países terceiros.
Por outro lado, Capoulas Santos questionou a nova comissária 
para a Saúde Pública, a cipriota Androula Vassiliou, sobre a 
política de controlos dos bens alimentares importados pela União 
Europeia. O deputado sublinhou o facto da União Europeia ser o 
maior importador mundial de produtos alimentares, frisando ser 
inaceitável a autorização de importações destes bens em que o 
processo de produção não dê garantias de respeitar as exigências 
a que estão obrigados os produtores europeus.

SOUSA PINTO CHEFIA DELEgAÇÃO À ARgENTINA
O deputado Sérgio Sousa Pinto chefia uma Delegação do Parla-
mento Europeu em visita à Argentina com o objectivo de reforçar 
as relações institucionais com as autoridades daquele país. O de-
putado defendeu a rápida realização de "um Acordo de Associação 
UE-Mercosul", de forma a dar "um impulso significativo à criação 
da Zona Euro-Latino-Americana de Associação Global". Numa 
conferência sobre as negociações e relações da União Europeia 
com o bloco de países da América do Sul, o deputado e Presidente 
da Delegação do Parlamento Europeu para as relações com o 
Mercosul, sublinhou que a União se tem empenhado fortemente na 
obtenção de um Acordo de Associação", que é "fundamental para 
o aprofundamento dos laços entre as duas regiões". Sousa Pinto 
realçou o apoio do PE e da UE ao projecto de integração regional 
do Mercosul frisando que as actuais relações entre a Europa e o 
bloco sul-americano são regidas pelo Acordo Quadro de Coope-
ração Inter-Regional, que assenta no diálogo político, cooperação 
e acordos de comércio. A agenda da Delegação do PE, também 
integrada pelo deputado Francisco Assis membro da Comissão de 
Comércio Internacional, inclui encontros ao mais alto nível com o 
Vice-Presidente e Presidente do Senado, Júlio Cobos, os ministros 
dos Negócios Estrangeiros e da Economia, o Presidente da Câmara 
dos Deputados e outras altas individualidades.

PAULO CASACA PROMOVE CABO VERDE
Edson Medina, Conselheiro do Grupo Parlamentar do Partido 
Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), esteve em 
Bruxelas, a convite do deputado Paulo Casaca. A deslocação teve 
como objectivo, participar numa conferência que o deputado orga-
nizou para debater a forma de lidar com a escassez de recursos 
de água no contexto dos problemas causados pelo aquecimento 
global, abordando práticas inovadoras desenvolvidas na Europa, 
Próximo Oriente, e África, designadamente em Cabo Verde. A 
iniciativa foi desenvolvida por Paulo Casaca e pela deputada 
Cristina Gutierrez-Cortinez, na qualidade de membros da Direcção 
do recém-criado Fórum Europeu da Água, um grupo de reflexão 
responsável por debater e promover soluções para os problemas 
decorrentes da gestão e utilização da água, de uma forma prática 
e sustentável. Paulo Casaca também promoveu um encontro 
com a presença do Embaixador de Cabo Verde junto da União 
Europeia, Fernando Wahnon Ferreira e responsáveis europeus, 
iniciativa que se insere num quadro de “diálogo político regular” 
que Paulo Casaca pretende incentivar à luz daquele que tem sido 
também o objectivo do Governo Regional dos Açores ao nível do 
estreitamento de relações entre os dois arquipélagos.

MINISTRO DO TRABALHO DEFENDE 
ADOPÇÃO DA FLEXISEgURANÇA
“Portugal tem a legislação mais rígida 
dos Estados-membros OCDE e, apesar 
disso, os nossos trabalhadores são os 
que se sentem mais inseguros a nível 
europeu”, afirmou o ministro do Trabalho 
e da Segurança Social Vieira da Silva, 
durante uma iniciativa promovida pela 
deputada Jamila Madeira, que decorreu 
no Porto, sobre o tema “Flexibilidade + 
Segurança = Flexisegurança”.
O ministro defendeu a introdução em 
Portugal do modelo de flexisegurança 
com a adopção de medidas que tornem 
mais flexível o mercado de trabalho 
e que aumentem ao mesmo tempo a 
segurança para os trabalhadores. Se-
gundo referiu, as uniões europeias dos 
sindicatos e empregadores aprovaram 
em Dezembro uma declaração conjunta 
em que admitem que a flexibilidade para 
empregadores e a segurança para tra-
balhadores, “se devidamente aplicadas, 
podem criar uma situação ganhadora 
para ambas as partes”.
Vieira da Silva defendeu a adopção 
em Portugal de um modelo de flexi-
segurança idêntico ao da Dinamarca, 
mas considerou que, para que a sua 
implementação resulte plenamente, 
terá de haver um esforço das empresas 
para se adaptarem, será necessário 
apostar na formação e na protecção 
nas transições entre empregos, o que 
será cada vez mais frequente ao longo 
da vida. Considerou ainda que “a rigidez 
na organização do trabalho está clara-
mente a prejudicar a competitividade da 
economia portuguesa”.
Por sua vez, Ole Christensen, autor 
do relatório do Parlamento Europeu 

sobre “flexisegurança”, explicou o 
modelo dinamarquês e a forma como 
ele funciona no seu país. Com efeito, 
a Dinamarca possui um mercado de 
trabalho dinâmico que faz com que 
um trabalhador mude uma vintena de 
vezes de trabalho e até de profissão 
ao longo da sua vida. Por outro lado, 
quando um trabalhador cai no desem-
prego, existe um sistema de formação 
profissional que o apoia e ajuda a tor-
nar o seu desempenho mais atractivo 
para as empresas. Isto sem perder 
o nível de vida, já que o subsídio de 
desemprego prolonga-se por quatro 
anos. Finalmente, a legislação laboral 
permite às empresas ter facilidade para 
contratar e despedir, de forma a terem 
maior capacidade de ajustamento à 
sua situação e às conjunturas.

No painel intitulado “A flexisegurança 
em Portugal e na Europa – como fazer 
uma reforma equilibrada”, intervieram 
também Júlio Gomes, António Mon-
teiro Fernandes, Ludgero Marques, da 
Associação dos Empresários do Porto e 
Victor Coelho, da UGT. Outro dos par-
ticipantes neste debate, foi o deputado 
Joel Hasse Ferreira, que sublinhou a 
importância da flexiseguança para ga-
rantir a competitividade das empresas, 
em mercados cada vez mais abertos 
e globalizados, em articulação com a 
segurança dos trabalhadores.
A encerrar, Jamila Madeira sublinhou 
a importância deste tipo de discussões 
para o esclarecimento daquilo que signi-
fica realmente a flexisegurança e a sua 
importância para a economia portugue-
sa e para a sua dimensão social.

PARLAMENTO APROVA VERBA PARA APOIAR 
DESEMPREgADOS DO SECTOR AUTOMÓVEL
O Parlamento Europeu deu luz verde 
ao pedido de Portugal para que fosse 
accionado o Fundo de Ajustamento 
à Globalização, de forma a co-finan-
ciar as acções para apoiar os 1549 
trabalhadores que em 2007 foram 
despedidos de várias fábricas do sector 
automóvel, desbloqueando uma verba 
de perto de 2,5 milhões de euros.
Joel Hasse Ferreira, membro da Co-
missão do Emprego e Assuntos Sociais 
do Parlamento Europeu, foi um dos 
deputados muito activos na defesa da 
utilização do Fundo de Ajustamento 
à Globalização, não só aquando do 
encerramento da General Motors, na 
Azambuja, mas também relativamente 
às situações análogas com outras 
multinacionais do sector automóvel. 
O deputado defendeu a aprovação de 
uma verba de 4,8 milhões de euros.
As verbas do Fundo destinam-se parti-
cularmente à realização de acções de 
formação profissional, medidas activas 
de emprego, reconhecimento e certifi-
cação de competências, apoio a novos 
empresários e compensações salariais. 
A União Europeia financiará metade 
da verba prevista para o conjunto das 
acções dirigidas aos trabalhadores 

que perderam o emprego na Opel da 
Azambuja e nas fábricas do Seixal e 
de Portalegre.
O Fundo vai apoiar 929 trabalhadores 
da Opel da Azambuja, que produziam 
veículos comerciais, 440 que faziam 
componentes eléctricos na Alcoa, Sei-
xal, e os que produziam revestimentos 
para assentos de automóveis na John-
son Controls, em Portalegre.
Segundo foi entretanto noticiado, o 
Governo português está a estudar a 
possibilidade de apresentar uma nova 
candidatura ao Fundo de Ajustamento 

à Globalização, 
desta vez para 
apo ia r  os  t ra -
balhadores que 
trabalhavam na 
Delphi e na Ya-
zaki.
O Fundo de Ajus-
tamento à Glo-
balização desti-
na-se a intervir 
nos  casos  em 
que o comércio 
mundial provoque 
graves perturba-
ções numa dada 

região ou sector de actividade econó-
mica, quando se verifique o declínio 
progressivo da quota de mercado num 
domínio específico ou haja deslocaliza-
ções para países terceiros.
Para haver uma intervenção do Fundo, 
o respectivo Regulamento estabelece 
que haja pelo menos 1000 trabalha-
dores despedidos numa empresa e/ou 
suas fornecedoras ou então que se 
verifique o mesmo número de despedi-
dos num período de seis meses numa 
ou mais empresas em determinado 
sector.

“Portugal tem uma das legislações do trabalho mais rígidas da OCDE”, disse o ministro 
Vieira da Silva

Hasse Ferreira foi um dos deputados muito activos para que o 
Fundo de Ajustamento à Globalização fosse accionado


