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Editorial

Entre 4 e 7 de Junho de 2009, os eleitores europeus vão 
eleger, pela sétima vez (a primeira foi em 1979), os seus re-
presentantes no Parlamento Europeu (PE), a única instituição 
europeia eleita directamente. Nas últimas eleições (2004), 
foram eleitos 732 deputados, provenientes de 25 Estados-
Membros. Com a adesão da Bulgária e da Roménia em 2007, 
entraram mais 53 deputados. Os portugueses elegeram 24 
deputados: 12 do PS, 7 do PSD, 2 do CDS, 2 da CDU e 1 do 
BE. O Tratado de Nice reduz os membros do PE para 736, 
ficando Portugal com 22 representantes. Quando o Tratado 
de Lisboa entrar em vigor, o PE passará a ter 750 deputados 
mais o Presidente.
Nos seus trinta anos de existência, o PE foi reforçando os seus 
poderes. Foi um salto de gigante passar das competências 
essencialmente consultivas de 1958 para a actual partilha do 
poder legislativo com o Conselho.
Um recentíssimo estudo de opinião revela que a esmagadora 
maioria dos cidadãos europeus desconhece a existência de 
eleições europeias no próximo ano. E, mais preocupante 
ainda, um elevadíssimo número dos inquiridos afirma que 
não pensa ir votar. Haverá muitas e diferentes razões para tal 
desconhecimento e tanta indiferença. A primeira, presumo, 
será a falta de informação sobre os poderes do PE e o des-
conhecimento das funções e competências dos deputados. 
O que não admira, uma vez que a comunicação social dá 
pouca visibilidade ao trabalho dos deputados europeus e a 
informação veiculada directamente por eles apenas chega 
a um reduzido número de destinatários. Se os eleitores 
não sabem que o PE tem ganhado competências e poder 
e que as suas decisões condicionam as políticas nacionais, 
é natural que não se sintam especialmente motivados para 
irem às urnas. E se não sentirem que faz toda a diferença ter 
mais deputados de uma força política que de outra, não vão 
valorizar o seu próprio voto ao ponto de considerarem que 
votar ou não votar pode fazer toda a diferença. Pelo contrário, 
se conhecerem o trabalho e as posições dos deputados de 
cada força política, a sua capacidade de influenciar a tomada 
de decisão no seio do respectivo grupo e em que medida 
essas decisões interferem com o quotidiano de cada um, os 
cidadãos europeus terão sobejas razões para ir votar e fazer 
escolhas conscientes. 
É certo que a conjuntura económica desfavorável vai con-
dicionar o debate eleitoral. Preocupados com as possíveis 
repercussões da situação económica internacional no seu 
dia-a-dia, os europeus vão desejar respostas para as suas 
incertezas e inquietações. É inevitável que se misturem e 
sobreponham os assuntos nacionais e europeus e que as 
preocupações com o desemprego, o crescimento económico, 
a inflação e o poder de compra tendam a sobrepor-se a temas 
de grande actualidade e pertinência como a luta contra as 
alterações climáticas, a segurança energética, a imigração, 
o apoio ao desenvolvimento, etc. Seja como for, é nossa 
obrigação dar-lhes a conhecer as nossas propostas e o que 
nos distingue dos demais.
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EUROPA DEVE SER MAIS AMBICIOSA
NA REDUÇÃO DE EMISSÕES POLUENTES
A União Europeia devia ser mais ambicio-
sa no combate às alterações climáticas e 
negociar acordos internacionais sectoriais 
com outros parceiros comerciais para 
o período pós-Quioto e não apenas de 
reduções absolutas cujos resultados serão 
negligenciáveis no caso de países como 
a Índia ou a China, defendeu a deputada 
Elisa Ferreira no seu parecer sobre o co-
mércio de emissões de carbono, aprovado 
na Comissão dos Assuntos Económicos 
do Parlamento Europeu.
Enquanto os acordos internacionais 
concretos e vinculativos não existirem, o 
parecer refere que os sectores energetica-
mente intensivos sujeitos à concorrência 
internacional terão de ser objecto de 
negociação e aprovação prévias, envol-
vendo-os a eles, ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.
O parecer recomenda que a Comissão 
Europeia monitorize o sector energético, 
que terá de comprar em leilão certificados 
correspondentes à totalidade das suas 
emissões de gases poluentes transferindo 
os custos para os consumidores.
Elisa Ferreira apresentou várias emen-
das, que foram aprovadas, no sentido de 
precaver abusos económicos por parte do 

sector energético e alertou, em particular, 
para os eventuais riscos de efeitos adver-
sos a nível social e para a competitividade 
de muitos sectores.
O regime comunitário do comércio de 
licenças de emissões é único, na medida 
em que é o primeiro sistema internacional 
de comércio de emissões de CO2. Este 
regime abrange actualmente mais de 
10.000 instalações nos sectores energéti-
co e industrial que, em conjunto, represen-
tam quase metade das emissões de CO2 

da União Europeia e 
40 por cento do seu 
total de emissões de 
gases com efeito de 
estufa, razão pela 
qual é considerado 
a pedra angular da 
estratégia da União 
Europeia de luta 
contra as alterações 
climáticas.
A revisão deste re-
gime faz parte deste 
pacote sobre o clima 
e as energias renová-
veis que a Comissão 
adoptou em 23 de 

Janeiro deste ano. O pacote inclui pro-
jectos de propostas relativas à partilha de 
esforços, à energia produzida a partir de 
fontes renováveis, à captura e ao armaze-
namento de carbono e um projecto de pro-
posta de revisão da respectiva Directiva, 
no sentido de a melhorar e alargar.
Entre vários outros aspectos, o relatório 
alerta para o facto de a deflorestação 
global estar a efectuar-se a “um ritmo 
alarmante” e com grande impacto nas 
emissões de CO2. 

REDUZIR CONSUMO DE PETRÓLEO
PARA METADE ATÉ 2030
Reduzir para metade até 2030 o consu-
mo de petróleo em relação aos valores 
actuais e o nível de emissões de CO2 
em relação aos valores de 1990, são 
os principais objectivos dos cenários 
traçados pelo STOA – Science and Tec-
chnology Options Assessment, num se-
minário em que participaram cientistas e 
parlamentares, que foi co-presidido pelo 
deputado Joel Hasse Ferreira.
Num estudo realizado pelo Danish 
Board of Technology a pedido do Painel 
de Avaliação das Opções Científicas e 
Tecnológicas do Parlamento Europeu, 
o encontro teve como lema “Futuros 
Sistemas Energéticos na Europa” e 
assentou basicamente na considera-
ção de dois cenários para se atingirem 
aqueles objectivos. Um dos cenários 
teve como base o desenvolvimento de 
padrões de eficiência energética e a 
utilização de mecanismos inteligentes 
de geração e distribuição de energia, 
e o outro, levou em consideração uma 

transformação radical das centrais a 
carvão e gás natural após 2020, em 
que é também considerado um aumento 
de 40 por cento da energia produzida 
por centrais nucleares. Se o primeiro 
cenário se dirige particularmente para 
os hábitos de consumo dos cidadãos, já 
o segundo toca sobretudo aos grandes 
fornecedores de electricidade.
Em ambos os casos, no entanto, no 
que se refere ao sector dos transportes, 
fundamental para que os objectivos 

estabelecidos possam ser atingidos, 
a transformação passa pelos veículos 
eléctricos e híbridos, pelo desenvolvi-
mento da segunda geração de biodisel 
e gás natural e por uma maior aplicação 
das tecnologias de informação e comu-
nicação para a eficiência energética.
Joel Hasse Ferreira considerou que, pe-
rante o actual panorama, “existe neces-
sidade de mudar sistemas insustentáveis 
de regimes energéticos e de adoptar 
uma combinação de soluções tecnoló-
gicas energéticas do futuro, para atingir 
sistemas robustos e sustentáveis”.
No documento base apresentado no 
seminário, refere-se que “a maior parte 
das tecnologias referidas em ambos os 
cenários já estão disponíveis, embora 
seja urgente e necessário aumentar os 
esforços para desenvolver os veículos 
eléctricos, tecnologias de captura 
de emissões de carbono e algumas 
energias renováveis, como a solar e a 
das ondas”.

Hasse Ferreira presidiu à reunião sobre 
“Futuros Sistemas Energéticos na Europa”

Elisa Ferreira é autora de um parecer sobre o comércio de 
emissões de carbono
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UMA SOCIEDADE 
MAIS IGUAL

Hoje, mais do que nunca, num mun-
do globalizado em constante mu-
dança, a Europa faz face a cada vez 
mais desafios. Os Estados-Membros 
estão conscientes que apenas um 
esforço colectivo à escala europeia 
permitirá fazer face a estes novos desafios e responder às 
preocupações e necessidades dos cidadãos.
Assim, são inúmeras as preocupações manifestadas, bem 
como as orientações emitidas nas múltiplas áreas. E, sem 
dúvida, que uma das áreas que tem vindo a ser trabalhada 
se prende com as questões da igualdade entre homens e 
mulheres. 
O Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres tem 
como objectivo fazer avançar o programa sobre a igual-
dade entre homens e mulheres e identifica seis áreas de 
intervenção prioritárias: igualdade em matéria de indepen-
dência económica para homens e mulheres; conciliação 
da vida profissional e familiar; representação equitativa na 
tomada de decisões; erradicação de todas as formas de 
violência em razão do sexo; eliminação dos estereótipos de 
género e promoção da igualdade entre homens e mulheres 
nas políticas externa e de desenvolvimento. 
Constata-se que, por mais que falemos de evolução, de 
mudança de mentalidades, a igualdade entre homens e 
mulheres na Europa continua a evoluir a duas velocida-
des.
Se, do ponto de vista quantitativo, existem progressos 
indiscutíveis: a participação das mulheres no mercado 
de trabalho é cada vez mais importante e o seu nível de 
habilitações é, actualmente, superior ao dos homens, 
inversamente, o lado qualitativo da igualdade coloca ainda 
vários desafios, designadamente em matéria de dispari-
dades salariais, segregação no mercado de trabalho ou 
conciliação entre vida profissional e vida privada. 
No que concerne os indicadores da “qualidade”, estes 
têm apresentado sinais de estagnação, designadamente 
no que diz respeito aos diferenciais de remuneração que 
se mantêm estáveis, desde 2003, bem como à quota de 
mulheres em lugares de direcção nas empresas.
Verifica-se que o equilíbrio entre a vida profissional e a vida 
privada continua a ser precário. Aqui destaca-se a taxa de 
emprego das mães com filhos pequenos, 62,4%, contra 
91,4 % dos pais. Acresce, ainda, que 76,5% dos trabalha-
dores a tempo parcial são mulheres, sendo o recurso ao 
trabalho temporário também mais comum entre estas.
Como seria de esperar e, decorrente do que tem vindo 
a ser falado, a média salarial das mulheres empregadas 
apresenta-se bastante abaixo da dos homens, embora 
esta diferença tenha diminuído nos últimos vinte anos. O 
sexo feminino encontra-se em maior número no sector dos 
empregos com remunerações mais baixas, mas, mesmo 
em categorias ocupacionais similares às dos homens, as 
mulheres auferem rendimentos mais baixos.
A persistente sub-representação feminina na sociedade 
civil, na vida política e nos cargos superiores da adminis-
tração pública constitui um défice democrático e mais um 
sinal efectivo da desigualdade entre géneros. 
Atingir o objectivo, fixado pelos Estados-Membros, de 25% 
de mulheres em cargos de liderança na investigação do 
sector público pode contribuir para aumentar a inovação, 
a qualidade e a competitividade da investigação. 
São, efectivamente, inúmeros os argumentos que conso-
lidam as teses de desigualdade efectiva entre homens e 
mulheres e muitos deles ficam aqui por desenvolver.
Este é um domínio que deve ser, também, interpretado 
como um factor de esperança. A esperança e o sonho na 
construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária 
onde as diferenças de género se possam esbater ao invés 
de constituírem, por si só, motivos para discriminação e fa-
voritismo. O sonho aqui manifestado pode parecer utópico 
para muitas pessoas. Continuemos a sonhar mas, acima 
de tudo, não paremos de trabalhar em prol de um mundo 
melhor, menos desigual e mais equilibrado.

Luísa Salgueiro
Deputada AR

EUROPA QUER DAR MELHORES 
CONDIÇÕES AOS CIENTISTAS
A União Europeia quer tornar-se um 
pólo verdadeiramente atractivo para 
investigadores, criando para isso maior 
estabilidade social, investindo em 
investigação científica e tecnológica e 
promovendo a mobilidade entre países 
e instituições e entre os sectores acadé-
mico e privado.
Estas orientações constam de uma 
comunicação da Comissão Europeia 
designada “Melhores carreiras e mais 
mobilidade: uma parceria europeia 
para os investigadores” e está agora a 
ser analisada no Parlamento Europeu, 
tendo o Grupo do PSE designado 
Jamila Madeira responsável para 
acompanhar o relatório de parecer no 
âmbito da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional.
Entre os objectivos desta iniciativa desta-
ca-se a criação de condições para que os 
Estados-membros possam estabelecer 
uma parceria para garantir a disponibili-
dade dos recursos humanos necessários 
para manter e aumentar a contribuição 
da ciência e da tecnologia para a econo-
mia europeia do conhecimento.
Como afirma o Comissário Janez 
Potocnik, é necessário “libertar todo o 
potencial dos excelentes investigado-
res europeus se queremos concretizar 
as ambições mais vastas da Agenda 
de Lisboa para a Europa e tornar o 
espaço europeu de investigação uma 
realidade”.
O comissário critica o facto de actu-
almente existir um grande número de 
investigadores que precisa de esperar 
demasiado tempo para adquirir o 

estatuto de investigador independente 
de direito próprio devido à legislação e 
práticas nacionais antiquadas.
“A nossa visão é a de uma quinta liber-
dade – a liberdade do conhecimento 
– em que os estudantes, cientistas e 
académicos possam tirar partido de um 
mercado europeu do trabalho sólido e 
encontrar oportunidades de trabalho em 
instituições, sectores e países diferen-
tes em todas as fases da sua carreira”, 
afirma o comissário.
Com efeito, a deputada Jamila Madeira 
recorda que a Europa além de ne-
cessitar de largas centenas de milhar 
de investigadores, tem de enfrentar 
uma concorrência global crescente na 

procura dos melhores 
cérebros, razão pela 
qual é fundamental 
que a União Europeia 
desenvolva programas 
nestes domínios. 
Entre os objectivos 
centrais desta acção 
conjunta entre a Co-
missão Europeia e 
os Estados-membros 
pretende-se que até 
2010 se verifiquem 
progressos rápidos 
e mensuráveis em 
quatro áreas: recruta-
mento para as vagas 
em instituições de 
investigação sistema-
ticamente aberto a to-
dos os investigadores 
europeus; satisfação 

das necessidades dos investigadores 
móveis em termos de segurança social 
e de pensão complementar; ofertas 
de emprego com melhores contratos, 
salários e condições de progressão na 
carreira; garantia de que os investiga-
dores têm as competências necessárias 
para transformar os conhecimentos em 
resultados.
Jamila Madeira já foi relatora do pare-
cer sobre o Programa “Pessoas” para 
a execução do 7º Programa-Quadro 
7007-2013, que incide sobre a acti-
vidade científica e tecnológica e os 
incentivos para uma economia baseada 
no conhecimento que previna a fuga de 
cérebros.

PREPARAR PORTOS PARA DESAFIOS DO FUTURO
Preparar os portos europeus para os de-
safios do futuro em termos de ambiente 
e desenvolvimento sustentável, moder-
nização e operacionalidade, competiti-
vidade, emprego e condições sociais, 
são alguns dos aspectos consagrados 
no relatório aprovado pelo Parlamento 
Europeu na primeira sessão plenária 
após as férias.
O relatório sobre a política portuária 
europeia, que teve o deputado Emanuel 
Jardim Fernandes como relator sombra 
em nome do Grupo dos Socialistas 
Europeus, insta a Comissão Europeia 
a publicar ainda este ano orientações 
relativas aos auxílios estatais para o 
sector e também orientações quanto 
à aplicação da legislação comunitária 
em matéria de ambiente no caso da 
adaptação dos portos e das suas infra-
estruturas, com o principal objectivo 
de defender o ambiente marinho e os 
espaços envolventes.
Dada a evolução tecnológica e o cres-
cente aumento do tráfego nos portos eu-
ropeus, o Parlamento Europeu defende 
que os Fundos Estruturais sejam mais 
direccionados para a sua adaptação, 
designadamente para financiar a aqui-
sição de equipamentos tecnológicos 
avançados, criar empregos em domínios 
inovadores e reabilitar zonas urbanas 
que a transferência das actividades 
portuárias para fora das cidades deixou 

disponíveis.
Por outro lado, apela às colectividades 
territoriais para aplicarem uma política 
de transportes mais multimodal que 
permita uma intensificação do tráfego 
através dos caminhos-de-ferro e das 
vias marítimas internas, e a ligação mais 
efectiva dos portos às redes transeuro-
peias de transportes (RTE) e às áreas 
interiores adjacentes.
O Parlamento Europeu manifestou 
também a sua concordância quanto à 
intenção da Comissão Europeia de apre-
sentar uma proposta legislativa relativa 
à criação de um espaço europeu do 
transporte marítimo sem barreiras e con-
sidera que essa proposta deverá ter por 
objectivo assegurar uma concorrência 

leal entre o transporte 
marítimo e o transpor-
te terrestre no espaço 
comunitário.
Emanuel Jardim Fer-
nandes considerou 
particularmente im-
portante que o rela-
tório contenha alguns 
aspectos relevantes 
para a competitividade 
saudável dos portos 
europeus, sem esque-
cer, ao mesmo tempo, 
a defesa dos direitos 
sociais envolvidos no 

trabalho portuário nas suas várias di-
mensões e a criação de condição que 
impeçam que se enverede por uma 
liberalização sem regras.
Entre várias outras coisas, o deputado 
defende a possibilidade de alguns 
investimentos públicos não serem 
considerados auxílios estatais, quer 
nas regiões ultraperiféricas quer nas 
outras ilhas,”quando indispensáveis 
para assegurar a coesão económica, 
social e territorial, desde que não 
beneficiem um único operador ou utili-
zador”. Chamou ainda a atenção para 
a necessidade de ser reconhecida a 
especificidade das regiões ultraperifé-
ricas tal como reconhecida no Tratado 
da União Europeia.

Jardim Fernandes foi relator sombra sobre política 
portuária europeia

Jamila Madeira é relatora do parecer sobre a mobilidade e as 
carreiras dos investigadores europeus
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Visto de Bruxelas

LUCROS 
PRIVADOS 
E PREJUÍZOS 
PÚBLICOS
OU A RAZÃO 
DA ESQUERDA

Talvez não tenha paralelo na história a extensão 
da actual crise do sistema financeiro internacional. 
A intervenção do Governo Britânico para acudir 
ao banco Northern Rock equivaleu a metade do 
PIB português; a intervenção da Reserva Federal 
Americana para assumir os riscos de incumpri-
mento das sociedades financeiras Fannie Mae 
e Freddie Mac corresponde a 40% do PIB dos 
Estados Unidos e a mais de vinte vezes a riqueza 
do nosso País; os apoios de emergência ao sector 
financeiro sucedem-se, incluindo empréstimos 
especiais como os concedidos a uma das maiores 
seguradoras do mundo, a AIG. No entanto, a onda 
de falências parece ser imparável e, nos mercados 
financeiros, fazem-se apostas sobre "qual será o 
próximo?".
Uma questão central se coloca: será para pagar 
as decisões erradas dos responsáveis financeiros 
que os cidadãos pagam impostos? Em todo o caso, 
e no mínimo, o certo é que teremos crédito mais 
caro e escasso, assim se complicando a vida das 
famílias e empresas.
Mas uma segunda dúvida paira também no ar: 
como foi possível chegar-se a esta situação? 
É difícil sintetizar uma história que é bastante 
complexa. A realidade é que estes “castelos” fi-
nanceiros foram crescendo assentes na defesa da 
liberdade individual absoluta e do mercado puro; 
qualquer intervenção reguladora era considerada 
burocratizante e asfixiadora da criatividade de 
jogos inovadores e sofisticados em que alegada-
mente só participava quem sabia jogar e assumir 
riscos. Lucros milionários resultavam de operações 
cada vez mais arriscadas, decididas por gestores 
remunerados em proporção; nessas operações 
em cadeia, pouco importava a substância do que 
se comprava desde que fosse algo vendável com 
lucro. E, em tal ambiente concorrencial, ninguém 
ficou imune à onda especulativa, nem mesmo a 
banca comercial, depositária das economias do 
cidadão comum e fortemente regulamentada, ou 
os fundos de pensões, gestores das poupanças 
para a velhice.
No Parlamento Europeu, havia quem há muito vis-
se uma acumulação de nuvens escuríssimas onde 
outros viam um sol resplandecente. E, apesar da 
hostilidade aberta da maioria liberal e conservado-
ra que o domina e da passividade assumida pela 
Comissão Europeia, desde 2005 que o Grupo dos 
Socialistas Europeus vinha desenvolvendo trabalho 
técnico e fazendo propostas concretas para que, a 
partir da Europa e nomeadamente em articulação 
com os Estados Unidos, se introduzissem meca-
nismos de transparência e regulação extensivos a 
todos os actores financeiros, em particular os de 
alto risco. No dia 10, foi finalmente conseguido, na 
Comissão Económica e Monetária, um consenso 
mínimo em torno de um relatório que leva o nome 
do seu autor, alguém que bem conhecemos: o 
Presidente dos Socialistas Europeus, Poul Ras-
mussen.
É talvez demasiado tarde para acudir a esta crise 
mas, como a história se repete, talvez assim se 
ajude a evitar uma próxima. Para o que a valia 
estrutural daqueles contributos tem de ser devi-
damente comunicada aos cidadãos eleitores e por 
eles cabalmente reconhecida.

Elisa Ferreira
Deputada. Membro da 
Comissão dos Assuntos 
Económicoe e Monetários

JULGAMENTOS À REVELIA FACILITADOS

MINISTROS DEBATEM FUTURO DA PAC
A convite da Presidência Francesa 
da União Europeia, Capoulas Santos, 
relator do Parlamento Europeu para 
o "health check" da PAC, participou 
no Conselho Informal de Ministros da 
Agricultura, que reuniu nos passados 
dias 21 a 23 de Setembro em Annecy, 
França. 
A França tem como um dos temas cen-
trais do programa da sua Presidência 
a promoção de um debate alargado 
sobre o futuro da PAC, processo em 
que o Parlamento Europeu tem uma 
palavra muito importante a dizer, ainda 
mais na perspectiva do alargamento do 
procedimento de co-decisão também às 
questões agrícolas. 
As matérias discutidas têm suscitado 
uma grande preocupação, na medida 
em que se inserem no contexto da 
liberalização dos mercados de produtos 
agrícolas na véspera de se definirem 
os contornos da PAC após 2013. Entre 
estas, destacam-se a segurança do 
aprovisionamento alimentar perante 
a volatilidade dos mercados e as 
alterações climáticas, as normas apli-
cadas à produção agrária europeia e 

a expectativa dos consumidores face 
às importações, e ainda o papel da 
inovação tecnológica para enfrentar os 
desafios da sustentabilidade ambiental 
e do aumento da procura.  
De acordo com a presidência francesa 
da União Europeia, a agricultura está 
no centro dos desafios das sociedades 

europeias, sendo essencial dar-lhes 
uma resposta num quadro comunitário 
e alcançar um novo consenso sobre os 
objectivos que a Europa define para a 
sua agricultura.
“A União Europeia tem necessidade de 
uma política ambiciosa e equilibrada, 
capaz de vencer os desafios do futuro, 
conciliando o apoio a uma produção 
alimentar suficiente em quantidade e 
em qualidade, com uma melhor protec-
ção do ambiente e tomando em conta a 
diversidade dos territórios”.
No encontro, os participantes fizeram 
também várias visitas a explorações agro-
industriais, tendo Michel Barnier procurado 
chamar atenção dos seus homólogos para 
as particularidades da agricultura de mon-
tanha, durante a visita ao Parque Natural 
no maciço de Bauges.
No primeiro dia dos encontros, o mi-
nistro francês da Agricultura, Michel 
Barnier, considerou que não se pode 
dissociar a agricultura duradoura da 
segurança sanitária. Refira-se o facto de 
terem estado presentes os comissários 
da Agricultura, Mariann Fischer Böel e 
da Saúde, Androulla Vassiliou. 

Facilitar os julgamentos à revelia, harmo-
nizar alguns dos procedimentos relativos 
a um conjunto de direitos dos arguidos 
e reforçar a cooperação judicial nestes 
domínios, constituem o objectivo central do 
relatório do deputado Armando França, que 
foi aprovado na última sessão plenária de 
Estrasburgo por uma ampla maioria.
De forma a ultrapassar a diversidade de 
instrumentos comunitários e as diferentes 
abordagens que são feitas pelos sistemas 
judiciais sobre os julgamentos na ausên-
cia dos arguidos, um conjunto de sete 
Estados-membros, designadamente a 
Suécia, Alemanha, Reino Unido, França, 
Eslovénia, Eslováquia e República Checa, 
decidiram avançar com uma proposta de 
harmonização dos critérios de aplicação 
dos fundamentos para não reconhecimento 
naquela matéria e que constitui o tema do 
relatório de Armando França.
Os principais pontos abordados no relatório 
dizem respeito à notificação, ao direito a 
novo julgamento e ao direito a ser repre-
sentado por um mandatário forense. Ao 
intervir no plenário em defesa do relatório, 
o deputado considerou ser “grave” que os 
julgamentos e as sentenças na ausência 
dos arguidos fossem objecto de soluções 

processuais diferentes e que variam de um 
Estado-membro para outro.
“A situação é grave na medida em que 
as diferentes soluções processuais são 
um obstáculo permanente à execução de 
sentenças penais num Estado-membro 
proferidas noutro Estado-membro, dificul-
tando ou mesmo impedindo a aplicação do 
princípio do reconhecimento mútuo e assim 
potenciando o aumento da criminalidade e 
da insegurança no espaço comunitário”, 
afirmou Armando França.

Por isso mesmo saudou a 
iniciativa daquele conjunto 
de países e a decisão do 
Conselho de avançar com 
uma proposta legislativa 
que tem como principal 
objectivo estabelecer re-
gras processuais em ma-
téria de notificações, de 
segundo julgamento ou 
de recurso adequado e de 
representação judiciária 
que tornem mais rápida e 
eficaz a acção da justiça 
penal e efective o princípio 
do reconhecimento mú-
tuo, nomeadamente no 

mandato de detenção europeu. Estabelece 
também regras processuais no âmbito da 
aplicação do princípio de reconhecimento 
mútuo às sanções pecuniárias, às decisões 
de perda e às sentenças em matéria penal 
que imponham penas e outras medidas 
privativas da liberdade para efeitos de 
execução dessas sentenças pela União, 
devendo ainda ser incluídos os casos de 
reconhecimento e vigilância de penas 
suspensas, sanções alternativas e conde-
nações condicionais.

O relatório de Armando França sobre julgamentos à 
revelia foi aprovado por ampla maioria

Capoulas Santos participou no Conselho 
Informal de Ministros da Agricultura
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PAULO CASACA PRESIDE A INTERGRUPO 
O deputado Paulo Casaca foi eleito presidente do Intergrupo 
do Parlamento Europeu para a Utilização do Solo e Política Ali-
mentar, sucedendo assim ao holandês Thijs Berman. O Inter-
grupo, do qual fazem parte deputados europeus, associações 
do sector agrícola, industrial, alimentar e do ambiente, tem 
tido um papel fundamental nos debates que se têm realizado 
no Parlamento Europeu naqueles domínios. De acordo com o 
plano de actividades apresentado por Paulo Casaca aquando 
da sua eleição, as prioridades do Intergrupo continuarão for-
temente ligadas ao “exame de saúde” da PAC e a sua revisão 
a médio prazo, políticas de segurança alimentar, perspectivas 
de desenvolvimento agrícola da OMC e a transparência dos 
pagamentos agrícolas. 
 
COMBATE AO FLAGELO DA DROGA
 “A situação actual da problemática da droga na União Europeia 
é preocupante, sendo necessário muito rigor, consistência e 
persistência na aplicação das medidas concretas de combate 
ao flagelo”, afirma o deputado Armando França numa interpe-
lação que fez à Comissão a propósito da Estratégia Europeia 
de Luta contra a Droga. “Qual o nível de execução das acções 
da Estratégia desde 2005 até ao presente?” “Que perspectiva 
tem a Comissão para o período 2009-2013, nomeadamente 
em matéria de novos instrumentos de combate e de coopera-
ção policial e judiciária e da participação da sociedade civil?”, 
interrogou o deputado.

ANA GOMES ACTIVISTA DO ANO
A deputada Ana Gomes foi nomeada pela segunda vez para a 
categoria de Activista do Ano dos prémios anuais da Revista 
do Parlamento Europeu. Em 2006 o júri salientou o esforço 
da deputada socialista em mobilizar as instituições e a opinião 
pública europeia, contra a violenta repressão pós-eleitoral 
perpetrada pelo regime etíope em 2005. O júri salienta parti-
cularmente o activismo de Ana Gomes no que diz respeito aos 
direitos humanos na China no ano das olimpíadas de Pequim 
e ao papel da China em África. 

COMBATER REUMATISMO NA EUROPA
A Comissão do Ambiente e Saúde Pública do Parlamento 
Europeu aprovou várias emendas apresentadas pela deputada 
Edite Estrela que visam reforçar as medidas de prevenção e 
combate às doenças reumáticas na UE. As alterações foram 
apresentadas no âmbito da discussão do relatório parlamentar 
sobre o Livro Branco “Juntos para a Saúde: uma abordagem es-
tratégica para a UE (2008-2013)”. A deputada alerta para o facto 
de as doenças reumáticas afectarem 30% a 40% da população 
europeia, representando a principal causa de incapacidade 
física e de reforma antecipada dos trabalhadores. Edite Estrela 
sublinha a “importância de realizar programas de rastreio bem 
organizados, abrangentes e eficazes, a fim de facilitar a detec-
ção precoce e o tratamento imediato da doença". 

JAMILA MADEIRA PREPARA ASSEMBLEIA EUROMED
A Deputada Jamila Madeira participou numa série de encontros 
preparatórios da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica 
(APEM), que decorrerá nos dias 12 e 13 de Outubro, na Jordâ-
nia. A deputada, que é membro fundador do Grupo dos amigos 
da Jordânia, encontrou-se com o Embaixador deste país na Bél-
gica que fez uma apresentação dos objectivos chave na relação 
com a União Europeia e manifestou o seu empenho na reso-
lução dos conflitos na região. Jamila Madeira é também Vice-
Presidente da Comissão Económica, Financeira, dos Assuntos 
Sociais e da Educação da Assembleia Euro-Med e participou na 
reunião sobre a revisão do regulamento da APEM.

ESTREITAR RELAÇÕES COM CUBA
O Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos, 
deslocou-se a Cuba, a convite da Assembleia Nacional do Poder 
Popular, com o objectivo de analisar com as autoridades locais o 
estado das relações entre aquele país e a UE, na sequência da 
decisão do Conselho Europeu que eliminou as sanções contra 
Cuba. O deputado referiu que é essencial que a normalização 
das relações prossiga no respeito pelas regras próprias do 
funcionamento político de cada uma das partes e estimulou 
as autoridades cubanas a fortalecer o seu relacionamento não 
apenas com os Estados-membros mas também com os partidos 
socialistas e social-democratas europeus. Os responsáveis do 
PCC solicitaram a Manuel dos Santos que apoie o interesse 
cubano no estabelecimento de relações mais próximas com 
o PS português, que poderão traduzir-se na visita de uma 
delegação a Cuba. Também foi solicitada a cooperação no 
sentido de viabilizar uma visita a Cuba do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Amado.

FRACASSO NA RONDA DE DOHA PODE PROVOCAR
COLAPSO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL
“Um fracasso da ronda de Doha e um 
desvio para acordos bilaterais ou regionais 
poderá pôr em causa a credibilidade do 
sistema de comércio multilateral, corren-
do-se o risco de provocar o seu colapso 
e de redundar num processo de libera-
lização e desenvolvimento desiguais”, 
afirmou em Genebra, na VI Conferência 
Parlamentar sobre a OMC, o deputado 
Manuel dos Santos na qualidade de vice-
presidente do Parlamento Europeu.
Fazendo apelo à comunidade interna-
cional para tudo fazer para concluir com 
sucesso as negociações que se aproxi-
mam, Manuel dos Santos considerou que, 
embora o mundo precise de um sistema 
de comércio multilateral forte, por ser 
o meio mais eficaz para desenvolver e 
gerir as mudanças no interesse de todos, 
proporciona ao mesmo tempo “um quadro 
ímpar na resolução de conflitos. Na sua 
opinião, a OMC constitui actualmente o 
instrumento mais eficiente em matéria de 
comércio internacional, já que é a mais 
universal e também a única a possuir 
meios para fazer respeitar as regras 
internacionais”.
Não obstante o quadro jurídico em que se 
move a OMC, perante uma situação de 
fracasso da Ronda de Doha, o vice-presi-
dente do Parlamento Europeu não deixou 
de manifestar a sua apreensão para o 
facto de a suspensão das negociações 
multilaterais poder vir a traduzir-se num 
aumento dos diferendos comerciais.
Manuel dos Santos sublinhou a importân-
cia do papel que podem desempenhar os 
parlamentares em matéria de comércio 
internacional através do seu papel de 

acompanhamento da acção dos Gover-
nos, análise e ratificação dos acordos in-
ternacionais e elaboração das legislações 
de aplicação desses acordos.
“Num momento em que o multilateralismo 
e a cooperação internacional são objecto 
de contestação em inúmeras frentes, de-
vemos, enquanto parlamentares, reiterar 
o nosso empenho em prol de uma abor-
dagem multilateral da política comercial 
e o nosso apoio à OMC, já que cumpre 
conferir-lhe uma natureza mais eficaz e 
democrática”, afirmou.
O deputado questionou ainda a Assem-
bleia sobre as vantagens e desvantagens 
do compromisso único, esperando que 
o acervo das negociações, já bem suce-
didas, seja preservado e que as ofertas 
feitas em Julho sobre diversos pontos 
constituam uma base sustentada para a 

obtenção do futuro acordo”.
Entretanto, o director-geral da OMC, Pascal 
Lamy, disse em meados de Setembro que 
as principais economias do mundo estão 
dispostas a tentar dar mais uma oportuni-
dade para salvar a Ronda de Doha, acredi-
tando na possibilidade de ser fechado ainda 
este ano um acordo parcial da negociação, 
ficando o pacote final para 2009.
Os diplomatas da União Europeia, Esta-
dos Unidos, Índia, China, Brasil, Austrália 
e Japão reuniram em Setembro pela 
primeira vez depois do fracasso das ne-
gociações em Julho. O principal problema 
está na insistência dos países emergentes 
importadores de alimentos de poderem 
impor barreiras sempre que considerem 
que a entrada de produtos agrícolas se 
torne excessiva e capaz de afectar as 
produções locais.

EUROPA QUER COMBATER USO EXCESSIVO
E DESPERDÍCIO DE ÁGUA
Combater o consumo excessivo e o 
desperdício de água, sensibilizar as po-
pulações para este problema e fazer uma 
abordagem integrada da questão da água, 
constituem os três principais desafios que 
a União Europeia deve enfrentar neste do-
mínio, afirma um relatório do Parlamento 
Europeu sobre a escassez de água e as 
secas na União Europeia.
Neste relatório, para o qual a deputada 
Edite Estrela apresentou um conjunto de 
propostas de alteração, afirma-se que, 
apesar da pressão crescente sobre os 
recursos hídricos, mantém-se um con-
sumo de água excessivo, insustentável 
e ineficiente, que tem aumentado a um 
ritmo quase duas vezes superior ao do 
crescimento da população mundial.
Só a Europa desperdiça 20 por cento da 
sua água devido à ineficiência na sua 
utilização. Neste contexto, Edite Estrela 
apresentou um conjunto de propostas 
na Comissão do Ambiente que visam 
reforçar a capacidade da União e dos 
Estados-membros para enfrentar estes 
desafios. Edite Estrela, responsável pelo 
acompanhamento desta matéria no Gru-
po do PSE, considera que a Comissão 
Europeia não se deve limitar a promover 
objectivos gerais, propondo apenas um 
número restrito de medidas específicas. 
Neste sentido, solicita à Comissão a 
apresentação de um programa de con-

tinuidade, designadamente, um relatório 
de progresso em 2009 e a revisão e 
desenvolvimento da estratégia da União 
Europeia. As propostas de alteração 
sublinham igualmente "a necessidade 
de combater o desperdício e equilibrar os 
usos da água, designadamente através 
da reutilização, tendo em conta os seus 
valores múltiplos: biológico, social, am-
biental, simbólico, cultural, paisagístico 
e turístico". 
A deputada pretende também que seja 
clarificada a definição de “seca prolonga-
da", e salienta que a escassez de água e 
a seca são fenómenos relacionados mas 
diferentes, para os quais se têm de adop-
tar estratégias também diferenciadas. 
A Edite Estrela lamenta, no entanto, que 

a maioria dos deputados 
do PPE, tenha inviabiliza-
do a proposta de "flexibi-
lização dos mecanismos 
de apoio do Fundo de 
Solidariedade, visto a 
seca severa ser um fenó-
meno natural anómalo, 
de desenvolvimento len-
to e de duração variável, 
com repercussões gra-
ves e duradouras para 
as condições de vida 
e a estabilidade socio-
económica das regiões 

afectadas". 
Por outro lado, congratula-se com a cria-
ção do Observatório Europeu da Seca 
e o Sistema de Alerta Precoce, uma 
das propostas contidas no relatório do 
Parlamento Europeu sobre catástrofes 
naturais, de que foi relatora, e recomen-
da que o Mecanismo para a Protecção 
Civil preveja a intervenção, em situações 
de crise de seca extrema. 
Dados disponíveis indicam que, entre 
1976 e 2006, as secas aumentaram na 
União Europeia quase 20 por cento com 
custos de cerca de 100 mil milhões de 
euros. Até à data, pelo menos 11 por 
cento da população europeia e 17 cento 
do seu território foram afectados pela 
escassez de água

Manuel dos Santos representou o Parlamento Europeu na VI Conferência Parlamentar 
sobre a OMC

Edite Estrela alerta para a necessidade de combater o 
desperdício de água


