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Editorial

Começou a Presidência Francesa. Entre 1 de Julho e 31 de 
Dezembro, Nicolas Sarkozy será o timoneiro da União Euro-
peia. O hiperactivo marido de Carla Bruni tem andado num 
rodopio. Antes do arranque, lançou-se à estrada para prevenir 
eventuais percalços. Não foi bem sucedido. No seu estilo 
truculento e pouco diplomático, ele próprio foi algumas vezes 
o problema e raras a solução. Manifestou-se disposto a violar 
o PEC, contestou a política do BCE, propôs o congelamento 
do IVA sobre os combustíveis, prometeu “mão dura” para os 
imigrantes ilegais e até se incompatibilizou com o Comissário 
responsável pelo Comércio, o britânico Peter Mandelson, por 
causa das negociações de Doha (no âmbito da OMC), acu-
sando-o de ter negligenciado o impacte das negociações na 
campanha do referendo na Irlanda. Depois do tiro de partida, 
Sarkozy passou a correr ainda mais. Desdobra-se em viagens, 
reuniões, encontros e declarações pouco felizes, como afirmar 
que não resta aos irlandeses outra solução que não seja 
repetir o referendo. Já devia saber que uma diplomacia mais 
discreta e menos ruidosa seria mais adequada para resolver 
o delicado problema do “nil” (não, em gaélico) dos irlandeses. 
Para mais com o antecedente do “não” francês ao Tratado 
Constitucional!
A festa inaugural teve a pompa adequada à circunstância e 
ao estilo do inquilino do Eliseu. As declarações do Presidente 
checo, pretendendo enterrar o Tratado de Lisboa, não chega-
ram para estragar a festa. Paris engalanou-se para assumir 
a nova função. Vi a Torre Eiffel iluminada com as cores da 
União Europeia (ouro sobre azul!), a Assembleia Nacional e 
o Senado mobilizados para bem receberem os colegas dos 
diferentes Estados-membros, mas senti os franceses bastante 
indiferentes perante tanta agitação.  
Na apresentação do programa da Presidência ao Parlamento 
Europeu, Sarkozy esteve à altura das expectativas. Falou claro 
e bem. Não perdeu a pose e respondeu com humor mesmo 
às pequenas provocações relacionadas com a primeira-dama. 
Enfrentou as perguntas mais difíceis e disse o que pensava 
sobre questões sensíveis como a sua presença na abertura 
dos jogos olímpicos de Pequim. Apresentou uma agenda 
ambiciosa e elegeu como prioridades do seu mandato temas 
importantes como: o pacote energia e clima, porque “somos 
a última geração a poder evitar a catástrofe”; uma política 
europeia de imigração, “para que não haja aproveitamento da 
miséria de uns e do medo de outros”; a PAC (Política Agrícola 
Comum), para aumentar a produção europeia, porque “ em 
cada 30 segundos há uma criança que morre de fome” e, 
como não poderia deixar de ser, a resolução do problema 
institucional, ou seja, a ratificação do Tratado de Lisboa. 
O Presidente francês não esconde a vontade de devolver a 
França à Europa e a ambição de deixar a sua marca na polí-
tica europeia. Mas o seu desempenho à frente dos destinos 
da Europa será avaliado em função da solução que encontrar 
para o impasse institucional. É verdade que o processo de 
ratificação segue a bom ritmo, mas há o problema do refe-
rendo irlandês. Como considero que o Tratado de Lisboa é 
melhor que o de Nice, espero que seja bem sucedido. Boa 
sorte, Presidente.

E AGORA, 
SARKOZY?
Edite Estrela *Edite Estrela *

PARLAMENTO PEDE CAUTELA AO BCE QUANTO
A NOVAS SUBIDAS DAS TAXA DE JURO
Perante as recentes correcções das previ-
sões de crescimento na Europa, “qualquer 
novo aumento das taxas de juro deverá ser 
decidido de forma cautelosa, a fim de não pôr 
em risco o crescimento económico”, afirma o 
Parlamento Europeu no relatório que aprovou 
no hemiciclo de Estrasburgo sobre as activida-
des do Banco Central Europeu em 2007, que 
se debruça essencialmente sobre os desafios 
que se lhe colocam, particularmente no segui-
mento da agitação financeira provocada pelas 
crises do crédito hipotecário de alto risco nos 
Estados Unidos.
No relatório do Parlamento Europeu, em cujo 
debate interveio o deputado Manuel dos San-
tos, afirma-se que, para apoiar a recuperação 
económica, os Estados-membros devem, 
“simultaneamente implementar as reformas 
estruturais necessárias e incrementar as 
actividades de investimento”.
Manuel dos Santos, responsável do Grupo do 
PSE por este tema, afirma que o BCE deve 
intervir de forma muito cautelosa em relação 
às taxas de juro, “evitando intervenções 
especulativas e descontos inadequados dos 
mercados, para não colocar em perigo a 
política de investimento, a criação de empre-
go, as reformas estruturais e o crescimento 
económico”.
O deputado considera também que a actual 
crise económica e social não foi ainda apre-
endida em toda a sua extensão e que o seu 
crescimento está ainda muito longe de ter 
atingido o pico.

Por outro lado, o Parlamento Europeu afirma 
que variações importantes e rápidas da taxa 
de câmbio do euro, particularmente face ao 
dólar, “não devem obstar à capacidade de 
gestão da política monetária pelo BCE, con-
frontado com um factor inflacionista ou que, 
alternativamente, dificulte as perspectivas 
de crescimento dos países dependentes das 
exportações”. 
O relatório alerta também para o risco de de-
senvolvimentos económicos assimétricos, em 
virtude das diferenças dos níveis de maturidade 

das economias dos Estados-membros, parti-
cularmente depois dos últimos alargamentos 
que integraram doze novos países. Por essa 
razão, apela a todos os países da zona euro e 
aos restantes para que “respeitem plenamente 
os critérios do Pacto de Estabilidade e Cresci-
mento e preencham os critérios de Maastricht, 
consoante os casos (para os que não fazem 
parte da zona euro), pois desta forma e com a 
consolidação orçamental e a política salarial, em 
conformidade com a evolução do crescimento 
e da produtividade, beneficiarão da melhor 
protecção contra os desafios decorrentes dos 
desenvolvimentos assimétricos”.
O Parlamento Europeu reconhece também o 
“excelente trabalho do BCE na gestão da agi-
tação financeira desencadeada pelas crises do 
crédito hipotecário de alto risco, em especial a 
operação lançada em Agosto do ano passado 
que proporcionou liquidez no valor de 95 mil 
milhões de euros aos mercados”.
“No quadro das competências que os Tratados 
atribuem ao BCE, que, se não evitou as turbu-
lências monetárias e a consequente crise de 
crescimento económico que estamos a viver, 
permitiu atenuar muitas das consequências 
negativas da actual conjuntura”, afirma Manuel 
dos Santos. Para o deputado, no entanto, a 
questão principal continua a ser a de saber 
“se com as actuais políticas e os instrumentos 
à disposição da União Europeia, estamos ou 
não em condições de vencer definitivamente 
a crise da economia mundial e as suas conse-
quências na Europa”.

EUROPA MUITO PREOCUPADA COM SUBIDA DA INFLAÇÃO
Muito preocupado com a grande subida da 
inflação, que em Junho atingiu os 4 por cento 
na União Europeia, o Comissário Joaquim 
Almunia, respondeu perante a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários do Parla-
mento Europeu às questões relacionadas com a 
actual situação económica, num debate em que 
interveio a deputada Elisa Ferreira.
Segundo o comissário, esta subida da inflação 
deve-se ao aumento dos preços da energia e 
das commodities (produtos de base transac-
cionáveis nos mercados como, por exemplo, 
borracha, ouro, trigo, café, algodão, crude, etc.), 
essencialmente provocado por um desequilíbrio 
entre a oferta e a procura. A subida dos preços, 
afirma, apresenta um carácter “eminentemente 
estrutural”. Paralelamente, Joaquin Almunia 
referiu também o facto de o euro estar sobre-
avaliado nos mercados monetários como outro 
dos factores problemáticos. O problema é que, 
apesar dos esforços para reagir a todos estes 
problemas, o comissário afirma que a inflação 
deverá continuar a subir ao longo dos próximos 
meses e que isso trará “consequências com 
preços mais altos e também a nível social”.
Como resposta adequada aos problemas 

actuais, o comissário afirma que as medidas 
devem incidir no aumento da eficiência ener-
gética, reforma da agricultura, melhoria das 
finanças públicas e continuação das reformas 
estruturais.
Para Elisa Ferreira, perante este cenário de 
tendências inflacionistas, torna-se muito mais im-
portante que haja uma coordenação eficaz das 
políticas económicas entre os Estados-mem-
bros. “Precisamos de uma resposta comum, 
nomeadamente às quebras de rendimentos 
reais oriundas desta subida de preços e a um 
abrandamento económico que atinge toda a 
Europa, mas muito particularmente as regiões e 

países periféricos e abertos ao exterior, como é o 
caso da economia portuguesa”, disse.
Actualmente, a Comissão está a examinar, a 
pedido do Conselho, a formação dos preços 
e eventuais manipulações no mercado dos 
produtos petrolíferos.
Por outro lado, na sessão plenária de Julho, 
Elisa Ferreira interveio na discussão sobre os 
Fundos Soberanos, que nos últimos tempos têm 
ganho importância nos mercados financeiros.
O Parlamento Europeu aprovou uma resolução 
na qual manifesta a sua preocupação quanto à 
falta de transparência de alguns Fundos Sobe-
ranos, os quais “não permitem uma adequada 
compreensão das suas estruturas e das suas 
motivações”. Por isso, apela à adopção de um 
código de conduta global para a sua formação 
e utilização.
“Se ao nível multilateral o FMI tem conduzido 
negociações sobre um código de conduta, 
em cuja definição está envolvido, a Europa 
não pode ficar refém de um código voluntário. 
As regras de governação e transparência dos 
mercados de capitais devem vincular todos os 
participantes no mercado interno, incluindo os 
Fundos Soberanos”, afirma Elisa Ferreira.

Manuel dos Santos afirma que  a 
intervenção do BCE foi importante para 
atenuar as consequências negativas da 
crise económica

Elisa Ferreira diz  que a Europa precisa 
de dar uma resposta coordenada aos 
problemas económicos
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O TRATADO 
DE LISBOA E A 
EUROPA NA CENA 
INTERNACIONAL

O que significa o Tratado de Lisboa 
quanto à situação da Europa no mun-
do? Que avanço para uma política 
europeia de segurança comum? Mas 
é mesmo necessário que a União 
Europeia actue, enquanto União, na cena internacional? 
– São questões e dúvidas que surgem, com alguma fre-
quência, no debate público a propósito da importância do 
Tratado de Lisboa e da efectiva adopção que, esperamos, 
aconteça quando a questão irlandesa estiver aplanada.
Desde logo, diga-se que o Tratado de Lisboa consegue, 
neste domínio, salvar os elementos essenciais por entre 
as cinzas do Tratado Constitucional, rejeitado, como é 
sabido, devido aos referendos francês e holandês. E, de 
entre esses elementos, encontra-se o disposto no Título VI, 
artigo 47º, e que diz apenas “a União tem personalidade 
jurídica” – simples, consensual, fundamental. Para com-
preender o que isto significa recorde-se que, até agora, 
apenas a Comunidade Europeia dispõe, explicitamente, 
de personalidade jurídica – e não a União, pois que os 
tratados existentes não lhe conferem tal atributo. Ou seja, 
a partir da aprovação do Tratado de Lisboa é a própria 
União Europeia que passa a ter a capacidade de celebrar 
tratados internacionais, em nome de toda a União. É um 
passo na direcção da racionalidade, da simplificação e 
até da clareza perante os parceiros internacionais, que 
sempre têm achado que às complicações organizativas 
corresponde uma debilidade interna da União.
Recorde-se que já Henri Kissinger dizia “não sabemos para 
quem telefonar quando queremos falar com a Europa”- co-
mentário depreciativo mas que tocou fundo no brio de vários 
líderes europeus, até porque reflectia uma efectiva falta de 
credibilidade europeia  enquanto interlocutor internacional.  
Mas já na cimeira de Saint-Malo, em 1998 se iniciou uma 
nova fase, lenta mas persistente, e que passando pelos con-
selhos europeus de Colónia e Helsínquia, em 1999, levou 
à formulação de um quadro institucional para uma Política 
Europeia de Segurança e Defesa (PESD), consagrada 
no Tratado de Nice. Contemporaneamente, a criação do 
cargo de Alto Representante para a Política Externa e de 
Segurança Comum constituiu um passo significativo. No 
entanto, as funções do Alto Representante apresentavam 
zonas susceptíveis de criar alguma sobreposição com as 
do Comissário com o pelouro das Relações Externas. Eram 
diferenças, por vezes perceptíveis, de estilo e de pontos 
de vista, para quem assistia, no Parlamento Europeu, às 
intervenções de Javier Solana e de Chris Patten.
O Tratado de Lisboa introduz a figura do Alto Represen-
tante da União para os Negócios Estrangeiros e Política 
de Segurança (artigo 18º) e  que, finalmente, unifica no 
mesmo cargo as referidas funções. 
O Alto Representante – não apresentando, embora, o carác-
ter algo federador do “ministro”, previsto pelo Tratado Consti-
tucional – é, no entanto, dotado de um apoio relevante: o do 
novo Serviço Europeu para a Acção Externa (artigo27º).
Um outro elemento de peso, com incidências na acção ex-
terna em geral e, em particular, no funcionamento da União 
e na projecção de uma imagem mais consistente, é a criação 
do cargo de Presidente do Conselho, eleito por dois anos e 
meio (artigo 15º) em vez dos seis meses actuais.
Sem abordar, em particular, aspectos que no Tratado se 
relacionam com questões de defesa, podemos concluir que 
o novo Tratado permite um enquadramento mais definido 
e consistente para que a Europa possa desenvolver uma 
política externa e de segurança comum e, no quadro desta, 
o instrumento de credibilização que é a PESD.
No século XXI, entre as tendências “unipolar” e “multilate-
ral” e assumindo esta última como orientação, dificilmente 
a Europa se poderá manter como grande espaço de 
mercado e de democracia perante outros actores inter-
nacionais que procuram promover os seus interesses, se, 
como eles, não se dotar de mais consistência interna e de 
instrumentos adequados para fazer valer os seus princípios 
e objectivos na cena internacional.

Maria Carrilho
Deputada na AR

UNIÃO EUROPEIA CRITICA ISRAEL
PELA PRISÃO DE CRIANÇAS PALESTINIANAS
O Parlamento, a Comissão e o Conselho 
uniram-se na crítica à situação em que se 
encontram os prisioneiros palestinianos 
nas prisões israelitas, incluindo várias 
centenas de crianças, por ocasião da dis-
cussão e aprovação de uma pergunta oral 
colectiva, que foi subscrita por deputados 
de vários grupos políticos, entre os quais 
se contam Jamila Madeira a Ana Gomes, 
e que dará lugar a uma resolução que 
será debatida no plenário de Setembro.
O Conselho da União Europeia, actual-
mente sob presidência francesa, “convi-
dou Israel a fazer gestos significativos, 
libertando prioritariamente as crianças, as 
mulheres e os eleitos palestinianos deti-
dos administrativamente”. Apelou também 
a que “os actos de tortura e outros trata-
mentos cruéis, desumanos e degradantes 
infligidos aos prisioneiros sejam banidos e 
severamente reprimidos”.
Por sua vez, a Comissão Europeia 
através da comissária Ferrero Waldener, 
sublinhou que não se tem cansado de 
pedir às autoridades israelitas em todas 
as reuniões formais e informais para que 
libertem os prisioneiros e respeitem as 

convenções internacionais e os Direitos 
Humanos.
“A Comissão tem conhecimento da exis-
tências de crianças palestinianas detidas 
em prisões israelitas e em centros de 
detenção, o que é contrário à Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Crianças e à Quarta Convenção de 
Genebra que exige que os prisioneiros 

estejam detidos nos Territórios Ocupados. 
Estas crianças que estão presas são 
particularmente vulneráveis. Sabemos 
isso e o seu tratamento terá de estar em 
conformidade com o Direito Internacional”, 
disse a comissária.
Na pergunta subscrita pelos deputados, 
refere-se que no relatório das Nações 
Unidas sobre os Direitos Humanos na 
região foram detidos desde 1967 mais 
de 700.000 palestinianos. Actualmente 
existem cerca de 11.000 presos nas ca-
deias israelitas, incluindo 376 crianças, 
118 mulheres, 44 membros do Conselho 
Legislativo Palestiniano e cerca de 800 
presos em detenção administrativa.
“O respeito pelos Direitos Humanos e a con-
formidade com o Direito Internacional estão 
entre os valores fundamentais da União 
Europeia. São um elemento essencial da 
nossa política externa. Consequentemente, 
a protecção dos Direitos Humanos é da 
maior importância na nossa relação com 
Israel. O nosso diálogo com as autoridades 
israelitas a diferentes níveis são testemu-
nha disso”, afirmou a comissária Ferrero 
Waldener.

PARLAMENTO PEDE MEDIDAS PARA REDUZIR
TENSÃO ENTRE AFEGANISTÃO E PAQUISTÃO
O Parlamento Europeu aprovou um 
relatório em que pede à comunidade inter-
nacional para lançar e apoiar medidas que 
reduzam as tensões entre o Afeganistão e 
o Paquistão e no qual defende que a União 
Europeia reforce a sua influência política 
na região.
O relatório do Parlamento Europeu, em 
cujo debate interveio a deputada Ana 
Gomes, considera que a relação entre o 
Afeganistão e o Paquistão está na origem 
de grande parte da instabilidade da região, 
pelo que a sua estabilização exige uma 
política integrada centrada nessa relação. 
Considera também que os problemas que 
se vivem no Afeganistão não se podem 
resumir a uma guerra contra o terrorismo 
e exigem mais do que uma solução militar. 
Neste sentido, defende que a comunidade 
internacional coordene melhor os seus 
esforços de prestação de ajuda civil efi-
ciente e sustentável e que se dote de um 
orçamento equilibrado que afecte fundos 
suficientes para a reconstrução civil e a 
assistência humanitária.
Neste contexto, os deputados convidam a 

Comissão a propor estratégias que permi-
tam à União Europeia, “no pleno respeito 
da soberania natural do povo afegão”, re-
forçar a sua visibilidade quando apoiar o 
aparelho civil, político e burocrático, até 
que a infra-estrutura governamental tenha 
alcançado uma fase de maior sustentabi-
lidade”.
Ao intervir, Ana Gomes pediu aos depu-
tados para apoiarem as alterações que o 
PSE apresentou no sentido de equilibrar o 
relatório, criticando as reservas que alguns 
demonstraram. “”Como é que um relatório 

do Parlamento sobre o Afeganistão pode 
abster-se de mencionar o papel do Pa-
quistão e do regime militar que tantos anos 
desgovernou aquele país? Como é que 
nós podemos ignorar as prisões secretas 
dos nossos aliados americanos em Cabul 
e não só? Por que é que alguns colegas 
rejeitam críticas legítimas ao sistema 
judicial afegão? A posição do PSE é clara: 
é possível apoiar a presença acrescida 
de tropas internacionais no Afeganistão 
e, ao mesmo tempo, defender a necessi-
dade de reexame da estratégia militar da 
ISAF (Força Internacional de Assistência 
à Segurança). É possível ser a favor de 
uma estreita cooperação entre a Europa 
e os Estados Unidos no Afeganistão, sem 
fechar os olhos aos crimes cometidos pela 
Administração Bush, em nome da luta con-
tra o terrorismo”, criticou Ana Gomes.
Com excepção de Chipre e de Malta, todos 
os Estados-membros da União Europeia 
contribuem com unidades militares para 
a missão ISAF no Afeganistão, liderada 
pela NATO, que reúne perto de 22.000 
soldados.

CONSTRUIR UMA POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO HUMANISTA
A União Europeia deve construir uma polí-
tica de imigração humanista e integradora 
e com garantia de respeito pelos Direitos 
Humanos, defendeu o deputado Armando 
França num debate sobre a directiva que 
estabelece as condições de retorno de 
imigrantes ilegais, aprovada em Junho pelo 
Parlamento Europeu.
O deputado manifesta a sua preocupação 
em relação a determinados aspectos da 
futura legislação, sobretudo no que se refe-
re ao respeito de certos direitos. Armando 
França chamou a atenção para o facto 
da “nova legislação estar longe da nossa 
própria lei”, cujo “carácter progressista e 
humanista” sublinhou. Segundo afirmou, 
enquanto a legislação portuguesa estabe-

lece um limite máximo de detenção de 60 
dias, a directiva aponta para um máximo de 
seis meses, que podem ir até 18 meses, o 
que considera “desproporcionado”.
No entanto, sublinhou que a directiva 
não afecta as legislações nacionais mais 
favoráveis e generosas, como é o caso da 
portuguesa. Defendeu também a necessi-
dade de a União avançar para uma política 
global nesta área com medidas positivas 
de integração que tendam a equiparar 
os direitos e obrigações dos imigrantes 
aos nacionais, medidas que fomentem a 
cooperação com países terceiros e que 
respeitem os Direitos Humanos, favorecen-
do assim uma política de imigração legal 
humanista e permita dotar a Europa de 

instrumentos para lutar contra a imigração 
ilegal.
A referida directiva visa promover “o re-
gresso voluntário” de imigrantes ilegais, 
harmonizando as condições de regresso 
e estabelecendo certas garantias. Estabe-
lece um período máximo de detenção que 
não poderá ser ultrapassado em nenhum 
Estado-membro e introduz uma interdição 
de entrada na União Europeia para as 
pessoas que forem expulsas.
A directiva estabelece um procedimento 
harmonizado em duas fases: uma decisão 
de regresso numa primeira fase e, se o 
imigrante ilegal em causa não regressar 
de forma voluntária, uma medida de afas-
tamento numa segunda fase.

Jamila Madeira foi uma das subscritoras 
da posição do PE sobre os detidos 
palestinianos

Ana Gomes criticou as reservas de alguns 
deputados quanto a terem um relatório 
mais equilibrado
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Visto de Bruxelas

O “ HEALTH 
CHECK” DA PAC
O “health check”, ou seja, a “revisão do 
estado de saúde”, expressão que a Co-
missão Europeia escolheu para designar 
a reforma intercalar da Política Agrícola 
Comum / 2008, entrou na fase decisiva 
de debate. Precisamente no momento 
em que o mundo “bem alimentado” se 
deu conta de que, afinal, a comida tam-
bém se pode tornar um bem escasso.

Pura especulação? Consequência do desvio de cereais para 
produzir biocombustíveis? Apenas resultado de más colheitas 
na Austrália, no Canadá ou na Ucrânia? Explosão da procura 
nos países emergentes? Resultado do aumento dos custos de 
produção devido à subida do preço do petróleo? Certamente 
que sim, mas qual o peso, na “crise”, de cada uma destas 
causas, poucos saberão.
O que todos já perceberem com certeza é que este não é um 
problema exclusivamente agrícola e muito menos um problema 
exclusivamente europeu. E perceberam também que não se 
resolve sem a agricultura e sem o contributo da Europa.
É neste contexto, pois, que surge o debate sobre o “health 
check” que estará na agenda política até ao final do ano e que 
constitui uma das principais prioridades políticas da Presidência 
Francesa da União. Coube-me a honra e a responsabilidade 
de ter sido designado Relator do Parlamento Europeu para 
este dossier pelos meus pares. Trata-se de apresentar ao PE 
uma resposta às propostas da Comissão traduzidas em três 
projectos de Regulamento e um projecto de Decisão visando 
introduzir correcções na PAC aprovada em 2003 e prevista 
para durar até 2013.
Tive oportunidade de qualificar as propostas da Comissão 
como “pouco ambiciosas”, “socialmente insensíveis” e “ex-
cessivamente liberais” e por isso apresentei, no meu Relatório 
tornado público em 14 de Julho, cento e noventa propostas 
de alteração.
Até Novembro, data prevista para a votação do relatório no 
plenário de Estrasburgo, ver-se-á que grau de compromissos 
será possível estabelecer e até que ponto o PE está disponível 
para se assumir como agente de mudança ou se prefere com-
portar-se como factor de bloqueio face a uma política europeia 
que é, paradoxalmente, a mais bem sucedida face aos seus 
objectivos iniciais e também, porventura, a mais criticada pela 
opinião publica.
À “falta de ambição” face ao futuro, bem patente nos limites 
que a Comissão fixou para este debate, não deixei de apre-
sentar propostas para ajudar a definir qual o melhor modelo 
que serve o futuro da Europa, como sejam os critérios mais 
adequados para o cálculo das ajudas. O critério “histórico” deve 
ser abandonado a favor de uma redistribuição mais justa e 
equitativa, valorizando os factores Ambiente e Emprego. Aban-
donar a aplicação do critério “histórico” para os agricultores não 
pode deixar de significar, pelas mesmas razões de equidade e 
de justiça, o abandono de idêntico critério para a determinação 
dos envelopes entre os Estados-membros.
À manifesta “insensibilidade social” revelada pela Comissão, 
ao propor a exclusão dos beneficiários que menos recebem, 
isto é, dos que recebem menos de 250 euros por ano, mas que 
são quase um terço dos agricultores europeus e quase 40% 
dos portugueses, sem ter a coragem de tocar nos que mais 
recebem, proponho que sejam mantidos os apoios aos mais 
pequenos e estabelecido um tecto máximo para os grandes, 
de 500.000 euros.
Ao “excesso de liberalismo” de que enferma a proposta da 
Comissão, ao propor a supressão abrupta de uma série de 
mecanismos de apoio ao mercado como a “intervenção” e o fim 
da “armazenagem privada” nalguns produtos, o “desligamento 
total” da produção de algumas ajudas de sectores mais expostos 
à volatilidade dos mercados ou a antecipação do fim do regime 
de quotas para o leite, respondo com a proposta de períodos de 
transição mais dilatados, melhor avaliação das situações e ma-
nutenção ou adaptação de certos mecanismos de mercado. 
Não antevejo como tarefa fácil fazer prevalecer algumas destas 
ideias num parlamento com quase 800 deputados e onde o Gru-
po Politico onde me integro conta pouco mais de 200. Acredito 
contudo que, na véspera de assumir os poderes de co-decisão 
em matéria agrícola que o Tratado de Lisboa lhe confere, o PE 
não quererá desperdiçar a oportunidade de lançar as bases da 
reconciliação da PAC com a sociedade no preciso momento em 
que esta olha para as instituições europeias e para a agricultura 
com mais atenção do que nunca.

Capulas Santos
Relator do PE para o 
“Health Check” da PAC.     

PARLAMENTO QUER MAIOR COORDENAÇÃO
NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA SOCIAL EUROPEUS

APROVADO NOVO REGULAMENTO SOBRE ADITIVOS ALIMENTARES

Uma maior coordenação nos sistemas de 
segurança social dos Estados-membros da 
União Europeia e uma flexibilidade acres-
cida na transição de uns para outros seria 
fundamental para promover a mobilidade 
dos trabalhadores no espaço comunitário, 
afirmou no plenário de Estrasburgo o depu-
tado Joel Hasse Ferreira, no debate sobre 
a alteração da proposta de regulamento 
nº 883/2004, relativa à coordenação dos 
sistemas de segurança social.
Este regulamento estabelece um conjunto 
de disposições especiais para aplicação a 
trabalhadores comunitários que exerçam 
a sua actividade noutro Estado-membro, 
assumindo por isso particular interesse 
para países como Portugal, que tem muitos 
cidadãos espalhados por países europeus, 
particularmente em França, Grã-Bretanha, 
Alemanha e outros.
No entanto, este regulamento elenca, ba-
sicamente, as disposições legais aplicadas 
aos regimes de segurança social, pensões 
de reforma, doença e outros, para que os 
Estados-membros possam coordenar mais 
eficazmente a respectiva aplicação.
No âmbito das alterações introduzidas no 
Parlamento Europeu, o princípio que guiou 
os deputados foi o de aumentar direitos e 
nunca diminui-los. No entanto, dado tratar-
se de um domínio da estrita competência 

dos Estados-membros, existe ainda uma 
necessidade muito grande de coordenação 
e aproximação entre as respectivas segu-
ranças sociais.
Daí que Joel Hasse Ferreira tenha de-
fendido a necessidade de uma maior 
coordenação da segurança social no plano 
europeu, o que será também uma forma de 
aprofundar o conhecimento mútuo dos dife-
rentes sistemas, que prevêem disposições 
muito distintas entre si.
“O melhor conhecimento desse sistemas 
conduzirá, certamente, a um aperfeiço-
amento nos outros Estados-membros, a 
bem de milhões de europeus que benefi-
ciam e devem beneficiar dos sistemas de 
segurança social, hoje melhor coordena-

dos, mas amanhã, talvez, 
harmonizados e, quem sabe, 
um dia, até integrados”, afir-
mou o deputado.
Hasse Ferreira sublinhou 
também outra prioridade do 
Grupo do PSE neste domí-
nio, que é a necessidade de 
se avançar na agregação 
das verbas descontadas nos 
diferentes Estados-mem-
bros. Considerou igualmente 
importante a garantia de que 
o sistema de coordenação 
da segurança social nunca 

conduzirá a uma redução dos direitos dos 
cidadãos, mas sim ao seu reforço.
De acordo com o regulamento, as suas 
disposições visam facilitar a coordenação 
dos regimes de segurança social nos Es-
tados-membros, modernizar e simplificar 
procedimentos vigentes. “A proposta terá 
um impacto positivo tanto no que diz res-
peito à legislação em vigor como no que se 
refere aos procedimentos administrativos 
relativamente a todos os destinatários do 
regulamento, incluindo entidades nacionais 
de segurança social, empregadores, em 
particular pequenas e médias empresas, 
e os cidadãos”, afirma a proposta de 
regulamento.

A União Europeia vai ter uma legislação 
sobre aromas e ingredientes alimentares 
com propriedades aromatizantes que 
reforça a saúde e a defesa dos interes-
ses dos consumidores. O Parlamento 
Europeu, com base num compromisso 
negociado com o Conselho, aprovou um 
pacote relativo aos "melhoradores de 
alimentos", que inclui um regulamento 
que estabelece um procedimento de 
autorização comum na União Europeia 
para estas substâncias e que inclui re-
gulamentos específicos sobre aditivos, 
enzimas e aromas alimentares. 
No que respeita aos aromas, a nova 
proposta de legislação estabelece as 
condições gerais para a sua utilização. 
Inclui a definição clara de  "aroma", as 
normas de rotulagem e os teores máxi-
mos de substâncias que constituem um 
risco para a saúde humana. A deputada 
Edite Estrela, relatora do PSE sobre esta 
matéria, sublinhou a importância da nova 
legislação, considerando que "a proposta 
de regulamento sobre aromatizantes visa 

clarificar e actualizar as normas relativas 
à utilização dos aromas e ingredientes 
alimentares com propriedades aromati-
zantes, tendo em conta os progressos 
tecnológicos e científicos nesta área, 
os desenvolvimentos em matéria de 
legislação alimentar na União Europeia 
e, simultaneamente, as exigências de 
protecção da saúde humana". 
Entre outras coisas, o regulamento 
estabelece que os aditivos alimentares 
não poderão ser utilizados nos géneros 
alimentícios destinados a lactentes e a 

crianças de tenra idade.
Um aditivo só poderá ser incluído na 
lista comunitária na classe dos corantes 
se cumprir igualmente um ou mais dos 
seguintes objectivos: restituir a aparência 
original aos géneros alimentícios cuja 
coloração tenha sido afectada pela trans-
formação, armazenagem, embalagem e 
distribuição, circunstância que pode ter 
prejudicado a sua aceitação visual; tornar 
o alimento visualmente mais apelativo ou 
conferir cor a um género alimentício dela 
desprovido.
No debate em plenário, Edite Estrela re-
feriu que o acordo alcançado "reflecte os 
princípios de várias alterações propostas 
pelo Parlamento que têm em conside-
ração dois objectivos fundamentais: a 
informação dos consumidores e a defesa 
dos seus interesses, assim como a pro-
tecção da saúde pública". Edite Estrela 
considera que defender a saúde pública, 
informar e proteger os consumidores são 
objectivos que devem nortear todas as 
políticas europeias e nacionais. 

O melhor conhecimento de sistemas de Segurança 
Social levará ao seu aperfeiçoamento noutros Estados-
membros, diz Hasse Ferreira

O novo regulamento visa actualizar e 
clarificar as actuais normas sobre aromas 
alimentares, diz Edite Estrela
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CONTRATOS PRÉ-COMERCIAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Joel Hasse Ferreira foi nomeado relator do Grupo do PSE para a 
comunicação da Comissão “Contratos pré-comerciais: promover 
a inovação para garantir serviços públicos sustentáveis de alta 
qualidade”. O sector público enfrenta importantes desafios que 
exigem uma resposta adequada com novas soluções técnicas e 
humanas. Ao desenvolver estratégias para o futuro que prevejam 
contratos de investigação e desenvolvimento (pré-comerciais), o 
sector público poderá produzir um impacto significativo na efici-
ência e eficácia dos serviços públicos.
 
E-JUSTICE ENTREGUE A ARMANDO FRANÇA
O deputado Armando França foi designado pelo Grupo do PSE 
para acompanhar o projecto de justiça electrónica, E-Justice. O 
projecto constitui uma plataforma técnica que dará acesso, no do-
mínio da justiça, aos sistemas electrónicos existentes ou futuros, 
a nível nacional, comunitário e internacional. O desenvolvimento 
deste projecto permitirá a cidadãos e empresas aceder à Justiça, 
com rapidez, eficácia e com menores custos.
 
MANUEL DOS SANTOS PRESIDE A CONFERÊNCIA
O deputado Manuel dos Santos vai presidir, em nome do Parla-
mento Europeu, no próximo dia 11 de Setembro, à Conferência de 
Parlamentos da Organização Mundial do Comércio, que se realiza 
em Genebra. Estas reuniões parlamentares traduzem a coope-
ração entre o Parlamento Europeu e a União Interparlamentar e 
decorrem desde 2002, constituindo um mecanismo permanente 
de observação parlamentar das decisões governamentais sobre 
a política de comércio internacional.

”LISBOETAS” PROJECTADO NO PE
O deputado Sérgio Sousa Pinto promoveu no Parlamento Euro-
peu, em Bruxelas, a projecção do filme português “Lisboetas”, de 
Sérgio Tréfaut, a que assistiram perto de 150 pessoas. A iniciativa 
contou com o apoio da Representação Permanente de Portugal 
junto da União Europeia e do Instituto Camões e inaugurou a 
segunda temporada do Festival de Filmes Europeus sobre o 
Diálogo Intercultural. O filme “Lisboetas” é um documentário sobre 
as dificuldades dos imigrantes em Portugal, abordando os modos 
de vida, trabalho, direitos e identidades de imigrantes brasileiros, 
ucranianos, africanos e asiáticos.

DEPUTADOS EUROPEUS NA MADEIRA
Uma delegação de deputados do Grupo do PSE, membros da 
Comissão dos Transportes e Turismo, esteve no início de Julho, 
a convite de Emanuel Jardim Fernandes, na Região Autónoma 
da Madeira para conhecer mais de perto a realidade regional, as 
suas dificuldades e necessidades, concretamente no âmbito do 
turismo e dos transportes. A delegação teve encontros com as 
autoridades locais e regionais, com empresas e associações, 
meios académicos e outras organizações da sociedade civil.

A RESPONSABILIDADE DE PROTEGER
A deputada Ana Gomes patrocinou, juntamente com a Fundação 
Madariaga do Colégio da Europa e com o Leuven Centre for 
Global Governance Studies, um debate no Parlamento Europeu 
sobre "A Responsabilidade de Proteger: o papel da Europa", em 
que participaram diversas altas individualidades, entre elas a co-
missária Ferrero Waldener. Ana Gomes sublinhou que "desde que 
as Nações Unidas adoptaram o princípio universal da 'responsabi-
lidade de proteger', este já não representa apenas uma obrigação 
moral, mas antes um imperativo legal de impedir genocídios e 
outras violações maciças de direitos humanos. Os instrumentos 
civis e militares de gestão de crises da União Europeia devem ser, 
sempre que necessário, usados para impedir que mais Ruandas, 
Bósnias ou Congos aconteçam".

“REFUGIADOS JUDEUS NOS PAÍSES ÁRABES”
O deputado Paulo Casaca promoveu em Bruxelas uma confe-
rência sobre um dos capítulos mais desconhecidos da História 
do Século XX, subordinada ao tema “Refugiados Judeus nos 
Países Árabes”. O evento debateu o que hoje se conhece por 
“êxodo silencioso” e que se relaciona com o abandono e expulsão 
massiva de judeus procedentes de países árabes e islâmicos nos 
anos posteriores à guerra israelo-árabe de 1948.

ADAPTAR A EUROPA ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
A deputada Edite Estrela foi uma das oradoras na Conferência Na-
cional de Adaptação às Alterações Climáticas, no painel “A União 
Europeia num Clima em Mudança”, que recentemente decorreu 
no Estoril. A deputada alertou para a necessidade de uma acção 
rápida para adaptar a União Europeia às alterações climáticas. 
Entre algumas das medidas necessárias destacou a exploração 
mais eficiente de recursos hídricos, a instalação de dispositivos de 
protecção contra inundações e a escolha de espécies e práticas 
florestais menos vulneráveis a tempestades e incêndios.

REVISÃO DA PAC VAI APROFUNDAR
NOVOS DESAFIOS AMBIENTAIS
A agricultura e a silvicultura vão passar 
a contribuir mais intensamente para 
reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa e aumentar a fixação de 
carbono no âmbito da reforma da PAC, 
agora em discussão através do relatório 
do deputado Capoulas Santos.
Do extenso e importante relatório sobre 
o chamado “exame de saúde” da PAC 
e que incide basicamente sobre os 
sistemas de ajudas directas, os instru-
mentos de apoio aos mercados e as 
políticas para o desenvolvimento rural, 
a resposta aos novos desafios como 
as alterações climáticas, as energias 
renováveis e a gestão da água e da bio-
diversidade, ocupam um lugar central 
no reforma agora em discussão.
Na proposta de reforma, no âmbito 
específico do desenvolvimento rural, os 
Estados-membros são incentivados a 
centrar o seu apoio a acções nos quatro 
eixos da respectiva política. No eixo 1 
defende-se que o apoio ao investimento 
seja canalizado para a compra de máqui-
nas que permitam poupar água, energia 
e outros factores de produção e, nos 
sectores agro-alimentar e silvícola, de-
verá contribuir para desenvolver formas 
mais inovadoras e mais sustentáveis de 
transformação de biocombustível.
No âmbito do eixo 2, a medida agro-
ambiental e as medidas silvícolas 
podem ser utilizadas em especial para 
aumentar a biodiversidade, mediante 
a conservação de tipos de vegetação 
multiespecíficos, a protecção e a manu-
tenção de prados e formas extensivas 
de produção agrícola.
Nos eixos 3 e 4 podem ser apoiados, ao 

nível local, processos de cooperação e 
projectos de energias renováveis, assim 
como a diversificação das actividades 
dos agricultores através da produção 
de bio-energia.
Neste domínio, o relatório de Capoulas 
Santos refere também que, tendo em 
conta que as questões relacionadas 
com as alterações climáticas e as ener-
gias renováveis afectam todas as zonas 
rurais, “os Estados-membros podem 
incentivar os grupos LEADER a integrar 
estas questões nas suas estratégias 
locais de desenvolvimento, a título de 
tema transversal”.
Para uma efectiva valorização das 
políticas de desenvolvimento rural, o 
deputado considera que os Estados-
membros deviam ser obrigados a utilizar 
pelo menos 50 por cento das verbas 
transferidas do primeiro para o segundo 
pilar em acções relacionadas com as 
alterações climáticas, biodiversidade, 

energias renováveis e gestão dos re-
cursos hídricos.
Considera também que nas medidas a 
favorecer no âmbito dos novos desafios 
devem ser especificamente integradas 
nos programas de desenvolvimento 
rural a utilização de energia solar, eólica 
e geotérmica, a gestão de resíduos e a 
reutilização de materiais e a gestão dos 
riscos de inundações.
Um aspecto também de grande impor-
tância, é a sua proposta de aumentar 
os apoios de 55.000 euros para 75.000 
para a instalação de jovens agricultores. 
Na sua opinião, o aumento dos apoios 
para a instalação de jovens agricultores 
é fundamental para inverter a tendência 
de desertificação do mundo rural e 
ultrapassar as dificuldades que muitas 
vezes sente quem se quer lançar na 
agricultura.
Outras propostas que os socialistas 
gostariam de ver aprovadas são as que 
dizem respeito à imposição de um tecto 
máximo para o recebimento de ajudas 
no montante de 500.000 euros e um 
mínimo de 500 euros, contra a proposta 
de apenas 250 euros ou 1 hectare.
Entre muitas outras coisas, o deputado 
defende também que os Estados-mem-
bros possam manter o apoio “ligado” à 
produção até 2013 para o abate de vitelos, 
para o sector ovino e caprino, para as 
forragens secas e proteaginosas e para 
as pequenas OCM e para o tabaco.
De uma forma genérica, Capoulas 
Santos pretende que a proposta de 
reforma seja menos liberal, socialmente 
mais abrangente e que valorize mais o 
trabalho e o emprego

ILHAS EXCLUÍDAS DA DIRECTIVA 
SOBRE EMISSÕES POLUENTES NA AVIAÇÃO
O Parlamento Europeu aprovou, no 
plenário de Estrasburgo, a directiva que 
visa incluir as actividades da aviação no 
regime de comércio de licenças de emis-
são de gases com efeito de estufa na 
União Europeia e assim contribuir para 
reduzir o impacto nas alterações climáti-
cas causadas por este sector. A partir de 
2012, este sistema passará a incluir as 
emissões de todos os voos com chegada 
ou partida num aeródromo comunitário, 
havendo, no entanto, uma derrogação 
para os voos operados no quadro das 
obrigações de serviço público em rotas 
nas regiões ultraperiféricas, como é o 
caso dos Açores e da Madeira.
Para o deputado Paulo Casaca, a 
aprovação desta directiva é da maior 
importância para as regiões ultraperiféri-
ca, tendo por isso saudado o acordo al-
cançado, que permite excluir do âmbito 
da sua aplicação as ligações inter ilhas 
nos Açores, Madeira e Canárias ou em 
rotas em que a capacidade oferecida 
não exceda os 30.000 lugares por ano, 
como é o caso dos voos para as ilhas 
de Santa Maria e Pico.
Na intervenção que fez no plenário, o 
deputado afirmou que, apesar de se ter 

alcançado um compromisso positivo, 
“consideramos que a questão está lon-
ge de estar encerrada”, tendo por isso 
apelado à relatora para continuar a levar 
em consideração a situação particular 
das regiões ultraperiféricas. Com efeito, 
o compromisso prevê que, com base na 
monitorização e na experiência adquiri-
da com a aplicação desta directiva, a 
Comissão seja obrigada a proceder à 
revisão do seu funcionamento até 1 de 
Dezembro de 2014 relevando o impacto 
que este regime comunitário terá sobre 
a dependência estrutural do transporte 
aéreo das regiões insulares, sem litoral 
e ultraperiféricas.
Na proposta aprovada refere-se que 

a União Europeia e os seus Estados-
membros devem continuar a procurar 
obter um acordo sobre medidas globais 
para reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes da 
aviação. A directiva refere que este 
regime pode servir de modelo à utiliza-
ção do comércio de emissões em todo 
o mundo.
Serão atribuídas a título gratuito 85 por 
cento das licenças de emissão e 15 
por cento serão leiloadas, cabendo aos 
Estados-membros a utilização a dar 
aos proventos gerados pelos leilões. 
Esses proventos deverão ser utilizados 
particularmente para combater as alte-
rações climáticas na União Europeia 
e em países terceiros, para reduzir as 
emissões de gases com efeitos de estu-
fa, promover a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas, financiar a in-
vestigação e o desenvolvimento nestas 
áreas, particularmente na aeronáutica e 
transporte aéreo.
No processo de auscultação sobre esta 
matéria, os deputados Paulo Casaca e 
Emanuel Jardim Fernandes reuniram 
com os Governos regionais dos Açores 
e da Madeira.

Capoulas Santos é o autor do importante 
relatório sobre a revisão da PAC

Paulo Casaca considerou o acordo 
alcançado da maior importância para as 
regiões ultraperiféricas


